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iNTrODucere

Memoriei tatălui meu, 
e.M.

1. Paradigma augustin

Viața sfântului augustin, s-a spus de atâtea ori, reprezintă imaginea com-
pletă a celei mai fascinante aventuri în care poate fi angrenată o ființă umană: 
căutarea lui Dumnezeu, a Binelui şi adevărului suprem, asumată în deplină 
cunoştință de cauză şi cu implicare totală. De la simplul credin cios care 
contemplă imaginea tradițională a epis copului de Hippona – pur tân du-şi 
în mână inima străpunsă de săgeți din care ies flăcările iubirii –, la mai-marii 
lumii care caută în gândirea lui un sens şi o justificare a puterii lor seculare, 
şi până la intelectualul care se regăseşte în neliniştea sa intero gativă şi în 
nevoia lui de certi tudini, augustin este pentru fiecare modelul apropiat, 
accesibil prin suferință şi expiere, al unei umanități integrale. acest mare 
păcătos devenit sfânt, acest erudit rafinat şi senzual deve nit cel mai redutabil 
polemist creştin, arhitect principal al impozantei teologii creştine şi deopo-
trivă creator al instrumentarului ei conceptual, nu încetează, de la moartea sa, 
în anul 430, să incite, să cheme, să tre zească din amorțire, să uimească.

istoria omenirii nu duce lipsă de genii fecunde, nici de eroi exem plari. 
Dar foarte rar s-a întâmplat ca o viață zbuciumată şi profund implicată în 
destinul comunității să fi lăsat timp suficient pentru scrie rea unei opere 
aproape neverosimile prin dimensiuni şi diversi tate1. că o simțim sau nu, că 
o dorim sau nu, amprenta acestei mari personalități asupra felului nostru de 
a fi, de a gândi şi de a ne com porta este indeniabilă. adevărat îndrumător 
spiritual al întregii creşti nă tăți în acel atât de zbuciumat secol al iV-lea, an-
grenat cu o energie nesecată în combaterea celor mai redutabile erezii care 
au amenințat creştinismul apostolic, augustin a rămas autoritatea teologică 

1. Pentru datele vieţii sfântului augustin vezi şi tabelul cronologic din această 
ediţie, care cuprinde şi titlurile celor mai importante scrieri augustiniene. Din uriaşa 
sa operă ni s-au păstrat un număr de 113 cărţi şi tratate de diferite dimensiuni, peste 
200 de epistole şi mai mult de 500 de predici!
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supremă de-a lungul întregului ev Mediu. carol cel Mare, împă ratul care 
a pus bazele îndepărtate ale europei moderne, se spune că purta în perma-
nență asupra sa De civitate Dei; cam toate curentele de gândire din scolastică, 
adesea în violentă polemică unele cu altele, nu ezitau să şi-l revendice ca 
autoritate legitimantă; luther şi calvin l-au consi derat predecesor al lor, dar 
şi teoreticienii contrareformei tot în el au căutat sursa de legitimare. Mari 
mistici de la sfârşitul evului Mediu (un Meister eckhart sau un sf. Bona-
ventura între alții), inchiziția sau sistematizatori ai edificiului dogmatic creş-
tin precum Toma d’aquino, dar şi inovatori umanişti precum Dante sau 
Petrarca se regă sesc în augustin. augustinis mul este mai mult, mult mai 
mult decât un „curent de gândire“, este o lume, diversă şi nu rareori con-
tradic torie. Blaise Pascal reclamă modelul augustinian ca punct de plecare 
al crizei care i-a marcat reînnoirea radicală a gândirii, Descartes îşi descoperă 
temele revoluționare în scrierile sfântului augustin (dubito ergo cogito, cogito 
ergo sum este o formulă de pură inspi rație augustiniană)2, teodiceea leibni-
ziană îşi are sursa principală de ase menea în augustin! 

spirite romantice precum rousseau, lessing, schlegel, Herder găsesc 
şi ei în neliniştea augustiniană puncte de sprijin sau pretexte de legitimare 
culturală. Mari apostați ai secolului al XiX-lea, precum un Nietzsche, îl 
găsesc demn să fie atacat şi contestat, părinții psihana lizei găsesc în viața 
sa, în special în relatările din Confesiuni, sursa ideală de exemple care să le 
ilustreze teoriile, filozofi moderni de diferite orientări descoperă cu surpriză 
că soluțiile lor în domeniile metafizicii, epistemologiei, gnoseologiei sau 
hermeneuticii fuseseră prefigurate de autorul tratatelor De Trinitate, De 
civitate Dei, De libero arbitrio, De doctrina Christiana. ca să nu mai vorbim 
de teologia „oficială“ sau de istoricii religiilor, care-şi găsesc în scrierile lui 
augustin surse de informare de primă mână referitoare la ereziile secolelor 
al iV-lea şi al V-lea!

cu toate acestea şi dincolo de toate acestea, mai cunoaştem noi astăzi 
datele unei vieți pe care nu încetăm să o calificăm drept exem plară?

aurelius augustinus s-a născut în mica localitate Thagaste la 13 noiem-
brie 354. la această dată, provincia nord-africană Numidia era una din cele 
mai prospere şi mai reprezentative zone ale imperiului roman. Numid de 

2. am tratat pe larg această relaţie istorică în secţiunea de note şi comen tarii a 
ediţiei sfântul augustin, De Magistro/Despre Învăţător, institutul euro pean, iaşi, 1995, 
nota 197, pp. 210–214.



 iNTrODucere 7

origine, Patricius, tatăl lui augustin, era un mic funcționar provincial şi 
stăpân al unei bucăți de pământ, mândru de a fi cetățean roman. el a ținut 
să-i asigure primului său fiu educația clasică cea mai solidă. Odată cu această 
dorință de parvenire socială, Patricius i-a transmis fiului său mode lul unei 
vieți imorale şi indiferen tismul religios, deloc neobişnuite în roma impe-
rială. Deşi, ca întreg imperiul, africa fusese puternic creştinată, mai ales ca 
urmare a edic tului din 330 al lui constantin cel Mare, în urma căruia 
creştinismul devenise religia oficială a statului, instituțiile şi tradițiile ro-
mane păgâne rămăseseră practic intacte, susținute în special de clasele su-
perioare ale societății şi apărate de o opoziție intelectuală foarte puternică 
şi activă. unul din ultimii apologeți ai păgânismului roman, symmachus 
(347–402), înalt funcționar imperial, a fost la un moment dat chiar pro-
tector al tână rului augustin! În ultimele decenii ale secolului al iV-lea, în 
timpul şi după domnia lui iulian apostatul (ultimul împărat păgân, între 
361 şi 363), noua religie înregistrase un puternic recul.

Pe acest fond, copilăria şi tinerețea lui aurelius augustinus au urmat un 
curs normal. ambiționându-se să-şi vadă fiul înalt funcționar, Patricius a 
făcut mari sacrificii financiare pentru a-i oferi fiului său cea mai îngrijită 
educație: după acumularea bazelor gramaticii, dialecticii şi retoricii în oră-
şelul natal şi în localitatea vecină Madaura, augustin este nevoit însă să se 
întoarcă acasă din cauza crizei financiare în care se afla familia. Dintre toate 
materiile de studiu, adolescentul respingea limba greacă şi literatura clasică, 
neînțelegându-le rostul, dar şi fiind înde părtat de ele din pricina metodelor 
drastice ale magiştrilor. Încă de copil, el se dovedeşte însă foarte atras de 
spectacolele de tea tru şi de gladiatori, privite cu oroare de creştini.

În toată această perioadă, relatată pe larg în primele cărți ale Con fesiu nilor, 
Monica, mama sa, născută într-o familie creştină, ea însăşi creştină ferventă, 
nu a încetat să se îngrijoreze de cursul, aberant din punctul ei de vedere 
creştin, pe care îl luase viața fiului său. Mai mult decât nebuniile tinereşti 
„normale“ sau acceptabile, tânărul augustin se pare că avea o atrac ție speci-
ală pentru viciu, scufundându-se într-o viață dezordonată şi imorală, spre 
nemulţumirea mamei, dar sub privirile îngăduitoare ale tată lui, care-i pre-
vedea un viitor strălucit fiului său. inteligentă şi tenace, Monica se păstrează, 
în aparență, în umbra băr batului, pe care nu-l contrazice şi nu-l înfruntă 
direct, dar căruia reu şeşte să-i impună până la urmă proiectul ei, determi-
nându-l să se convertească el însuşi în ultimele zile ale vieții. 
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Dorința fierbinte a Monicăi de a-şi vedea fiul la adăpost, în sânul Bise-
ricii, speranțele, lacrimile şi rugăciunile ei vor trebui să mai aştepte încă ani 
buni până să se vadă împlinite.

cu sprijin financiar din partea lui romanianus, prieten al familiei şi 
mecena cunoscut în Thagaste, augustin pleacă, în jurul vârstei de şaptespre-
zece ani, la cartagina, pentru a-şi desăvârşi studiile. După roma, con-
stanti nopol, antiohia şi alexandria, vechea cetate feniciană era la acea dată 
o mare metropolă a imperiului, aglomerație urbană cosmopolită, reputată 
pentru opulența traiului şi libertatea moravu rilor cetățenilor. Peste popu-
lația punică băştinaşă, alături de repre zen tanții administrației romane, se 
aşe zaseră reprezentanți ai tuturor popoa relor şi culturilor mediteraneene, 
greci, evrei, iranieni, egipteni, declarați toți cetățeni romani, dar păstrători 
fiecare ai culturii şi religiei originare. cultul Venerei romane era foarte viu 
la cartagina, suprapu nân du-se peste cel al zeiței feniciene Tanit. culturile 
egiptene ale lui serapis şi al cuplului isis şi Osiris se întâlneau cu sincre-
tismul greco-ro man, încă viu, şi cu o puzderie de doctrine ezoterice orien-
tale, între care maniheismul avea numeroşi adepți. creştinismul oficial era 
la rân dul lui parazitat de felurite secte, în frunte cu cea a donatiştilor, foarte 
puternici şi agresivi în africa celei de-a doua jumătăți a secolului al iV-lea.

În acest creuzet de culturi şi religii tânărul augustin se aruncă cu toată 
pasiunea unui neofit şi a unui temperament vulcanic. spectaco lele de tea tru 
şi de circ, frecventarea asiduă a astrologilor, o viață ero tică intensă şi cul-
tul prieteniilor adolescentine nu îl împiedică însă pe fiul lui Patricius şi al 
Monicăi să strălucească în studiile de retorică, dobândindu-şi în curând 
reputația de elev eminent şi gustând, cu această ocazie, primele delicii ale 
gloriei. aceasta este şi vremea în care, în ciuda împotrivirii neînduplecate 
a mamei sale, augustin începe o lungă perioadă de concubinaj cu o tânără 
căreia nu-i cunoaş tem numele, de origine, se pare, umilă; legătura a durat 
treisprezece ani, din ea rezultând adeodatus, unicul fiu al lui augustin, 
născut în anul 372. 

relația cu această femeie discretă, care se pare că l-a iubit foarte mult, 
de vreme ce i-a suportat multă vreme infidelitățile, acceptând în cele din 
urmă şi să dispară discret din viața lui, este plină de ambi guități. În buna 
tradiție antică, augustin desconsidera femeia, soco tind-o incapabilă de ac-
ces la valorile spirituale superioare, dar, pe de altă parte, onestitatea şi sin-
ceritatea ce-l caracterizau, ca şi recunoscuta sa disponibilitate afectivă par 
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să-l fi legat trainic sufleteşte de această femeie. ceea ce nu l-a împiedicat pe 
tânărul student, ulterior el însuşi magistru, să experimenteze şi în afara 
cuplului toată paleta experien țelor erotico-mondene oferite de cartagina. 
e de amintit în acest moment al vieții sale relația ambiguă cu un tânăr de 
vârsta lui, a cărui moarte în anul 374 îl aruncă într-o criză de disperare 
analizată cu multă acuitate psihologică în Confesiuni. 

După moartea în anul 371 a tatălui Patricius, augustin se vede nevoit 
să completeze stipendiul primit în continuare de la romania nus cu veni-
turi ocazionale câştigate prin lecții de retorică şi prin scrie rea unor scenarii 
pentru teatru. În compania rău famată a unor tineri destrăbălați, dar de 
bună condiție socială (renumiții eversores „răsturnă tori“), un fel de huligani 
fără scrupule de care se şi îndepărtează în cele din urmă, tânărul literat se 
arată preocupat de valorile mon dene ale elocinței şi bunelor maniere (ro-
mana urbanitas), urmăreşte ascensiunea socială şi scrie în acest scop primul 
său tratat (pierdut), intitulat De pulchro et apto, „despre frumos şi bine 
proporționat“, dedicat problemelor estetice, tratate în cheie platonică şi 
neoplatonică. 

Viața mondenă, o viață de conversații savante, spectacole de teatru şi 
de circ, „năzbâtii“ de tot felul, este încadrată, spre oroarea Monicăi, care 
refuză o perioadă să-şi mai primească fiul acasă, de frecventarea din ce în 
ce mai intensă a mediilor maniheiste.

În adâncurile conştiinței, tânărul augustin era însă profund nemul-
țumit de viața pe care o ducea şi de orizonturile spirituale meschine care 
i se deschideau. lectura în aceşti ani ai primei tinereți a scrierii lui cicero 
Hortensius (nepăstrată), dialog filozofic de orientare stoică, pare la un mo-
ment dat să-i ofere o deschidere spre un orizont superior, cel al aspirației 
către valorile contemplației filozofice, ale „iubirii de înțelepciune“ în sen-
sul moral-metafizic de inspirație platoniciană şi stoică. Din ce în ce mai 
des şi din ce în ce mai insistent, tânărul reto ri cian începe să-şi pună între-
bările fundamentale: cine sunt, care este sensul existenței mele, ce este bi-
nele, cine este creatorul lumii, ce este adevărul etc. la insistențele Monicăi, 
se apropie la un moment dat de Biblie, dar lectura câtorva cărți din versi-
unile latineşti care circulau îl dezamăgeşte profund, în special din pricina 
stilului lor umil şi neelabo rat. Deschiderea spre filozofie îl îndepărtează 
însă treptat de con vingerile maniheiste de până atunci, ajutându-l să sesi-
zeze viciile, incon gru en țele şi absurditățile logice ale acestei doctrine eretice. 
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conver sația pe care o are în anul 383 cu Faustus din Mileve, unul dintre 
corifeii sectei, îl dezamăgeşte profund, îndepărtându-l definitiv de mani-
heism, cu toate că, formal, a continuat să întrețină relații cu maniheii încă 
o bună bucată de vreme, înainte de a deveni inamicul lor cel mai neîn-
duplecat şi mai eficient.

O etapă nouă în viața lui augustin se deschide în anul 383, când, la 
vârsta de 29 de ani, se află la roma, în căutarea unui post care să-i permită 
împlinirea visului patern: cariera politic-administrativă. Pro tecția obținută 
cu ajutorul prietenilor manihei pe lângă puternicul symmachus, prefect al 
romei şi şef al partidei tradiționalist-păgâne şi anticreştine, erudit şi scrii tor 
el însuşi, îi procură postul important de profesor de retorică la şcoala pu-
blică din Milan. Principalul oraş al imperiului după roma, Milan era în 
această perioadă şi unul din bastioanele creştinismului apostolic, prin pre-
zența haris matică, forța şi dinamismul sfântului ambrozie, epis co pul lo-
cului. În curând, Monica vine să se alăture, cu întreaga familie, fiu lui său 
la Milan, reluân du-şi insistențele şi „politica“ sa maternă de convertire la 
cre dința creştină. convins de pioasa femeie să-i primească fiul, sfântul 
am brozie acceptă să o facă, se pare însă că fără prea mare entuziasm. rela-
țiile dintre cei doi bărbați nu par să fi fost strălucite, cu toate că augustin 
se recunoaşte adânc impresionat de sfințenia, puritatea sufletească, forța 
spirituală şi iscusința doctrinară a bătrânului episcop, pe care îl va considera 
în cele din urmă îndrumătorul său spiritual.

Maturizat pe deplin, augustin este acum un erudit recunoscut, bun 
cunoscător al celor mai importante doctrine filozofice, al stoicismului, al 
scepticis mului, al lui aristotel, ca şi al câtorva doctrine gnostice de inspi-
rație orientală. ultima „etapă“ a parcursului său filozofic, neoplatonismul, 
pe ai cărui principali reprezentanți, Plotin şi Porphyrios, îi citeşte în re-
centa versiune latină a lui Marius Victorinus, şi el un convertit creştin de 
dată recentă, îl reține cel mai mult. Profund preocupat de problema Binelui 
şi a adevărului suprem, augustin constată tulburătoare similitudini între 
metafizica neoplatoni ciană şi învățătura evanghelică a logosului. 

activitatea profesorală îl nemulțumeşte profund, elevii sunt imper ti-
nenți şi refractari, finalitatea însuşirii retoricii ca instrument al luptei poli-
tice îi apare imorală. Într-o stare de încordare psihică maximă, într-una 
din zilele verii anului 386, trăieşte celebra experiență mistic-sim bo lică 
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petre cută în grădina casei din Milan, care îi va schimba radical cursul 
vieții. Îndemnat, într-o stare de semitransă, de vocea unui copil din vecini 
(Tolle, lege! Tolle, lege! – „ia şi citeşte! ia şi citeşte!“), augustin deschide 
Noul Testament, iar privirile îi cad pe versetele din Epistola către romani 
a apos tolului Pavel unde credin cioşii sunt îndrumați să renunțe la bunu-
rile vieții pământeşti şi să-l urmeze pe isus Hristos. În acest moment de 
extaz, inun dat de lacrimi de recunoştință şi iubire, augustin are revelația 
adevă rului suprem, dobândind certitudinea absolută a credinței, care nu-l 
va mai părăsi nici un moment, până în clipa morții.

Decis să reclame consacrarea baptismală, renunță la cariera de magis-
tru şi îşi începe, conform tradiției creştine a vremii, perioada de catehumen, 
în liniştea unei vile de la țară a prietenului Verecundus, la cassiciacum, 
lângă Milan. aici îşi petrece toamna anului 386 şi iarna celui următor, 
între momentul apelului divin şi Botez. Încon jurat de familie şi de un 
grup de prieteni apropiați, într-o atmosferă de seninătate şi împăcare 
sufletească, se dedică studiului, conversațiilor filozofice şi lecturilor biblice. 
Perioada aceasta de opt luni, interpretată contradictoriu de către exegeți 
(vezi mai jos, cap. 4 al acestei intro duceri), va fi fructificată mai târziu în 
redactarea primelor scrieri impor tante, aşa-numitele „dialoguri de la cassicia-
cum“ (Contra Academicos, De vita beata, De ordine şi Soliloquia). 

În sâmbăta Paştilor anului 384, 24 aprilie, la Milan, augustin pri meşte 
Botezul, în prezența sfântului ambrozie, alături de câțiva dintre prieteni. 

Începând din acest moment, la vârsta de 33 de ani, augustin va da 
vieții sale un curs nou. impresionat de relatările despre viața de privațiuni 
şi meditație a eremiților egipteni, în special a sfântului antonie, decide 
să se întoarcă în africa împreună cu ai săi, pentru a pune bazele unei 
comunități creştine după reguli monastice. În portul Ostia, lângă roma, 
în aşteptarea îmbarcării, Monica se îmbolnăveşte şi moare în câteva zile, 
fericită şi împă cată că a reuşit să-şi vadă fiul intrat în sânul Bisericii.

cu preparativele înmormântării Monicăi, firul relatărilor din Con
fesiuni se opreşte. Date ulterioare despre viața sfântului augustin avem 
din indi cațiile presărate în alte scrieri ale sale, din corespondența sa, din 
biografia scrisă de Possidius, din mărturiile altor contemporani şi din tra-
diție, care a conservat imaginea unui părinte spiritual şi păstor al Bisericii 
fără egal. O viață dură, în permanentă veghe, dăruită lui Dum ne zeu şi se-
menilor, în miezul evenimentelor unei epoci de mare criză istorică.
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Moartea Monicăi îi modifică, aşadar, pentru moment planurile, deter-
mi nân du-l să rămână încă un an la roma, pe care o părăseşte definitiv la 
începutul toamnei anului 388. Începând cu primele zile ale anului 389, îl 
regăsim în orăşelul natal Thagaste, împreună cu fiul său, adeo datus, şi cu 
prietenii apropiați, ducând o viață în comun dedicată stu diului şi medi tației. 
Dintre colaboratorii apropiați la această veritabilă şcoală de studii creştine 
vor fi recrutaţi ulterior zece episcopi, dintre care cunoaştem numele lui 
alypius, episcop de Thagaste, evodius, episcop de uzalum, severus, episcop 
de Mileve, Profuturus, episcop de cirta, şi Possidius, episcop de calama şi 
vii tor biograf al magistrului. Perioada aceasta de doi ani petrecută la Tha-
gaste este rodnică, augus tin scriind acum De dialectica şi De musica, sin-
gurele tratate dintr-un proiect enciclopedic ce ar fi trebuit să includă toate 
cele şapte arte liberale, De Magistro, De vera religione, De Genesi con tra 
Mani chaeos. În anul 389 moare adeodatus, unicul fiu al lui augus tin, tânăr 
super dotat, spre marea durere a părintelui său.

Într-o zi a anului 391, în trecere prin Hippo regius, capitala dis trictu-
lui, augustin asistă din întâmplare la o predică a lui Valerius, episcop al 
locului, care, grec de origine, se plângea de dificultățile pe care le întâmpină 
în îndeplinirea sarcinilor sacerdotale şi episcopale în mijlocul unei comu-
nități latinofone şi le cerea credincioşilor să-i nu mească un ajutor. În stri-
găte unanime, mulțimea l-a indicat pe augus tin, care îşi câştigase deja o 
bună reputație şi prețuirea concetățenilor. În ciuda împotrivirii sale, a 
lacrimilor şi rugăminților, este sfințit preot pe loc de către Valerius. În anii 
care vor urma, mutându-se la Hippona împreună cu întregul grup de 
prieteni şi cola boratori, se dedică activi tății pastorale şi deopotrivă scrisu-
lui. cele mai importante lucrări redactate în această perioadă sunt pole-
micile anti maniheiste De duabus animabus şi Contra Fortunatum, precum 
şi tratatele De Fide et Symbolo, De Genesi ad litteram şi De libero arbitrio.

Patru ani mai târziu, Valerius îl numeşte co-episcop, pentru ca anul 
următor, în 389, la moartea predecesorului său, augustin să devină episcop 
de Hippona. urmează, până când va muri, la vârsta de şapte zeci şi şase de 
ani, o activitate pastorală fără odihnă, care i-a impresionat enorm pe con-
tem porani, transmițând posterității modelul rareori atins al adevăratului 
episcop, slujitor al comunității, şi nu „şef“ al ei. impu nându-şi o viață 
sobră, mona hală, augustin purcede la o reaşezare a vieții creştine în nordul 
africii, cu largi ecouri în întreaga lume creş tină: întemeiază mănăstiri şi 
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şcoli epis copale, consacră preoți şi episcopi, impunându-le propriul său 
model de sacrificiu şi devoțiune în slujba lui Dumnezeu şi a Bisericii. 

Viața de episcop a sfântului augustin nu era nici pe departe cea a unui 
„prinț al Bisericii“, ba dimpotrivă: pe lângă cele trei servicii divine zilnice 
şi admi nistrarea tainelor, botezul, cuminecarea, căsătoriile, în mor mân-
tările, spove dania, datorii fireşti, pe care episcopul nu le delega altora, el 
ținea predici aproape zilnice, avea grijă de bunăstarea întregii comunități, 
îngrijindu-se în special de cei în nevoie, orfani, văduve, prizonieri, bolnavi, 
fiind în ace laşi timp, potrivit legilor epocii, şi judecător în cauzele civile. 
Dacă mai adău găm şi pregătirea celor câteva concilii pe care le-a iniţiat şi 
condus, sutele de epistole pe care le-a adresat tuturor celor care-i solicitau 
sfatul sau părerea în cele mai felurite chestiuni de morală, dogmatică, 
inter pretare scriptu rală, sfaturile adresate împăraților, datoriile funcției 
de mediator pe care şi-o asuma frecvent, ne putem întreba, pe bună drep-
tate, când a mai găsit timp şi pentru scrierea zecilor de tratate publi cate. 
Tem perament de luptător, gata oricând să se implice în pro blemele cele 
mai delicate şi mai controversate ale contemporaneității, conştient de 
mi siunea sa, augustin şi-a scris operele de cele mai multe ori din necesi-
tate, ca reac ție la succesivele amenințări ale credinței evanghelice.

a fost mai întâi maniheismul, pe care-l cunoştea din interior, ca fost 
sim patizant, poate şi membru al sectei. Prin sincretismul său, ca şi prin 
universalismul profesat, această erezie a exercitat o reală şi durabilă atrac-
ție în lumea romană în secolele al iii-lea–al V-lea, constituind o importantă 
pri mej die pentru creştinismul emergent. reforma tor al zoroastrismului 
persan, Manes sau Mani se prezenta el însuşi drept Paracletul, ultimul 
trimis al lui Dumnezeu pe pământ, pentru a îndeplini misiunea salvatoare 
promisă sau începută de toți marii profeți, de la avraam la Zarathustra, 
Buddha şi isus Hristos. cu toate că ereziarhul a fost persecutat de regele 
Persiei, murind crucificat în anul 277, învățătura lui s-a răspândit rapid 
în toate direcțiile, cucerind largi spații, inclusiv la roma, unde în secolul 
al iV-lea exista o comu nitate maniheistă foarte activă. Deşi oficial interzisă 
şi în imperiul roman, doctrina maniheistă avea mulți adepți în vremea 
lui augus tin, în special în marile oraşe ale provinciilor africane ale impe-
riului. i-a fost dat sfântului augustin ca, după ce le-a împărtăşit ideile, să 
le dea mani heilor loviturile decisive. După augustin, secta şi-a pierdut din 
stră lucire şi forță de atracție, cu toate că, metamorfozat, nucleul doctri nei 
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maniheiste a supraviețuit până târziu în evul Mediu, la bogumilii din 
Balcani sau la catarii din sudul Franței.

Poate părea inexplicabil cum un intelectual de suprafața şi profun zi-
mea lui augustin a rămas aproape zece ani adept al ideilor mani heiste. 
După cum depun mărturie Confesiunile, ceea ce l-a atras pe augustin pare 
să fi fost mai ales explicația pe care maniheii o dădeau problemei existen-
ței rău lui în lume şi faptul că Mani nu respinsese creş tinismul în întregime. 
el susținea însă că Biblia este plină de inad vertențe şi de contradicții şi că, 
din pricina coruperii în timp a textelor, ea devenise nedemnă de încre dere. 
Mani socotea, de asemenea, drept inacceptabilă ideea ca isus Hristos să 
se fi născut fără păcat, ca şi ideea învierii lui după moartea pe cruce, ale-
gații care îi îngrozeau pe creştini. În prelun girea dualismului tradi țional 
al religiei persane, Mani mai afirma existența în univers a două forțe egale, 
Dumnezeu, care e binele şi lumina, şi răul, care este întu nericul. În urma 
invaziei răului în lume, tot ceea ce există se prezintă ca un amestec, în 
grade variate, între bine şi rău. Binele şi răul se înfruntă permanent, până 
şi în cele mai mici particule de substanță, binele căutând să scape din 
captivitatea răului. chiar şi în Confesiuni, augustin prezintă pe larg so-
fisticata teorie maniheistă despre gradele diferite de amestec între bine şi 
rău: întrucât considerau că răul se află în cantitate mai mare în corpurile 
animalelor, maniheii refuzau să consume carne. Organizarea şi ierarhia 
sectei erau destul de elaborate, după cum aflăm de asemenea din Con fe
siuni. la nivelul superior se găseau „aleşii“, socotiți un fel de sfinți.

angajându-se cu întreaga sa forță combativă şi cu arsenalul dialectic 
dobândit prin educația clasică primită în adolescenţă, augustin a purtat, 
decenii la rând, o puternică polemică împotriva maniheilor, prin scris, 
prin predici şi dezbateri publice. etapele cele mai consistente ale luptei 
antimaniheiste sunt următoarele: În tratatul Contra epistolam quam vo
cant Fundamenti atacă maniheismul în miezul său. lucrarea demon tează, 
punct cu punct, scrierea principală a ereziarhului Mani. urmează, între anii 
398 şi 400, redactarea lucrării în treizeci şi două de cărți Contra Faustum, 
personaj care apare şi în Confesiuni, considerat în epocă unul din tre bunii 
teoreticieni ai sectei. În august 392, augustin îl combate într-o dezbatere 
publică la Hippona pe Fortunatus, alt corifeu al sectei: înfrânt, acesta este 
nevoit să plece din Hippona. După nume roase alte lucrări de mai mică 
întindere (vezi tabelul cronologic din ediţia de față), ultimul act important 
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al bătăliei antimani heiste se consumă în anul 409, când augustin îl pro-
voacă la o înfrun tare publică pe maniheul Felix; la sfârşitul dezbaterii, acesta 
se recu noaşte învins şi abjură credința maniheistă.

Mult mai dură şi mai primejdioasă a fost lupta purtată de augustin 
împotriva sectei donatiştilor. În predici sau dispute publice, în epistole 
sau discuții particulare, în lucrări de doctrină şi, până la urmă, inclusiv 
prin influ ența politică pe care o câştigase între timp, augustin a reuşit, 
după douăz eci de ani de eforturi, să-i reducă la tăcere pe reprezentanții 
acestei secte virulente, deosebit de răspândită şi de activă în nordul africii. 

cu o consistentă influență asupra maselor şi cu şefi foarte agresivi, 
dona tismul îşi are originea în marele val de persecuții la care împăratul 
Dio clețian a supus, în secolul al iii-lea, comunitățile creştine, creând mii 
de martiri în toate provinciile, dar în special în africa. un mare număr 
de creştini au fost nevoiți în timpul acestor persecuții să abjure, de cele 
mai multe ori formal, sau să arunce în flăcări cărțile sfinte. Mulți preoți 
şi episcopi, pentru a cruța viața păstoriților lor, i-au sfătuit să se supună, 
să fie prudenți şi să nu se expună persecu țiilor. Odată încetat valul de 
perse cuții, rigoriştii, în frunte cu episco pul Donatus, i-au acuzat de laşi-
tate şi trădare a credinței pe cei în cauză, numindu-i traditores, contes-
tându-le dreptul de a se mai numi creştini şi interzicându-le accesul la 
sacramente. schisma s-a produs în anul 312, când episcopii donatişti din 
Numi dia i-au retras harul apostolic episcopului de cartagina, pe motiv 
că fusese hirotonisit de un „trădător“. În esență, erezia donatistă afirmă 
că în Biserica lui Hristos nu au loc decât „sfinții“ fără de păcat şi că vala-
bilitatea sacramen telor depinde de curățenia morală a preoților.

Donatiştii erau majoritari în Hippona, ceea ce a făcut sarcina lui augus-
tin cu atât mai dificilă. Nerezumându-se la mijloacele ver bale, donatiştii 
organizaseră adevărate comandouri de fanatici înar mați (circon celliones), 
care terorizau oraşul şi împrejurimile, jefuind, incendiind şi ucigându-i pe 
creştini. Într-una din aceste razii teroriste a murit înjunghiat episcopul 
Maximinus, viața sfântului augustin fiind şi ea primejduită în câteva rân-
duri. Possidius, prietenul şi biograful de mai târziu, a fost pe punctul să 
piară ars de viu în propria casă.

Multă vreme, augustin, pacifist convins în cel mai pur spirit evan-
ghelic, a încercat să-i determine prin cuvânt pe adepții sectei să renunțe 
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la concepţiile lor maximaliste. În predici şi scrisori, augustin nu a înce tat 
să sublinieze că Biserica este Biserica universală şi apostolică, ea adună la 
sânul ei şi pe buni, şi pe răi, şi pe evlavioşi, şi pe păcătoşi, ca un ogor care, 
pe lângă grâu, are şi neghină. Harul dumnezeiesc este etern şi de nea tins, 
puritatea lui nu are nimic de-a face cu viața pământească a preoți lor. Îşi 
invită în zadar adversarii donatişti la discuție, aceştia refuză să-l întâl-
nească, reproşându-i violent trecutul mani heist şi contestându-i vocația 
episcopală3. augustin scrie atunci, într-un ton reținut şi irenic, câteva 
tratate, demontând şi respingând, cu argu mente dialectice şi apelând la 
tradiția apostolică şi la evanghelii, concepţiile donatiste. cele mai impor-
tante scrieri cu acest conținut au fost Contra epistolam Parmeniani, De 
Baptismo contra Donatistas şi Contra litteras Petiliani. 

Toate eforturile paşnice dovedindu-se zadarnice, iar donatiştii conti nu-
ându-şi persecuțiile, augustin determină convocarea unui sinod ecu menic 
la cartagina, în anul 404, şi reuşeşte să-şi impună vederile, punân du-i pe 
donatişti în minoritate. cu acest prilej, lansează celebra şi atât de controver-
sata formulă coguntur intrare, „să fie siliți să intre [în Biserica apostolică]“, 
prin care justifică intervenția în forță a brațului puterii seculare în afacerile 
pământeşti ale Bisericii, în cazuri de mare criză, cum era cel de atunci.

Dar abia peste încă şapte ani, în cadrul unui al doilea conciliu, desfă şurat 
tot la cartagina sub arbitrajul tribunului Marcellinus, reprezentant al îm-
păratului, donatiştii sunt definitiv înfrânți şi scoşi în afara legii, edic tându-se 
retrocedarea către Biserica apostolică a tuturor bazilicilor şi lăca şurilor de 
cult. Însă tot augustin a fost acela care le-a luat apărarea înfrân ților, mili-
tând cu toată hotărârea împotriva persecutării lor şi a pedep sei cu moartea 
pentru recalcitranți, prevăzută de împărat!

abia tranşată problema donatistă, o nouă amenințare tulbură apele: pe-
lagianismul, doctrină care, respingând dogma păcatului originar şi conside-
rând natura umană esențial bună, avea o mare forță de atracție. 

Pelagius, un călugăr breton, fire robustă, deschisă şi optimistă, cuce-
reşte inițial simpatia lui augustin, despre ale cărui Confesiuni afirmă că le 
citise şi pe care a venit să-l viziteze la Hippona în anul 411. cele câteva 
întâlniri ami cale şi schimbul amabil de scrisori care a urmat nu l-au pu tut 

3. este posibil ca această contestaţie să se afle la originea hotărârii lui augus tin 
de a scrie Confesiunile.
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înşela însă pe augustin în privinţa primejdiei majore reprezentate de 
opti mismul pelagian, cu atât mai mult cu cât Pelagius şi tovarăşul său 
coeles tius înre gistrau succese notabile prin predicile lor în Palestina. cu-
nos când prin propria experiență chinuitoare a convertirii că natura umană 
poartă păcatul originar şi că e neputincioasă în fața răului fără asistența 
Harului dumne zeiesc, augustin nu putea accepta raționamen tele lui Pela-
gius: Dum nezeu ne-a creat buni, stă în puterile noastre să ne menținem 
buni şi lipsiți de păcat! Dumnezeu este Binele care se află în noi sub forma 
legii morale, mân tuirea prin Hristos reprezintă doar urmarea exemplului 
şi a cuvântului său.

O nouă provocare pentru augustin şi prilej de mobilizare intelec tuală: 
multe scrisori, tratate importante precum De natura et gratia, De gratia 
Christi et de peccato originali, De Trinitate se succedă pentru a zăgăzui 
noua erezie. la sinoadele convocate în 416 şi 418 la Mileve şi, respectiv, 
cartagina, poziția augustiniană are din nou câştig de cauză, fiind accep-
tată de comunitatea episcopilor şi aprobată de papa inocențiu.

Între timp însă, în anul 410, ireparabilul se produsese: goții lui alaric 
au intrat în roma, cetatea eternă, după un lung asediu, şi timp de trei zile 
şi trei nopți au supus oraşul unor represalii pustiitoare. evenimentul a fost 
per ceput în întreaga lume romană drept un cataclism, drept cea mai mare 
tragedie a tuturor timpurilor! apărătorii tradițiilor romane păgâne revin 
în prim-plan, actualizând reproşuri mai vechi şi acuzând creş tinismul că 
ar fi cauza dezastrului, vechii zei ai romei mâniindu-se pe trădarea popo-
rului şi pedepsindu-l prin hoardele goților. străvechiul hybris tragic îşi 
regăseşte actualitatea! Și din nou augustin este acela care îşi asumă noua 
sfidare, dând prin De civitate Dei cea mai întinsă dintre operele sale doc-
trinare. la această mare operă augustin a lucrat aproape cincisprezece ani. 
Nu deplân geți mărețiile aparente ale lumii acesteia, îşi îndeamnă augustin 
contem poranii, căci nu putem prevedea niciodată planurile în istorie ale 
Providenței. Întoarceți-vă privirile şi speranțele către cetatea celestă, cetatea 
lui Dumne zeu, unde vă veți regăsi liniştea şi salvarea!

aducerea în africa a goților de către împărăteasa Placidia, care urmă-
rea să-i folosească împotriva rebelului Bonifacius, pune lumea creştină în 
fața asaltului unei noi secte, cea mai virulentă, întrucât nega natura divină 
a lui isus Hristos: arianismul. augustin a purtat unul din ultimele sale 
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co locvii teolo gice cu episcopul arian Maximinus; discuția a fost înregis trată 
ca atare şi ni s-a păstrat, alături de alte câteva scrieri polemice antiariene.

ultimii ani ai bătrânului episcop sunt plini de durere, lacrimi şi amără-
ciune. Meschina şi nedemna politică purtată de curtea imperială de la 
ravenna în lupta cu comitele Bonifaciu, rebelul african, a condus în cele 
din urmă la invadarea africii de către vandalii lui Genseric. lăsând în 
memoria istoriei o amintire detestabilă, aceştia au transformat nordul afri-
cii, odinioară teritoriu fertil şi populat, în pustiu. În vara anului 330 van-
dalii asediază Hippona. Dezamăgit de eşecul încercării sale de a media o 
înțelegere între împărăteasă şi Bonifaciu, augustin îşi trăieşte ultimele luni 
din viață asistând neputincios la suferințele semenilor.

Martor ocular al asediului, Possidius descrie evenimentele acestor ul-
time luni: la capătul puterilor, extenuat şi deprimat de tragedia romei, cu 
care se identificase în resorturile sale cele mai intime, bătrânul episcop 
nu-şi neglijează totuşi în nici o zi îndatoririle pastorale, fiind peste tot, 
vânzând tezaurul bisericii pentru a-i ajuta pe cei săraci şi înfometați, oferin-
du-se el însuşi ca ostatic, în schimbul despresurării cetății. Marele generos 
care a fost toată viața, omul cu inima în flăcări (cum apare în iconografia 
creştină), nu se dezminte nici în pragul morții. la 28 august 430, cu câteva 
zile înainte de invadarea oraşului, inima sa încetează să bată. singura avere 
rămasă de pe urma lui: cărțile şi manuscrisele sale. Între ele, Retractările şi 
o lucrare împotriva pelagianului iulian, amândouă neterminate, aveau să 
fie salvate din flăcări de fidelii săi. Între aceştia, Possidius descrie în cuvinte 
înduioşătoare clipele morții sfântului bărbat. cuprins de febră în ultimele 
zece zile ale vieții, augustin nu a mai coborât din pat, rugându-se încon-
tinuu, în abso lută singurătate. Din când în când, în lacrimi şi suspine, 
intona psalmii de căință ai regelui David, dintr-un volumen pe care-l păs-
tra la căpătâi, mereu deschis. În cele din urmă, în ultimele ore, şi-a regă sit 
surâ sul împăcat şi şi-a dat sufletul, rostind un verset psalmic despre încre-
dințarea sufletului în mâinile Domnului.
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2. locul Confesiunilor  
în ansamblul operei sfântului augustin

Datorită temperamentului său vulcanic şi pasional, scrisul sfântului 
augustin este foarte marcat şi „personal“; nu doar Confesiunile, ci şi multe 
alte scrieri ale sale (în special cele polemice, predicile şi epistolele) abundă 
în referințe, date şi aprecieri privitoare la istoria sa personală şi la viața celor 
apropiați. analiza acestor referiri le-a permis exegeților să delimiteze, cu 
oarecare precizie, aspecte interesante de istorie literară, cum sunt: perioada 
de redactare a Confesiunilor, motivațiile, împrejurările şi contextul care au 
determinat scrierea lor, semnificațiile pe care augustin înțelegea să li le atri-
buie, reacțiile prietenilor şi ale adversarilor, ecoul lor în contempo raneitate.

siguranța tonului, maturitatea stilului, bogăția ideilor şi relativa de-
taşare cu care priveşte erorile propriei tinereți sunt factori care trimit, fie 
şi doar ei singuri, către maturitatea deplină a lui augustin ca epocă de 
redactare a Confesiunilor; dacă mai adăugăm aluziile din scrierea polemică 
anti-do natistă Contra litteras Petiliani, dar mai ales indicațiile cuprinse 
în Retracta tiones4, unde Confesiunile sunt citate în rândul scrierilor redac-
tate imediat după alegerea sa ca episcop, rezultă cu destulă certitudine că 
cea mai cunoscută dintre operele sfântului augustin a fost scrisă în ulti-
mele luni ale anului 397 şi primele luni ale anului următor5. avea deci 
aproximativ patruzeci şi patru de ani, trecuseră mai bine de unsprezece 
ani de la momentul convertirii şi se afla la apogeul forței de creație: îşi 
câştigase deja o solidă notorietate prin scrierile anterioare, ceea ce l-a şi 
condus spre episcopat, în aclamațiile mulțimii din Hippona. Între lucrările 
mai cunoscute publi cate până la această dată, în afara dialogurilor „filozo-
fice“ de la cassiciacum (Contra Academicos, De vita beata, De ordine), se 
numără De immortalitate animi, De Magistro, De quantitate animi, De 
libero arbitrio, precum şi câteva scrieri polemice împotriva maniheilor. 

4. augustin dedică această lucrare, redactată cu 3-4 ani înaintea morţii, unei 
revi zuiri radicale a propriilor idei expuse în operele anterioare.

5. Vezi Paul Monceaux, în Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comp tes
ren dues des séances, 1908, pp. 51–53, şi Pierre de labriolle, în introducerea la ediţia 
saint augustin, Confessions, texte établi et traduit par Pierre de labriolle, les Belles 
lettres, Paris, 1925, vol i, pp. XXV şi urm.
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se cunoaşte faptul că, bărbat de o adâncă erudiție clasică, augus tin 
acor da o atenție specială formei literare a operelor sale. Practicarea dialogu-
lui filo zofic drept formă de expresie, de pildă, atestă un acut simț al tra diției 
lite rare greco-latine. ca atare, încercarea unor autori de a identifica pre-
cursori ai unei specii literare a confesiunii pare perfect legitimă. eventualele 
mo dele care i-ar fi putut orienta lui augustin opțiunile nu puteau fi găsite 
decât în literatura latină, căci, observă cu îndreptățire un exeget6, spi ritul 
grec nu se arăta deloc interesat de devenirea şi de avatarurile spi rituale sau 
morale ale unui individ, ci luau în considerare doar momentul maturității 
plenare, acea „culme“ a existenței unui bărbat (acmé), când el îşi dă măsura 
întregii capacități creatoare. Pe de altă parte, desconsiderarea de către greci 
a demersului autobiografic este exprimată fără echivoc de aristotel în Etica 
nicomahică, iV, iii, 31, unde notează că bărbatul perfect „nu vorbeşte nici 
despre alții, nici despre sine“. În literatura latină însă, forma literară a auto-
biografiei cunoaşte câteva realizări importante, cel mai adesea în cone xiune 
cu intenția autorului, de cele mai multe ori fost per sonaj public, de a-şi 
justifica activitatea politică trecută. sunt citate în acest sens texte în proză 
sau în versuri (de vita sua) realizate de autori precum aemilius scaurus, ru-
tilius rufus, sylla, Varro, cicero însuşi. cea mai nota bilă din această serie 
este, desigur, autobiografia împăratului Marcus aurelius, scrisă în limba 
greacă (tîn e„j ˜autÕn bibl…a – „(cărțile) despre sine însuşi“). Dar cât de 
mare este distanța între tonul reținut şi calm al împăratului filozof, care 
constată futilitatea destinului omenesc şi-şi găseşte refugiul în ataraxia stoică, 
şi discursul radical, înflăcărat şi atât de original al sfântului augustin, al 
cărui ego confesiv este neîntrerupt deschis spre transcendent! cu toată abun-
dența de fapte şi evenimente din prima parte a vieții sale, relatate de augustin 
cu acuratețe şi simț al detaliului semnificativ, nu inte resul narativ este acela 
care predomină la el. Pentru augustin, evenimentele vieții exterioare sunt 
doar semnele unei înfruntări permanente a sufletului său cu sine însuşi şi cu 
tentațiile existenței terestre, etape ale căutării lui Dum nezeu, pe un itinerar 
jalonat de eşecuri, căderi, succese aparente sau parțiale, sub omniprezenta 
amenințare a răului.

Încercările autobiografice nu au lipsit nici printre predecesorii sau 
con temporanii creştini ai sfântului augustin. sfântul ieronim aminteşte 

6. Paul lejay, în Revue critique, 1908/ii, citat de labriolle, op. cit., p. iV.
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în De viris illustribus de un autor creştin originar din Hispania, aquilius 
severus, care scrisese, într-un amestec de versuri şi proză, o relatare asupra 
întregii sale vieți (totius suae vitae statum continens), concepută ca un fel 
de jurnal de călătorie. Mult mai aproape de augustin, sfântul Grigorie 
din Nazianz, autor cunoscut, apreciat şi citat de augustin de câteva ori, 
scrisese două ample poeme, de aproximativ două mii de versuri, cu ca-
racter autobio grafic: Perˆ tîn kaq’ ̃ autÒn („Despre sine însuşi“) şi Qr»noj 

perˆ tîn tÁj ˜autoà yucÁj paqîn („lamentație despre pătimirile pro-
priului suflet“)7. un alt contemporan creştin, Hilarie de Poitiers, rela tează 
la înce putul tratatului său De Trinitate împrejurările şi motivele care l-au 
condus spre propria convertire8.

chiar presupunând că augustin ar fi cunoscut aceste scrieri, ceea ce 
ori cum este puțin probabil, Confesiunile sale rămân totuşi, prin absoluta 
lor originalitate, punctul de pornire şi modelul unei serii practic nesfârşite 
de scrieri autobiografice, în cele peste paisprezece secole care s-au scurs 
de la redactarea lor9.

câteva cuvinte acum despre intențiile pe care se poate să le fi avut în ve-
dere augustin atunci când a decis ca, adresându-se lui Dumnezeu, să se 
adreseze deopotrivă semenilor săi, mărturisindu-şi, fără reticențe, fără a în-
cerca să se justifice sau să disimuleze adevărul vieții sale, într-o sin ceritate 
totală, gravele erori şi rătăciri ale tinereții. Pentru a descifra finalită țile im-
plicite ale discursului confesiv augustinian, textul însuşi al Confesiu nilor ne 
vine în ajutor: de nenumărate ori augustin afirmă că expunerea rătăcirilor 
proprii are ca scop principal evidențierea efectelor Harului divin asupra 
destinului său; fără să-şi facă nici un merit din „succesul“ con vertirii sale, 
augustin oferă experiența sa tuturor celor care au nevoie de ea, pentru a le 
servi drept eventual model. respingând cu exigență îndreptată asupra sa 
orice semn de admirație din partea oamenilor, augustin subliniază fără în-
cetare că sentimentul căinței nu l-a părăsit nici un moment şi-şi invită se-
menii să nu privească spre efortul personal al omului, ci spre bunăvoința 

7. Publicate amândouă de abatele Migne, Patrologiae graecae cursus completus, 
tom. XXXVii, 1029–1166.

8. Patrologiae latinae cursus completus, tom. X, 25.
9. De la celebrele pagini autobiografice ale unor Pascal, rousseau sau russell 

până la puzderia de autobiografii şi „memorii“ din ultimul secol, exemplele sunt prea 
numeroase şi prea cunoscute ca să le mai amintesc aici.
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divină, care conduce, pas cu pas şi în mod misterios, firul existenței oricui. 
Între locurile din textul Confesiunilor unde întâlnim astfel de explicații, se 
poate cita începutul capitolului al iii-lea al cărții a ii-a, unde au gustin în-
trerupe brusc relatarea momentului întoarcerii tânărului învă țăcel, rămas 
fără mijloace materiale, de la Madaura în localitatea natală, pentru a se în-
treba despre rostul discursului său: „Dar cui povestesc eu toate aceste fapte? 
Oricum, nu ție, Dumnezeul meu, ci, adresându-mă ție, le povestesc neamu-
lui meu, neamului omenesc, oricât de mic ar fi numărul acelora cărora ar 
putea să le cadă în mână aceste pagini ale mele. Și în ce scop o fac? Desigur, 
pentru ca atât eu, cât şi oricine va citi aceste rânduri să înțe legem cât de adânc 
este hăul din fundul căruia trebuie să înălțăm spre tine strigătele noastre. 
Și-ntr-adevăr, ce se află mai aproape de urechile tale decât o inimă mărturi-
sindu-şi rătăcirile şi o viață trăită în credință?“

De asemenea, în acelaşi sens, primele două paragrafe din cartea a iX-a, 
plasate la începutul amplei meditații asupra naturii timpului, detaliază şi 
ele motivația principală a Confesiunilor: „cine eram eu? Și ce fel de om 
eram? ce rău nu am pus eu în faptele mele? sau dacă nu în fapte, atunci 
în cuvintele mele; sau dacă nu în cuvinte, atunci în voința mea? Tu însă, 
Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând cu privirea ta adâncimea morții 
mele, tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din fundul inimii 
mele. Tot ceea ce cereai de la mine era să nu mai voiesc ceea ce voiam şi să 
voiesc ceea ce voieşti tu.“

Mărturisirea erorilor proprii, subliniază mereu augustin, nu trebuie să 
devină un prilej de satisfacție şi de autoglorificare; ele trebuie privite ca o 
neîntreruptă rugăciune, un dialog cu Dumnezeu, plin de iubire, venera-
ție şi recunoştință. aceasta este, de altfel, şi semnificația dublă pe care 
augustin în țelege să o acorde termenului confessio: act de devoțiune, recu-
noaştere a căderilor proprii, dar şi gest de mulțumire către Dumnezeu sau, 
cu pro priile cuvinte din Enarrationes in Psalmos, cXliV, 13: „Prin confe
siune se înțelege nu doar mărturisirea greşelilor, ci şi lauda lui Dumnezeu.“

Dincolo de aceste semnificații centrale, câteva aluzii din alte scrieri10 
i-au făcut pe unii interpreți, între ei chiar pe erasmus, să se întrebe dacă 

10. De exemplu, în Epistola ccXXXi, 6, răspunzând unui oarecare Darius, care 
îi solicitase textul Confesiunilor, augustin scrie: „Primeşte Confesiunile mele, de vreme 
ce te interesează. Priveşte-mă cu atenţie în această carte, ca să nu mă lauzi mai mult 
decât merit, şi să crezi nu ceea ce spun alţii despre mine, ci ceea ce spun eu însumi; 
priveşte cu atenţie şi vezi ce am fost cândva cu adevărat, atunci când am fost lăsat pe 
seama propriilor mele puteri.“
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nu cumva augustin a scris Confesiunile pentru a se apăra şi a le răspunde 
adver sarilor săi, în special donatiştilor, care îi aduceau grave acuze (tine-
rețe imo rală, lungă perioadă maniheistă, admirație pentru filozofia păgână 
etc.) şi care, în virtutea unui trecut atât de tulbure, îi contestau vocația 
episco pală. După cum aflăm din două scrieri cu caracter polemic din 
primii ani ai episcopatului, Contra litteras Petiliani şi Contra Cresconium 
grammaticum, detractorii donatişti ajunseseră să-i conteste chiar conver-
tirea, acuzându-l că a rămas în fond un maniheist, că este un intrus pri-
mejdios, acuze care par să fi avut o oarecare credibilitate publică într-o 
societate în care ecourile vieții sale trecute nu se stinseseră încă. Întrebarea 
nu este lipsită de sens, dar chiar şi un răspuns afirmativ nu poate infirma 
semnifi cația mai profundă pe care augustin a voit să le-o atribuie Confe
siunilor: cea de jertfă de expiere, imn de laudă şi pildă pentru semeni. aceste 
două dimensiuni, să le numim circumstanțial-justificativă şi profund-me-
tafizică, sunt confir mate şi de Possidius, primul biograf al sfân tului au-
gustin, discipol apropiat şi cunoscător de primă mână al între gului context 
al vie ții magistrului său: „Nu mă voi apuca aici să reamintesc tot ceea ce 
fericitul augustin povesteşte despre sine însuşi în Confesiunile sale, despre 
ce a fost înainte de a primi Harul dumnezeiesc şi ce a devenit după ce l-a 
pri mit. el a voit să facă această mărturisire publică de teamă ca nu cumva, 
după cum spune apos tolul Pavel, oamenii să creadă potrivit să-l soco-
tească mai presus decât ceea ce el ştia că este sau decât a afirmat el însuşi 
prin cuvintele sale. a urmat însă căile sfinte ale smereniei, fără să vrea să 
înşele pe nimeni, ci căutând în binefacerea propriei descătuşări şi în da-
rurile pe care el le-a primit slava lui Dumnezeu, şi nu propria glorie, ru-
gân du-i pe frații săi să se roage pentru el, pentru darurile pe care le mai 
aştepta încă de la Dumnezeu.“11

imediat după difuzarea lui, textul Confesiunilor pare să se fi bucurat de 
un imens succes, uşurând enorm realizarea sarcinii evanghelizatoare a misi-
unii episcopale pe care şi-o asumase. În afară de multe mărturii indi recte ale 
acestui succes, augustin însuşi se vede nevoit să-l constate în două dintre 
lucrările scrise în ultimii ani ai vieții: „Știu că multora dintre frații mei cărțile 
Confesiunilor le-au plăcut şi le plac“ (Retractationes, ii, 6)12. „care dintre 

11. Vita Sancti Augustini, în Patrologiae latinae cursus completus, XXXii, 3.
12. Multis fratribus meis confessionum libros multum placuisse et placere scio.
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lucrările mele s-au putut face cunoscute în mai multe locuri şi într-un mod 
mai agreabil decât cărțile Confesiunilor? (De dono perseve rantiae, 20)13.

Pe parcursul evului Mediu, Confesiunile au fost frecvent imitate.

3. Despre structura compozițională  
a Confesiunilor

Dacă ar încerca să cuprindă textul Confesiunilor în canoanele unui gen 
sau ale unei specii literare bine delimitate, un teoretician al literaturii ar 
avea de înfruntat dificultăți insurmontabile şi ar constata până la urmă 
că se află în fața unei scrieri inclasabile. relatare narativă? Fireşte, dar 
până la un punct şi doar în prima parte. efuziune lirică? speculație filo-
zofică? Discurs critic-interpretativ asupra textelor scripturale? analiză 
psihologică? Fiecare în parte şi toate la un loc, într-un discurs practic 
indisociabil în com ponente. abatere, într-un fel, de la formele literare 
cunoscute, Confesiu nile ne apar ca un text scris „dintr-o răsuflare“, fără o 
„schemă“ prestabilită, ba chiar, la o lectură superficială, plin de incoerențe, 
reveniri şi repetiții, lipsit parcă de o unitate interioară. Pe de altă parte, 
nu este greu de observat că prima parte (cărțile i–a iX-a) este preponde-
rent narativă, pe când în partea a doua (cărțile a Xi-a–a Xiii-a, eventual 
împreună cu a X-a) lip seşte orice referință evenimențială, conținutul fiind 
exclusiv speculativ şi analitic. Pornind de la această constatare, mulți 
comentatori au găsit potri vit să considere că, de fapt, în Confesiuni avem 
de-a face cu două cărți dife rite, „lipite“ împreună de augustin din rațiuni 
conjuncturale care ne scapă. sunt alți autori care cred că textul „autentic“ 
al Confesiunilor ar fi reprezentat doar de primele nouă cărți (unele ediții 
şcolare tipăresc exclusiv această parte!), la fel cum sunt unii care susțin că 
partea „serioasă“ a Confe siunilor este cea finală, relatările istorice din prima 
parte nefiind decât un fel de „punere în temă“. O abordare mai atentă a 
textului ne conduce la constatarea că ansamblul celor treisprezece cărți 
ale Confesiunilor prezintă totuşi o coerență interioară, deopotrivă de con-
ținut şi tonalitate, ca şi de formă, în ultimă instanță. această unitate nu 

13. Quid autem meorum opusculorum frequentius et delectabilius innotescere potuit 
quam libri confessionum mearum?
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trebuie căutată însă cu mij loace didactice, cu canoanele şi instrumentarul 
rigid ale teoriei literare14!

să examinăm mai întâi coerența conferită textului de tonalitatea dis-
cursu lui. De la prima şi până la ultima frază, Confesiunile sunt spectacolul 
frământărilor eului, angrenat într-o stare interogativă permanentă: cine sunt, 
care este rațiunea existenței mele, de unde vin şi unde trebuie să ajung sunt 
întrebările implicite ale unui discurs în aparență monologic, dar care este, 
atât în intenția autorului, cât şi în fapt, un dialog cu Dumnezeu! Deşi scrise 
la persoana întâi, mărturisirile acestui spirit înscris pe itinerarul auto-cunoaş-
terii şi al autodefinirii sunt exprimate, de fapt, la persoana a ii-a! Până la 
exces după gustul modern, Dumnezeu este prezent în aproape fie care frază. 
„eroul“ confesiunilor este de fapt Tu, şi nu eu! subtextul doc trinar al aces-
tei opțiuni discursive este, de altfel, făcut adesea explicit de augustin: „Dum-
ne zeule, fă să fiu în stare să iubesc şi arată-mi ce să iubesc!“

În această perspectivă, relatarea amănunțită a evenimentelor unei tine-
reți zbuciumate vizează un orizont paradigmatic: în fond, „povestea“ tine-
reții lui augustin nu are nimic excepțional. este povestea unui tânăr de 
condiție medie, cetățean al romei în declin, într-o provincie în care tradi-
ția romană prinsese rădăcini adânci. augustin a fost un tânăr oarecare al 
vremii sale. a avea o mamă creştină ferventă şi un tată păgân, loial statului 
roman, nici aceasta nu este o situație de excepție. ceea ce este cu totul nou 
şi de o însemnătate, să spunem, istorică este orientarea discursului către 
universal. Tot parcursul tânărului augustin, până în pragul convertirii, 
apare ca o reflexie a „aventurii“ Persoanei umane în genere. Obositoare 
pentru cititorul care caută fascinația narațiunii pure, relatarea vizează neîn-
trerupt resorturile cele mai adânci ale condiției umane15. Mărturisirile sale, 
subliniază augustin la tot pasul, nu sunt o simplă „poveste“, ci mărturia 

14. este ceea ce pare să spună, până la urmă, un reputat cunoscător al operei 
augus tiniene, Henri-irénée Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 
1938, p. 64: „Naturellement, il reste possible d’affirmer qu’il existe entre ces trois 
parties des Confessions une unité profonde et secrète. Mais ceux-là même qui ont réussi 
à le montrer sont les premiers à convenir que cette unité est d’ordre psy chologique et 
non littéraire.“

15. Nu am făcut o investigaţie istorică mai extinsă, însă am impresia că augus-
tin este inventatorul expresiei conditio humana, care apare undeva chiar în cuprinsul 
Confesiunilor.
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înflăcărată a acțiunii Harului divin, exercitată în mod misterios asupra 
fiecărei decizii, a fiecărui gest, a celei mai neînsemnate întâmplări din viața 
sa. ceea ce vrea augustin să-i facă să înțeleagă pe semenii săi este pro iectul 
Providenței în ceea ce-l priveşte. aşa încât chinuitorul drum către adevăr, 
cu etapele şi avatarurile lui maniheiste, stoice, sceptice, neopla tonice, in-
teresează nu în sine, ci ca borne ale unui parcurs pe care, în ceea ce-l pri-
veşte, augustin trebuia să-l străbată.

cine acceptă această perspectivă, care este cea autentic augustiniană, 
con stată cât de firesc „se integrează“ partea a doua a Confesiunilor în ansam-
blu. căci temele principale ale speculației din ultimele trei cărți, experiența 
timpului, semnificațiile creației şi ale sfintei Treimi, sunt singurele teme 
posibile care se impun meditației unui spirit aflat în căutarea identității sale 
şi dorind să înțeleagă raporturile ființei sale cu Ființa supremă.

această unitate, pe care am numit-o de tonalitate, se reflectă însă în chiar 
economia textului Confesiunilor, cele două părți, cea narativă şi cea specu-
lativă, fiind de dimensiuni sensibil egale. utilizând sintagme augus tiniene, 
prima parte (cărțile i–a iX-a) poate fi denumită de me – „despre mine în-
sumi“, iar partea a ii-a (cărțile a Xi-a–a Xiii-a), de scripturis sanctis „despre 
sfintele scripturi“. Primele nouă cărți au fost aşadar dedicate de augustin 
relatării analitice a propriului trecut, până în momentul bote zului; prin 
termenul narrationes din primul capitol al cărții a Xi-a, augustin subliniază 
el însuşi intenția de a prezenta evenimentele importante ale isto riei sale 
personale: prima copilărie, anii de şcoală primară, stagiile de studii la Ma-
daura şi cartagina, experiențele erotice, studiile de filozofie, profesoratul, 
frecventarea mediilor maniheiste, călătoria la roma şi la Milan şi, în cele 
din urmă, pe larg, toate împrejurările care au premers şi care au urmat 
botezului din aprilie 387. acum sunt prezentate personajele impor tante 
din viața sa, Monica, mama lui, fiul său adeodatus, prietenii alypius, ro-
ma nianus, Nebridius, Verecundus şi fratele Navigius, dar mai ales sfântul 
ambrozie, episcopul Milanului, a cărui personalitate harismatică i-a grăbit 
procesul de convertire. repet, nu avem de-a face cu o simplă expu nere 
evenimențială, ci cu o constantă şi febrilă căutare a semnificațiilor fiecărui 
act, personaj, moment în economia generală a proiectului divin.

cărții a X-a, aşezată la mijlocul Confesiunilor, augustin pare să-i fi rezer-
vat un rol simbolic în planul ansamblului. atenția se orientează pe de o 
parte spre trecutul abia relatat şi pe de altă parte spre meditația asupra tim-
pului şi a creației care urmează, meditație proiec tată într-un viitor etern, 
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cel al prezenței permanente a lui Dumnezeu. exami nând situația prezentă 
a conştiinței sale, inventariind prin aceasta datele conştiinței umane în 
genere, augustin dezvoltă aici, în termeni tehnici moşteniți din tradiția 
filozofică latină clasică, o perfect articulată şi originală teorie a memoriei, 
conducând demonstrația spre concluzia că omul spiri tual nu se poate regăsi 
decât înlăuntrul propriei conştiințe, într-un interior care transcende timpul 
şi devenirea, în măsura în care îl adăposteşte pe Învăță torul lăuntric, isus 
Hristos. Nu întâmplător, în capitolele 2–4 ale acestei cărți augustin explică 
încă o dată scopurile profunde ale Confe siunilor sale16.

cât priveşte acum partea ultimă a Confesiunilor, cea corespunzătoare 
căr ților a Xi-a, a Xii-a şi a Xiii-a, aceasta nu trebuie privită în nici un caz 
ca un fel de adaos la partea narativă, cum înclină să creadă unii exegeți 
atraşi mai mult de componenta anecdotică a cărții, ci mai degrabă ca o 
complinire, poate chiar ca o împlinire a primei părți. aş crede chiar că 
augustin considera aceste trei, eventual patru17 cărți finale mai importante 
decât partea narativă, căci altfel cum s-ar putea explica de ce în primele 
cărți, cele narative, îşi exprimă de câteva ori nerăbdarea de a ajunge mai 
departe: „Trec sub tăcere multe alte lucruri, căci mă grăbesc…“ (iii, xii, 
21); „mă grăbesc să amintesc despre altele încă şi mai importante“ (iX, iv, 
7); „las la o parte multe amănunte, căci mă grăbesc foarte mult“ (iX, viii, 
17)? spre ce se grăbea autorul, dacă nu spre abordarea temelor grave care 
îl preocupau: esența timpului, problema creației şi a interpretării sfin tei 
scripturi? De subliniat totuşi încă o dată că şi în această ultimă parte, 
preponderent speculativă, prezența eului confesiv este pregnantă, diso-
cierile conceptuale, raționamentele, corelațiile doctrinare fiind prezen tate 
întotdeauna ca o experiență personală, adesea sub forma sintactică a in-
terogativelor retorice. Definite de autor ca meditationes sau de scripturis 

16. e. Williger, „Der aufbau der Konfessionen augustins“, în Zeitschrift für neute s
tamentliche Wissenschaft und die Kunst der älteren Kirche, XXViii/1929, pp. 81 şi urm., 
susţine chiar că această carte a X-a a fost adăugată ulterior de augustin pen tru a asigura 
trecerea spre părţile următoare şi unitatea ansamblului. ipoteza mi se pare improbabilă. 
se opun corelaţii textuale cu părţile principale. De exemplu, în primele fraze din cartea 
a Xi-a, augustin spune: „am mai spus înainte: fac aceasta din iubire pentru iubirea faţă 
de tine.“ Or, această afirmaţie o făcuse chiar în cartea anterioară, a X-a!

17. unul dintre comentatorii cei mai avizaţi ai Confesiunilor, Max Wundt, „au-
gus tins Konfessionen“, în Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunst 
der älteren Kirche, XXi/1922, pp. 161 şi urm., înclină să includă cartea a X-a în 
partea a doua, alături de cărţile a Xi-a, a Xii-a şi a Xiii-a.
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sanctis, amplele considerații doctrinare nu reprezintă nici un moment pen-
tru augustin un scop în sine, ci sunt destinate să pună în mişcare înțe legerea 
şi simțirea oamenilor (excitant humanum intellectum et affectum).

În sfârşit, o altă componentă de natură compozițională care conferă 
unitate şi coerență ansamblului este revenirea periodică în discurs, aseme nea 
unor laitmotive, a unor teme cu pondere semnificativă mai mare. una 
dintre aceste teme, poate chiar firul conducător în labirintul Confesiunilor, 
este nevoia pe care o simte augustin de a reaminti mereu sensurile profunde 
ale demersului său: pe de o parte remuşcările păcăto sului, urmate de peni-
tență sinceră (confessio peccati), şi, pe de altă parte, sensul lor votiv (confessio 
laudis). astfel de explicații justificative apar, cred, în fiecare carte cel puțin 
o dată. iată, alese oarecum la întâmplare, câteva exem ple: „Primeşte, Doamne, 
jertfa mărturisirilor mele, aşa cum ți-o înfă ți şează limba mea […]. căci 
acela care ți se mărturiseşte ție nu-ți aduce la cunoştință nici un gând pe 
care să nu-l cunoşti din cele care se petrec în sufletul său“ (V, i, 1). „Dum-
nezeul meu […], ți-am făgăduit în această scri ere a mea jertfa mărturisirii 
mele“ (Xii, xxiv, 33). „Mergi mai departe în mărturisirea ta, credință a 
mea!“ (Xiii, xii, 13). cartea a X-a, care asigură „trecerea“, este structurată 
în întregime în jurul acestui motiv central! 

O altă temă recurentă este afirmarea aspirației sufletului omenesc de 
a-şi găsi liniştea în Dumnezeu. cea mai completă şi mai expresivă for-
mulare a acestui motiv o aflăm în capitolele 35–37 ale cărții a Xiii-a.

În încheierea acestor considerații socotesc interesant să citez subtila ob-
servație a lui Max Wundt, care a dedicat un consistent studiu Confesiuni
lor 18. După acest savant, desfăşurarea Confesiunilor pare să reproducă traseul 
inițiatic tradițional al catehumenului: o perioadă ini țială de reculegere şi de 
mărturisire a păcatelor trecutului, urmată de deci zia de a se desprinde, în 
prezent, de erorile din trecut şi de a renaşte, într-o a treia şi ultimă etapă, 
ca suflet reînnoit, în vederea unui viitor curat, de meditație şi rugăciune. 
un traseu parcurs de augustin însuşi, a cărui rela tare le poate servi ca „în-
dreptar“ tuturor celor dispuşi să-l imite în asigurarea singurei experiențe 
spirituale autentice: căutarea adevărului.

18. Vezi studiul citat în nota precedentă.
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4. realitate şi ficțiune.  
Problema istoricității Confesiunilor

secole de-a rândul, generații după generații de cititori, identificându-şi 
adesea propriile frământări cu tribulațiile tinereții sfântului augustin19, 
nu au pus la îndoială veracitatea relatărilor din Confesiuni. iată însă că în 
epoca mo dernă, în ultimul secol mai ales, mulți cercetători, unii dintre 
ei reputați prin seriozitatea analizelor lor, ajung să pună sub semnul în-
trebării exactitatea integrală a evenimentelor din viața lui augustin relatate 
de el.20 este pusă la îndoială în special sinceritatea convertirii lui au gustin, 
povestită cu atâtea amănunte la sfârşitul cărții a Viii-a; augustin ar fi 
atribuit mai târziu crizei din grădina de la Milan nişte semnificații pe care, 
de fapt, ea nu le-ar fi avut. chiar şi după acest moment atât de important 
în eco nomia narativă şi în cea simbolică a Confesiunilor, augustin ar fi 
continuat să fie şi să se manifeste mai degrabă ca filozof păgân decât ca 
apologet creş tin. convertirea la creştinism s-ar fi desăvârşit de fapt mai 
târziu, în urma unui proces lent şi lipsit de spectaculozitate. Pioase „nece-
sități didac tice“ sau distorsiuni ale memoriei ar fi făcut ca, post factum, 
momentul din grădina de la Milan să fi căpătat dimensiunea simbolică pe 
care i-o atribuie augustin în relatarea sa. 

argumentele pe care se sprijină adepții acestei teze derivă în principal 
din constatarea că, după o criză mistică de asemenea intensitate, precum 
cea înfă țişată în Confesiuni, augustin s-a retras la cassiciacum şi, în de-
plină seni nătate şi detaşare filozofică, a purtat timp de câteva luni, cu 
apropiații lui, dialogurile pe teme de morală şi metafizică publicate ulte-
rior (De ordine, De vita beata, Contra Academicos): impregnate de doctrina 
creştină, este adevărat, acestea evidențiază mai degrabă un spirit metodic 

19. una dintre cele mai celebre mărturii de acest tip îi aparţine lui Petrarca; 
marele umanist italian scrie în primul dialog din De contemptu mundi, text în care îl 
are drept interlocutor imaginar pe augustin: „Ori de câte ori citesc Confesiunile tale 
sunt mişcat, adesea până la lacrimi, de două sentimente, speranţa şi teama. Mi se 
pare că citesc istoria propriilor mele rătăciri, şi nu pe cea ale altuia.“

20. cele mai bine argumentate poziţii în această privinţă au fost exprimate de: 
adolf von Harnack, Augustin’s Confessionen. Ein Vortrag, Giessen, 1895, Gaston Boi s-
sier, La conversion de S. Augustin, Paris, 1891, şi mai ales Prosper alfaric, L’évo lu tion 
intellectuelle de Saint Augustin, Paris, 1918.
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de analist decât fervoarea unui penitent. cum s-ar putea concilia cele 
două persoane atât de diferite? se întreabă aceşti cercetători. care este cel 
adevărat? cel înfăţişat de augustin în Confesiuni, sau cel conturat în di-
alogurile de la cassiciacum? 

După părerea mea, avem de-a face în toate aceste obiecții cu o falsă 
pro blemă sau, mai degrabă, cu o problemă rău pusă. Ținând seama de 
com plexitatea personalității lui augustin, de temperamentul său ardent de 
african21, care-l puteau conduce la extaze momentane urmate de peri oade 
de detensionare, pe de o parte, dar şi de posibilele „alunecări ale memoriei“, 
neintenționate, asupra cărora avertizează uneori el însuşi22, cred că sinceri-
tatea totală a discursului său confesiv nu poate fi pusă la îndoială! De alt fel, 
în acest sens depune mărturie şi Possidius în biografia sa; prieten apropiat 
şi discipol al lui augustin, biograful nu avea nici un motiv să distorsioneze 
adevărul. Or, în capitolul al ii-lea al biografiei lui augustin acesta îşi ex-
primă admirația pentru forța şi determinarea cu care augustin a renunțat 
la toate ambițiile şi obiceiurile care îi marcaseră viața până în momentul 
con vertirii, pentru a se dedica în întregime unei vieți în cel mai pur spi rit 
evanghelic. Și apoi, la urma urmelor, nu acceptăm astăzi convenția că există 
un adevăr al discursului mai veridic şi mai credibil decât adevărul „adevărat“ 
al faptelor? aşadar, mi se pare că momentul-cheie, cel al crizei spirituale 
care a precedat convertirea, îşi păstrează întreaga veridicitate simbolică, aşa 
încât energia şi ingeniozitatea consumate de Pierre de labri olle23 pentru a 
demonta argumentele adepților „non-istori cității“ Confes iu nilor mi se par 
disproporționate. Totuşi, pentru interesul lor documentar, voi rezuma, în 
continuare, principalele argumente produse de acest savant, exe getul poate 
cel mai avizat al Confesiunilor. 

Mai întâi, câteva disocieri cronologice: perioada idilică a dialogurilor 
de la cassiciacum se desfăşoară la aproximativ trei luni şi jumătate după 

21. Portretul de „numid“ pe care i-l face Giovanni Papini în primul capitol al 
mo nografiei sale Sant’Agostino, Firenze, 1930, mi se pare convingător: „infocato come 
il sole della sua terra, sensuale e pasionale come il suo popolo, rico di «vigor igneus» 
nel pensiero e nella prosa…“ (p. 16). De altfel, portretul papinian concor dă cu ima-
ginea tradiţională pe care posteritatea a conservat-o despre acest „stâlp al Bisericii“.

22. „De altfel, multe amănunte nici nu mi le mai amintesc“, citim în Confesiuni, 
iii, xii, 21.

23. introducerea citată, pp. XiV–XXiii.
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momentul culminant al crizei convertirii. Înconjurat de familie (Monica, 
adeodatus, fratele Navigius, câțiva dintre cei mai credincioşi prieteni), 
augus tin se află în centrul unei mici societăți foarte senine, dedicate dez-
baterii fără complexe a unor teme filozofice dintre cele mai grave. este 
adevărat, dar unde-i contradicția? se întreabă labriolle. De ce trebuie să 
vedem nea părat o contradicție între spiritul înfrigurat din timpul crizei 
mistice, năpă dit de lacrimi de recunoştință şi cufundat în rugăciune şi 
meditație, şi spi ritul senin de la cassiciacum, înclinat spre dezbaterea de 
idei? De ce n-am accepta mai degrabă că s-a petrecut şi cu augustin un 
proces pe care psihologii îl constată adesea: după o perioadă de maximă 
încordare spirituală şi morală, psihicul omului se regăseşte într-o stare de 
„acalmie“ (bonace) recuperatoare24. Și apoi, continuă exegetul, să nu uităm 
că anticii aveau un mare respect pentru formele de expresie literară con-
stituite ca atare, limitele dintre specii fiind mult mai stricte decât astăzi. 
canoanele dialogului filozofic, stabilite în tradiția latină de către cicero, 
în prelungirea dialogurilor platoniciene, reclamau convenția seninătății, a 
acelei amoenitas urbana atât de prețuite de intelectualitatea romană. În 
aceste condiții, augus tin nu avea cum să se sustragă exigențelor tradiției 
atunci când şi-a redactat dialogurile de la cassiciacum. Observația, adaug 
eu, este nu doar ingenioasă, ci şi perfect justificată: în dialogul De Magistro, 
redactat imediat după perioada de la cassiciacum şi dedicat de data aceasta 
de augustin unei teme exclusiv creştine, isus Hristos ca Învățător lăuntric, 
sunt prezente ambele forme de expresie: prima parte, dialogată, re dactată 
după toate regulile artei dialogale, este urmată de o amplă parte finală, rezu-
mativă, în tonalitatea autoritară a discursului de tip dogmatic. Mai mult 
încă, în continuarea aserțiunilor sale, labriolle merge până acolo încât să 
presupună că, dincolo de aparențele urbane şi colocviale cu care se prezenta 
înaintea partenerilor de dezbateri, chiar şi la cassiciacum, augus tin îşi 
continua monologul interior început în clipa extazului mistic de la Milan, 
îşi continua „viața sa secretă, o viață absolut interioară, de devo țiune şi 
lacrimi tainice, în care partenerii săi nu erau deloc inițiați“25.

24. Op. cit., p. XV: „Que cette grande paix de convalescence soit descendue en 
augustin, et que les Dialogues de cassiciacum la réflètent en une certaine mesure, il 
n’y a rien là que de naturel, que de conforme au rythme coutumier de la conscience, 
en pareil cas.“

25. labriolle, op. cit., p. XVi. Pentru simptome ale acestei „vieţi secrete“, labri-
olle trimite la pasaje din dialogul De ordine, i, x, 29 şi iii, 6.
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Vom conchide aşadar că problema autenticității relatărilor din Confe
siuni nu are importanța care i-a fost acordată la un moment dat. Până la 
urmă, ceea ce trebuie remarcat este faptul că un rafinat intelectual roman, 
foarte bine situat în elita culturală oficială, decide în deplină libertate să 
devină creştin şi, mai mult încă, îşi asumă sarcina de a deveni unul dintre 
cei mai aprigi doctrinari ai noii religii, într-un moment în care aceasta avea 
acută nevoie de îndrumători spirituali de autoritate. Faptul că, devenind 
creştin riguros şi doctrinar, augustin a rămas şi intelectualul care fusese 
până atunci mi se pare cât se poate de firesc. Oricât de profundă şi de 
radicală ar fi o criză spirituală ca aceea care l-a determinat pe profesorul de 
retorică în vârstă de treizeci şi trei de ani să ceară botezul în timpul Paş tilor 
anului 387, o întreagă tradiție, cea romană, perfect asimilată, nu putea 
dispărea din conştiința şi comportamentul convertitului fără să lase nici o 
urmă. aş risca mai mult încă: augustin a devenit creştin nu împotriva 
culturii clasice romane, ci împreună cu ea! este oare un paradox să constați 
că, mistic fervent, augustin nu renunță niciodată la virtuțile rațiunii? Nu 
caută el peste tot în lumea creată urme (vestigia) ale sfintei Treimi? a-l 
iubi pe Dumnezeu mai presus de orice este datoria supremă, dar a nu 
renunța să-i cauți urmele în lumea creată, nu-i oare aceasta, poate, lecția 
cea mai sub tilă a convertirii lui augustin? cum altfel ar putea fi interpre-
tate pasaje precum cel din Contra Academicos: „Toată lumea ştie că există 
doi factori care ne conduc spre cunoaştere: autoritatea şi rațiunea. În ce 
mă priveşte, eu sunt absolut hotărât să nu mă abat de la autoritatea lui 
Hristos, căci nu găsesc pe nimeni altcineva care să aibă mai multă greutate. 
starea mea de spirit este astfel alcătuită încât eu doresc cu nerăbdare să 
cuprind adevărul, nu doar cu ajutorul credinței, ci şi prin înțelegere; cât 
priveşte acum lucru rile care pot fi examinate cu ajutorul puterii de pătrun-
dere a rațiunii, sunt încredințat că voi găsi, pe moment, la filozofii plato-
nicieni o teorie care să nu fie în contradicție cu misterele noastre [creştine]“? 
De la o personali tate de întinderea lui augustin, este absurd să pretinzi 
obe diența unui catehumen oarecare. cât priveşte riscurile orgoliului, îm-
potriva cărora augustin a trebuit să se păstreze în gardă până în ultimele 
luni ale existenței sale pământeşti, singurul „medicament“ nu se găsea 
decât în el însuşi. contemporanii săi au intuit, se pare, mai bine decât 
posteritatea cum trebuie tratată o asemenea personalitate, atunci când l-au 
aclamat epis cop în pofida propriilor reticențe.



NOTă asuPra eDiȚiei

Confesiunile sfântului augustin sunt una dintre cărțile cel mai frecvent 
traduse şi publicate. culturile mari dețin fiecare câteva duzini de versiuni 
diferite, realizate, de-a lungul ultimelor trei-patru secole, după principii 
şi cu finali tăți diferite, de la reproduceri strict literale până la parafrazări 
foarte libere. simpla consultare a fişierelor marilor biblioteci, cum ar fi 
Biblioteca Națională sau biblioteca institutului de studii augustiniene din 
Paris, ne poate da o imagine elocventă asupra numărului mare de ediții 
ale acestui text fundamental al culturii europene.

După ediția princeps a operelor sfântului augustin, publicată de a. Dodo 
la Basel în anul 1506, cele mai importante ediții complete ale operei augus-
tiniene care s-au succedat în timp sunt: ediția tipărită de marele uma nist 
erasmus între anii 1528 şi 1529, de asemenea la Basel, cea a călugărilor 
bene dictini de la mănăstirea saint Maur, tipărită între 1679 şi 1700 la 
Paris, cea cuprinsă în tomurile XXXii–XlVii ale Patrologiei latine a abate-
lui Migne, marea ediție bilingvă Oeuvres complètes de Saint Augustin, pu-
blicată în 32 de tomuri la Paris, între anii 1869 şi 1878 de Peronne, ecolle, 
Vincent, charpentier şi H. Barreau (Confesiunile sunt cuprinse în tomul 
al ii-lea), şi, în sfârşit, ediția din seria Corpus scriptorum eccle sia sticorum 
latinorum de la Viena, al cărei tom al XXXiii-lea, apărut în 1896, este 
dedicat Con fesiunilor. cât priveşte edițiile separate ale textului latinesc, 
însoțit sau nu de traducere, precum şi diferitele versiuni în limbi moderne, 
numă rul lor este practic neinventariabil.

Mare este şi numărul manuscriselor care au conservat textul Confesiu nilor, 
cele mai vechi datând din secolul al Vii-lea. Diferențele, adesea importante, 
dintre diversele versiuni manuscrise au făcut extrem de dificilă sarcina filo-
logică de restaurare a unui prototip cât mai apropiat de gândirea autentică 
a sfântului augustin. „Povestea“ acestei odisei filologice este relatată pe larg 
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de Pierre de labriolle, savant care, în urma unei analize minuțioase, respinge 
încercări mai recente de a recompune un text tip pe baza celui mai vechi 
manuscris existent26. 

Textul latinesc după care am realizat traducerea şi pe care îl reproducem 
aici întocmai este deci cel din ediţia labriolle, reputată a fi cea mai bună;  
am păstrat, desigur, segmentarea frazelor şi a para grafelor propusă de acest 
editor. cele câteva greşeli de tipar pe care le-am identificat (aqua, în loc de, 
greşit în text, atque – Xii, xii, 15; sursum, în loc de, greşit în text, susum – 
Xiii, vii, 8 etc.) au fost corectate tacit. Punc tuația textului latinesc este, de 
asemenea, cea propusă de labriolle, cu toate conse cințele ei în planul sin-
tactic al traducerii. am operat însă o serie de adaptări ortografice, aplicând 
consecvent reguli generalizate în tradiția clasicistă românească: scrie rea cu 
majusculă a teonimelor Deus şi Do minus, orto grame precum irrisor în loc 
de inrisor, immutabilis în loc de inmutabilis, colloquor în loc de conloquor, 
illuminatio în loc de inluminatio, ubi în loc de vbi, dar voluntas în loc de 
uoluntas, civitas în loc de ciuitas, servus în loc de seruus, veritas în loc de 
ueritas, velle în loc de uelle etc. Prin această decizie, am avut în intenție să 
fac textul accesibil unui număr cât mai mare de cititori mai tineri, famili-
arizați cu regulile ortografice mai recente, dar care nu sunt la curent cu 
avatarurile ortografiei latineşti.

Traducerea într-o limbă modernă a textelor sfântului augustin nu este 
o operație uşoară: stilul Confesiunilor în special îl pune uneori pe interpret 
în fața unor dificultăți majore. când limpede şi geometric în buna tradiție 
a discursului filozofic latin, când obscur şi eliptic precum în Vechiul Testa-
ment, textul Confesiunilor este inegal, reclamând, pe de o parte, analiza 
atentă a fiecărei fraze, pentru a-i surprinde semnificația exactă, şi, pe de altă 
parte, atenția de a păstra coerența ansamblului. Problema-cheie pentru 
mine a fost aceea de a concilia în mod convenabil discursul augustinian în 
particularismul său cu habitudinile de lectură ale omului modern. un prin-
cipiu pe care mi l-am impus şi pe care l-am urmat în mod consecvent poate 
fi formulat astfel: a reproduce pe cât posibil toate nuanțele gândului augus-
tinian într-o limbă română contemporană curentă, la egală distanță de 
extrema arhaizantă şi de cea neologistică. Din punct de vedere sintactic, 
m-am lăsat uneori „purtat“ de structura originalului, dar numai atunci când 
rezultatul nu vio lenta sintaxa românească actuală. De asemenea, în privința 

26. Op. cit., pp. XXV şi urm.
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terminologiei, nu m-am ferit, de exemplu, să utilizez, pentru ace eaşi noțiune, 
în funcție de curgerea discursului şi de cerințele contextului, perechi lexicale 
sinoni mice precum a zidi/a crea, făptură/creatură, trup/carne, trupesc/carnal, 
duhovnicesc/spiritual, întrupare/încarnare, a ființa/a exista, evlavie/pietate etc., 
unul din termeni aparținând tradiției termi nologice bisericeşti, celălalt, le-
xicului filozofico-teologic modern. Procedând astfel, l-am imitat într-un fel 
pe sfântul augustin însuşi, care pune alături în textul său variante lexicale 
aparținând vechii terminologii filozofice latineşti şi termeni forjați mai recent, 
în latina creştină a predecesorilor săi patristici sau în versiunile biblice exis-
tente în vremea sa. Pentru termenii teologici cheie, precum Sfântul Duh, 
Mân tuitor, Sfânta Scriptură, Sfânta Treime, m-am menținut însă în cadrele 
tradiției terminologice româneşti, acceptată aproape unanim, dincolo de 
toate diferențele confesionale.

În strânsă corelație cu cel enunțat mai sus, un al doilea principiu pe care 
mi l-am impus a constat în evitarea atât a literalismului excesiv, cât şi a 
depăr tării de expresia augustiniană originară. Între literă şi spirit, am încli nat, 
fireşte, către spiritul textului original, căutând să nu trădez, în marginea 
po sibilului, litera lui, mai ales în reproducerea jocurilor retorice atât de abun-
dente în discursul lui augustin în general şi în Confesiuni în special. cu toate 
acestea, sub imperativul clarității discursului în limba română, am fost nevoit 
foarte adesea să convertesc unele elemente ale retoricii augus tiniene care, 
păstrate ca atare, ar fi părut fastidioase şi obositoare. De exem plu, perioadele 
foarte lungi, posibile în latină datorită caracterului său extrem de sintetic, 
le-am segmentat în fraze mai scurte; interogativele retorice, extraordinar de 
frecvente, le-am transformat uneori în propoziții afirmative; am renunțat la 
jocul subtil al demonstrativelor (istud, iste, hoc, haec etc.) şi al relativelor la-
tineşti (quis, quid, quae etc.), punând în locul lor numele cerute de context 
sau exprimate anterior; am introdus adverbe româ neşti unde erau ab solut 
necesare pentru o bună înțelegere a discursului. confrun tând versiunea mea 
cu originalul tipărit alături, cititorul preocupat de nuanțe poate constata 
singur întregul mecanism al transpunerii, apre ciind cât de juste şi inspirate 
au fost opțiunile traducătorului. În mod ine rent, textul românesc a devenit 
mai „lung“ şi mai „rarefiat“ decât origi nalul latinesc. sper ca ceea ce se va fi 
pierdut în concizie să se fi câştigat în claritate.

Pe lângă problemele obişnuite ale traducerii din latină, cunoscute de 
orice traducător din această limbă, textul Confesiunilor îşi are propriile 
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difi cultăți. alături de aspectul terminologic şi de cel sintactico-retoric, pe 
care le-am menționat mai sus, o dificultate majoră o constituie redarea 
abunden telor citate biblice topite de augustin în magma propriului dis-
curs. De la aluzia vagă până la citatul propriu-zis, trecând prin parafraze 
libere de diferite dimensiuni, textul sfintei scripturi (în special Psalmii 
şi Epistolele Apostolului Pavel) este prezent în aproape fiecare paragraf al 
Confesiunilor. Problema transpunerii şi adaptării acestor inserții biblice 
se complică atunci când constatăm că, în multe cazuri, versiunea biblică 
întrebuințată de augustin diferă de tradițiile textuale curente (Septuaginta 
şi Vulgata). În aceste cazuri, fireşte că am oferit o traducere exactă a op-
țiunii augusti niene. urmând procedeul practicat de toți ceilalți interpreți, 
am redat în caractere italice cita tele biblice identificate, iar trimiterile la 
cartea biblică le-am dat, pentru fiecare caz în parte, în secțiunea de note 
şi comentarii. În principiu, versiunea românească a citatelor biblice îmi 
aparține, dar am ținut permanent seama de opțiunile de traducere din 
cele mai impor tante versiuni biblice româ neşti, care mi-au stat mereu la 
îndemână: versiu nea radu–Galaction, versiunea românească sinodală, în 
ediția din 1990, ca şi edițiile mai recente ale Noului Testament publicate 
de Valeriu anania (Bucureşti, 1993) şi emil Pascal (ediția a iV-a, Paris, 
1992). Pentru Vechiul Testament, şi în spe cial pentru Psalmi, citați din 
abundență de augustin, numărul capitolu lui şi al versetului este cel din 
Septuaginta, aşa cum se reflectă această nume rotare în versiunea radu–
Galaction; am optat pentru această numerotare, frecvent diferită de cea 
din Vulgata, pentru a-i uşura cititorului român iden tificarea citatului res-
pectiv în versiunile biblice româneşti curente.

am lucrat la această ediție, cu întreruperi, între anii 1980 şi 1997; cea 
mai mare parte a timpului a fost dedicată diverselor corelații şi verificări, 
precum şi redactării notelor şi comentariilor, pe care le-am dorit cât mai 
com plete şi cât mai folositoare pentru tânărul cititor interesat de una 
dintre capodoperele literaturii universale. Pe lângă interpretările „punc-
tuale“ cuve nite, această secțiune cuprinde explicații ale unor pasaje mai 
dificile sau de-a dreptul obscure, însoțite, cel mai adesea, de opțiunile 
altor inter preți moderni, corelații terminologice sau conceptuale cu „sur-
sele“ gândirii sfântului augustin (filozofia greco-latină şi Biblia), corela-
ții multiple cu ansamblul operei lui augustin şi între diferitele cărți şi 
capitole ale Confe siunilor). utilizând cu răbdare aceste trimiteri, într-o 
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lectură „încrucişată“, cititorul atent poate avea surpriza descoperirii unor 
semnificații majore, care scapă lecturii grăbite.

Formularea unui titlu pentru fiecare capitol al versiunii româneşti este 
un procedeu curent în edițiile moderne. aceste titluri îl avertizează pe 
cititor asupra conținutului capitolului respectiv şi exprimă percepția tra-
du căto rului asupra acestui conținut.

când nu este menționată în paranteză o traducere românească exis-
tentă, versiunea textelor latineşti şi greceşti citate îmi aparține.

Bibliografia augustiniană este imensă, practic inepuizabilă, aşa încât 
orice listă bibliografică este, prin forța lucrurilor, incompletă. am renunțat, 
în consecință, să mai întocmesc o listă separată a tuturor volumelor, enciclo-
pediilor sau articolelor consultate şi folosite în redactarea notelor şi comen-
tariilor, fiecare titlu folosit în mod concret fiind însă citat complet în text.

am confruntat, pas cu pas, propriile mele opțiuni cu cele din câteva 
traduceri moderne, citate în text cu următoarele sigle:

arnauld = Les Confessions de Saint Augustin. Traduction française 
d’arnauld d’andilly, très soigneusement revue et adaptée pour la première 
fois au texte latin, avec une introduction par M. charpentier, Garnier 
Frères, Paris, vol. i–ii, s.a.

bernhart = augustinus, Confessiones/Bekenntnisse. lateinisch und 
Deutsch, eingeleitet, übersetzt und erläutert von Joseph Bernhart, Kö-
sel-Ver lag, München, 1955.

labriolle = saint augustin, Confessions. Texte établi et traduit par 
Pierre de labriolle, les Belles lettres, Paris, vol. i–ii, 1926.

orsa = sant’agostino, Le Confessioni, Orsa Maggiore editrice, 1991 
[fără indicarea numelui traducătorului].

pine-coffin = saint augustine, Confessions. Translated with an intro-
duction by r.s. Pine-coffin, Penguin Books, New York, 1961.

trabucco = saint augustin, Les Confessions. Traduction nouvelle, avec 
introduction et notes par Joseph Trabucco, Garnier Frères, Paris, vol. i–ii, 
1960.

alte prescurtări frecvent utilizate sunt:
nt = Novum Testamentum Graece et Latine. Textum graecum post 

eber hard Nestle et erwin Nestle communiter ediderunt Kurt alland, 
Matthew Black, carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, allen Wikgren 
[…], Deutsche Bibelgesellschaft, stuttgart, 1984.
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radu–gal. = Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului 
Testament, tradusă după originalele ebraice și grecești de preoții profesori 
Vasile radu și Gala Galaction, editura Fundațiilor regale, București, 1938.

vulg. = Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio 
[…] curavit aloisius Grammatica, Vatican, 1929.

pasajele din filozofia greacă clasică (platon, aristotel, stoici, sceptici, 
plotin), din literatura latină (Cicero, Vergilius, terentius etc.), ca și cele 
din patristică (sf. ambrozie ș. a.) sunt citate după edițiile critice reputate 
în comunitatea filologică. Fragmentele din opera sfântului augustin au 
fost citate după ediția Œuvres complètes de Saint Augustin, paris, 1869–
1878 (vezi mai sus); indicele final al acestei ediții mi‑a fost de mare folos 
în identifi carea rapidă a locurilor din vasta operă a sfântului augustin 
unde mai apare un termen sau un concept important.

Lista lucrărilor augustiniene, inclusă în cronologia vieții sfântului au‑
gustin, compilată în principal pe baza tabelului nr. 8 din anexele lucrării 
lui pierre de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, paris, 1920, 
și a cronologiei din finalul monografiei lui Giovanni papini, Sant’Agos tino, 
Firenze, 1930, are menirea de a‑l orienta pe cititor în labirintul scrierilor 
auto rului Confesiunilor.

În sfârșit, indicele de nume se referă exclusiv la tex tul propriu‑zis al 
Con fesiunilor. pentru date suplimentare de acest tip, cititorul este rugat 
să consulte notele corespunzătoare.



Viaţa Și OPera sFâNTului auGusTiN  
TaBel crONOlOGic

331  s-a născut Monica, mama sfântului augustin.
354   la 13 noiembrie, s-a născut aurelius augustinus, în orăşelul Thagaste (astăzi 

souk-ahras, în algeria) din provincia romană Numidia, nordul africii. Tatăl 
său, Patricius, un mic proprietar funciar şi funcţionar pro vincial roman, era 
păgân, iar mama, Monica, o creştină ferventă. Părinţii lui augustin au mai 
avut un fiu, Navigius, şi două fiice.

361   augustin îşi începe studiile elementare la Thagaste.
365   adolescentul augustin este trimis în orăşelul vecin Madaura (azi Mdau rouch), 

la aproximativ 35 km de Thagaste, pentru a-şi continua studiile de gramatică 
şi de limba greacă.

370  Din lipsă de mijloace materiale, este nevoit să-şi întrerupă studiile şi să se în-
toarcă acasă, la Thagaste.

  – convertirea la creştinism a lui Patricius.
371  Moartea tatălui, Patricius. ajutat material de protectorul său romanianus, 

care-i va rămâne unul din cei mai apropiaţi prieteni, augustin pleacă la carta-
gina, centrul cultural al provinciei, pentru a-şi continua studiile. Duce o viaţă 
dezor donată şi imorală. Începe să frecventeze mediile sectei maniheiste.

  – Începutul îndelungatei convieţuiri cu femeia care îi va fi aproape ca o soţie.
372  Naşterea fiului său adeodatus.
373  lectura dialogului Hortensius al lui cicero îi dezvăluie orizonturile filozofiei. 

Încearcă să se apropie de Biblie, dar este dezamăgit de stilul primitiv al versi-
unilor latineşti curente.

374  augustin se întoarce la Thagaste şi devine magistru de gramatică. Între primii 
săi elevi se numără alypius, care îi va rămâne cel mai apropiat prieten şi colabo-
rator. 

  – Nemulţumită de simpatiile maniheiste ale lui augustin, Monica îşi izgoneşte 
fiul, care este adăpostit, pentru o vreme, de ruda şi prietenul său romanianus.

375  Moartea unui prieten apropiat îl aruncă în braţele disperării. Prima încercare de 
a primi botezul creştin, întreruptă de Monica. cu ajutorul lui romanianus, pă-
răseşte Thagaste şi se instalează la cartagina, unde deschide o şcoală de retorică.
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380  redactează prima sa scriere (care nu s-a păstrat): De pulchro et apto, un mic 
tratat de estetică impregnat de idei platoniciene. Începe să se îndepărteze de 
doctrina maniheistă.

383  Discuţiile cu Faustus, episcop maniheu de Mileve şi unul dintre doctrinarii 
sectei, îl dezamăgesc prin formalismul şi incoerenţa argumentării.

  – evitând să-şi avertizeze mama, augustin pleacă la roma, în căutarea unui 
mediu intelectual mai elevat. În prima parte a perioadei romane trăieşte în 
comunitatea maniheilor. Deschide o şcoală de retorică, dar moravurile şcola-
rilor romani îl dezamăgesc profund. se îmbolnăveşte, probabil de malarie. 

384  susţinut de maniheii influenţi pe lângă aurelius symmachus, prefectul romei, 
obţine postul important de profesor de retorică la şcoala publică din Milan, 
unde se afla curtea imperială.

  – Începe să audieze predicile sfântului ambrozie, episcopul Milanului, care îl 
înde părtează şi mai mult de convingerile maniheiste.

385  Însoţită de Navigius, cel de-al doilea fiu al său, Monica soseşte la Milan, pen-
tru a reîncepe să-şi supravegheze fiul rebel.

  – În calitate de funcţionar public, augustin redactează un panegiric în cinstea 
împăratului Valentinian ii şi a favoritului acestuia, germanul arian Bauto.

  – Monica reuşeşte să-l convingă pe augustin s-o repudieze pe femeia alături 
de care trăia de paisprezece ani şi să accepte logodna cu o fată încă nubilă. În 
aştep tarea căsătoriei, augustin îşi ia o nouă concubină.

  – augustin îl frecventează din ce în ce mai asiduu pe sfântul ambrozie, înde-
părtându-se definitiv de cercurile maniheiste.

386  studiază, în traduceri latineşti, textele filozofilor neoplatonici şi descoperă pro-
funzimea de gândire a Epistolelor apostolului Pavel. este impresionat în special 
de convergenţele ideatice dintre neoplatonism şi creştinism în privinţa doctri-
nei logosului şi a iluminării.

  – Bătrânul simplicianus, preot creştin, apropiat al sfântului ambrozie, îi re-
latează convertirea la creştinism a lui Marius Victorinus, unul din cei mai re-
putaţi inte lectuali ai vremii.

  – Prietenul Ponticianus îi relatează viaţa sfântului antonie, marele eremit 
creş tin din pustiurile egiptului.

  – În luna iulie se petrece evenimentul culminant al crizei spirituale care îl va 
conduce pe augustin spre botez: în grădina casei sale aude cuvintele premoni-
torii Tolle, lege! („ia şi citeşte!“), care îl îndreaptă spre textul Bibliei. Deschi zând 
Noul Testament la Epistola către romani, în care sfântul apostol Pavel îi în-
deamnă pe aceş tia să părăsească plăcerile lumii şi „să se îmbrace în Hristos“, 
augustin dobân deşte certitudinea credinţei adevărate.

  – renunţă la cea de-a doua concubină şi la proiectul căsătoriei şi părăseşte şcoala 
de retorică pe care o conducea, pentru a se dedica în întregime lui Dum nezeu.
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  – către sfârşitul lunii august se retrage la vila lui Verecundus de la cassiciacum 
(astăzi cassago in Brianza, lângă como) pentru a duce o viaţă de reculegere, 
însoţit de mama sa, Monica, de fiul adeodatus, fratele Navigius, verii lastidianus 
şi rusticus şi de prietenii şi discipolii alypius, licentius şi Trigetius.

  – Pe timpul toamnei redactează, la cassiciacum, primele lucrări, dialogurile 
filo zofice:

  – Contra Academicos
  – De vita beata
  – De ordine.
387  În primele luni ale anului începe redactarea lucrării Soliloquia.
  – la începutul lui martie se întoarce la Milan ca să se pregătească pen tru a primi 

botezul. scrie lucrările:
  – De immortalitate animae
  – De musica.
  – În sâmbăta Paştilor, 24–25 aprilie, este botezat de sfântul ambrozie, împre-

ună cu fiul său, adeodatus, şi prietenul alypius.
  – Prin luna mai, pleacă spre portul Ostia, în apropierea romei, însoţit de Mo-

nica, adeodatus, alypius şi evodius, cu intenţia de a merge la cartagina.
  – Prin luna iunie, la Ostia, Monica se îmbolnăveşte şi moare în câteva zile. 

au gus tin renunţă să mai plece la cartagina şi se instalează la roma, împreună 
cu toţi cei apropiaţi. redactează următoarele scrieri:

  – De quantitate animae
  – De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum
  – De Genesi contra Manichaeos
  – De libero arbitrio (prima carte).
388  În luna august pleacă de la roma.
  – După o scurtă oprire la cartagina, în casa creştinului inocentius, se retrage 

la Thagaste.
  – Vinde mica avere părintească, împarte săracilor banii şi întemeiază, împreună 

cu câţiva prieteni apropiaţi, o comunitate de tip monahal.
389  Mor adeodatus, fiul său, şi prietenul Nebridius. scrie dialogul De Magistro.
390  redactează următoarele scrieri:
  – De diversis quaestionibus
  – De vera religione
  – (probabil) De dialectica.
391  scrie lucrările:
  – De utilitate credendi ad Honoratum
  – De duabus animabus contra Manichaeos.
  – Venit la Hippona (Hippo regius, azi Bône/annaba) pentru a-l converti la 

creştinism pe un bogat încă nehotărât, este sfinţit preot de episcopul Valerius, 
la cererea insistentă a mulţimii.
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  – Întemeiază la Hippona o nouă comunitate monahală, în care intră, alături 
de alţii, prietenii săi alypius (viitor episcop de Thagaste), evodius (viitor epis-
cop de uzali), severus (viitor episcop de Mileve), Possidius (viitor episcop de 
calama şi biograf al sfântului augustin), Profuturus (viitor episcop de cirta).

392  Între 28 şi 29 august are loc la Hippona disputa publică dintre augustin şi 
eruditul maniheu Fortunatus. Disputa va fi publicată cu titlul Contra Fortu
natum disputatio.

393  În luna octombrie are loc sinodul de la Hippona, unde augustin susţine dis-
cursul publicat ulterior cu titlul De fide et symbolo.

  – redactează următoarele scrieri:
  – De Genesi ad litteram (nu termină redactarea)
  – Psalmus abecedarius contra partem Donati
  – Epistola XXVIII ad Hieronymum
  – De sermone Domini in monte.
394  Prietenul său alypius devine episcop la Thagaste.
394–395  redactează următoarele scrieri:
  – Expositio quarundam propositionum ex Epistola ad Romanos
  – Epistolae ad Galatas expositio
  – Epistolae ad Romanos expositio
  – Contra Adimantum
  – De mendacio
  – De continentia.
396  augustin este consacrat de Megalius, primatul Numidiei, co-ajutor al episco-

pului Valerius, la Hippona. În acelaşi an, după moartea lui Valerius, augustin 
devine episcop de Hippona, în aclamaţiile mulţimii.

  – scrie următoarele lucrări:
  – De agone Christiano
  – Contra Epistolam quam vocant Fundamenti.
397  Participă la sinodul de la cartagina. Începe redactarea lucrării De doctrina 

Christiana.
  – scrie lucrarea De diversis quaestionibus ad Simplicianum.
397–398   scrie lucrarea Confessiones.
398  are loc disputa publică cu Fortunatius, episcopul donatist de Tubursicum.
  – are loc disputa publică cu eruditul maniheu Felix, pe care îl determină să se 

convertească la creştinism (textul va fi publicat cu titlul De actis cum Felice 
Manichaeo).

  – Începe redactarea lucrării Contra Faustum Manichaeum.
399  Îl invită la o dispută publică pe unul din capii sectei donatiste, episcopul de 

calama, crispinus, care refuză invitaţia.
400  redactează următoarele lucrări:
  – De catechizandis rudibus
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  – Contra Faustum Manichaeum
  – De consensu Evangelistarum
  – Ad inquisitiones Ianuari
  – De opere monachorum
  – De fide rerum quae non videntur
  – Contra Epistolam Parmeniani
  – De Trinitate
  – De Baptismo contra Donatistas.
401  Participă la sinodul de la cartagina.
  – redactează următoarele scrieri:
  – De bono coniugali
  – De sancta virginitate
  – Contra litteras Petilliani
  – De unitate Ecclesiae (lucrare polemică împotriva sectei donatiste)
  – De Genesi ad litteram (terminată prin anul 415).
404  Participă la sinodul din cartagina.
405  redactează scrierea De natura boni.
405–406    redactează lucrarea Contra Secundinum Manichaeum.
406–407   redactează lucrările:
  – Contra Cresconium grammaticum partis Donati
  – De divinatione daemonium.
408  redactează Epistola ad Vincentium de haereticis vi coercendis (Xciii).
408–409   redactează Epistola ad Deogratias de sex quaestionibus contra Paganos (cii).
409  redactează Epistola ad Macrobium de non iterando baptismo (cViii).
410  Goţii lui alaric invadează şi jefuiesc roma. Dezastrul cetăţii va zgudui din 

temelii vechea ordine romană. evenimentul îi va inspira lui augustin alcătui-
rea capodoperei sale De civitate Dei.

  – augustin redactează lucrările:
  – Epistola ad Dioscurum de philosophiae erroribus (cXViii)
  – Epistola ad Consentium de Trinitate (cXX).
411  În zilele de 1, 3 şi 8 iunie are loc, sub arbitrajul tribunului Marcellinus, con-

fruntarea decisivă cu donatiştii. augustin obţine condamnarea lor definitivă.
  – redactează lucrările:
  – Breviculus conlationis cum Donatistis
  – De unico Baptismo contra Petillianum.
412  redactează lucrările:
  – Contra parte Donati post gesta
  – Epistola ad Volusianum de Incarnatione (cXXXVii)
  – Epistola ad Marcellinum (cXXXViii)
  – Epistola ad Honoratum de Gratia (cXl)
  – De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum.
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413  augustin începe să lucreze la marea lucrare De civitate Dei.
  – redactează lucrările:
  – De spiritu et littera ad Marcellinum
  – Epistola ad Paulinum de videndo Deo (cXlVii).
414  augustin este vizitat la Hippona de Paulus Orosius, presbyter hispanus. 
  – redactează lucrările:
  – Epistola ad Hilarium siculum de Pelagianismo (clVii)
  – Ad Iulianum de bono viduitatis.
415  redactează următoarele lucrări:
  – Ennarrationes in Psalmos
  – Ad episcopos Eutropium et Paulum de perfectione iustitiae hominis
  – De natura et Gratia
  – Ad Orosium presbyterum contra Priscillianistas et Origenistas
  – Epistola ad Hieronymum de origine animae (cXVi)
  – Epistola ad Hieronymum de sententia Iacobi (clXVii).
416  Participă la sinodul de la Mileve, militând împotriva pelagianiştilor.
  – redactează lucrările:
  – In Iohannis Evangelium
  – In Epistolam Iohannis ad Parthos.
417  redactează lucrările:
  – De gesti Pelagii ad Aurelianum episcopum
  – Epistola ad Bonifacium de correctione Donatistarum (clXXXV)
  – Epistola ad Paulinum Nolanum de Pelagianismo (clXXXVi)
  – Epistola ad Dardanum de praesentia Dei (clXXXVii)
  – De patientia.
418  Participă la sinodul din cartagina.
  – redactează lucrările:
  – De Gratia Christi et de peccato originali
  – Sermo ad Caesareensis ecclesiae plebem
  – Gesta cum Emerito Caesareensi Donatistarum episcopo
  – Contra sermones Arianorum.
419  Participă la sinodul din cartagina.
  – redactează lucrările:
  – De coniugiis adulterinis
  – Locutionum in Heptateuchum
  – Quaestiones in Heptateuchum
  – Epistola ad Hesychium de fine saeculi (cXciX)
  – De anima et eius origine
  – De nuptiis et concupiscentia.
420  Îl readuce în sânul Bisericii pe ereticul leporius, monah din Gallia.
  – redactează lucrările:
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  – Contra duas epistulas Pelagiani ad Bonifacium
  – Contra mendacium liber ad Consensium
  – Contra Gaudentium Donatistarum episcopum
  – Contra adversarium Legis et Prophetarum.
421  redactează lucrările:
  – Contra Iulianum haeresis pelagianae defensorem
  – Enchiridion ad Laurentium
  – De cura pro mortuis gerenda.
425  Îl vizitează pe evodius, episcop de uzali, şi se adresează credincioşilor.
426  Termină De civitate Dei.
  – Încredinţează responsabilitatea episcopală co-ajutorului său Heraclius.
426–427   redactează lucrările:
  – De Gratia et libero arbitrio
  – De correptione et Gratia
  – Retractationes.
427  redactează lucrarea Speculum de Scriptura.
428  redactează lucrările:
  – Collatio cum Maximino Arianorum episcopo
  – Contra Maximinum
  – Tractatus adversus Iudaeos.
428–429   redactează următoarele lucrări:
  – De preadestinatione sanctorum liber ad Prosperum et Hilarium
  – De dono perseverantiae
  – De haeresibus ad Quodvultdeum.
429  Vandalii invadează Numidia romană.
429–430   augustin redactează lucrarea Opus imperfectum contra Iulianum.
430  În mai, vandalii şi alanii lui Genseric încep asediul Hipponei.
  – la 28 august, augustin moare, în timpul asediului cetăţii.
497  izgoniţi din Numidia de regele vandalilor Thrasamund, care era arian, urmaşii 

lui augustin iau cu ei rămăşiţele sale pământeşti, pe care le duc în sardinia.
720–721   liutprand, regele longobarzilor, trimite o delegaţie care să salveze moaş-
tele sfântului augustin de invazia iminentă a sarazinilor. Osemintele sunt aduse în 
italia şi înhumate în mănăstirea san Pietro in ciel d’Oro din Pavia.
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Liber i

caput i

Magnus es, Domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiae tuae 
non est numerus.
et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circum
ferens mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati sui et tes
timonium, quia superbis resistis. et tamen laudare te vult homo, aliqua 
portio creaturae tuae. Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos 
ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
Da mihi, Domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an la
udare te et scire te prius sit an invocare te. sed quis te invocat nesciens 
te? Aliud enim pro alio potest invocare nesciens te. An potius invocaris, 
ut sciaris? Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quo
modo credent sine praedicante? Et laudabunt Dominum qui requirunt eum. 
Quaerentes enim invenient eum et invenientes laudabunt eum.
Quaeram te, Domine, invocans te et invocem te credens in te: praedica
tus enim es nobis. invocat te, Domine, fides mea, quam dedisti mihi, 
quam inspirasti mihi per humanitatem filii tui, per ministerium praedi
catoris tui.

caput ii 

et quomodo invocabo Deum meum, Deum et Dominum meum, quoniam 
utique in me ipsum eum vocabo, cum invocabo eum? et quis locus est 
in me, quo veniat in me Deus meus? Quo Deus veniat in me, Deus, qui 
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cArTeA i

capitolul i
invocaţie către Dumnezeu. cunoaştere şi credinţă

Mare eşti, Doamne, şi cu adevărat vrednic de laudă !1 Mare este puterea ta, 
iar înţelepciunea ta nu poate fi măsurată2.
Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slă
vească! un om purtând asupra sa datul morţii, purtând mărturia că tu te 
împotriveşti celor trufaşi3. Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din 
zidirea ta, vrea să te slăvească. Tu lai îndemnat săşi afle bucuria lăudân
dute pe tine, căci pentru tine neai zidit, iar inima noastră este neliniştită 
până săşi afle odihna în tine.4

Dămi, Doamne, putinţa de a şti şi de a înţelege dacă trebuie mai întâi 
să te invoc ori să te laud, să te cunosc mai întâi ori să te invoc! Dar cine 
te va invoca fără să te cunoască? căci cel care nu te cunoaşte poate invoca 
pe altcineva în locul tău! sau, mai degrabă, nu eşti tu invocat tocmai ca 
să fii cunoscut? Dar cum îl vor invoca pe cel în care nu au crezut? Sau cum 
vor crede fără propovăduitor?5 Şil vor lăuda pe Domnul cei carel caută6. 
cei carel caută îl vor găsi, iar cei carel găsesc îl vor lăuda.
Te voi căuta, Doamne, invocândute, şi, crezând în tine, te voi invoca!7 
căci tu neai fost vestit nouă. Te va invoca, Doamne, credinţa mea, aceea 
pe care miai insuflato prin natura omenească a fiului tău, prin slujirea 
propovăduitorului tău8.

capitolul al ii-lea
Dumnezeu se află în interiorul omului

Dar cum îl voi invoca pe Dumnezeul meu, pe Domnul şi Dumnezeul 
meu, de vreme ce în mine însumi îl chem atunci când îl invoc? Şi care 
anume este locul din mine în care să vină să locuiască Domnul meu? 



50 sfânTuL AugusTin

3

fecit caelum et terram? itane, Domine Deus meus, est quicquam in me, 
quod capiat te? An vero caelum et terra, quae fecisti, et in quibus me 
fecisti, capiunt te? An quia sine te non esset quidquid est, fit, ut quidquid 
est capiat te? Quoniam itaque et ego sum, quid peto, ut venias in me, qui 
non essem, nisi esses in me? non enim ego iam in inferis, et tamen etiam 
ibi es. nam etsi descendero in infernum, ades.
non ergo essem, Deus meus, non omnino essem, nisi esses in me. An 
potius non essem, nisi essem in te, ex quo omnia, per quem omnia, in quo 
omnia? etiam sic, Domine, etiam sic. Quo te invoco, cum in te sim? Aut 
unde venias in me? Quo enim recedam extra caelum et terram, ut inde 
in me veniat Deus meus, qui dixit: caelum et terram ego impleo?

caput iii 

capiunt ergone te caelum et terra, quoniam tu imples ea? An imples et 
restat, quoniam non te capiunt? et quo refundis quidquid impleto caelo 
et terra restat ex te? An non opus habes, ut quoquam continearis, qui 
contines omnia, quoniam quae imples continendo imples? non enim 
vasa, quae te plena sunt, stabilem te faciunt, quia etsi frangantur non 
effunderis. et cum effunderis super nos, non tu iaces, sed erigis nos, nec 
tu dissiparis, sed colligis nos.
sed quae imples omnia, te toto imples omnia? An quia non possunt te 
totum capere omnia, partem tui capiunt et eandem partem simul omnia 
capiunt? An angulas singula et maiores maioria, minores minora capiunt? 
ergo est aliqua pars tua maior, aliqua minor? An ubique totus es et res 
nulla te totum capit?
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unde anume să vină în mine Domnul care a zidit cerul şi pământul?9 se 
află oare în mine, Doamne, Dumnezeul meu, ceva care să te poată cu
prinde? cerul şi pământul, pe care tu leai zidit şi întru care pe mine mai 
zidit, te pot ele oare cuprinde? sau, întrucât tot ceea ce fiinţează nar 
putea fiinţa fără tine, nu înseamnă oare că întreaga fiinţă te cuprinde? 
Dar, fiindcă eu însumi sunt o parte a fiinţei, cum săţi cer ţie să pătrunzi 
în mine, care naş fi fost dacă tu nai fi fiinţat în mine? eu nu am ajuns 
încă în împărăţia morţii, dar chiar şi acolo teaş fi aflat. chiar şi în împă
răţia morţii deaş coborî, chiar şi acolo tu eşti de faţă10.
Aş spune deci că eu nu aş fiinţa, Dumnezeul meu, nu aş fiinţa deloc, dacă tu 
nai fiinţa în mine. sau, mai degrabă, naş fiinţa dacă nu aş fiinţa în tine, cel 
de la care, prin care şi întru care toate fiinţează ?11 Aşa este bine, Doamne, aşa 
este bine! spre ce să te chem, de vreme ce mă aflu în tine? De unde să vii în 
mine? unde să mă retrag dincolo de cer şi de pământ, pentru ca acolo să 
coboare în mine Domnul meu, cel care a zis: eu umplu cerul şi pământul ?12

capitolul al iii-lea
Dumnezeu se află în orice lucru

Aşadar, întrucât tu le umpli pe ele, te cuprind oare în ele cerul şi pămân
tul? sau cumva le umpli tu pe ele în aşa fel încât mai rămâne din tine 
ceva, căci nu pot să te cuprindă cu totul? Şi unde reverşi ce mai rămâne 
din tine după umplerea cerului şi a pământului? sau poate nu ai nevoie 
să fii cuprins de ceva, tu, care le cuprinzi pe toate, deoarece, cuprinzân
dule, umpli toate cele pe care le umpli? Dar nu, nu vasele pline de tine 
te fac neclintit, căci, chiar dacă ele sar sparge, tu nu teai revărsa în afară. 
când te reverşi asupra noastră, tu nu cobori, ci ne înalţi pe noi, tu nu te 
risipeşti, ci ne aduni pe noi.
oare toate lucrurile pe care le umpli, cu întreaga ta fiinţă le umpli? sau 
cumva, neputând să te cuprindă în întregime, ele cuprind doar o parte din 
tine, şi anume toate deopotrivă aceeaşi parte din tine, cele mai mari – părţi 
mai mari, cele mai mici – părţi mai mici? Ar exista deci în tine unele părţi 
mai mici, iar altele mai mari? sau, mai degrabă, tu eşti unul singur pretu
tindeni şi nici un lucru nu te poate conţine ca pe un întreg13?
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caput iv 
 

Quid es ergo, Deus meus? Quid, rogo, nisi Dominus Deus? Quis enim 
Dominus praeter Dominum? Aut quis Deus praeter Deum nostrum?
summe, optime, potentissime, omnipotentissime, misericordissime et 
iustissime, secretissime et praesentissime, pulcherrime et fortissime, sta
bilis et incomprehensibilis, immutabilis, mutans omnia, numquam no
vus, numquam vetus, innovans omnia; in vetustatem perducens superbos 
et nesciunt; semper agens, semper quietus, colligens et non egens, portans 
et implens et protegens, creans et nutriens, perficiens, quaerens, cum 
nihil desit tibi. Amas nec aestuas, zelas et securus es, paenitet te et non 
doles, irasceris et tranquillus es, opera mutas nec mutas consilium; recipis 
quod invenis numquam amisisti; numquam inops et gaudes lucris, num
quam avarus et usuras exigis. supererogatur tibi, ut debeas, et quis habet 
quicquam non tuum? reddis debita nulli debens, donas debita nihil per
dens, et quid diximus, Deus meus, vita mea, dulcedo mea sancta, aut quid 
dicit aliquis, cum de te dicit? et vae tacentibus de te, quoniam loquaces 
muti sunt.

caput v 

Quis mihi dabit adquiescere in te? Quis dabit mihi, ut venias in cor 
meum et inebries illud, ut obliviscar mala mea et unum bonum meum 
amplectar, te?
Quid mihi es? Miserere, ut loquar. Quid tibi sum ipse, ut amari te iubeas 
a me et, nisi faciam, irascaris mihi et mineris ingentes miserias? Parvane 
ipsa est, si non amem te? ei mihi! Dic mihi per miserationes tuas, Domine 
Deus meus, quid sis mihi. Dic animae meae: salus tua ego sum. sic dic, ut 
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capitolul al iv-lea
Augustin laudă măreţia şi atotputernicia 

lui Dumnezeu

ce eşti tu, Dumnezeul meu? Te întreb, ce eşti tu altceva decât Domnul 
meu? Cine este Domnul, dacă nu Domnul? Şi cine este Dumnezeu, dacă nu 
Dumnezeul nostru?14

o, tu eşti preaînalt, preabun, preaputernic şi atotputernic, preaîndurător 
şi preadrept, tainic şi pururea de faţă, prea frumos şi preatrainic, neclintit 
şi de nepătruns15, neschimbător şi toate schimbândule, nicicând nou şi 
nicicând vechi şi toate înnoindule; spre bătrâneţe şi sminteală ai împins pe 
cei trufaşi fără să ştie16. eşti pururea mişcător şi pururea liniştit, adunând la 
tine pe toate, dar neavând nici o trebuinţă, împlinitor şi proteguitor, crea
tor şi hrănitor, desăvârşitor şi căutător, cu toate că nimic nuţi lipseşte. Tu 
iubeşti, dar nu te zbuciumi, eşti gelos, dar nu te nelinişteşti, te căieşti, dar 
nu simţi durere, te mânii, dar rămâi împăcat, îţi preschimbi înfăptuirile, 
dar nuţi schimbi proiectul. Tu regăseşti ceea ce nu ai pierdut niciodată. 
niciodată sărac, tu te bucuri totuşi când câştigi ceva, niciodată avar, ceri 
totuşi dobânzi. Ţi se plăteşte peste măsură ca să rămâi dator; şi totuşi, cine 
stăpâneşte ceva care să nu fie al tău? Îţi întorci datoriile fără să fii dator 
nimănui şi le plăteşti fără să pierzi nimic. ce aş fi putut eu spune despre 
tine, Dumnezeul meu, viaţa mea, sfânta mea bucurie, ce sar putea spune 
când rostim despre tine? Şi totuşi, vai de cei care vorbesc despre orice, dar 
tac în privinţa ta, căci vorbăria lor nui decât muţenie17!

capitolul al v-lea
Dumnezeu este iubitor şi îngăduitor

cinemi va da putinţa să mă odihnesc întru tine? cine va face să intri în 
inima mea şi să o îmbeţi cu vinul dumnezeiesc, aşa încât să uit de răutăţile 
mele şi să te îmbrăţişez pe tine, singura mea avuţie?
ce eşti tu, Doamne, pentru mine? Îndurăte de mine ca să pot spune! Dar 
ce sunt eu însumi în faţa ta ca sămi porunceşti să te iubesc astfel încât, 
dacă naş faceo, să te mânii împotriva mea şi să mă ameninţi cu neno
rociri cumplite? oare nu miar fi destulă nenorocirea dacă nu teaş iubi? 
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audiam. ecce aures cordis mei ante te, Domine; aperi eas et dic animae 
meae: salus tua ego sum. curram post vocem hanc et apprehendam te. noli 
abscondere a me faciem tuam: moriar, ne moriar, ut eam videam. 

Angusta est domus animae meae, quo venias ad eam: dilatetur abs te. 
ruinosa est: refice eam. Habet quae offendant oculos tuos: fateor et scio. 
sed quis mundabit eam? Aut cui alteri praeter te clamabo: ab occultis meis 
munda me, Domine, et ab alienis parce servo tuo? Credo, propter quod et 
loquor. Domine, tu scis. nonne tibi prolocutus sum adversum me delicta 
mea, Deus meus, et tu dimisisti impietatem cordis mei? Non iudicio con
tendo tecum, qui veritas es; et ego nolo fallere me ipsum, ne mentiatur 
iniquitas mea sibi. non ergo iudicio contendo tecum, quia, si iniquitates 
observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?

caput vi
 

sed tamen sine me loqui apud misericordiam tuam, me terram et cine
rem, sine tamen loqui, quoniam ecce misericordia tua est, non homo, 
irrisor meus, cui loquor. et tu fortasse irrides me, sed conversus misere
beris mei. Quid enim est quod volo dicere, Domine, Deus meus, nisi 
quia nescio, unde venerim huc, in istam dico vitam mortalem an mortem 
vitalem? nescio. et susceperunt me consolationes miserationum tuarum, 
sicut audivi a parentibus carnis meae, ex quo et in quame formasti in 
tempore: non enim ego memini. 
exceperunt ergo me consolationes lactis humani, nec mater mea vel nu
trices meae sibi ubera implebant, sed tu mihi per eas dabas alimentum 
infantiae secundum institutionem tuam et divitias usque ad fundum re
rum dispositas. Tu etiam mihi dabas nolle amplius, quam dabas, et 
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Vai mie! spunemi, Doamne, Dumnezeul meu, în îndurarea ta, spunemi 
ce eşti tu pentru mine! Spune sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta! 18 spune 
aceasta, ca să aud. iată, auzul inimii mele se deschide înaintea ta, Doamne! 
Deschidemi urechile şi spune sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta! Voi 
alerga după acest glas şi te voi cuprinde cu mintea. nu ascunde de mine 
faţa ta! fie să mor – ca să nu mai mor niciodată –, dar fie să văd faţa ta!
Prea strâmtă este cămara sufletului meu, ca tu să intri întrînsa – lărgeas
căse la venirea ta! Părăginită este ea – reîntăreşteo! sunt în ea lucruri 
careţi pot răni privirile, mărturisesc şi ştiu. Dar cine să o cureţe? către 
cine, dacă nu către tine voi striga: De păcatele mele ascunse curăţămă, 
Doamne, de păcatele altora cruţăl pe robul tău!19 Cred, şi de aceea vorbesc 
cu încredere20. Tu mă cunoşti, Doamne! oare nu ţiam înfăţişat eu îm
potriva mea însumi toate păcatele mele, Dumnezeul meu, iar tu ai trecut 
cu vederea nelegiuirea inimii mele21? Dar eu nu mă înfrunt cu tine la ju
decată, tu, care eşti adevărul! Şi nu vreau să mă înşel singur, pentru ca 
nelegiuirea mea să nu se înşele singură22. nu mă înfrunt, aşadar, cu tine la 
judecată, căci, dacă ai ţine seama de fărădelegile noastre, Doamne, 
Doamne, cinear putea săţi stea în faţă23?

capitolul al vi-lea
Primele luni de viaţă. Progresul vieţii sufleteşti. 

Primele forme de comunicare cu exteriorul

Totuşi, Doamne, îngăduiemi să vorbesc îndurării tale, deşi sunt numai 
ţărână şi cenuşă. Îngăduiemi să vorbesc, căci, iată, îndurării tale mă adre
sez eu, şi nu unui om care mar putea lua în râs. Poate că şi tu vei râde de 
mine, dar, întorcânduţi faţa spre mine, îmi vei arăta îndurare. nu vreau, 
Doamne, să spun mai întâi decât că nu ştiu de unde am venit aici24, în 
această – cum să zic! – viaţă muritoare sau, mai degrabă, moarte vie25. nu, 
nu ştiu! Îndată ce mam născut, am fost cuprins de mângâierile îndurări
lor tale, după cum am aflat mai târziu de la părinţii mei întru carne, aceia 
din care şi prin care mai întruchipat la momentul potrivit; căci eu numi 
amintesc nimic despre aceste prime zile.
Am simţit deci imediat gustul mângâietor al laptelui omenesc, dar mama 
şi doicile mele nuşi umpleau de la sine sânii cu lapte, ci tu, Doamne, îmi 
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nutrientibus me dare mihi velle quod eis dabas: dare enim mihi per or
dinatum affectum volebant quo abundabant ex te. nam bonum erat eis 
bonum meum ex eis, quod ex eis non, sed per eas erat: ex te quippe bona 
omnia, Deus, et ex Deo meo salus mihi universa. Quod animadverti 
postmodum clamante te mihi per haec ipsa, quae tribuis intus et foris. 
nam tunc sugere noram et adquiescere delectationibus, flere autem offen
siones carnis meae, nihil amplius.

Post et ridere coepi, dormiens primo, deinde vigilans. Hoc enim de me 
mihi indicatum est et credidi quoniam sic videmus alios infantes: nam ista 
mea non memini. et ecce paulatim sentiebam, ubi essem, et voluntates 
meas volebam ostendere eis, per quos implerentur, et non poteram, quia 
illae intus erant, foris autem illi nec ullo suo sensu valebant introire in 
animam meam. itaque iactabam et membra et voces, signa similia volun
tatibus meis, pauca quae poteram, qualia poteram: non enim erant veri 
similia. et cum mihi non obtemperabatur vel non intellecto vel ne obes
set, indignabar non subditis maioribus et liberis non servientibus et me 
de illis flendo vindicabam. Tales esse infantes didici, quos discere potui, 
et me talem fuisse magis mihi ipsi indicaverunt nescientes quam scientes 
nutritores mei.

et ecce infantia mea olim mortua est et ego vivo. Tu autem, Domine, qui 
et semper vivis et nihil moritur in te, quoniam ante primordia saeculorum 
et ante omne, quod vel ante dici potest, tu es et Deus es Dominusque 
omnium, quae creasti, et apud te rerum omnium instabilium stant causae 
et rerum omnium mutabilium immutabiles manent origines et omnium 
irrationalium et temporalium sempiternae vivunt rationes, dic mihi 
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trimiteai prin ele hrana prunciei, potrivit rânduielilor tale şi potrivit bo
găţiilor tale, pe care le răspândeşti peste tot, până la cea mai neînsemnată 
făptură. Tu miai dăruit şi faptul de a nu dori mai mult decât miai dat, 
iar celor care mă hrăneau leai dat dorinţa sămi dăruiască ceea ce tu miai 
dat. Printrun sentiment de grijă bine întocmit, ele voiau sămi dăruiască 
ceea ce primiseră de la tine din belşug. Şi socoteau un bine pentru ele 
însele binele pe carel primeam eu nu de la ele, ci, prin ele, de la tine. 
Dumnezeul meu, căci de la tine vin toate cele bune, de la tine, Doamne, 
vine toată mântuirea mea. Dar aceasta am înţeleso mult mai târziu, când 
mai strigat la tine, prin darurile pe care mi leai făcut înlăuntrul sufletu
lui şi în afara lui. Atunci însă, în zorii copilăriei, nu ştiam decât să sug 
laptele mamei, să mă împac atunci când eram alintat, dar să plâng la orice 
neplăcere pricinuită corpului meu, atât şi nimic mai mult26.
Apoi am început să râd, mai întâi în somn, iar apoi treaz fiind; aceasta mi 
sa povestit şi o cred, fiindcă acelaşi lucru îl observăm şi la ceilalţi copii; 
însă nici despre această vârstă numi amintesc nimic. Dar iată că, încetîn
cet, am început să pricep unde mă aflu şi să vreau sămi arăt dorinţele 
către cei care puteau să mi le îndeplinească; totul era în zadar, deoarece 
dorinţele mele se aflau înlăuntrul meu, iar ceilalţi se găseau în afară şi nu 
erau în stare să pătrundă în sufletul meu prin intermediul vreunui simţ. 
Şi astfel, cu ţipete şi cu mişcări dezordonate ale mâinilor şi picioarelor, mă 
străduiam să emit puţinele semne27 de care eram în stare, cât mai asemă
nătoare dorinţelor mele; dar ele nu erau prea aproape de adevărul dorin
ţelor mele. iar dacă, fie neînţelegândumă, fie ca să numi facă vreun rău, 
cei mari nu mi se supuneau, refuzând sămi devină asemenea unor sclavi, 
eu mă răzvrăteam împotriva lor plângând şi mă răzbunam pe ei. Am în
văţat că aşa se comportă copiii mici de la cei pe care am avut prilejul săi 
observ mai târziu, şi astfel am aflat cum am fost eu însumi mai mult de la 
aceşti prunci neştiutori decât de la cei care, îngrijindumă şi hrănindumă, 
au cunoscut îndeaproape aceste lucruri.
Dar iată că au trecut anii, copilăria mea este moartă, iar eu continui să trăiesc. 
Dar tu, Doamne, nu numai că eşti pururi viu, ci în tine nimic nu moare 
vreodată, pentru că tu ai fost înainte de începutul veacurilor şi înainte de 
orice lucru care poate fi numit! Tu eşti Dumnezeul şi Domnul a tot ceea ce 
ai creat, în tine se păstrează cauzele tuturor lucrurilor nestatornice, în tine 
dăinuiesc originile neschimbătoare ale tuturor lucrurilor schimbătoare şi 
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supplici tuo, Deus, et misericors misero tuo, dic mihi, utrum alicui iam 
aetati meae mortuae successerit infantia mea. An illa est, quam egi intra 
viscera matris meae? nam et de illa mihi nonnihil indicatum est et praeg
nantes ipse vidi feminas. Quid ante hanc etiam, dulcedo mea, Deus meus? 
fuine alicubi aut aliquis? nam quis mihi dicat ista, non habeo; nec pater 
nec mater potuerunt nec aliorum experimentum nec memoria mea. An 
irrides me ista quaerentem teque de hoc, quod novi, laudari a me iubes et 
confiteri me tibi?

confiteor tibi, Domine caeli et terrae, laudem dicens tibi de primordiis et 
infantia mea, quae non memini; et dedisti ea homini ex aliis de se conii
cere et auctoritatibus etiam muliercularum multa de se credere. eram 
enim et vivebam etiam tunc et signa, quibus sensa mea nota aliis facerem, 
iam in fine infantiae quaerebam.
unde hoc tale animal nisi abs te, Domine? An quisquam se faciendi erit 
artifex? Aut ulla vena trahitur aliunde, qua esse et vivere currat in nos, 
praeterquam quod tu facis nos, Domine, cui esse et vivere non aliud atque 
aliud est, quia summe esse atque summe vivere id ipsum est?
summus enim es et non mutaris, neque peragitur in te hodiernus dies, et 
tamen in te peragitur, quia in te sunt et ista omnia: non enim haberent 
vias transeundi, nisi contineres ea. et quoniam anni tui non deficiunt, 
anni tui hodiernus dies: et quam multi iam dies nostri et patrum nostro
rum per hodiernum tuum transierunt et ex illo acceperunt modos et 
utcumque extiterunt, et transibunt adhuc alii et accipient et utcumque 
existent. Tu autem idem ipse es et omnia crastina atque ultra omniaque 
hesterna et retro hodie facies, hodie fecisti. 
Quid ad me, si quis non intellegat? gaudeat et ipse dicens: quid est hoc? 
gaudeat etiam sic et amet non inveniendo invenire potius quam inveni
endo non invenire te. 
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rosturile eterne ale tuturor celor vremelnice şi lipsite de rost. răspundemi, 
Doamne, când te întreb, ai milă de nefericitul tău rob şi răspundemi: oare 
copilăria mea a urmat unei alte vârste pe care am trăito înainte? să fie aceasta 
vârsta pe care am petrecuto în pântecele mamei mele? Mi sa spus câte ceva 
în această privinţă şi am văzut eu însumi femei însărcinate. Dar ce a fost oare 
înainte de aceasta, Dumnezeul meu, dulcea mea iubire? Aflatumam eu în 
altă parte sau am fost eu altcineva? răspundemi tu, căci nu are cine să mă 
lămurească: nici părintele meu, nici mama mea nu au putut, nici experienţa 
altora, şi nici propriile amintiri. sau mă vei lua în râs căţi pun asemenea 
întrebări şimi vei porunci să te laud şi să te slăvesc doar în legătură cu lu
crurile pe care le cunosc?
Te slăvesc, Doamne al cerului şi al pământului28, şi te măresc cu recunoş
tinţă pentru începuturile vieţii mele şi pentru copilăria mea. eu nu mi le 
mai amintesc, căci tu ai dat omului să priceapă vag ce a fost atunci, şi 
doar privind la alţii, şi să pună temei pe părerile unei biete femei. oricum, 
este limpede că fiinţam şi trăiam încă de pe atunci şi căutam deja, către 
sfârşitul copilăriei, să aflu semne prin care să fac cunoscute celorlalţi sen
timentele mele29.
De unde, Doamne, poate veni o astfel de vieţuitoare, dacă nu de la tine? să 
poată fi cineva creatorul propriei sale făpturi? să existe oare vreun izvor undeva, 
din care să se reverse spre noi fiinţarea şi viaţa, în afară de acela din care ne 
scoţi la lumină tu, Doamne, tu, pentru care a fiinţa şi a vieţui nu sunt lucruri 
diferite, deoarece fiinţa supremă şi viaţa supremă sunt una şi aceeaşi?
Tu eşti mai presus de orice şi nu te schimbi30, nu în tine se desfăşoară ziua de 
astăzi, şi totuşi ea trece prin tine, căci în tine se află toate timpurile; acestea 
nu şiar găsi parcursul dacă nu leai cuprinde în tine pe toate. Şi fiindcă anii 
tăi nu au sfârşit31, un astăzi permanent sunt anii tăi, fără trecut şi fără viitor. 
iar prin acest astăzi al tău, câte din zilele noastre şi din zilele părinţilor noştri 
nu au trecut şi nu şiau primit măsura şi felul de a fiinţa32! Şi câte altele nu 
vor trece şi nuşi vor primi şi ele măsura şi felul de a fiinţa! Tu însă rămâi 
acelaşi33, şi toate cele de mâine şi cele din viitor le făptuieşti, la fel cum şi pe 
cele de ieri şi pe cele din trecut tot în acest astăzi etern leai făptuit.
Dacă cineva nu înţelege aceste lucruri, ce pot eu face? să se bucure totuşi 
şi acesta şi să zică: Ce este aceasta?34 să se bucure chiar dacă nu înţelege 
această taină şi să dorească mai degrabă să găsească un răspuns negăsindul 
decât ca, găsind răspuns, să nu te găsească pe tine35!
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caput vii 
 

exaudi, Deus. Vae peccatis hominum! et homo dicit haec, et misereris 
eius, quoniam tu fecisti eum et peccatum non fecisti in eo. 
Quis me commemorat peccatum infantiae meae, quoniam nemo mundus 
a peccato coram te, nec infans, cuius est unius diei vita super terram? Quis 
me commemorat? An quilibet tantillus nunc parvulus, in quo video quod 
non memini de me?
Quid ergo tunc peccabam? An quia uberibus inhiabam plorans? nam si 
nunc faciam, non quidem uberibus, sed escae congruenti annis meis ita 
inhians, deridebor atque reprehendar iustissime. Tunc ergo reprehen
denda faciebam, sed quia reprehendentem intellegere non poteram, nec 
mos reprehendi me nec ratio sinebat. nam extirpamus et eicimus ista 
crescentes, nec vidi quemquam scientem, cum aliquid purgat, bona pro
icere. An pro tempore etiam illa bona erant, flendo petere etiam quod 
noxie daretur, indignari acriter non subiectis hominibus liberis et maiori
bus hisque, a quibus genitus est, multisque praeterea prudentioribus non 
ad nutum voluntatis obtemperantibus feriendo nocere niti quantum po
test, quia non oboeditur imperiis, quibus perniciose oboediretur?
ita imbecillitas membrorum infantilium innocens est, non animus infan
tium. Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum: nondum loquebatur 
et intuebatur pallidus amaro aspectu collactaneum suum. Quis hoc igno
rat? expiare se dicunt ista matres atque nutrices nescio quibus remediis. 
nisi vero et ista innocentia est, in fonte lactis ubertim manante atque 
abundante opis egentissimum et illo adhuc uno alimento vitam ducentem 
consortem non pati. sed blande tolerantur haec, non quia nulla vel parva, 
sed quia aetatis accessu peritura sunt. Quod licet probes, cum ferri aequo 
animo eadem ipsa non possunt, quando in aliquo annosiore deprehen
duntur.
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capitolul al vii-lea
Despre păcatele copilăriei. capriciile infantile  
nu sunt nevinovate, ci sunt forme ale răului

Ascultămă cu bunăvoinţă, Dumnezeul meu! Vai de păcatele oamenilor! 
un om păcătos îţi spune acestea, fii îndurător cu el, căci tu lai zidit pe 
el, dar nu şi păcatul din el.
cine miar putea readuce aminte păcatul copilăriei mele36? căci nimeni 
nu este curăţit de păcat înaintea ta, nici măcar pruncul care na vieţuit pe 
pământ decât răstimpul unei singure zile37. cine sămi înfăţişeze păcatul? 
oare nu la orice copil, oricât de mic ar fi el, pot observa faptele pe care 
nu mi le mai amintesc despre propria mea pruncie?
Aşadar, prin ce păcătuiam eu la acea vârstă? oare fiindcă plângeam căutând 
cu nesaţ sânul matern? Dacă aş umbla astăzi cu o asemenea lăcomie nu după 
sânul mamei, ci după hrana obişnuită a vârstei mele, pe bună dreptate aş fi 
luat în râs şi hulit. Aşadar, încă de pe atunci făceam lucruri de neîngăduit, 
dar, fiindcă nu puteam săl înţeleg pe cel care încerca să mă strunească, nici 
datina, nici buna chibzuinţă nu îngăduiau să fiu constrâns. Mai târziu, cres
când, ne dezbărăm de asemenea apucături, căci nam văzut niciodată vreun 
om întreg la minte să păstreze cu bună ştiinţă ceea ce este rău şi să arunce 
ceea ce este bun. era oare bine, fie şi pentru această fragedă vârstă, să cer prin 
plânsete ceva care, dacă mi sar fi dat, miar fi făcut rău, să mă revolt cu 
duritate împotriva unor oameni liberi şi nesupuşi nimănui, de vârstă adultă, 
împotriva propriilor mei părinţi şi a multora mult mai chibzuiţi decât mine, 
pentru simplul fapt că nu se supuneau dorinţelor mele năzuroase, săi lovesc 
căutând să le fac un rău cât mai mare pentru că nu se conformau unor cereri 
care, odată îndeplinite, miar fi fost dăunătoare?
Astfel, nevinovată este la copii doar slăbiciunea membrelor, nu şi sufletul 
lor38. Am văzut odată, şi lam urmărit cu atenţie, un copilaş foarte gelos; el 
nu putea încă să vorbească, dar, palid la faţă, îl ţintuia cu o privire întunecată 
şi rea pe fratele său de lapte, care sugea alături de el. Lucrul acesta îl cunoaşte 
toată lumea. Mamele şi doicile spun că vindecă această răutate prin nu ştiu 
ce farmece. este limpede însă că nu mai putem socoti nevinovăţie, atâta 
vreme cât izvorul laptelui matern se revarsă din belşug, faptul de a nul suferi 
lângă tine pe fratele tău, care are nevoie de singura hrană ce îl ţine în viaţă. 
suportăm cu îngăduinţă asemenea nedreptăţi nu fiindcă ar fi mici şi lipsite 
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Tu itaque, Domine Deus meus, qui dedisti vitam infanti et corpus, quod 
ita, ut videmus, instruxisti sensibus, compegisti membris, figura decorasti 
proque eius universitate atque incolumitate omnes conatus animantis 
insinuasti, iubes me laudare te in istis et confiteri tibi et psallere nomini 
tuo, altissime, quia Deus es omnipotens et bonus, etiamsi sola ista fecisses, 
quae nemo alius potest facere nisi tu, une, a quo est omnis modus, for
mosissime, qui formas omnia et lege tua ordinas omnia. 
Hanc ergo aetatem, Domine, qua me vixisse non memini, de qua aliis 
credidi et quam me egisse ex aliis infantibus conieci, quamquam ista 
multum fida coniectura sit, piget me adnumerare huic vitae meae, quam 
vivo in hoc saeculo. Quantum enim attinet ad oblivionis meae tenebras, 
par illi est, quam vixi in matris utero. Quod si et in iniquitate conceptus 
sum et in peccatis mater mea me in utero aluit, ubi, oro te Deus meus, ubi, 
Domine, ego, servus tuus, ubi aut quando innocens fui? sed ecce omitto 
illud tempus: et quid mihi iam cum eo est, cuius nulla vestigia recolo?

caput viii
 

nonne ab infantia huc pergens veni in pueritiam? Vel potius ipsa in me 
venit et successit infantiae? nec discessit illa: quo enim abiit? et tamen 
iam non erat. non enim eram infans, sed iam puer loquens eram. et 
memini hoc, et unde loqui didiceram, post adverti. non enim docebant 
me maiores homines praebentes mihi verba certo aliquo ordine doctrinae, 
sicut paulo post litteras, sed ego ipse mente, quam dedisti mihi, Deus 
meus, cum gemitibus et vocibus variis et variis membrorum motibus 
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de însemnătate, ci socotind că vor dispărea odată cu înaintarea în vârstă; 
altfel, nu am avea nici un motiv să le suportăm şi, de aceea, nu le îngăduim 
niciodată când le descoperim la oamenii de vârstă matură.
Şi astfel, Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti cel care ai dăruit copilului viaţă 
şi un trup pe care, după cum vedem, lai înzestrat cu simţuri, lai alcătuit 
din membre bine întocmite, lai împodobit cu un chip frumos şi căruia iai 
insuflat toate pornirile şi înclinaţiile unei fiinţe vii, ca să se poată păstra întreg 
şi nevătămat. Tu, Doamne, îmi porunceşti să te laud pentru toate aceste 
daruri, să preamăresc şi să cânt numele tău, o, Preaînalte39, căci tu eşti 
Dumnezeu atotputernic şi bun, de nai fi făcut decât aceste lucruri pe care 
nimeni în afară de tine nu le poate face, tu, singurule Dumnezeu, de la care 
ne vine orice măsură a lucrurilor, tu, forma supremă, care conferi o întruchi
pare tuturor fiinţelor, tu, care le orânduieşti pe toate potrivit legii tale.
Această vârstă pe care numi amintesc că am trăito, despre care am măr
turii din partea altora şi pe care mio imaginez observândui pe alţi copii, 
deşi toate aceste presupuneri sunt demne de crezare, totuşi îmi vine greu, 
Doamne, so includ în viaţa ce mii dată so trăiesc în acest veac. Întrucât 
aparţine tenebrelor uitării mele, ea îmi apare asemănătoare acelei vieţi pe 
care am petrecuto în pântecele mamei. căci, dacă întru fărădelege am 
fost zămislit şi întru păcate mama mea ma hrănit în pântece40, unde, 
Doamne, spunemi, Dumnezeul meu, unde şi când am fost nevinovat eu, 
robul tău? Dar, iată, las la o parte acel răstimp! căci ce legătură am eu cu 
el, atâta vreme cât nu recunosc în mine nici una din urmele sale?

capitolul al viii-lea
cele mai vechi amintiri se leagă de învăţarea  

spontană a vorbirii

Pentru a mă apropia de ceea ce sunt acum, oare nu am trecut din pruncie 
spre ceea ce numim copilărie? sau poate mai degrabă aceasta din urmă a 
venit la mine şi a luat locul prunciei? Dar pruncia nu a dat înapoi; înco
tro ar fi putut pleca? cu toate acestea, ea nu mai există. căci, de la o 
vreme, nu mai eram un prunc ce nu vorbeşte, ci devenisem un copil în
zestrat cu vorbire. Îmi amintesc bine acest lucru, dar abia mai târziu 
miam dat seama cum am început să vorbesc. nu oamenii mari mă 
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edere vellem sensa cordis mei, ut voluntati pareretur, nec valerem quae 
volebam omnia nec quibus volebam omnibus. Prensabam memoria, cum 
ipsi appellabant rem aliquam et cum secundum eam vocem corpus ad 
aliquid movebant: videbam et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod 
sonabant, cum eam vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex motu cor
poris aperiebatur tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae 
fiunt vultu et nutu oculorum ceterorumque membrorum actu et sonitu 
vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, reiciendis fugi
endisve rebus. ita verba in variis sententiis locis suis posita et crebro audita 
quarum rerum signa essent paulatim colligebam measque iam voluntates 
edomito in eis signis ore per haec enuntiabam.
sic cum his, inter quos eram, voluntatum enuntiandarum signa commu
nicavi et vitae humanae procellosam societatem altius ingressus sum pen
dens ex parentum auctoritate nutuque maiorum hominum.

caput ix
 

Deus, Deus meus, quas ibi miserias expertus sum et ludificationes, quan
doquidem recte mihi vivere puero id proponebatur, obtemperare mo
nentibus, ut in hoc saeculo florerem et excellerem linguosis artibus ad 
honorem hominum et falsas divitias famulantibus! 
inde in scholam datus sum, ut discerem litteras, in quibus quid utilitatis 
esset ignorabam miser. et tamen, si segnis in discendo essem, vapulabam. 
Laudabatur enim hoc a maioribus, et multi ante nos vitam istam agentes 
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învăţau oferindumi cuvintele după vreo anumită rânduială a învăţăturii, 
aşa cum puţin mai târziu sa întâmplat cu literele, ci leam deprins singur, 
cu mintea mea, pe care, Dumnezeul meu, miai dăruito. când, prin 
gemete şi ţipete ori prin diferite mişcări ale membrelor, voiam să dau glas 
simţirilor inimii mele, ca să se supună toţi dorinţelor mele, nu izbuteam 
nici să exprim tot ceea ce voiam şi nici să fiu înţeles de toţi cei cărora mă 
adresam. Luam aminte şi strângeam cuvintele în memorie atunci când cei 
din jurul meu numeau un lucru şi când, potrivit cu acel cuvânt, se îndrep
tau spre lucrul respectiv. Înţelegeam şi ţineam apoi minte că acelui obiect 
îi corespundea sunetul pe care îl rosteau ori de câte ori voiau săl indice. 
că ei doresc un anumit lucru mi se lămurea prin mişcarea corpului, ase
mănătoare unui limbaj natural, comun tuturor popoarelor, care se înfăp
tuieşte prin mişcările feţei şi prin îndemnurile făcute din ochi, prin 
gesturile celorlalte părţi ale corpului şi prin sunetul glasului, indicând 
astfel dispoziţia sufletească faţă de lucruri, după cum le doresc, vor să le 
domine, le refuză sau le ocolesc. Astfel pricepeam, puţin câte puţin, pen
tru ce lucruri sunt semne cuvintele aşezate la locurile lor în diferite pro
poziţii şi auzite în mod repetat. Apoi, folosindumă de ele, enunţam şi eu 
dorinţele mele, printro vorbire deja obişnuită cu aceste semne.
În acest fel am comunicat celor între care mă aflam semnele dorinţelor 
pe care intenţionam să le exprim şi am păşit în vâltoarea vieţii omeneşti, 
depinzând de autoritatea părinţilor şi de îndemnurile şi gesturile oame
nilor mai în vârstă41.

capitolul al ix-lea
Începuturile educaţiei. chinurile micului şcolar  
care nu înţelege utilitatea învăţăturilor primare

o, Doamne, Dumnezeul meu, câte chinuri şi câte dezamăgiri nu mau 
încercat când, copil fiind, nu mi se oferea, ca lege de a trăi cum se cuvine, 
altceva decât să mă supun îndrumătorilor mei, ca să capăt faimă în această 
lume şi să strălucesc în meşteşugurile pălăvrăgelii, prin care poţi dobândi 
cinstire din partea oamenilor şi bogăţii înşelătoare42!
Am fost apoi dat la şcoală ca să învăţ literele, dar numi dădeam seama, 
bietul de mine, care ar fi utilitatea lor; şi totuşi, eram bătut când mă 
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praestruxerant aerumnosas vias, per quas transire cogebamur multiplicato 
labore et dolore filiis Adam.
invenimus autem, Domine, homines rogantes te et didicimus ab eis, 
sentientes te, ut poteramus, esse magnum aliquem, qui posses etiam non 
apparens sensibus nostris exaudire nos et subvenire nobis. nam puer 
coepi rogare te, auxilium et refugium meum, et in tuam invocationem 
rumpebam nodos linguae meae et rogabam te parvus non parvo affectu, 
ne in schola vapularem. et cum me non exaudiebas, quod non erat ad 
insipientiam mihi, ridebantur a maioribus hominibus usque ab ipsis pa
rentibus, qui mihi accidere mali nihil volebant, plagae meae, magnum 
tunc et grave malum meum.

estne quisquam, Domine, tam magnus animus, praegrandi affectu tibi 
cohaerens, estne, inquam, quisquam – facit enim hoc quaedam etiam 
stoliditas – est ergo, qui tibi pie cohaerendo ita sit affectus granditer, ut 
eculeos et ungulas atque huiuscemodi varia tormenta, pro quibus effugi
endis tibi per universas terras cum timore magno supplicatur, ita parvi 
aestimet, diligens eos, qui haec acerbissime formidant, quemadmodum 
parentes nostri ridebant tormenta, quibus pueri a magistris affligebamur? 
non enim aut minus ea metuebamus aut minus te de his evadendis de
precabamur, et peccabamus tamen minus scribendo aut legendo aut co
gitando de litteris, quam exigebatur a nobis.
non enim deerat, Domine, memoria vel ingenium, quae nos habere 
voluisti pro illa aetate satis, sed delectabat ludere et vindicabatur in nos 
ab eis qui talis utique agebant. sed maiorum nugae negotia vocantur, 
puerorum autem talia cum sint, puniuntur a maioribus, et nemo mise
ratur pueros vel illos vel utrosque. nisi vero approbat quisquam bonus 
rerum arbiter vapulasse me, quia ludebam pila puer et eo ludo impedie
bar, quominus celeriter discerem litteras, quibus maior deformius lude
rem. Aut aliud faciebat idem ipse, a quo vapulabam, qui si in aliqua 
quaestiuncula a condoctore suo victus esset, magis bile atque invidia 
torqueretur quam ego, cum in certamine pilae a collusore meo superabar? 
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arătam delăsător la învăţătură, iar această asprime faţă de mine era lăudată 
de cei mari. cei mulţi care au trecut prin viaţă înaintea noastră neau 
rânduit aceste căi pline de chinuri, pe care suntem siliţi să le parcurgem, 
sporind pătimirea şi durerea fiilor lui Adam43.
Am întâlnit atunci, Doamne, nişte oameni care se rugau către tine, şi de la ei 
am învăţat, atât cât eram eu în stare să pricep, că tu eşti ceva cuprinzător care, 
chiar dacă nu se arată simţurilor noastre, poate săşi plece urechea spre noi şi 
să ne ocrotească44. Deşi eram doar un copil, am început să mă rog ţie, ajutorul 
şi locul meu de scăpare45, şi în ruga mea către tine mi se dezlega limba; şi te 
rugam, mic fiind, dar cu mare înflăcărare, să nu mai fiu bătut la şcoală! Şi, 
fiindcă nu mă auzeai – ceea ce era spre binele meu –, cei mari, chiar şi părinţii 
mei, care nu voiau, desigur, să păţesc ceva rău, râdeau de schingiuirea la care 
eram supus, care pentru mine era cea mai mare şi mai grea năpastă46.
există oare, Doamne, un suflet atât de măreţ, pe care săl lege de tine o 
puternică iubire, există oare cineva – căci tot acolo se poate ajunge şi din 
prostie – care să te slăvească atât de înflăcărat şi de absent încât să privească 
cu nepăsare căluţii, ghearele de tortură şi alte asemenea unelte de schingiu
ire de care oamenii încearcă să scape înălţânduţi rugăciuni cu mare înfri
coşare, din toate colţurile lumii? oare poate cineva să preţuiască aceste 
chinuri groaznice în felul în care părinţii mei râdeau de caznele cu care mă 
zdrobeau dascălii mei? căci nu mai puţin mă temeam eu de acestea şi nu 
mai puţin te imploram să mă scapi de ele! Şi totuşi, păcătuiam, scriind, 
citind sau gândindumă la învăţătură mult mai puţin decât mi se cerea.
Şi numi lipseau, Doamne, memoria sau agerimea minţii47, cu care ai bi
nevoit să mă dăruieşti îndestulător pentru acea vârstă, dar îmi plăcea ne
spus să mă joc. ei însă mă pedepseau pentru un lucru care şi lor le făcea 
plăcere. numai că jocurile celor mari se numesc „treburi serioase“; îi pe
depsesc pe copii pentru jocurile lor, deşi sunt la fel de copii şi ei. Dar ni
meni nu are îndurare nici faţă de unii, nici faţă de ceilalţi. un judecător 
nepărtinitor ar fi îngăduit oare să fiu bătut fiindcă mă jucam cu mingea 
ca orice copil şi joaca aceasta mă împiedica să mă deprind repede cu acele 
învăţături prin care, devenind adult, aş fi ajuns la jocuri mult mai dezgus
tătoare? căci ce altceva decât un asemenea joc dezgustător făptuia dascălul 
meu, care mă bătea când, dacă îl învingea vreun coleg deal său cărturar 
întro neînsemnată controversă, era ros de furie şi de invidie mai mult 
decât mine când eram întrecut în jocul cu mingea de vreun tovarăş de joacă?
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caput x
 

et tamen peccabam, Domine Deus meus, ordinator et creator rerum 
omnium naturalium, peccatorum autem tantum ordinator, Domine 
Deus meus, peccabam faciendo contra praecepta parentum et magistro
rum illorum. Poteram enim postea bene uti litteris, quas volebant ut 
discerem quocumque animo illi mei. non enim meliora eligens inoboe
diens eram, sed amore ludendi, amans in certaminibus superbas victorias 
et scalpi aures meas falsis fabellis, quo prurirent ardentius, eadem curio
sitate magis magisque per oculos emicante in spectacula, ludos maiorum; 
quos tamen qui edunt, ea dignitate praediti excellunt, ut hoc paene om
nes optent parvulis suis, quos tamen caedi libenter patiuntur, si specta
culis talibus impediantur ab studio, quo eos ad talia edenda cupiunt 
pervenire.
Vide ista, Domine, misericorditer et libera nos iam invocantes te, libera 
etiam eos qui nondum te invocant, ut invocent te et liberes eos. 

caput xi 
 

Audieram enim ego adhuc puer de vita aeterna promissa nobis per hu
militatem Domini Dei nostri descendentis ad superbiam nostram et sig
nabar iam signo crucis eius et condiebar eius sale iam inde ab utero matris 
meae, quae multum speravit in te.
Vidisti, Domine, cum adhuc puer essem et quodam die pressu stomachi 
repente aestuarem paene moriturus, vidisti, Deus meus, quoniam custos 
meus iam eras quo motu animi et qua fide baptismum christi tui, Dei 
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capitolul al x-lea
Micul şcolar este atras mai degrabă de jocurile 

publice decât de învăţătura propriuzisă

Şi totuşi, păcătuiam, Doamne Dumnezeul meu, orânduitorul şi creatorul 
tuturor lucrurilor naturale, pentru păcate însă doar orânduitor, nu şi cre
ator48! Păcătuiam, Doamne Dumnezeul meu, săvârşind toate aceste fapte, 
împotriva îndemnurilor şi sfaturilor părinţilor şi dascălilor mei. căci mai 
târziu aş fi putut să mă slujesc cu folos de aceste cunoştinţe pe care mă 
sileau să le învăţ, oricât de greu îmi venea atunci să le accept. Dar nu 
preferinţa pentru alte lucruri mai bune mă făcea să fiu nesupus, ci doar 
pasiunea pentru joc49. Mă încântau superbele victorii în luptă, îmi plăcea 
sămi încânt auzul cu tot felul de născociri care îmi aprindeau şi mai tare 
pofta de a privi; o curiozitate din ce în ce mai mare îmi sticlea în priviri, 
atrăgândumă la spectacole şi la jocurile publice ale oamenilor maturi. cei 
care organizează aceste jocuri dobândesc atâta faimă, încât aproape toată 
lumea doreşte această onoare şi pentru copiii lor; ceea ce nui împiedică 
să îngăduie, cu uşurinţă, să le fie bătuţi copiii atunci când sunt abătuţi de 
la învăţătură tocmai de asemenea spectacole, pe care doresc să ajungă şi ei 
să le organizeze cândva.
Priveşte, Doamne, cu îngăduinţă aceste păcate şi mântuieştene pe noi, 
cei care te rugăm, mântuieştei chiar şi pe aceia care încă nu te roagă, ca 
să ajungă să te roage şi ei, şi săi mântuieşti.

capitolul al xi-lea
Primele experienţe creştine. cea dintâi 

tentativă de a primi botezul

eram încă un copil când am auzit despre viaţa veşnică ce nea fost promisă 
prin umilitatea Domnului Dumnezeului nostru, cel care sa coborât până 
la trufia noastră. eu eram deja însemnat cu semnul crucii sale şi presărat 
cu sarea lui dumnezeiască încă de la ieşirea din pântecele mamei mele, 
care avea mare speranţă în tine50.
când eram încă un copil, ai văzut, Doamne, cum întro bună zi am ajuns 
aproape de pragul morţii, din cauza unei neaşteptate apăsări pe stomac, 
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et Domini mei, flagitavi a pietate matris meae et matris omnium nostrum, 
ecclesiae tuae. 
et conturbata mater carnis meae, quoniam et sempiternam salutem meam 
carius parturiebat corde casto in fide tua, iam curaret festinabunda, ut 
sacramentis salutaribus initiarer et abluerer, te, Domine iesu, confitens 
in remissionem peccatorum, nisi statim recreatus essem. Dilata est itaque 
mundatio mea, quasi necesse esset, ut adhuc sordidarer, si viverem, quia 
videlicet post lavacrum illud maior et periculosior in sordibus delictorum 
reatus foret.
ita iam credebam et illa et omnis domus, nisi pater solus, qui tamen non 
evicit in me ius maternae pietatis, quominus in christum crederem, sicut 
ille nondum crediderat. nam illa satagebat, ut tu mihi pater esses, Deus 
meus, potius quam ille, et in hoc adiuvabas eam, ut superaret virum, cui 
melior serviebat, quia et in hoc tibi utique id iubenti serviebat. 

rogo te, Deus meus, vellem scire, si tu etiam, quo consilio dilatus sum, 
ne tunc baptizarer, utrum bono meo mihi quasi laxata sint lora peccandi 
an non laxata sint. unde ergo etiam nunc de aliis atque aliis sonat un
dique in auribus nostris: „sine illum, faciat; nondum enim baptizatus 
est“. et tamen in salute corporis non dicimus: „sine vulneretur amplius; 
nondum enim sanatus est.“ Quanto ergo melius et cito sanarer et id 
ageretur mecum meorum meaque diligentia, ut recepta salus animae meae 
tuta esset tutela tua, qui dedisses eam. 
Melius vero. sed quot et quanti fluctus impendere temptationum post 
pueritiam videbantur, noverat eos iam illa mater et terram potius, unde 
postea formarer, quam ipsam iam effigiem committere volebat.
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însoţită de o febră puternică, ai văzut, Dumnezeul meu – căci erai deja 
ocrotitorul meu – cu ce avânt sufletesc şi cu câtă credinţă am cerut bote
zul întru Hristos, Dumnezeul şi Domnul meu, apelând la evlavia mamei 
mele întru carne şi la cea a bisericii tale, mama noastră, a tuturor.
foarte tulburată, dorind parcă şi cu mai mare înflăcărare în inima ei 
curată să mă nască din nou pentru mântuirea veşnică, mama mea se 
frământa grăbită ca să fiu iniţiat întru cuminecarea mântuitoare şi să fiu 
scăldat în apă sfinţită, mărturisindute pe tine, Doamne isuse, pentru 
iertarea păcatelor, când, deodată, iată că mam simţit înzdrăvenit. Atunci 
purificarea mea a fost amânată, ca şi cum, întorcândumă la viaţă, trebuia 
neapărat să mă întinez din nou; cei din jurul meu socoteau că, de bună 
seamă, vina mea ar fi fost mult mai mare şi mai primejdioasă decât înainte 
dacă, după sfântul botez, aş fi recăzut în cloaca păcatelor.
Şi astfel, deja credeam în tine, împreună cu mama şi cu întreaga noastră 
familie, în afară de tatăl meu, care nu putea totuşi să înfrângă în mine 
dreapta tărie a evlaviei materne, nici să mă facă să nu cred în Hristos, după 
cum nici el însuşi nu credea încă. Mama se zbuciuma dorind sămi fii pă
rinte mai degrabă tu, Dumnezeul meu, decât el; iar pentru aceasta ai aju
tato tu, Doamne, săşi biruiască bărbatul, căruia, deşi era mult mai bună 
decât el, i se supunea în toate, tocmai prin acest fapt supunânduse ţie, care 
ai poruncit supunerea femeii faţă de bărbat.
Te rog sămi spui, Dumnezeul meu, aş vrea să ştiu – dacă aceasta este şi 
voinţa ta –, aş vrea să ştiu pe ce temei a fost amânată atunci botezarea mea. 
oare a fost sau nu spre binele meu că frâiele păcatului au fost, ca să zic aşa, 
slăbite? cum se face că până şi acum îmi răsună în auz, de peste tot, spusele 
unora şi ale altora: „Lasăl în pace să facă ce vrea! nu este încă botezat.“ Şi 
totuşi, atunci când este vorba despre salvarea corpului nu spunem: „Lasăl 
în pace să se rănească mai departe! Încă nu sa însănătoşit.“ Pentru mine ar 
fi fost cu mult mai bine să mă însănătoşesc şi repede, dar aceasta să se pe
treacă şi prin râvna mea şi a alor mei, în aşa fel încât mântuirea sufletului 
meu să fie pusă la adăpost sub ocrotirea ta, tu, care miai dăruito.
Întradevăr, mult mai bine ar fi fost aşa. Dar mama mea prevăzuse tot 
valul de ispite ameninţătoare care se întrezăreau la sfârşitul copilăriei şi a 
voit să pună în primejdie mai degrabă ţarina fiinţei mele, din care mai 
târziu să mă pot întruchipa, decât însuşi acest chip sfânt51.
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caput xii
 

in ipsa tamen pueritia, de qua mihi minus quam de adulescentia metu
ebatur, non amabam litteras et me in eas urgeri oderam; et urgebar tamen 
et bene mihi fiebat, nec faciebam ego bene: non enim discerem, nisi 
cogerer. nemo enim invitus bene facit, etiamsi bonum est quod facit. 
nec qui urgebant, bene faciebant, sed bene mihi fiebat abs te, Deus meus. 
illi enim non intuebantur, quo referrem quod me discere cogebant prae
terquam ad satiandas insatiabiles cupiditates copiosae inopiae et ignomi
niosae gloriae. Tu vero, cui numerati sunt capilli nostri, errore omnium, 
qui mihi instabant ut discerem, utebaris ad utilitatem meam, meo autem, 
qui discere nolebam, utebaris ad poenam meam, qua plecti non eram 
indignus, tantillus puer et tantus peccator. ita non de bene facientibus tu 
bene faciebas mihi et de peccante me ipso iuste retribuebas mihi. iussisti 
enim et sic est, ut poena sua sibi sit omnis inordinatus animus.

caput xiii 

Quid autem erat causae, cur graecas litteras oderam, quibus puerulus im
buebar, ne nunc quidem mihi satis exploratum est. Adamaveram enim 
latinas, non quas primi magistri, sed quas docent qui grammatici vocantur. 
nam illas primas, ubi legere et scribere et numerare discitur, non minus 
onerosas poenalesque habebam quam omnes graecas. unde tamen et hoc 
nisi de peccato et vanitate vitae, qua caro eram et spiritus ambulans et non 
revertens? nam utique meliores, quia certiores erant primae illae litterae, 
quibus fiebat in me et factum est et habeo illud, ut et legam, si quid 



 confesiuni – i 73

19

20

capitolul al xii-lea
Dumnezeu întoarce spre binele copilului  
constrângerile şi chinurile vieţii de şcolar

În această epocă a copilăriei mele, de care ai mei îşi făceau mai puţine 
griji decât în privinţa adolescenţei de mai târziu, nu iubeam deloc învă
ţătura şi eram sătul să tot fiu îmboldit spre ea; eram totuşi pus să studiez, 
şi asta spre binele meu, căci altfel naş fi realizat nimic. naş fi învăţat 
dacă naş fi fost silit. Însă nimeni nu acţionează bine când o face împo
triva propriei voinţe, chiar dacă ceea ce face este un lucru bun. Şi nici cei 
care mă sileau să studiez nu făceau bine, ci binele îmi venea de la tine, 
Dumnezeul meu. când mă sileau să învăţ, cei din jurul meu nu ţinteau 
nimic altceva decât să ajung la satisfacerea poftei nesătule de a dobândi 
averi uriaşe şi o glorie mârşavă. Dar tu, Doamne, care ştii numărul firelor 
de păr de pe capetele noastre52, spre folosul meu teai slujit de greşeala 
tuturor acelora care stăruiau să învăţ; în schimb, de greşeala mea, care nu 
voiam să învăţ, teai folosit spre pedepsirea mea, căci demn eram de pe
deapsă, copil atât de mic, şi totuşi atât de îndărătnic. Astfel, spre binele 
meu tu ai întors răul făptuit de alţii, iar pentru greşelile mele dreaptă 
răsplată miai dat. căci tu ai poruncit ca orice suflet lipsit de ordine 
tocmai prin aceasta săşi afle pedeapsa, şi aşa sa făcut53.

capitolul al xiii-lea
conţinutul învăţământului clasic.  

Şcolarul acceptă scrisul şi cititul, ca fundamente ale învăţăturii, 
dar respinge fantasmele literaturii clasice

care erau însă cauzele aversiunii mele faţă de studiul limbii greceşti, de care 
eram îmbibat încă de mic copil, nici chiar acum nu sunt prea bine lămurit54. 
iubeam în schimb foarte mult limba latină, dar nu pe cea învăţată de la primii 
mei dascăli, ci pe aceea pe care o cultivau aşanumiţii „gramaticieni“55. căci 
aspectele elementare ale învăţăturii latine, cititul, scrisul şi număratul, erau 
nu mai puţin împovărătoare decât învăţarea limbii greceşti. De unde oare 
îmi venea totuşi această repulsie, dacă nu din păcatul şi deşertăciunea vieţii? 
căci trup eram şi duh care trece şi nu se mai întoarce.56 oricum, fiind mai sigure, 
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scriptum invenio, et scribam ipse, si quid volo, quam illae, quibus tenere 
cogebar Aeneae nescio cuius errores oblitus errorum meorum et plorare 
Didonem mortuam, quia se occidit ab amore, cum interea me ipsum in 
his a te morientem, Deus, vita mea, siccis oculis ferrem miserrimus.

Quid enim miserius misero non miserante se ipsum et flente Didonis mor
tem, quae fiebat amando Aenean, non flente autem mortem suam, quae 
fiebat non amando te, Deus, lumen cordis mei et panis oris intus animae 
meae et virtus maritans mentem meam et sinum cogitationis meae? 
non te amabam et fornicabar abs te et fornicanti sonabat undique: „Euge, 
euge“. Amicitia enim mundi huius fornicatio est abs te et „Euge, euge“ 
dicitur, ut pudeat, sin non ita homo sit. et haec non flebam et flebam 
Didonem extinctam ferroque extrema secutam, sequens ipse extrema con
dita tua relicto te et terra iens in terram: et si prohiberer ea legere, dole
rem, quia non legerem quod dolerem. Talis dementia honestiores et 
uberiores litterae putantur quam illae, quibus legere et scribere didici.

sed nunc in anima mea clamet Deus meus, et veritas tua dicat mihi: „non 
est ita, non est ita. Melior est prorsus doctrina illa prior“. nam ecce pa
ratior sum oblivisci errores Aeneae atque omnia eius modi quam scribere 
et legere. At enim vela pendent liminibus grammaticarum scholarum, sed 
non illa magis honorem secreti quam tegimentum erroris significant. non 
clament adversus me quos iam non timeo, dum confiteor tibi quae vult 
anima mea, Deus meus, et adquiesco in reprehensione malarum viarum 
mearum, ut diligam bonas vias tuas, non clament adversus me venditores 
grammaticae vel emptores, quia, si proponam eis interrogans, utrum ve
rum sit quod Aenean aliquando carthaginem venisse poeta dicit, indoc
tiores nescire se respondebunt, doctiores autem etiam negabunt verum 
esse. At si quaeram, quibus litteris scribatur Aeneae nomen, omnes mihi, 
qui haec didicerunt, verum respondent et secundum id pactum et placitum, 
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erau mai bune aceste prime deprinderi, prin care sa întemeiat în mine pen
tru totdeauna putinţa şi de a citi orice scriere întâlnesc, de a scrie eu însumi 
orice vreau, decât acele învăţături prin care eram silit să ţin minte pe de rost 
rătăcirile nu ştiu cărui eneas57 şi, uitând de propriile mele rătăciri, să deplâng 
moartea Didonei, care sa sinucis din dragoste; în acest timp, în nenorocirea 
mea, eu nu vărsăm nici o lacrimă pentru mine însumi, deşi, prin aceste studii 
literare sterile, muream poate departe de tine, Dumnezeule, viaţa mea!
este oare cineva mai vrednic de milă decât nefericitul care nu se îndură 
de el însuşi şi, jelind moartea Didonei, iscată din iubirea ei pentru eneas, 
nuşi jeleşte propria moarte, care se iveşte din lipsa dragostei faţă de tine, 
Dumnezeul meu, tu, lumina inimii mele, pâinea gurii tainice a sufletului 
meu, tăria care îmi rodniceşte mintea, tu, matcă a cugetării mele58?
nu te iubeam, şi mă desfrânam departe de tine, şi în desfrâul meu auzeam 
răsunând de peste tot: „Bravo, bine!59 „căci prietenia faţă de lumea aceasta 
este desfrâu şi trădare faţă de tine. Mi se striga „bravo“ ca să mi se facă 
ruşine că nu sunt şi eu un om demn de laudă ca ceilalţi! iar eu, în loc să 
plâng pentru toate acestea, o plângeam pe Didona murind după ce şia ales, 
cu fierul în mână, sfârşitul60. Le imitam pe cele mai de jos dintre făpturile 
tale şi, ca unul ieşit din ţărână, spre ţărână mă îndreptam, părăsindute pe 
tine61. Dacă mar fi împiedicat cineva să citesc aceste lucruri, aş fi suferit ca 
şi cum naş mai fi putut să citesc tocmai ceea ce mă făcea să sufăr. studiul 
acestor lucruri atât de nebuneşti era socotit mai înalt şi mai fructuos decât 
acela, elementar, prin care am învăţat să citesc şi să scriu.
Acum vreau însă ca Dumnezeul meu să strige în inima mea, iar adevărul 
tău sămi rostească: „nui adevărat ce se spune, nui adevărat! cu mult 
mai presus decât aceste vane învăţături sunt scrisul şi cititul!“ căci, iată, 
sunt gata mai degrabă să uit rătăcirile lui eneas şi toate celelalte închipu
iri decât să uit să scriu şi să citesc. cu toate acestea, la porţile şcolilor 
celor numiţi gramaticieni sunt puse să atârne nişte draperii, ca şi cum ar 
ascunde ceva tainic; pentru mine însă ele semnifică nu atât prestigiul unor 
taine, cât învăluirea unor greşeli. să nu strige împotriva mea cei de care 
nu mă mai tem, câtă vreme îţi mărturisesc ţie ce vrea inima mea, 
Dumnezeul meu, şi câtă vreme îmi găsesc odihna în înfierarea vechilor şi 
greşitelor mele drumuri, spre a putea iubi căile tale preţioase. să nu strige 
împotriva mea cei care vând şi cei care cumpără gramatica, fiindcă, dacă 
iaş întreba cât este de adevărat că, după cum spune poetul, eneas a fost 
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quo inter se homines ista signa firmarunt. item si queram, quid horum 
maiore vitae huius incommodo quisque obliviscatur, legere et scribere an 
poetica illa figmenta, quis non videat, quid responsurus sit, qui non est 
penitus obli tus sui?
Peccabam ergo puer, cum illa inania istis utilioribus amore praeponebam 
vel potius ista oderam, illa amabam. iam vero unum et unum duo, duo 
et duo quattuor odiosa cantio mihi erat et dulcissimum spectaculum 
vanitatis equus ligneus plenus armatis et Troiae incendium atque ipsius 
umbra Creusae. 

caput xiv

cur ergo graecam etiam grammaticam oderam talia cantantem? nam et 
Homerus peritus texere tales fabellas et dulcissime vanus est et mihi tamen 
amarus erat puero. credo etiam graecis pueris Vergilius ita sit, cum eum 
sic discere coguntur ut ego illum. Videlicet difficultas, difficultas omnino 
ediscendae linguae peregrinae quasi felle aspergebat omnes suavitates 
graecas fabulosarum narrationum. nulla enim verba illa noveram et sae
vis terroribus ac poenis, ut nossem, instabatur mihi vehementer.
nam et latina aliquando infans utique nulla noveram et tamen advertendo 
didici sine ullo metu atque cruciatu inter etiam blandimenta nutricum et 
ioca arridentium et laetitias alludentium. Didici vero illa sine poenali onere 
urgentium, cum me urgeret cor meum ad parienda concepta sua, id quod 
non esset, nisi aliqua verba didicissem non a docentibus, sed a loquentibus, 
in quorum et ego auribus parturiebam quidquid sentiebam. 
Hinc satis elucet maiorem habere vim ad discenda ista liberam curiosita
tem quam meticulosam necessitatem. sed illius fluxum haec restringit 
legibus tuis, Deus, legibus tuis a magistrorum ferulis usque ad temptationes 
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odinioară la cartagina, cei mai puţin învăţaţi vor răspunde că nu ştiu, iar 
cei mai savanţi vor tăgădui că acest lucru ar putea fi adevărat. În schimb, 
dacă iaş întreba cu ce litere se scrie numele lui eneas, toţi cei care leau 
învăţat miar fi răspuns corect, potrivit pactului şi învoielii prin care 
oamenii au întărit între ei înţelesul acestor semne62. Tot astfel, dacă iaş 
întreba care pagubă ar fi mai mare, să uite cititul şi scrisul sau mai degrabă 
acele plăsmuiri ale poeţilor, cine nu bănuieşte cear putea răspunde acela 
dintre ei care nu şia pierdut cu totul bunulsimţ?
Păcătuiam deci, copil fiind, când puneam aceste nimicuri poetice mai pre
sus de lucruri mai folositoare, când, mai bine zis, le iubeam pe primele şi 
le uram pe celelalte. Melopeea „unu şi cu unu fac doi, doi şi cu doi fac 
patru“ era pentru mine dezgustătoare, în schimb nespus de plăcut îmi era 
sămi zboare gândul la închipuiri deşarte, precum calul de lemn plin de 
soldaţi înarmaţi, pârjolirea Troiei, precum şi umbra Creusei63.

capitolul al xiv-lea
Antipatia şcolarului pentru literatura 

greacă clasică

Atunci de ce uram literatura elină, care şi ea cântă tot astfel de poveşti? Şi 
Homer era iscusit în a ţese basme de felul acesta, având un farmec desă
vârşit în deşertăciunea lui; totuşi, fiind eu copil, îmi părea amar. Aş crede 
chiar că şi Vergilius tot astfel le apare copiilor greci dacă sunt obligaţi săl 
înveţe, cum mă sileau pe mine săl învăţ pe Homer. fără îndoială că 
greutatea, da, greutatea de a înţelege cu adevărat o limbă străină amesteca 
un fel de fiere în toate desfătările poveştilor fantastice greceşti. eu nu 
cunoşteam nici un cuvânt din această limbă şi, ca să mă facă să le învăţ, 
eram aprig ameninţat cu pedepse şi bătăi crunte.
nici cuvintele latineşti nu le cunoşteam înainte, când eram prunc, şi 
totuşi, luând aminte, leam învăţat repede, fără teama de pedepse, fără 
vreo altă suferinţă, printre mângâierile doicilor, glumele şi veselia celor ce 
se amuzau împrejurul meu. Leam învăţat întradevăr fără povara pedep
selor şi a îmboldirilor, de vreme ce spiritul meu mă îmboldea el însuşi să 
dau expresie conceptelor sale, ceea ce nu sar fi putut întâmpla dacă nu 
aş fi învăţat un anumit număr de cuvinte, dar nu de la învăţătorii mei, ci 
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martyrum, valentibus legibus tuis miscere salubres amaritudines revocan
tes nos ad te a iucunditate pestifera, qua recessimus a te.

caput xv

exaudi, Domine, deprecationem meam, ne deficiat anima mea sub dis
ciplina tua neque deficiam in confitendo tibi miserationes tuas, quibus 
eruisti me ab omnibus viis meis pessimis, ut dulcescas mihi super omnes 
seductiones, quas sequebar, et amem te validissime et amplexer manum 
tuam totis praecordiis meis et eruas me ab omni temptatione usque in 
finem. ecce enim tu, Domine, rex meus et Deus meus, tibi serviat quidquid 
utile puer didici, tibi serviat quod loquor et scribo et lego et numero, 
quoniam cum vana discerem, tu disciplinam dabas mihi et in eis vanis 
peccata delectationum mearum dimisisti mihi. Didici enim in eis multa 
verba utilia; sed et in rebus non vanis disci possunt, et ea via tuta est, in 
qua pueri ambularent.



 confesiuni – i 79

24

chiar de la cei care vorbeau în jurul meu; pentru auzul lor exprimam şi 
eu tot ceea ce simţeam.
De aici rezultă cu destulă claritate că o curiozitate liberă este mai potrivită 
pentru învăţarea acestor lucruri decât o constrângere plină de amenin
ţări64. Totuşi, potrivit legilor tale, această constrângere ţine în frâu avân
tul curiozităţii, da, potrivit legilor tale, Doamne, care acţionează prin 
orice lucru, de la bătaia cu vergi dată de Învăţători până la ispitirile mar
tirilor; prin puterea lor, legile tale picură aceste necazuri amare, dar sal
vatoare, ca să ne întoarcă spre tine, departe de plăcerile vătămătoare care 
ne îndepărtaseră de tine.

capitolul al xv-lea
rugânduse lui Dumnezeu, Augustin îi dedică 

toate puterile dobândite prin învăţătură

Ascultă, Doamne, rugăciunea mea, pentru ca sufletul meu să nuşi slă
bească puterile sub dojana ta şi să nu mă vlăguiesc în a mărturisi în faţa 
ta milostivirile tale, prin care ai binevoit să mă smulgi de pe toate întu
necatele mele căi. fă să găsesc în tine plăceri mai mari decât toate ispitele 
cărora mă supuneam, să te iubesc mai presus de orice şi să strâng în braţe 
mâna ta cu întreg adâncul inimii mele, pentru ca tu să mă fereşti de orice 
ispită, până la sfârşitul zilelor mele. iată, Doamne, tu eşti împăratul meu 
şi Dumnezeul meu65! Ţie săţi fie închinate toate învăţăturile folositoare 
pe care leam deprins când eram copil, ţie săţi slujească faptul că ştiu să 
vorbesc, să scriu, să citesc şi să socotesc; căci, atunci când învăţam acele 
lucruri deşarte, mai pedepsit cu vigoare, iar păcatul de a fi aflat plăcere 
în acele deşertăciuni tot tu mi lai iertat. fireşte că am învăţat atunci şi 
multe cuvinte folositoare. Dar acestea pot fi învăţate şi prin lecturi mai 
serioase, iar aceasta este calea sigură pe care ar trebui să umble copiii.
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caput xvi

sed vae tibi, flumen moris humani! Quis resistet tibi? Quamdiu non 
siccaberis? Quousque volves evae filios in mare magnum et formidulo
sum, quod vix transeunt qui lignum conscenderint? nonne ego in te legi 
et tonantem iovem et adulterantem? et utique non posset haec duo, sed 
actum est, ut haberet auctoritatem ad imitandum verum adulterium le
nocinante falso tonitru.
Quis autem paenulatorum magistrorum audit aure sobria ex eodem pul
vere hominem clamantem et dicentem: fingebat haec Homerus et humana 
ad deos transferabat; divina mallem ad nos? sed verius dicitur, quod fin
gebat haec quidem ille, sed hominibus flagitiosis divina tribuendo, ne 
flagitia flagitia putarentur et ut, quisquis ea fecisset, non homines perdi
tos, sed caelestes deos videretur imitatus.

et tamen, o flumen tartareum, iactantur in te filii hominum cum mer
cedibus, ut haec discant, et magna res agitur, cum hoc agitur publice in 
foro, in conspectu legum supra mercedem salaria decernentium, et saxa 
tua percutis et sonas dicens: „Hinc verba discuntur, hinc adquiritur elo
quentia rebus persuadendis sententiisque explicandis maxime necessaria“. 
ita ergo non cognosceremus verba haec, „imbrem aureum“ et „gremium“ 
et „fucum“ et „templa caeli“ et alia verba, quae in eo loco scripta sunt, nisi 
Terentius induceret nequam adulescentem proponentem sibi iovem ad 
exemplum stupri, dum spectat tabulam quandam pictam in pariete, ubi 
inerat pictura haec, iovem quo pacto Danae misisse aiunt in gremium 
quondam imbrem aureum, fucum factum mulieri? et vide, quemadmo
dum se concitat ad libidinem quasi caelesti magisterio:
At quem deum! inquit, qui templa caeli summo sonitu concutit.
ego homuncio id non facerem? ego vero illud feci ac libens.
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capitolul al xvi-lea
Augustin respinge folosirea în şcoală 

a fantasmelor mitologiei clasice

Vai ţie, şuvoi al obişnuinţei omeneşti66! cine ţi sar putea împotrivi? cât 
timp vei rămâne nesecat? Până când îi vei rostogoli pe fiii evei spre 
marea uriaşă şi primejdioasă a păcatelor, pe care cu greu o pot străbate 
chiar şi aceia care se agaţă de lemnul crucii?67 Purtat de tine, nu am citit 
eu oare povestea unui Jupiter deopotrivă stăpân al tunetelor şi adulter? 
Desigur că acest zeu nu ar fi putut să stăpânească fulgerele şi să fie şi 
adulter în aceeaşi clipă; dar lucrurile erau astfel potrivite, încât un adul
ter adevărat să se simtă încurajat să imite şi el autoritatea acestui tunet 
măsluit şi codoş.
Dar care dintre magiştrii înveşmântaţi întro asemenea pelerină68 ar putea, 
liniştit şi fără să se supere, să asculte un om, făcut din aceeaşi ţărână ca şi 
el, afirmând cu tărie: Homer plăsmuia aceste născociri şi trecea pe seama 
zeilor slăbiciunile omeneşti; aş fi preferat să reverse asupra noastră cele dum
nezeieşti69? Încă şi mai aproape am fi de adevăr dacă am spune că Homer 
plăsmuia acele născociri pentru ca, punânduse cele dumnezeieşti pe 
seama oamenilor dezmăţaţi, aceste dezmăţuri să ajungă a nu mai fi soco
tite dezmăţuri, iar cel care lear fi săvârşit să pară că ia imitat nu pe oa
menii pierduţi în păcate, ci pe zeii din ceruri.
Şi totuşi, o, fluviu al iadului, fiii oamenilor se aruncă în tine cu plăcere, 
plătind onorarii ca să înveţe asemenea lucruri; ba încă acest fapt este 
privit ca o treabă importantă, de vreme ce se petrece în for, la vedere, sub 
ocrotirea legilor, care mai atribuie magiştrilor şi salarii publice, pe lângă 
onorarii! Te zbaţi între ţărmurii tăi şi strigi cu zgomot: „Aici se deprind 
cuvintele, aici se dobândeşte elocinţa atât de necesară ca să fii convingător 
şi ca să poţi săţi desfăşori gândurile!“ Aşadar, oare nu am fi putut cu
noaşte în alt chip cuvinte precum ploaie de aur, sân de femeie, înşelătorie, 
altare cereşti, care apar scrise în următorul pasaj din Terenţiu, dacă poetul 
nu ar fi adus pe scenă un tânăr destrăbălat luânduşil pe Jupiter drept 
model de desfrâu, în timp ce priveşte un tablou zugrăvit pe perete, unde, 
după cum se spune în poveste, Jupiter este înfăţişat revărsând o ploaie de 
aur pe sânul Danaei, pentru a o înşela? Şi priviţi în ce hal îşi aţâţă dorinţa 
desfrânată, ca şi cum sar fi simţit protejat de o putere cerească:
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non omnino, non omnino per hanc turpitudinem verba ista commodius 
discuntur, sed per haec verba turpitudo ista confidentius perpetratur. non 
accuso verba quasi vasa electa atque pretiosa, sed vinum erroris, quod in 
eis nobis propinabatur ab ebriis doctoribus, et nisi biberemus caedeba
mur, nec appellare ad aliquem iudicem sobrium licebat.
et tamen ego, Deus meus, in cuius conspectu iam secura est recordatio 
mea, libenter haec didici et eis delectabar miser et ob hoc bonae spei puer 
appellabar.

caput xvii

sine me, Deus meus, dicere aliquid et de ingenio meo, munere tuo, in 
quibus a me deliramentis atterebatur. Proponebatur enim mihi negotium, 
animae meae satis inquietum praemio laudis et dedecoris vel plagarum 
metu, ut dicerem verba iunonis irascentis et dolentis, quod non possit Italia 
Teucrorum avertere regem, quae numquam iunonem dixisse audieram. sed 
figmentorum poeticorum vestigia errantes sequi cogebamur et tale aliquid 
dicere solutis verbis, quale poeta dixisset versibus. et ille dicebat laudabilius, 
in quo pro dignitate adumbratae personae irae ac doloris similior affectus 
eminebat verbis sententias congruenter vestientibus.
ut quid mihi illud, o vera vita, Deus meus? Quid mihi recitanti accla
mabatur prae multis coaetaneis et conlectoribus meis? nonne ecce illa 
omnia fumus et ventus? itane aliud non erat, ubi exerceretur ingenium 
et lingua mea? Laudes tuae, Domine, laudes tuae per scripturas tuas sus
penderent palmitem cordis mei, et non raperetur per inania nugarum 
turpis praeda volatilibus. non enim uno modo sacrificatur transgressori
bus angelis.
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Şi care zeu! Cel censpăimântă cu tunetelenaltul cer.
Şi eu, un omuleţ, să preget! Măcar din dragoste am făcuto.70

nu, nu se poate susţine că prin asemenea neruşinată descriere se pot în
văţa mai uşor cuvintele respective, ci, dimpotrivă, din pricina acestor 
întocmiri de cuvinte destrăbălarea se săvârşeşte cu şi mai mare neobrăzare. 
nu învinuiesc, desigur, cuvintele în sine, pe care le socotesc asemenea 
unor vase alese şi preţioase, ci vinul desfrâului care ne era turnat în ele de 
către acei învăţaţi beţi; iar dacă cumva nu am fi vrut săl bem, eram bătuţi, 
fără a ni se îngădui să recurgem la judecata unui om cumpătat.
Şi totuşi, Dumnezeul meu, tu, sub privirile căruia desfăşor în linişte şi în 
siguranţă aceste amintiri, iată că am învăţat şi eu cu plăcere toate aceste 
lucruri; mă desfătam, nefericitul de mine, cu ele, şi pentru aceasta eram 
considerat un băiat de mare viitor.

capitolul al xvii-lea
Despre exerciţiile literare în care şcolarul Augustin  

strălucea

Îngăduiemi, Dumnezeul meu, să spun câte ceva şi despre talentul şi 
inteligenţa pe care ai binevoit să mi le dăruieşti, ca şi despre rătăcirile prin 
care mi le iroseam. Mi se recomanda, de obicei, o ocupaţie spirituală care 
era destul de neliniştitoare fie din pricina răsplătirii cu laude, fie a fricii 
de ruşine şi de pedepse. Trebuia, de exemplu, să reproduc cuvintele 
iunonei, mânioasă şi îndurerată că nu poate săl întoarcă din Italia pe 
regele teucrilor71, cu toate că nu o auzisem niciodată pe iunona vorbind 
despre asemenea lucruri. Totuşi, eram siliţi să rătăcim, păşind pe urmele 
lăsate de aceste închipuiri poetice, şi să reformulăm în proză, cu cuvintele 
noastre, ceea ce poetul spusese în versuri72. Şi era socotit mai demn de 
laudă între noi acela care, păstrând neatinsă întreaga demnitate a perso
najului evocat, era în stare să însufleţească cât mai bine mânia şi durerea 
acestuia şi să îmbrace trăirile respective în expresii cât mai potrivite.
Dar, vai, la ce miau folosit toate acestea, Dumnezeul meu, tu, care eşti 
adevărata viaţă? La ce bun faptul că primeam aplauze pentru a fi recitat 
mai bine decât mulţi dintre colegii mei de şcoală şi dintre cei de aceeaşi 
vârstă cu mine? iar toate aceste laude erau ele altceva decât fum şi vânt? 
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caput xviii

Quid autem mirum, quod in vanitates ita ferebar et a te, Deus meus, 
ibam foras, quando mihi imitandi proponebantur homines, qui aliqua 
facta sua non mala si cum barbarismo aut soloecismo enuntiarent, repre
hensi confundebantur, si autem libidines suas integris et rite consequen
tibus verbis copiose ornateque narrarent, laudati gloriabantur?
Vides haec, Domine, et taces longanimis et multum misericors et verax. 
numquid semper tacebis? et nunc eruis de hoc immanissimo profundo 
quarerentem te animam et sitientem delectationes tuas et cuius cor dicit 
tibi: quaesivi vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram: nam longe 
a vultu tuo in affectu tenebroso. non enim pedibus aut a spatiis locorum 
itur abs te aut reditur ad te, aut vero filius ille tuus minor equos vel currus 
vel naves quaesivit aut avolavit pinna visibili aut moto poplite iter egit, 
ut in longinqua regione vivens prodige dissiparet quod dederas proficis
centi, dulcis pater quia dederas, et egeno redeunti dulcior: in affectu ergo 
libidinoso, id enim est tenebroso atque id est longe a vultu tuo.

Vide, Domine Deus meus, et patienter, ut vides, vide, quomodo diligen
ter observent filii hominum pacta litterarum et syllabarum accepta a 
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nu mai exista oare nici un alt subiect în care sămi exersez talentul şi 
vorbirea? Doar laudele tale, Doamne, da, doar laudele tale, înălţate prin 
sfintele tale scripturi, ar fi putut să sprijine coardele slabe ale inimii mele 
şi nar fi îngăduit să fie răpită de nimicnicia tuturor uşurătăţilor, ca o 
dezgustătoare pradă a spiritelor zburătoare. căci nu doar întrun singur 
fel se aduc jertfe îngerilor răsculaţi73.

capitolul al xviii-lea
retorica păgână pune vanitatea elocinţei 

mai presus de valorile morale

Dar cei de mirare în faptul că, în mijlocul unor asemenea vanităţi, mă 
ţineam departe şi de tine, Dumnezeul meu, şi mă risipeam în lumea din 
afară, atâta vreme cât mi se propuneau drept pilde de urmat oameni care 
se simţeau discreditaţi dacă strecurau vreun barbarism sau vreun sole
cism74 în relatarea faptelor lor bune, dar se făleau nespus când reuşeau să 
povestească în cuvinte exacte şi potrivit normelor, prin expresii bogate şi 
împodobite, propriile lor dezmăţuri.
Tu vezi aceste lucruri, Doamne, şi taci, îndelung răbdător şi prea îndurător75 
şi plin de sinceritate. Dar oare vei tăcea dea pururi? iată că acum tu scoţi 
la lumină din acest hău îngrozitor sufletul care te caută pe tine, însetat de 
desfătările tale, şi a cărui inimă îţi spune: Am căutat faţa ta; faţa ta, Doamne, 
o voi căuta mereu76. căci a persista întro patimă întunecată înseamnă a sta 
departe de faţa ta. când ne depărtăm de la tine sau când, dimpotrivă, ne 
apropiem de tine, nu o facem prin mişcările picioarelor şi nu punem anu
mite distanţe între lucruri. În parabola evanghelică, fiul mai mic nu şia 
procurat cai, care sau corăbii, nu a zburat cu aripi vizibile şi nu a parcurs 
nici un drum mişcânduşi genunchii în mod obişnuit, pentru a ajunge să 
trăiască asemenea unui fiu risipitor, întro ţară îndepărtată, şi să irosească 
averea pe care io dăruiseşi la plecare ca un bun părinte; căci un şi mai în
găduitor părinte ai fost tu când, la întoarcerea risipitorului sărăcit, iai redat 
averea. Aşadar, a trăi întro patimă desfrânată este totuna cu a trăi întro 
patimă întunecată, iar aceasta înseamnă a trăi departe de faţa ta.
Priveşte, Doamne, Dumnezeul meu, priveşte cu răbdare77, aşa cum obişnu
ieşti tu, cu câtă grijă respectă fiii oamenilor convenţiile referitoare la litere şi 
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prioribus locutoribus et a te accepta aeterna pacta perpetuae salutis ne
glegant, ut qui illa sonorum vetera placita teneat aut doceat, si contra 
disciplinam grammaticam sine adspiratione primae syllabae hominem 
dixerit, magis displiceat hominibus, quam si contra tua praecepta homi
nem oderit, cum sit homo. Quasi vero quemlibet inimicum hominem 
perniciosius sentiat quam ipsum odium, quo in eum irritatur, aut vastet 
quisquam persequendo alium gravius, quam cor suum vastat inimicando. 
et certe non est interior litterarum scientia quam scripta conscientia, id 
se alteri facere quod nolit pati. 
Quam tu secretus es, habitans in excelsis in silentio, Deus solus magnus, 
lege infatigabili spargens poenales caecitates supra illicitas cupiditates, 
cum homo eloquentiae famam quaeritans ante hominem iudicem cir
cumstante hominum multitudine inimicum suum odio immanissimo 
insectans vigilantissime cavet, ne per linguae errorem dicat „inter omines“ 
et ne per mentis furorem hominem auferat ex hominibus non cavet.

caput xix

Horum ego puer morum in limine iacebam miser, et huius harenae pa
laestra erat illa, ubi magis timebam barbarismum facere quam cavebam, 
si facerem, non facientibus invidere.
Dico haec et confiteor tibi, Deus meus, in quibus laudabar ab eis, quibus 
placere tunc mihi erat honeste vivere. non enim videbam voraginem 
turpitudinis, in quam proiectus eram ab oculis tuis. 
nam in illis iam quid me foedius fuit, ubi etiam talibus displicebam 
fallendo innumerabilibus mendaciis et paedagogum et magistros et pa
rentes amore ludendi, studio spectandi nugatoria et imitandi ludicra 
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la silabe, pe care leau primit de la cei care au vorbit mai înaintea lor, dar 
cum neglijează legămintele eterne ale nepieritoarei mântuiri, primite de la 
tine. Astfel, unul dintre aceia care înţeleg sau îi învaţă pe alţii vechile reguli 
de pronunţare a sunetelor pare să rănească mai mult spiritul oamenilor dacă, 
încâlcind învăţătura gramaticală, ar rosti cuvântul homo, „om“, fără aspiraţia 
primei silabe, decât dacă, împotriva poruncilor tale, lar urî un om pe care, 
întrucât el însuşi este un om, ar fi fost dator săl iubească. Acest om se pre
zintă ca şi cum ar socoti că un duşman rău este mai dăunător decât ura însăşi 
de care este el însuşi hărţuit împotriva acestuia sau ca şi cum, urmărindul 
cu înverşunare pe celălalt, lar vătăma mai mult decât îşi pustieşte propria 
inimă prin frământările urii. Desigur, ştiinţa gramaticală nu este întipărită 
în adâncurile sufletului nostru mai mult decât această conştiinţă, înscrisă în 
scripturi, de a nu face altuia ceea ce nu vrem să suferim noi înşine.
cât de tainic şi de neînţeles eşti tu, singurul mare Dumnezeu, atunci când 
reverşi orbiri pedepsitoare asupra unor pofte necinstite! când un om care 
râvneşte la gloria de a fi socotit un bun orator vorbeşte, înconjurat de o 
mulţime de oameni, în faţa unui judecător, el se năpusteşte cu o ură 
sălbatică asupra duşmanului său. În acel moment, el se fereşte cu cea mai 
mare grijă, ca nu cumva, printro greşeală de limbă, să rostească, de exem
plu, inter omines [în loc de: inter homines]78, dar nui pasă deloc că, prin 
înverşunarea spiritului său, ajunge săl îndepărteze pe un om din rându
rile semenilor sau chiar săl dea morţii.

capitolul al xix-lea
sufletul copilului este corupt de ambiţie

Între hotarele unor astfel de moravuri lâncezeam eu, un nefericit copil, 
în acei ani. Întro asemenea arenă, exerciţiile de retorică erau astfel orien
tate, încât mai mult mă temeam să nu las sămi scape un barbarism decât 
să mă îngrijesc ca, odată ce comisesem greşeala, să nui invidiez pe cei 
care nu o făptuiau.
Îţi spun aceste lucruri şi mărturisesc în faţa ta, Dumnezeul meu, toate 
rătăcirile copilăriei mele, pentru care eram lăudat de cei a căror preţuire 
o căutam ca pe cea mai înaltă onoare a vieţii. căci nu vedeam prăpastia 
ruşinii în care azvârlit sunt de dinaintea ochilor tăi79.
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inquietudine? furta etiam faciebam de cellario parentum et de mensa, 
vel gula imperitante vel ut haberem quod darem pueris ludum suum mihi 
quo pariter utique delectabantur, tamen vendentibus. in quo etiam ludo 
fraudulentas victorias ipse vana excellentiae cupiditate victus saepe aucu
pabar. Quid autem tam nolebam pati atque atrociter, si deprehenderem, 
arguebam, quam id quod aliis faciebam? et, si deprehensus arguerer, 
saevire magis quam cedere libebat.
istane est innocentia puerilis? non est, Domine, non est, oro te, Deus 
meus. nam haec ipsa sunt, quae a paedagogis et magistris, a nucibus et 
pilulis et passeribus, ad praefectos et reges, aurum, praedia, mancipia, 
haec ipsa omnino succedentibus maioribus aetatibus transeunt, sicuti 
ferulis maiora supplicia succedunt.
Humilitatis ergo signum in statura pueritiae, rex noster, probasti, cum 
aisti: talium est regnum caelorum. 

caput xx

sed tamen, Domine, tibi excellentissimo, optimo conditori et rectori 
universitatis, Deo nostro gratias, etiamsi me puerum tantum esse voluis
ses. eram enim etiam tunc, vivebam atque sentiebam meamque incolu
mitatem, vestigium secretissimae unitatis, ex qua eram, curae habebam, 
custodiebam interiore sensu integritatem sensuum meorum inque ipsis 
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ce putea fi mai dezgustător înaintea ochilor tăi decât eu însumi, de vreme 
ce ajunsesem să displac până şi celor din jurul meu, înşelândui cu nenu
mărate minciuni şi pe pedagog, şi pe învăţători, şi pe părinţi, cuprins cum 
eram de patima jocului, de dorinţa aprinsă de a privi orice comedii ne
ghioabe şi de înfocarea cu care imitam spectacolele văzute. săvârşeam 
mici furtişaguri din cămara şi de la masa părinţilor, fie îmboldit de lăco
mia gurii, fie ca să am ce să dau copiilor în schimb, ca să se joace cu mine, 
cumpărând astfel o plăcere care era deopotrivă a lor. Adesea, în astfel de 
jocuri, mânat de pornirea vană de a fi mereu primul, îmi însuşeam vic
toria prin înşelăciune atunci când simţeam că sunt pe cale să fiu învins. 
Şi totuşi, numi plăcea deloc să păţesc şi eu ceea ce le făceam eu celorlalţi, 
aşa încât vociferam cu mare înverşunare când îmi dădeam seama că alt
cineva trişase. Dar dacă, prins asupra faptului, eram eu cel învinuit de 
înşelăciune, preferam să sar la bătaie decât să dau înapoi.
oare aceasta să fie aşazisa nevinovăţie a copiilor? nu, Doamne, nu 
aceasta este nevinovăţia copilăriei, îngăduiemi să o spun, Dumnezeul 
meu! căci, aşa cum se comportă în copilărie faţă de pedagogi şi învăţători 
ca să obţină nuci, mingiuţe şi păsărele ca răsplată pentru supuşenia lor, 
tot aşa se vor comporta mai târziu faţă de prefecţi şi regi, ca să dobân
dească aur, latifundii şi sclavi. Toate aceste obiceiuri se transmit de la o 
vârstă la alta, sporind în gravitate, aşa cum bătăii cu nuiele din copilărie 
îi urmează la maturitate pedepse mai grele.
Aşadar, când ai spus în evanghelie că a unora ca aceştia este împărăţia 
cerurilor 80, împărate al nostru, tu teai gândit nu la nevinovăţia copiilor, 
ci la micimea staturii lor ca simbol al smereniei.

capitolul al xx-lea
Acţiunea Providenţei era prezentă 

în spiritul copilului

Şi totuşi, Doamne, îţi înalţ mulţumiri ţie, Dumnezeule al nostru, prea
înalt şi preabun întemeietor şi îndrumător al întregii creaturi, cu toate că 
o asemenea nedemnă copilărie ai voit să străbat. căci totuşi fiinţam şi 
atunci, trăiam şi simţeam deplinătatea fiinţei mele, ca un semn al tainicei 
unităţi din care mă ivisem; prin puterea unei înţelegeri lăuntrice vegheam 
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parvis parvarumque rerum cogitationibus veritate delectabar. falli nolebam, 
memoria vigebam, locutione instruebar, amicitia mulcebar, fugiebam do
lorem, abiectionem, ignorantiam. Quid in tali animante non mirabile atque 
laudabile? At ista omnia Dei mei dona sunt, non mihi ego dedi haec: et 
bona sunt et haec omnia ego. bonus ergo est qui fecit me, et ipse est bonum 
meum et illi exulto bonis omnibus, quibus etiam puer eram. 
Hoc enim peccabam, quod non in ipso, sed in creaturis eius me atque 
ceteris voluptates, sublimitates, veritates quaerebam, atque ita irruebam 
in dolores, confusiones, errores. gratias tibi, dulcedo mea et honor meus 
et fiducia mea, Deus meus, gratias tibi de donis tuis; sed tu mihi ea serva. 
ita enim servabis me, et augebuntur et perficientur quae dedisti mihi, et 
ero ipse tecum, quia et ut sim tu dedisti mihi.
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la integritatea simţurilor mele şi mă bucuram când prin slabele lor puteri, 
ca şi prin gândurile pe care mi le făceam despre lucruri neînsemnate din 
jurul meu, întrezăream lumina adevărului. nu voiam deloc să fiu înşelat, 
aveam o memorie viguroasă, îmi însuşeam o bună vorbire, mă încântau 
darurile prieteniei, fugeam de durere, de josnicie şi de speranţă. oare 
toate acestea nu erau minunate şi demne de laudă la o vietate precum aceea 
care eram eu atunci? Dar nimic numi dăruisem eu însumi, ci erau daruri 
din partea Dumnezeului meu. Toate sunt bune şi împreună alcătuiesc 
făptura mea. bun este acela care ma creat, el însuşi este binele meu şi lui 
îi aduc mulţumiri pentru toate darurile cu care ma înzestrat, deşi nu 
eram decât un neînsemnat copil.
Păcătuiam însă prin faptul că nu în el însuşi îmi căutam plăcerea, înălţa
rea şi adevărul, ci în creaturile sale, în mine însumi şi în ceilalţi; şi de aceea 
mă prăbuşeam în dureri, în confuzii şi greşeli. Ţie îţi aduc mulţumiri, 
mângâierea mea şi cinstea mea, şi încrederea mea, Dumnezeul meu, ţie 
îţi mulţumesc pentru toate darurile tale, iar tu păstreazămile întregi. 
căci aşa mă vei păstra întreg şi pe mine, iar ceea ce miai dăruit va spori 
şi se va desăvârşi; şi eu voi fi cu tine, fiindcă tu miai dăruit fiinţa şi viaţa.
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Liber ii

caput i

recordari volo transactas foeditates meas et carnales corruptiones animae 
meae, non quod eas amem, sed ut amem te, Deus meus. Amore amoris 
tui facio istuc, recolens vias meas nequissimas in amaritudine reco gita
tionis meae, ut tu dulcescas mihi, dulcedo non fallax, dulcedo felix et 
secura, et colligens me a dispersione, in qua frustatim discissus sum, dum 
ab uno te aversus in multa evanui. exarsi enim aliquando satiari inferis 
in adulescentia et silvescere ausus sum variis et umbrosis amoribus, et 
contabuit species mea et computrui coram oculis tuis placens mihi et pla
cere cupiens oculis hominum.

caput ii 

et quid erat, quod me delectabat, nisi amare et amari? sed non tenebatur 
modus ab animo usque ad animum, quatenus est luminosus limes ami
citiae, sed exhalabantur nebulae de limosa concupiscentia carnis et scate
bra pubertatis et obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut non 
discerneretur serenitas dilectionis a caligine libidinis. utrumque in con
fuso aestuabat et rapiebat imbecillam aetatem per abrupta cupiditatum 
atque mersabat gurgite flagitiorum. 
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cArTeA A ii-A

capitolul i
Începuturile vicioase ale adolescenţei

Vreau acum să îmi îndrept atenţia către destrăbălările mele de odinioară 
şi să înfăţişez desfrâul trupesc care mia corupt sufletul, şi aceasta nu 
pentru că leaş preţui, ci ca săţi arăt dragostea mea ţie, Dumnezeul meu. 
fac aceasta din iubire pentru iubirea faţă de tine, revenind pe căile mele 
ticăloase, în amărăciunea reamintirii, ca să mă mângâi tu, alinarea mea 
neînşelătoare, alinarea mea fericită şi sigură, tu, care mă aduni din risi
pirea fiinţei mele sfâşiate de viciu, împrăştiată în mii de bucăţi şi des
prinzânduse din unitatea ta. Atunci, în floarea adolescenţei mele, 
ardeam de dorinţa să mă îmbuib cu plăcerile infernului, şi nu mă sfiam 
să mă încurc în iubiri nestatornice şi întunecate; frumuseţea chipului 
meu se prăpădea2, şi putregai deveneam înaintea ochilor tăi, în vreme ce 
tot mai mult îmi plăceam mie însumi şi doream să plac şi în ochii ce
lorlalţi oameni.

capitolul al ii-lea
iubirile adolescenţei sunt stricate 

de fervoarea viciului

Şi ce mă încânta oare mai mult decât să iubesc şi să fiu iubit? nu păstram 
însă cumpăna cea dreaptă a iubirii de la suflet la suflet, atât cât ar fi îngă
duit hotarul luminos al prieteniei, ci, dimpotrivă, din lăcomie a cărnii şi 
din clocotul pubertăţii se ridicau duhnind aburi caremi întunecau şimi 
pângăreau inima până întracolo, încât nu se mai putea discerne între 
seninătatea iubirii caste şi negura plăcerii trupeşti3. Şi una, şi cealaltă 
clocoteau în mine tulbure, târau neputincioasa vârstă a adolescenţei mele 
spre neînfrânările poftei şi o scufundau în vârtejul ticăloşiilor.
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invaluerat super me ira tua, et nesciebam. obsurdueram stridore catenae 
mortalitatis meae, poena superbiae animae meae, et ibam longius a te, et 
sinebas, et iactabar et effundebar et diffluebam et ebulliebam per forni
cationes meas, et tacebas. 
o tardum gaudium meum! Tacebas tunc, et ego ibam porro longe a te 
in plura et plura sterilia semina dolorum superba deiectione et inquieta 
lassitudine.

Quis mihi modularetur aerumnam meam et novissimarum rerum fugaces 
pulchritudines in usum verteret earumque suavitatibus metas praefigeret, 
ut usque ad coniugale litus exaestuarent fluctus aetatis meae, si tranquil
litas in eis non poterat esse, fine procreandorum liberorum contenta, sicut 
praescribit lex tua, Domine, qui formas etiam propaginem mortis nos
trae, potens imponere lenem manum ad temperamentum spinarum a 
paradiso tuo seclusarum? non enim longe est a nobis omnipotentia tua, 
etiam cum longe sumus a te. Aut certe sonitum nubium tuarum vigilan
tius adverterem: tribulationem autem carnis habebunt huius modi. Ego 
autem vobis parco, et: bonum est homini mulierem non tangere, et: qui sine 
uxore est, cogitat ea quae sunt Dei, quomodo placeat Deo; qui autem matri
monio iunctus est, cogitat ea quae sunt mundi, quomodo placeat uxori. Has 
ergo voces exaudirem vigilantior et abscisus propter regnum caelorum feli
cior expectarem amplexus tuos. 

sed efferbui miser, sequens impetum fluxus mei relicto te, et excessi om
nia legitima tua nec evasi flagella tua: quis enim hoc mortalium? nam tu 
semper aderas misericorditer saeviens, et amarissimis aspergens offensio
nibus omnes illicitas iucunditates meas, ut ita quaererem sine offensione 
iucundari, et ubi hoc possem, non invenirem quicquam praeter te, 
Domine, praeter te, qui fingis dolorem in praecepto et percutis, ut sanes, et 
occidis nos, ne moriamur abs te. 
ubi eram et quam longe exulabam a deliciis domus tuae anno illo sexto 
decimo aetatis carnis meae, cum accepit in me sceptrum et totas manus 
ei dedi vesania libidinis licentiosae per dedecus humanum, illicitae autem 
per leges tuas? non fuit cura meorum ruentem excipere me matrimonio, 
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Mânia ta împotriva mea creştea, dar eu numi dădeam seama; căci asur
zisem din cauza scrâşnetului lanţurilor firii mele pieritoare, ispăşind astfel 
pedeapsa trufiei sufletului meu. Mă depărtam din ce în ce mai mult de 
tine şi tu îmi îngăduiai să fug. Mă zbuciumam şi mă risipeam, mă topeam 
şi clocoteam la flacăra neruşinărilor mele, dar tu tăceai.
o, tu, târzia mea bucurie! Tăceai în acele vremuri, pe când eu mă înde
părtam mereu de tine, apropiindumă tot mai mult, cu o trufie înjositoare 
şi cu o oboseală agitată, de nişte seminţe sterpe, din care nu răsare decât 
durerea.
cine ar fi putut atunci să pună stavilă chinurilor mele şi să întoarcă spre 
folosul meu înclinaţiile trecătoare pentru lucruri mereu noi? cine ar fi putut 
pune capăt atracţiei pe care o simţeam faţă de acestea, aşa încât, dacă o altfel 
de împăcare nar fi putut fi găsită, vâltoarea acelei vârste să se ostoiască la 
ţărmurile conjugale, mulţuminduse cu scopul ei firesc, acela de a procrea? 
Aşa stă scris în legea ta, Doamne, tu, care dai un chip şi stirpei noastre mu
ritoare, tu, care poţi să îndulceşti cu blânda ta mână spinii dorinţei trupeşti, 
necunoscuţi în paradisul tău4. căci atotputernicia ta este mereu aproape de 
noi, chiar şi atunci când noi ne depărtăm de tine. Pe de altă parte, trebuie 
să ascult cu mai multă băgare de seamă glasul de tunet pe carel trimiţi din 
norii5 tăi dumnezeieşti: unii ca aceştia vor avea suferinţă în trupul lor. Şi eu 
aş vrea să vă cruţ pe voi6 şi e bine pentru om să nu se atingă de femeie7, şi cel 
necăsătorit se îngrijeşte de ale Domnului, cum să placă Domnului. Cel ce sa 
căsătorit se îngrijeşte de ale lumii, cum să placă femeii8. Ar fi fost bine să ascult 
cu mai mare luareaminte aceste cuvinte şi, castrat de dragul împărăţiei ce
rurilor, să aştept în fericire îmbrăţişările tale9.
Dar, nefericitul de mine, mam zvârcolit în clocotele patimii, lăsândumă 
dus de valul pornirilor mele, care mă îndepărtau de tine; am încălcat toate 
poruncile tale, dar nu am scăpat de pedepsele tale – oare cine dintre 
muritori ar putea să le ocolească? erai mereu în preajma mea cu asprimea 
ta plină de îndurare, stropind cu cel mai amar dezgust toate plăcerile mele 
nelegiuite, pentru ca astfel să mă împingi să caut bucurii lipsite de dezgust. 
Dar unde aş fi putut găsi asemenea bucurii, dacă nu la tine, Doamne, da, 
la tine, care făureşti durerea în numele legii10, la tine, care răneşti pentru a 
vindeca11 şi care ne ucizi ca să nu murim departe de tine.
unde mă aflam eu atunci, Doamne, şi cât de departe eram eu izgonit de 
la desfătările casei tale în acel al şaisprezecelea an al vârstei trupului meu, 
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sed cura fuit tantum, ut discerem sermonem facere quam optimum et 
persuadere dictione.

caput iii 

et anno quidem illo intermissa erant studia mea, dum mihi reducto a 
Madauris, in qua vicina urbe iam coeperam litteraturae atque oratoriae 
percipiendae gratia peregrinari, longinquioris apud carthaginem pere
grinationis sumptus praeparabantur animositate magis quam opibus pa
tris, municipis Thagastensis admodum tenuis. 
cui narro haec? neque enim tibi, Deus meus: sed apud te narro haec 
generi meo, generi humano, quantulacumque ex particula incidere potest 
in istas meas litteras. et ut quid hoc? ut videlicet ego et quisquis haec 
legit cogitemus, de quam profundo clamandum sit ad te. et quid propius 
auribus tuis, si cor confitens et vita ex fide est?
Quis enim non extollebat laudibus tunc hominem, patrem meum, quod 
ultra vires rei familiaris suae impenderet filio, quidquid etiam longe pe
regrinanti studiorum causa opus esset? Multorum enim civium longe 
opulentiorum nullum tale negotium pro liberis erat, cum interea non 
satageret idem pater, qualis crescerem tibi aut quam castus essem, dum
modo essem disertus vel desertus potius a cultura tua, Deus, qui es unus 
verus et bonus Dominus agri tui, cordis mei.
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când sceptrul stăpânirii îl dobândise, întro deplină supunere din partea 
mea, acea sminteală a neruşinatei pofte trupeşti, îngăduită de ticăloşia 
omenească, dar osândită de legile tale? când eu mă prăbuşeam în acest 
vârtej, părinţii mei nu au avut grija de a mă scoate la limanul căsătoriei; 
dimpotrivă, marea lor grijă era să mă facă să învăţ să vorbesc cât mai bine 
şi săi conving pe oameni printrun discurs elegant.

capitolul al iii-lea
Plecarea la cartagina în vederea continuării 

studiilor. Planurile părinţilor în această privinţă. 
sfaturile Monicăi

În acel an, miam întrerupt studiile întrucât, după ce am revenit de la 
Madaura12, un orăşel vecin cu locul meu de baştină, unde fusesem trimis 
mai întâi ca sămi încep studiile de literatură13 şi de retorică, am aşteptat 
să se strângă banii necesari pentru o călătorie mai îndelungată la cartagina; 
tatăl meu dorea acest lucru mai degrabă din ambiţie decât dintrun 
prisos de avere, căci nu era decât un neînsemnat cetăţean al municipiului 
Thagaste14.
Dar cui povestesc eu toate aceste fapte? oricum, nu ţie, Dumnezeul meu, 
ci, adresândumă ţie, le povestesc neamului meu, neamului omenesc, 
oricât de mic ar fi numărul celor cărora ar putea să le cadă în mână aceste 
pagini ale mele. Şi în ce scop o fac? Desigur, pentru ca atât eu, cât şi 
oricine va citi aceste rânduri să înţelegem cât de adânc este hăul din fun
dul căruia trebuie să înălţăm spre tine strigătele noastre. Şintradevăr, ce 
se află mai aproape de urechile tale decât o inimă mărturisinduşi rătăci
rile şi o viaţă trăită în credinţă?
Toată lumea îl ridica în slăvi atunci pe tatăl meu pentru faptul că, depă
şind mijloacele băneşti ale familiei sale, se străduia să strângă tot ce era 
necesar fiului său ca săşi continue studiile întro călătorie atât de înde
lungată; căci mulţi dintre cetăţenii de departe mai bogaţi decât el nu 
arătau asemenea preocupare pentru copiii lor. Şi totuşi, acelaşi tată al meu 
nu se frământa deloc în legătură cu ce devenisem eu înaintea ta odată 
cu vârsta, nici cât de cast mai eram, atâta vreme cât arătam a fi iscusit la 
vorbă – ar trebui să spun mai degrabă pustiit şi lipsit de îngrijirile tale, o, 



98 sfânTuL AugusTin

6

7

sed ubi sexto illo et decimo anno interposito otio ex necessitate domestica 
feriatus ab omni schola cum parentibus esse coepi, excesserunt caput 
meum vepres libidinum, et nulla erat eradicans manus. Quin immo ubi 
me ille pater in balneis vidit pubescentem et inquieta indutum adules
centia, quasi iam ex hoc in nepotes gestiret, gaudens matri indicavit, 
gaudens vinulentia, in qua te iste mundus oblitus est creatorem suum et 
creaturam tuam pro te amavit, de vino invisibili perversae atque inclina
tae in ima voluntatis suae. sed matris in pectore iam inchoaveras templum 
tuum et exordium sanctae habitationis tuae: nam ille adhuc catechume
nus, et hoc recens, erat. itaque illa exsiluit pia trepidatione ac tremore et 
quamvis mihi nondum fideli, timuit tamen vias distortas, in quibus am
bulant qui ponunt ad te tergum et non faciem.

ei mihi! et audeo dicere tacuisse te, Deus meus, cum irem abs te longius? 
itane tu tacebas tunc mihi? et cuius erant nisi tua verba illa per matrem 
meam, fidelem tuam, quae cantasti in aures meas? nec inde quicquam 
descendit in cor, ut facerem illud. Volebat enim illa, et secreto memini 
ut monuerit cum sollicitudine ingenti, ne fornicarer maximeque ne adul
terarem cuiusquam uxorem. 
Qui mihi monitus muliebres videbantur, quibus obtemperare erubesce
rem. illi autem tui erant, et nesciebam et te tacere putabam atque illam 
loqui, per quam mihi tu non tacebas, et in illa contemnebaris a me, a me, 
filio eius, filio ancillae tuae, servo tuo. sed nesciebam et praeceps ibam 
tanta caecitate, ut inter coaetaneos meos puderet me minoris dedecoris, 
quoniam audiebam eos iactantes flagitia sua et tanto gloriantes magis, 
quanto magis turpes essent, et libebat facere non solum libidine facti 
verum etiam laudis. Quid dignum est vituperatione nisi vitium? ego, ne 
vituperarer, vitiosior fiebam, et ubi non suberat, quo admisso aequarer 
perditis, fingebam me fecisse quod non feceram, ne viderer abiectior, quo 
eram innocentior, et ne vilior haberer, quo eram castior. 
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Dumnezeule, singurul adevărat şi bun stăpân al ogorului tău, Doamne, 
care este inima mea15.
Aşadar, în acest al şaisprezecelea an al vieţii mele, datorită strâmtorării 
mijloacelor familiei, sa ivit un repaos în studiile mele; scutit de orice în
deletnicire şcolară, am rămas la părinţii mei; mărăcinii poftelor trupeşti 
mau năpădit până peste cap şi nu era nici o mână pregătită săi smulgă. 
ba mai mult, văzând întro zi la baie semnele bărbăţiei mele şi pe mine 
înveşmântat în ţinuta neliniştitei tinereţi, tatăl meu sa arătat încântat, ca 
şi cum pe dată ar fi primit nepoţi şi, bucuros, sa grăbit săi aducă la cu
noştinţă mamei acest fapt; era cuprins de acea nefastă beţie care face ca 
această lume să te uite pe tine, creatorul ei, şi, în loc să te iubească pe tine, 
să iubească creatura ta, îmbătată de vinul nevăzut al unei dorinţe perverse 
şi înclinate spre tot ceea ce este mai josnic. Dar tu începuseşi deja să zideşti 
în sânul mamei mele templul tău şi puseseşi temelie în el sfintei tale locu
iri; tatăl meu nu era însă decât un catehumen, şi încă de puţină vreme. De 
aceea, mama sa cutremurat de nelinişte şi de o sfântă înfiorare, temân
duse ca, deşi nu eram încă botezat, să nu apuc pe căile strâmbe pe care 
umblă aceia care stau cu spatele la tine, şi nu cu faţa16.
Vai mie! să îndrăznesc oare să spun, Dumnezeul meu, că tu ai tăcut atunci 
când eu mam îndepărtat de tine17? De la cine veneau atunci, dacă nu de 
la tine, acele cuvinte pe care mi le murmurai în ureche prin mama mea, 
roaba ta credincioasă? Şi totuşi, nici unul din aceste cuvinte nu cobora în 
adâncul inimii mele, aşa încât să mă supun poruncilor tale. Mama voia 
foarte mult – şimi aduc aminte cum ma sfătuit odată în acest sens, cu 
discreţie, dar şi cu o mare nelinişte – să nu mă destrăbălez şi mai cu seamă 
să nu preacurvesc cu soţia altuia.
Aceste sfaturi mi se păreau atunci simple dojeni femeieşti şi credeam că ar 
fi o ruşine să le urmez. Mustrările ei veneau însă de la tine, dar eu nu în
ţelegeam aceasta şi socoteam că tu taci şi că doar mama este cea care vor
beşte; prin ea însă îmi vorbeai tu, şi pe tine te dispreţuiam nesocotindo 
pe ea, eu, fiul ei, fiul slujnicei tale, eu, sluga ta18. Dar mă aflam atunci întro 
adâncă neştiinţă şi mă aruncam în hău cu atâta orbire, încât mă ruşinam 
printre băieţii de vârsta mea că nu sunt destul de josnic; căci îi ascultam 
pe ei lăudânduse cu ticăloşiile lor şi fălinduse cu atât mai mult, cu cât 
erau mai neruşinaţi. Îmi plăcea să fac precum ei nu doar de dragul desfrâ
nării ca atare, ci şi ca să mă pot lăuda cu ea. ce este mai demn de dispreţ 
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8ecce cum quibus comitibus iter agebam platearum babyloniae et volu
tabar in caeno eius tamquam in cinnamis et unguentis pretiosis. et in 
umbilico eius quo tenacius haererem, calcabat me inimicus invisibilis et 
seducebat me, quia ego seductilis eram. non enim et illa, quae iam de 
medio Babylonis fugerat, sed ibat in ceteris eius tardior, mater carnis meae, 
sicut monuit me pudicitiam, ita curavit quod de me a viro suo audierat, 
iamque pestilentiosum et in posterum periculosum sentiebat cohercere 
termino coniugalis affectus, si resecari ad vivum non poterat; non curavit 
hoc, quia metus erat, ne impediretur spes mea compede uxoria, non spes 
illa, quam in te futuri saeculi habebat mater, sed spes litterarum, quas ut 
nossem nimis volebat parens uterque, ille, quia de te prope nihil cogi
tabat, de me autem inania, illa autem, quia non solum nullo detrimento, 
sed etiam nonnullo adiumento ad te adipiscendum futura existimabat 
usitata illa studia doctrinae.
ita enim conicio recolens, ut possum, mores parentum meorum. 
relaxabantur etiam mihi ad ludendum habenae ultra temperamentum 
severitatis in dissolutionem affectionum variarum, et in omnibus erat 
caligo intercludens mihi, Deus meus, serenitatem veritatis tuae, et pro
diebat tamquam ex adipe iniquitas mea.
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decât viciul? Dar eu, ca să nu fiu dispreţuit de ceilalţi, deveneam încă şi 
mai vicios; atunci când nu făptuisem ceva care să mă facă deopotrivă cu 
cei mai rătăciţi în desfrâu, născoceam o faptă pe care nu o săvârşisem, 
temândumă să nu par mai puţin mârşav, cu cât eram mai nevinovat şi să 
fiu socotit mai puţin josnic, cu cât eram mai neprihănit.
iată cu ce fel de tovarăşi străbăteam străzile largi ale babilonului acestei lumi 
şi mă tăvăleam în mocirla ei, ca şi cum ar fi fost mireasmă de scorţişoară şi 
parfumuri de preţ. Şi ca să mă scufund şi mai stăruitor în măruntaiele19 
acestei mocirle, duşmanul nevăzut al neamului omenesc mă călca în pi
cioare; el mă ademenea tocmai fiindcă abia aşteptam să fiu ademenit. căci 
mama mea întru carne, care scăpase cu fuga din mijlocul acestui Babilon20, 
dar care mergea şi ea încă prea încet pe căile pietăţii, a avut grijă să mă 
sfătuiască să duc o viaţă neprihănită, însă ceea ce auzise de la bărbatul ei 
despre mine nu a trezit în ea grija să strângă şi să potolească între hotarele 
unei dragoste conjugale – dacă să le usuce de vii nu putea – aceste porniri 
ale mele, deja vătămătoare şi pe care le simţeam ca pe o adevărată primejdie 
pentru viitor. ea nu sa îngrijit de acest lucru, fiindcă se temea ca nu cumva, 
prin neajunsurile căsătoriei, să împuţineze speranţele puse în mine; numai 
că nu era vorba despre acele speranţe în veacul viitor pe care mama mea le 
punea pe seama harului tău, ci despre cele întemeiate pe studiul literelor, 
pe care amândoi părinţii doreau cu ardoare să mi le însuşesc: tata pentru că 
nu se gândea aproape deloc la tine şi plănuia în privinţa mea doar lucruri 
deşarte, iar mama pentru că socotea că însuşirea învăţăturii obişnuite a 
vremii nu numai că navea cum sămi strice, dar putea chiar sămi fie de 
oarecare ajutor ca să ajung la tine21.
Acum, când îmi amintesc cât pot de bine, presupun că acestea erau firea şi 
gândurile părinţilor mei. Pot spune chiar că îmi dădeau frâu liber la joc mai 
mult decât ar fi îngăduit o severitate potrivită; mă lăsau să mă risipesc în voia 
feluritelor patimi. Din toate acestea se ridica o ceaţă groasă caremi acoperea 
privirile, ascunzândumi, Dumnezeul meu, strălucirea senină a adevărului 
tău, şi nedreptatea mea se dădea pe faţă chiar din grăsimea mea22.
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caput iv 

furtum certe punit lex tua, Domine, et lex scripta in cordibus hominum, 
quam ne ipsa quidem delet iniquitas: quis enim fur aequo animo furem 
patitur? nec copiosus adactum inopia. et ego furtum facere volui et feci 
nulla compulsus egestate nisi penuria et fastidio iustitiae et sagina iniqui
tatis. nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multo melius, nec ea 
re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato.
Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae pomis onusta nec forma nec 
sapore illecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi 
adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilen
tiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non 
ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedi
mus, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret. 
ecce cor meum, Deus, ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi. 
Dicat tibi nunc, ecce cor meum, quid ibi quaerebat, ut essem gratis malus 
et malitiae meae causa nulla esset nisi malitia. foeda erat, et amavi eam; 
amavi perire, amavi defectum meum, non illud, ad quod deficiebam, sed 
defectum meum ipsum amavi, turpis anima et dissiliens a firmamento 
tuo in exterminium, non dedecore aliquid, sed dedecus appetens.
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capitolul al iv-lea
Despre plăcerea adolescenţilor de a face rău. 

Povestea unui furt

furtul este, cu siguranţă, pedepsit de legea ta, Doamne, ca şi de o lege în
scrisă în inimile oamenilor, pe care nici nedreptatea lor obişnuită nu o poate 
şterge; căci ce hoţ poate îndura cu inimă uşoară să fie furat el însuşi? ce om 
avut rabdă să fie furat, chiar de cineva împins de sărăcie? Şi totuşi, eu am 
voit să săvârşesc un furt şi lam săvârşit fără să fiu îmboldit nici de sărăcie, 
nici de vreo lipsă, ci doar din dezgust faţă de justiţie şi din îmbuibarea 
nedreptăţii. căci am furat lucruri de care aveam acasă din belşug şi de mai 
bună calitate; nu voiam atât să mă bucur de lucrurile furate, cât jinduiam 
după furtul în sine şi după plăcerea de a păcătui.
În vecinătatea viei noastre se afla un păr încărcat cu fructe care nu te 
ademeneau nici prin felul cum arătau şi nici prin vreun gust deosebit. Am 
năvălit o ceată întreagă de băieţi ticăloşi ca să scuturăm şi să prădăm acest 
pom; am făcuto pe la miezul nopţii, după ce am întârziat cu joaca prin 
pieţe, potrivit netrebnicului nostru obicei. neam încărcat cu grămezi 
mari de pere nu ca să ne ospătăm noi, ci doar ca să le aruncăm la porci, 
astfel că, deşi am mâncat câteva din ele, totuşi cea mai mare plăcere nea 
venit din faptul că am săvârşit ceva neîngăduit.
iată inima mea, Dumnezeule, iată inima mea, de care teai milostivit până 
şi în străfundurile abisului. spunăţi acum, iată, inima mea ce căuta ea 
acolo în adânc, aşa încât eu să fiu rău în mod gratuit, iar răutatea mea să 
nu aibă alt temei decât răutatea însăşi. Această răutate era dezgustătoare, 
şi totuşi o iubeam. iubeam propria mea pieire, iubeam propria mea de
cădere; vreau să spun că iubeam nu lucrul spre care năzuiam în decăderea 
mea, ci iubeam însăşi această decădere, suflet întinat ce eram, şi, rupt de 
sprijinul tău23, am pornit pe calea nimicirii nu din pricina vreunei mâr
şăvii, ci chiar de dragul acestei mârşăvii.
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caput v

etenim species est pulchris corporibus et auro et argento et omnibus, et 
in contactu carnis congruentia valet plurimum ceterisque sensibus est sua 
cuique accommodata modificatio corporum; habet etiam honor tempo
ralis et imperitandi atque superandi potentia suum decus, unde etiam 
vindictae aviditas oritur: et tamen in cuncta haec adipiscenda non est 
egrediendum abs te, Domine, neque deviandum a lege tua. et vita, quam 
hic vivimus, habet illecebram suam propter quendam modum decoris sui 
et convenientiam cum his omnibus infimis pulchris. Amicitia quoque 
hominum caro nodo dulcis est propter unitatem de multis animis.
Propter universa haec atque huius modi peccatum admittitur, dum im
moderata in ista inclinatione, cum extrema bona sint, meliora et summa 
deseruntur, tu, Domine Deus noster, et veritas tua et lex tua. Habent 
enim et haec ima delectationes, sed non sicut Deus meus, qui fecit omnia, 
quia in ipso delectatur iustus, et ipse est deliciae rectorum corde.

cum itaque de facinore quaeritur, qua causa factum sit, credi non solet, 
nisi cum appetitus adipiscendi alicuius illorum bonorum, quae infima dixi
mus, esse potuisse apparuerit aut metus amittendi. Pulchra sunt enim et 
decora, quamquam prae bonis superioribus et beatificis abiecta et iacentia. 
Homicidium fecit. cur fecit? Adamavit eius coniugem aut praedium, aut 
voluit depraedari, unde viveret, aut timuit ab illo tale aliquid amittere aut 
laesus ulcisci se exarsit. num homicidium sine causa faceret ipso homicidio 
delectatus? Quis crediderit? nam et de quo dictum est vaecordi et nimis 
crudeli homine, quod gratuito potius malus atque crudelis erat; praedicta est 
tamen causa: ne per otium, inquit, torpesceret manus aut animus. Quaere id 
quoque: cur ita? ut scilicet illa exercitatione scelerum, capta urbe, honores, 
imperia, divitias adsequeretur et careret metu legum et difficultate rerum 
propter inopiam rei familiaris et conscientiam scelerum. nec ipse igitur 
catilina amavit facinora sua, sed utique aliud, cuius causa illa faciebat.
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capitolul al v-lea
Despre cauzele generale ale crimelor

Întradevăr, corpurile frumoase, aurul, argintul şi toate celelalte lucruri 
asemănătoare au întotdeauna o înfăţişare plăcută. În atingerea carnală a 
corpurilor se vădeşte cu precădere o anumită armonie24 şi fiecare simţ îşi 
află în lucrurile corporale cea mai potrivită prefacere. onoarea lumească 
şi puterea de a porunci şi stăpâni îşi au şi ele preţul lor; din acesta se naşte 
pofta de răzbunare. Totuşi, pentru a dobândi toate aceste lucruri nu este 
necesar, Doamne, să ne depărtăm de tine şi nici să ne abatem de la legea 
ta. Viaţa aceasta, pe care o trăim în lume, îşi are şi ea farmecul, care vine 
pe de o parte dintro anumită măsură a propriei frumuseţi, iar pe de altă 
parte, din armonia sa cu aceste toate neînsemnate frumuseţi pământeşti. 
Prietenia între oameni este şi ea dulce, căci prin plăcutele sale legături ea 
alcătuieşte o unitate din mai multe suflete.
Din cauza tuturor acestor lucruri şi a altora de acelaşi fel săvârşisem păcatul 
atunci când, printro dezordonată înclinaţie către dobândirea unor astfel 
de bunuri, renunţam la lucrurile mai bune şi la cele mai presus de orice, la 
tine, Doamne, Dumnezeul nostru, la adevărul şi la legea ta. Desigur că şi 
aceste lucruri pământeşti au farmecul şi plăcerile lor, dar nu ca acelea date 
de Dumnezeul meu, cel care a creat întreaga lume, căci întru acesta se bucură 
cel drept şi el este veselia celor cu inimă curată25.
Aşadar, când cercetăm o anumită nelegiuire, căutând să aflăm cauza pen
tru care a fost săvârşită, de obicei nu o credem justificată decât atunci când 
ne apare evident că ar fi putut fi pricinuită de pofta de a dobândi vreunul 
din acele lucruri pe care leam numit de proastă calitate, sau de teama de 
al pierde. căci aceste lucruri sunt frumoase şi plăcute în felul lor, deşi faţă 
de lucrurile cereşti şi prielnice26 ele nu sunt decât abjecte şi de joasă speţă. 
cineva a săvârşit uciderea unui om. De ce a făcuto? fie pentru că râvnea 
soţia ori moşia acestuia, fie că a voit să prade ca să poată trăi, sau sa temut 
să nu păţească ceva asemănător din partea celuilalt, fie că, jignit fiind, era 
mistuit de dorinţa de a se răzbuna. Dacă near spune cineva că a săvârşit 
uciderea fără nici o cauză şi doar din plăcerea de a ucide, oare am crede 
aşa ceva? căci, şi atunci când se povesteşte despre un om descreierat şi 
foarte crud că absolut fără nici un motiv se arăta necontenit rău şi crud, o 
cauză era totuşi pomenită: el se temea, scrie istoricul faptelor sale, ca nu 
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caput vi 

Quid ego miser in te amavi, o furtum meum, o facinus illud meum noc
turnum sexti decimi anni aetatis meae? non enim pulchrum eras, cum 
furtum esses. Aut vero aliquid es, ut loquar ad te? Pulchra erant poma 
illa, quae furati sumus, quoniam creatura tua erat, pulcherrime omnium, 
creator omnium, Deus bone, Deus summum bonum et bonum verum 
meum; pulchra erant illa poma, sed non ipsa concupivit anima mea mi
serabilis. erat mihi enim meliorum copia, illa autem decerpsi, tantum ut 
furarer. nam decerpta proieci epulatus inde solam iniquitatem, qua lae
tabar fruens. nam et si quid illorum pomorum intravit in os meum, 
condimentum ibi facinus erat. 
et nunc, Domine Deus meus, quaero, quid me in furto delectaverit, et 
ecce species nulla est: non dico sicut in aequitate atque prudentia, sed 
neque sicut in mente hominis atque memoria et sensibus et vegetante 
vita, neque sicut speciosa sunt sidera et decora locis suis et terra et mare 
plena fetibus, qui succedunt nascendo decedentibus; non saltem ut est 
quaedam defectiva species et umbratica vitiis fallentibus.

nam et superbia celsitudinem imitatur, cum tu sis unus super omnia 
Deus excelsus. et ambitio, quid nisi honores quaerit et gloriam, cum tu 
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cumva, din cauza inactivităţii, săi amorţească mâna şi sufletul 27. Dar de ce 
toate acestea? ne vom întreba în continuare. De ce se comportă catilina 
în acest chip? Desigur, pentru ca, printro constantă practicare a crimelor, 
să devină stăpânul romei, dobândind astfel onoruri, bogăţii şi putere, şi 
să se pună la adăpost de constrângerile legilor şi de greutăţile în care îl 
aruncaseră puţinătatea moştenirii părinteşti şi conştiinţa crimelor sale. 
Aşadar, nici chiar catilina nu iubea crimele sale ca atare, ci foloasele pe 
care urma să le aibă prin săvârşirea lor.

capitolul al vi-lea
Practicând păcatul, tânărul Augustin 

urmărea răul în sine

ce am putut eu oare, nefericitul de mine, să iubesc în tine, o, furt al meu, o, 
nelegiuire săvârşită întro noapte, în al şaisprezecelea an al vieţii mele? căci, 
de vreme ce erai un simplu furt, nu puteai fi frumos. Dar oare eşti întradevăr 
ceva aievea, ca să mă adresez ţie cu astfel de cuvinte? fructele acelea pe care 
leam furat erau frumoase fiindcă făceau parte din creatura ta, o, tu, frumuseţe 
fără seamăn, creatorule al tuturor lucrurilor, Dumnezeule bun, Dumnezeule 
care eşti supremul bine şi adevăratul meu bine! Da, erau frumoase acele fructe, 
dar nu pe ele le râvnea nenorocitul meu suflet, căci aveam acasă din belşug 
fructe mai bune; leam rupt pe acelea numai şi numai ca să le fur. Apoi, odată 
jefuite, leam aruncat, savurând în acest fapt doar propria mea nelegiuire, de 
care mă bucuram cu mare desfătare.
iar acum, Doamne, Dumnezeul meu, caut să aflu ce ma ademenit în 
acest furt şi, iată, nu găsesc în el nici o frumuseţe. nu mă gândesc la 
frumuseţea care străluceşte în dreptate şi în înţelepciune, nici la cea care 
se arată în mintea omenească, în memorie şi în simţuri, precum şi în viaţa 
aceasta plină de sevă. nu mă gândesc nici la cât de arătoase şi cât de 
plăcute sunt stelele strălucind fiecare pe orbita sa, nici la pământul şi la 
marea pline de vietăţi careşi urmează unele altora, născânduse mereu 
din cele care pier înaintea lor. nu mă gândesc nici măcar la splendoarea 
imperfectă şi fantomatică prin care ne înşală viciile.
căci şi trufia imită înălţarea sufletească, cu toate că numai tu, Dumne
zeule, eşti singurul înălţat deasupra tuturor lucrurilor. nici ambiţia nu 
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sis prae cunctis honorandus unus et gloriosus in aeternum? et saevitia 
potestatum timeri vult: quis autem timendus nisi unus Deus, cuius po
testati eripi aut subtrahi quid potest, quando aut ubi aut quo vel a quo 
potest? et blanditiae lascivientium amari volunt: sed neque blandius est 
aliquid tua caritate nec amatur quicquam salubrius quam illa prae cunc
tis formosa et luminosa veritas tua. et curiositas affectare videtur studium 
scientiae, cum tu omnia summe noveris. ignorantia quoque ipsa atque 
stultitia simplicitatis et innocentiae nomine tegitur, quia te simplicius 
quicquam non reperitur. Quid te autem innocentius, quandoquidem 
opera sua malis inimica sunt? et ignavia quasi quietem appetit: quae vero 
quies certa praeter Dominum? Luxuria satietatem atque abundantiam se 
cupit vocari: tu es autem plenitudo et indeficiens copia incorruptibilis 
suavitatis. effusio liberalitatis obtendit umbram: sed bonorum omnium 
largitor affluentissimus tu es. Avaritia multa possidere vult: et tu possides 
omnia. invidentia de excellentia litigat: quid te excellentius? ira vindictam 
quaerit: te iustius quis vindicat? Timor insolita et repentina exhorrescit 
rebus, quae amantur, adversantia, dum praecavet securitati: tibi enim 
quid insolitum? Quid repentinum? Aut quis a te separat quod diligis? Aut 
ubi nisi apud te firma securitas? Tristitia rebus amissis contabescit, quibus 
se oblectabat cupiditas, quia ita sibi nollet, sicut tibi auferri nihil potest.

ita fornicatur anima, cum avertitur abs te et quaerit extra te ea quae pura 
et liquida nono invenit, nisi cum redit ad te. Perverse te imitantur omnes, 
qui longe se a te faciunt et extollunt se adversum te. sed etiam sic te 
imitando indicant creatorem te esse omnis naturae et ideo non esse, quo 
a te omni modo recedatur. 
Quid ergo in illo furto ego dilexi et in quo Dominum meum vel vitiose 
atque perverse imitatus sum? An libuit facere contra legem saltem fallacia, 
quia potentatu non poteram, ut mancam libertatem captivus imitarer 
faciendo impune quod non liceret tenebrosa omnipotentiae similitudine? 
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jinduieşte altceva decât onoruri şi glorie, deşi doar tu, singurul înaintea 
tuturor, eşti demn de cinstire şi plin de slavă dea pururea. Şi cruzimea 
celor puternici vrea să fie temută, dar cine este mai de temut decât singur 
tu, Dumnezeule! Prin ce, când sau unde ar putea cineva să smulgă sau să 
scape ceva de puterea ta? iubitorii de plăceri vor să se facă plăcuţi prin 
mângâieri, dar nimic nu este mai alinător decât dezmierdările tale şi nici 
o iubire nu este mai întremătoare decât cea pentru adevărul tău, mai 
frumos şi mai luminos decât orice. curiozitatea vrea să fie luată drept 
râvnă pentru ştiinţă, dar numai tu le cunoşti pe toate deplin. Până şi 
prostia se acoperă cu numele simplităţii şi al nevinovăţiei, dar nu există 
nimic mai simplu decât tine. Şi ce este mai nevinovat decât tine, de vreme 
ce faptele tale se arată duşmane ale tuturor relelor28? Lenevia pare să nu 
poftească decât odihna, dar unde se află cu adevărat o odihnă sigură în 
afară de Dumnezeu? Luxul desfrânat vrea să fie numit saţietate şi belşug; 
tu eşti însă deplinătatea desăvârşită şi izvorul nesecat al unor gingăşii 
neprihănite. risipa împrumută pe nedrept chipul generozităţii, dar tu 
eşti cel mai darnic împărţitor al tuturor bunurilor. Avariţia vrea să stăpâ
nească mari comori, tu însă pe toate le stăpâneşti. invidia se zbate pentru 
superioritate, dar cine este oare mai presus decât tine? ura caută răzbu
nare; cine însă se răzbună mai îndreptăţit decât tine? Teama veghează cu 
nelinişte asupra a ceea ce iubeşte şi freamătă în faţa oricărei primejdii 
neobişnuite şi neaşteptate carei ameninţă siguranţa, dar pentru tine ni
mic nu este neobişnuit, nimic nu este neaşteptat, nimic nu te desparte de 
ceea ce iubeşti. Şi unde, dacă nu la tine, se poate afla cea mai statornică 
siguranţă? Tristeţea se zbuciumă de durere că a pierdut lucrurile care o 
umpleau de bucurie alinândui poftele, deoarece nu vrea să piardă nimic, 
tot aşa cum nici ţie nimic nuţi poate fi răpit29.
Tot astfel sufletul meu cade în desfrâu când îşi întoarce faţa de la tine şi 
caută în afara ta acele lumi curate şi nepătate, pe care nu lear găsi decât 
dacă ar reveni la tine. Astfel, toţi cei care se îndepărtează de tine prin 
asemenea fapte te imită în mod pervers30. Dar chiar dorind săţi fie ase
mănători prin ceea ce fac, ei dovedesc că tu eşti creatorul întregii făpturi 
şi că, de aceea, nu există nici un loc în care cineva să se poată despărţi 
complet de tine.
Aşadar, ce am iubit eu în furtul pe care lam săvârşit? Şi prin ce lam 
imitat eu pe Domnul meu în chip vinovat şi pervers? oare nu am simţit 
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ecce est ille servus fugiens Dominum suum et consecutus umbram. o pu
tredo, o monstrum vitae et mortis profunditas! Potuitne libere quod non 
licebat, non ob aliud, nisi quia non licebat?

caput vii

Quid retribuam Domino, quod recolit haec memoria mea et anima mea 
non metuit inde? Diligam te, Domine, et gratias agam et confitear nomini 
tuo; quoniam tanta dimisisti mihi mala et nefaria opera mea. gratiae tuae 
deputo et misericordiae tuae, quod peccata mea tamquam glaciem sol
visti. gratiae tuae deputo et quaecumque non feci mala: quid enim non 
facere potui, qui etiam gratuitum facinus amavi?
et omnia mihi dimissa esse fateor, et quae mea sponte feci mala et quae 
te duce non feci. Quis est hominum, qui suam cogitans infirmitatem 
audet viribus suis tribuere castitatem atque innocentiam suam, ut minus 
amet te, quasi minus ei necessaria fuerit misericordia tua, qua donas 
peccata conversis ad te? Qui enim vocatus a te secutus est vocem tuam et 
vitavit ea, quae me de me ipso recordantem et fatentem legit, non me 
derideat ab eo medico aegrum sanari, a quo sibi praestitum est, ut non 
aegrotaret, vel potius ut minus aegrotaret, et ideo te tantundem, immo 
vero amplius diligat, quia per quem me videt tantis peccatorum meorum 
languoribus exui, per eum se videt tantis peccatorum languoribus non 
implicari.
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plăcere să acţionez împotriva legii tale printro înşelăciune, de vreme ce 
altă putere nu aveam? ca un întemniţat ce eram, nu am simulat eu o li
bertate schiloadă săvârşind nepedepsit, printro sumbră imitaţie a 
Atotputernicului, ceea ce numi era îngăduit să fac? iată, acesta este robul 
care fuge de Domnul său şi aleargă după o umbră! o, ce putreziciune, o, 
ce hâdoşenie a vieţii şi ce hău întunecat al morţii! cum a fost posibil ca 
lucrul care numi era îngăduit sămi facă plăcere nu pentru alt motiv, ci 
doar din pricină că numi era îngăduit31?

capitolul al vii-lea
Augustin mulţumeşte lui Dumnezeu  

că ia iertat păcatul, îngăduindui  
să şil mărturisească fără teamă

Ce voi da înapoi Domnului32 pentru faptul că memoria mea reînvie toate 
aceste lucruri fără ca sufletul meu să se teamă de judecata ta? Vreau să te 
iubesc, Doamne, săţi înalţ mulţumiri şi să preamăresc numele tău pentru 
că miai iertat atâtea fapte rele şi nelegiuite. Pe seama harului şi a îndu
rării tale pun faptul că ai nimicit păcatele mele aşa cum gheaţa se topeşte 
la soare. Pe seama harului tău pun şi toate relele pe care nu leam făptuit; 
căci oare câte naş fi putut săvârşi eu, care iubeam nelegiuirea chiar şi 
când era gratuită?
Mărturisesc deci, Doamne, că toate miau fost iertate de tine, atât relele 
pe care leam săvârşit din propria mea voinţă, cât şi cele pe care, avândute 
pe tine drept îndrumător, nu leam săvârşit. cine este omul care, conşti
ent de neputinţa sa, ar îndrăzni să atribuie propriilor sale puteri neprihă
nirea şi nevinovăţia cu care lai înzestrat, pentru ca astfel să aibă mai 
puţine motive să te iubească pe tine, ca şi cum nar fi avut nevoie de în
durarea ta, aceea prin care ştergi păcatele celor care se întorc către tine? 
fie ca un om ca acela pe care lai chemat la tine şi care a urmat cu supu
nere glasul tău, ocolind astfel greşelile mele, pe care le citeşte aici reamin
tite şi mărturisite de mine însumi, fie ca un asemenea om să nu mă ia în 
râs că am fost vindecat de boala mea de către acelaşi medic căruia îi da
torează şi el faptul de a nu se fi îmbolnăvit – sau mai degrabă de a se fi 
îmbolnăvit mai puţin. Pentru aceasta, el trebuie să te iubească nu doar 
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caput viii

Quem fructum habui miser aliquando in his, quae nunc recolens erubesco, 
maxime in illo furto, in quo ipsum furtum amavi, nihil aliud, cum et 
ipsum ego miserior? et tamen solus id non fecissem – sic recordor ani
mum tunc meum –, solus omnino id non fecissem. ergo amavi ibi etiam 
consortium eorum, cum quibus id feci. non ergo nihil aliud quam fur
tum amavi; immo vero nihil aliud, quia et illud nihil est.
Quid est re vera? Quis est, qui doceat me, nisi qui illuminat cor meum 
et discernit umbras eius? Quid est, quod mihi venit in mentem quaerere 
et discutere et considerare, quia si tunc amarem poma illa, quae furatus 
sum, et eis frui cuperem, possem etiam solus, si satis esset, committere 
illam iniquitatem, qua pervenirem ad voluptatem meam, nec confricati
one consciorum animorum accenderem pruritum cupiditatis meae?
sed quoniam in illis pomis voluptas mihi non erat, ea erat in ipso faci
nore, quam faciebat consortium simul peccantium.

caput ix

Quid erat ille affectus animi? certe enim plane turpis erat nimis, et vae mihi 
erat, qui habebam illum. sed tamen quid erat? Delicta quis intellegit? 
risus erat quasi titillato corde, quod fallebamus eos, qui haec a nobis fieri 
non putabant et vehementer nolebant. cur ergo eo me delectabat, quo 
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atât cât mine, ci chiar mult mai mult, fiindcă aceluia pe care îl vede că 
ma scăpat din lâncezeala atâtor păcate îi datorează el însuşi norocul că 
nu sa văzut scufundat întro asemenea toropire a păcatelor.

capitolul al viii-lea
Analiza plăcerii de a fi complice la o nelegiuire

Ce folos am avut33 odinioară, nefericitul de mine, de la acele fărădelegi de 
care roşesc acum doar amintindumile, şi mai cu seamă de la acel furt în 
care nu iubeam nimic altceva decât furtul ca atare? furtul nu era nimic 
în sine, iar această nimicnicie mă făcea cu atât mai demn de plâns. Şi 
totuşi, singur de capul meu nu laş fi săvârşit – şimi amintesc bine starea 
mea de spirit de atunci – nu, singur nu laş fi săvârşit deloc. Prin urmare, 
în săvârşirea furtului îmi făcea plăcere şi întovărăşirea cu cei cu carel 
săvârşeam. Deci nu iubeam chiar numai furtul în sine sau poate totuşi 
doar furtul ca atare, căci nici întovărăşirea nu însemna mare lucru.
ce se întâmpla atunci de fapt? cine este acela care ar putea sămi dea un 
răspuns, dacă nu cel care iluminează inima mea şii pătrunde întuneci
mile? cum se face că sa trezit în mine imboldul de a cerceta, de a discuta 
şi de a cumpăni toate aceste fapte? Dacă aş fi poftit pur şi simplu fructele 
pe care leam furat sau dacă aş fi vrut doar să mă înfrupt din ele, aş fi 
putut chiar şi singur, dacă era cazul, să făptuiesc acea nelegiuire şi să ajung 
sămi împlinesc cheful; nar fi fost nevoie să aţâţ mâncărimea poftei mele 
zgândărind sufletele complicilor la furt34.
Dar, fiindcă acele fructe numi plăceau deloc, singura mea desfătare o 
găseam în însăşi săvârşirea laolaltă cu alţii a acelei nelegiuiri.

capitolul al ix-lea
Despre pericolul asocierii în rău

care era deci starea de spirit în care mă aflam în acele vremuri? Acum 
sunt sigur că era absolut ruşinoasă şi că era vai de capul meu că mă aflam 
întro asemenea situaţie. Şi totuşi, în ce consta ea de fapt? Cine poate să 
ia aminte la greşelile cele fără de voie?35
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id non faciebam solus? An quia etiam nemo facile solus ridet? nemo 
quidem facile, sed tamen etiam solos et singulos homines, cum alius nemo 
praesens est, vincit risus aliquando, si aliquis nimie ridiculum vel sensibus 
occurrit vel animo. At ego illud solus non facerem, non facerem omnino 
solus.
ecce est coram te, Deus meus, viva recordatio animae meae. solus non 
facerem furtum illud, in quo me non libebat id quod furabar, sed quia 
furabar: quod me solum facere prorsus non liberet, nec facerem. o nimis 
inimica amicitia, seductio mentis investigabilis, ex ludo et ioco nocendi 
aviditas et alieni damni appetitus nulla lucri mei, nulla ulciscendi libidine, 
sed cum dicitur: „eamus, faciamus“ et pudet non esse impudentem.

caput x

Quis exaperit istam tortuosissimam et implicatissimam nodositatem? 
foeda est; nolo in eam intendere, nolo eam videre. Te volo, iustitia et 
innocentia, pulchra et decora honestis luminibus et insatiabili satietate. 
Quies est apud te valde et vita imperturbabilis. Qui intrat in te, intrat in 
gaudium Domini sui et non timebit et habebit se optime in optimo. 
Defluxi abs te ego et erravi, Deus meus, nimis devius ab stabilitate tua in 
adulescentia et factus sum mihi regio egestatis.
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râsul cu care ne însoţeam fapta era pentru noi ca un fel de gâdilare a 
inimii la gândul că îi păcălim pe stăpânii părului, cărora nu le trecea 
deloc prin minte că am fi în stare de aşa ceva şi care sar fi necăjit foarte 
tare dear fi ştiut36. Atunci de ce îmi făcea plăcere faptul că nu săvârşeam 
singur furtul? oare pentru că în genere nimeni nu râde de unul singur? 
Dar, deşi e adevărat că de obicei nimeni nu râde de unul singur, totuşi 
câteodată chiar şi pe un om singur şi retras, fără nimeni în preajmă, îl 
apucă râsul dacă un lucru foarte hazliu i se arată în faţa ochilor sau îi trece 
prin gând. cât mă priveşte pe mine, singur naş fi făcut aşa ceva, de asta 
sunt absolut sigur.
iată, Dumnezeul meu, în faţa ta se înfăţişează amintirea vie a stării de spirit 
de atunci! singur naş fi săvârşit acel furt în care îmi făcea plăcere nu ceea 
ce furam, ci faptul în sine că furam; dacă laş fi săvârşit singur, naş mai fi 
avut nici o plăcere şi atunci maş fi lăsat păgubaş. o, prietenie duşmană a 
virtuţii37, o, ispită a minţii, pornire de a face rău născută din joc şi glumă, 
poftă de a dăuna celuilalt în mod gratuit! nici urmă de a câştiga ceva pen
tru tine, nici urmă de dorinţă de răzbunare! e de ajuns ca unul să strige: 
„Haideţi să facem ceva!“şi ne este ruşine să nu fim neruşinaţi!

capitolul al x-lea
În Dumnezeu se află salvarea

cine ar şti să dea de capătul acestei încâlceli prea întortocheate şi pline 
de încurcături? este dezgustătoare, nu vreau să mă mai gândesc la ea, nu 
vreau să o văd. Pe tine te doresc, dreptate veşnică şi nevinovăţie frumoasă, 
împodobită cu străluciri neprihănite şi cu încântări de care nu te saturi 
niciodată38. La tine găsim o linişte adâncă şi o viaţă netulburată. cine 
intră în tine intră întru bucuria Domnului său39, nu va mai avea de ce să 
se teamă şi se va simţi foarte bine, cuprins în binele suprem. Am fugit 
departe de tine şi mam rătăcit, Dumnezeul meu, mult mai departe de 
statornicia şi sprijinul tău, în adolescenţa mea. Am devenit pentru mine 
însumi un ţinut al lipsei şi al sărăciei40.
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Liber iii

caput i

Veni carthaginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitiosorum 
amorum. nondum amabam et amare amabam et secretiore indigentia 
oderam me minus indigentem. Quaerebam quid amarem, amans amare, 
et oderam securitatem et viam sine muscipulis, quoniam fames mihi erat 
intus ab interiore cibo, te ipso, Deus meus, et ea fame non esuriebam, 
sed eram sine desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia plenus 
eis eram, sed quo inanior, fastidiosior. et ideo non bene valebat anima 
mea et ulcerosa proiciebat se foras, miserabiliter scalpi avida contactu 
sensibilium. sed si non haberent animam, non utique amarentur. 
Amare et amari dulce mihi erat magis, si et amantis corpore fruerer. 
Venam igitur amicitiae coinquinabam sordibus concupiscentiae cando
remque eius obnubilabam de tartaro libidinis, et tamen, foedus atque 
inhonestus, elegans et urbanus esse gestiebam abundanti vanitate. rui 
etiam in amorem, quo cupiebam capi. Deus meus, misericordia mea, 
quanto felle mihi suavitatem illam et quam bonus aspersisti, quia et ama
tus sum et perveni occulte ad vinculum fruendi et conligabar laetus ae
rumnosis nexibus, ut caederer virgis ferreis ardentibus zeli et suspicionum 
et timorum et irarum atque rixarum.
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cArTeA A iii-A

capitolul i
Venit la cartagina să studieze, tânărul Augustin 

este atras de jocurile amoroase

Am sosit la cartagina. Peste tot, în jurul meu, clocotea cazanul iubirilor 
dezmăţate. Încă nu iubeam pe cineva anume, dar doream să iubesc şi eu; 
însetat în taină de iubire, mă uram că nu sunt încă şi mai însetat decât 
eram1. căutam pe cineva să iubesc, iubeam iubirea în sine şi respingeam 
ideea unei vieţi liniştite şi a unor drumuri fără capcane. În adâncul sufle
tului meu aveam nevoie, ca de o hrană lăuntrică, de tine, Dumnezeul 
meu, dar nu de o asemenea foame eram eu flămând şi nu simţeam nici o 
poftă pentru această hrană nealterabilă; şi aceasta nu pentru că aş fi fost 
sătul de ea, ci, cu cât eram mai lipsit de ea, cu atât eram mai dezgustat. 
Din această cauză, sufletul meu era suferind şi, plin de bube, se arunca în 
afară, căutând hulpav şi în chip jalnic săşi potolească mâncărimile, scăr
pinânduse de lucrurile sensibile; dar, dacă nu ar fi avut suflet, aceste 
lucruri sensibile nu ar fi putut fi iubite în nici un caz.
Aflam o plăcere nespusă în a iubi şi în a fi iubit atunci când mă bucuram 
de trupul fiinţei iubite2. Întinam, aşadar, izvorul curat al prieteniei prin 
zoaiele poftei trupeşti şi întunecam neprihănirea ei prin miasmele infer
nale ale desfrâului. Şi totuşi, dezgustător şi ticălos cum eram, mă strădu
iam în vanitatea mea exagerată să par distins şi binecrescut. Mă aruncam 
astfel în plasa iubirii, în care doream cu înfocare să fiu prins. Dumnezeul 
meu, tu, îndurarea mea, cum săţi mulţumesc pentru bunătatea cu care 
ai amestecat atâta fiere în dulceaţa acelor iubiri! căci, de îndată ce mă 
simţeam iubit şi ajungeam pe ascuns să fiu încătuşat de lanţurile plăcerii, 
imediat mă şi vedeam înlănţuit bucuros întro mreajă de chinuri, ca să 
cad apoi sub biciuirea vergelelor înroşite în foc ale geloziei şi bănuielilor, 
ale temerilor, mâniilor şi certurilor.
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caput ii 

rapiebant me spectacula theatrica plena imaginibus miseriarum mearum 
et fomitibus ignis mei.
Quid est, quod ibi homo vult dolere cum spectat luctuosa et tragica, quae 
tamen pati ipse nollet? et tamen pati vult ex eis dolorem spectator et 
dolor ipse est voluptas eius. Quid est nisi miserabilis insania? nam eo 
magis eis movetur quisque, quo minus a talibus affectibus sanus est, 
quam quam, cum ipse patitur, miseria, cum aliis compatitur, misericordia 
dici solet. sed qualis tandem misericordia in rebus fictis et scenicis? non 
enim ad subveniendum provocatur auditor, sed tantum ad dolendum 
invitatur et auctori earum imaginum amplius favet, cum amplius dolet. 
et si calamitates illae hominum vel antiquae vel falsae sic agantur, ut qui 
spectat non doleat, abscedit inde fastidiens et reprehendens; si autem 
doleat, manet intentus et gaudens. 

Lacrimae ergo amantur et dolores. certe omnis homo gaudere vult. An 
cum miserum esse neminem libeat, libet tamen esse misericordem, quod 
quia non sine dolore est, hac una causa amantur dolores?
et hoc de illa vena amicitiae est. sed quo vadit? Quo fluit? ut quid de
currit in torrentem picis bullientis, aestus immanes taetrarum libidinum, 
in quos ipsa mutatur et vertitur per nutum proprium de caelesti serenitate 
detorta atque deiecta? 
repudietur ergo misericordia? nequaquam. ergo amentur dolores ali
quando. sed cave immunditiam, anima mea, sub tutore Deo meo, Deo 
patrum nostrorum et laudabili et superexaltato in omnia saecula, cave 
immunditiam.
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capitolul al ii-lea
Pasiunea pentru teatru. comentariu asupra 

esenţei plăcerii dramatice

Mă lăsam răpit de spectacolele teatrale, care erau pline de imagini ale pro
priilor mele nefericiri şi de vreascuri pentru focul care mă mistuia.
cum se face că oamenii vor să se tulbure şi să se înduioşeze atunci când 
privesc spectacolele tragice şi pline de jale, cu întâmplări pe care ei nu vor 
totuşi să le pătimească? cu toate acestea, spectatorul doreşte să resimtă el 
însuşi durerea înfăţişată în spectacol, şi această durere însăşi este cea care îi 
oferă plăcere. De unde vine această plăcere, dacă nu dintro nenorocită ră
tăcire spirituală? căci cu atât mai mult suntem mişcaţi de imaginile de pe 
scenă, cu cât suntem noi înşine mai puţin vindecaţi de propriile noastre 
trăiri asemănătoare; în genere, folosim cuvântul nenorocire când vorbim de 
răul pe carel pătimim noi înşine, dar vorbim de milă când ne gândim la 
lucrurile de carei compătimim pe alţii. Dar de ce fel de compătimire poate 
fi vorba în legătură cu suferinţe închipuite pe scenă? căci spectatorul nu este 
tulburat şi stârnit în aşa fel încât să sară în ajutorul celor ce suferă, ci este 
doar invitat să se îndurereze la vederea suferinţelor; el apreciază şi aplaudă 
pe autorul închipuirilor de pe scenă cu atât mai mult cu cât durerea pe care 
o resimte este mai mare. iar dacă nenorocirile acelor oameni, fie ele şi stră
vechi sau imaginare, sunt astfel reprezentate pe scenă încât spectatorul să nu 
fie cuprins de durere, atunci acesta părăseşte spectacolul plin de dispreţ şi 
criticând ce a văzut. În schimb, dacă se simte mişcat şi îndurerat, el rămâne 
pe loc, cu ochii aţintiţi la spectacol şi plin de mulţumire3.
Aşadar, ceea ce ne atrage la teatru sunt lacrimile şi durerea pe care o re
simţim. Desigur, oricărui om îi place să se bucure şi să se veselească. 
Totuşi, de vreme ce nimeni nu vrea să fie el însuşi nenorocit, dar oricui 
îi place să fie plin de compătimire, şi întrucât compătimirea este însoţită 
întotdeauna de durere, oare nu acesta să fie motivul pentru care ne place 
durerea?
Lacrimile noastre curg din izvorul prieteniei între oameni4. Dar încotro 
se îndreaptă acest şuvoi de lacrimi? Pe unde se scurge? De ce se varsă el 
în puhoiul de smoală clocotită, în frământarea cumplită a unor pofte 
oribile, unde se preschimbă şi se nimiceşte el însuşi, abătânduse prin 
propria voinţă de la limpezimea sa cerească, deformat şi prăbuşit?
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neque enim nunc non misereor, sed tunc in theatris congaudebam aman
tibus, cum sese fruebantur per flagitia, quamvis haec imaginarie gererent 
in ludo spectaculi, cum autem sese amittebant, quasi misericors contris
tabar; et utrumque delectabat tamen. nunc vero magis misereor gauden
tem in flagitio quam velut dura perpessum detrimento perniciosae 
voluptatis et amissione miserae felicitatis. Haec certe verior misericordia, 
sed non in ea delectat dolor. nam etsi approbatur officio caritatis qui 
dolet miserum, mallet tamen utique non esse quod doleret, qui germa
nitus misericors est. si enim est malivola benivolentia, quod fieri non 
potest, potest et ille, qui veraciter sinceriterque miseretur, cupere esse 
miseros, ut misereatur. nonnullus itaque dolor approbandus, nullus 
amandus est. Hoc enim tu, Domine Deus, qui animas amas, longe al
teque purius quam nos et incorruptibilius misereris, quod nullo dolore 
sauciaris. Et ad haec quis idoneus?

At ego tunc miser dolere amabam et quaerebam, ut esset quod dolerem, 
quando mihi in aerumna aliena et falsa et saltatoria ea magis placebat 
actio histrionis meque alliciebat vehementius, qua mihi lacrimae excutie
bantur. Quid autem mirum, cum infelix pecus aberrans a grege tuo et 
impatiens custodiae tuae turpi scabie foedarer? et inde erant dolorum 
amores, non quibus altius penetrarer – non enim amabam talia perpeti, 
qualia spectare – sed quibus auditis et fictis tamquam in superficie raderer: 
quos tamen quasi ungues scalpentium fervidus tumor et tabes et sanies 
horrida consequebatur.
Talis vita mea: numquid vita erat, Deus meus?



 confesiuni – iii 121

4

să respingem atunci compasiunea? nicidecum! În unele cazuri putem iubi 
durerea; dar fereştete, suflete al meu, de necurăţenie, sub ocrotirea 
Dumnezeului meu, a Dumnezeului părinţilor noştri, a celui vrednic de 
laudă şi preaînălţat în toate veacurile! fereştete, suflete, de necurăţenie5!
chiar şi acum îmi deschid sufletul faţă de compasiune, dar în vremea aceea, 
la teatru, împărtăşeam bucuria îndrăgostiţilor, atunci când ei se bucurau 
unul de celălalt în ruşine, deşi toate acestea se petreceau în închipuire, în 
jocul de pe scenă. când ei se rătăceau unul de altul, mă lăsam cuprins de 
o tristeţe compătimitoare; amândouă aceste întâmplări mă încântau ne
spus. Astăzi însă, am mai multă milă faţă de cel care se bucură în ticăloşia 
sa decât faţă de acela careşi închipuie că este nenorocit deoarece a fost 
lipsit de o desfătare primejdioasă sau a pierdut o fericire plină de nenoro
ciri. Aceasta este, cu siguranţă, o compasiune mult mai adevărată, dar 
lipsită de plăcerea pricinuită de vederea durerii altora. cine îl compăti
meşte pe un nefericit îşi îndeplineşte, prin acest fapt, îndatorirea iubirii 
faţă de aproapele6; totuşi, cine întradevăr este cuprins de milă cu o inimă 
de frate preferă să nu aibă prilejul să se îndurereze. căci, dacă ar exista – 
ceea ce de fapt nu se poate – o bunăvoinţă răuvoitoare, atunci sar putea 
ca cineva care simte cu adevărat şi în mod sincer compasiune faţă de ceilalţi 
să vrea ca aceştia să fie nefericiţi numai pentru ca el să simtă compasiune. 
Aşadar, în unele cazuri, durerea poate fi acceptată, dar ea nu trebuie nici
odată să producă plăcere. Aşa ne înveţi tu, Doamne, Dumnezeule, tu, care 
iubeşti sufletele şi ai pentru ele o milă de departe cu atât mai curată şi mai 
incoruptibilă decât a noastră, cu cât tu nu poţi fi rănit de nici o durere. 
Dar cine este în stare de o asemenea desăvârşire? 7
Dar, pe atunci, nenorocitul de mine, îmi făcea plăcere să sufăr şi să mă 
îndurerez şi căutam cu tot dinadinsul prilejuri potrivite pentru aceasta. 
când mi se înfăţişa spectacolul neadevărat şi maimuţărit al suferinţei altuia, 
cu atât îmi plăcea mai mult jocul actorului şi mă încânta mai tare, cu cât 
îmi storcea mai multe lacrimi. ce este oare de mirare în asta, de vreme ce, 
asemenea unei oi nefericite, rătăcită de turma ta, fugeam plin de neastâm
păr de sub paza ta, întinat de o râie ruşinoasă? De aici venea atracţia pe 
care o simţeam pentru dureri, dar nu pentru acelea adevărate, de care ar 
fi trebuit să fiu pătruns în adâncul sufletului – căci numi plăcea să sufăr 
eu ceea ce vedeam pe scenă –, ci pentru cele care, atunci când auzeam 
asemenea închipuiri, îmi zgâriau doar, ca să zic aşa, pielea de deasupra. Şi, 
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caput iii 

et circumvolabat super me fidelis a longe misericordia tua. in quantas 
iniquitates distabui et sacrilega curiositate secutus sum, ut deserentem te 
deduceret me ad ima infida et circumventoria obsequia daemoniorum, 
quibus immolabam facta mea mala, et in omnibus flagellabas me! Ausus 
sum etiam in celebritate sollemnitatum tuarum intra parietes ecclesiae 
tuae concupiscere et agere negotium procurandi fructus mortis: unde me 
verberasti gravibus poenis, sed nil ad culpam meam, o tu praegrandis 
misericordia mea, Deus meus, refugium meum a terribilibus nocentibus, 
in quibus vagatus sum praefidenti collo ad longe recedendum a te, amans 
vias meas et non tuas, amans fugitivam libertatem.

Habebant et illa studia, quae honesta vocabantur, ductum suum intu
entem fora litigiosa, ut excellerem in eis, hoc laudabilior, quo fraudu
lentior. Tanta est caecitas hominum de caecitate etiam gloriantium! et 
maior iam eram in schola rhetoris et gaudebam superbe et tumebam 
typho, quamquam longe sedatior, Domine, tu scis, et remotus omnino 
ab eversionibus, quas faciebant eversores – hoc enim nomen scaevum et 
diabolicum velut insigne urbanitatis est – inter quos vivebam pudore 
impudenti, quia talis non eram: et cum eis eram et amicitiis eorum de
lectabar aliquando, a quorum semper factis abhorrebam, hoc est ab ever
sionibus, quibus proterve insectabantur ignotorum verecundiam, quam 
proturbarent gratis illudendo atque inde pascendo malivolas laetitias 
suas. nihil est illo actu similius actibus daemoniorum. Quid itaque ve
rius quam eversores vocarentur, eversi plane prius ipsi atque perversi 
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după cum se întâmplă atunci când te scarpini cu unghiile, o mică zgârie
tură se transformă, cu vremea, întro bubă umflată şi coaptă, plină de 
scursoare şi de un puroi dezgustător.
Aşa era viaţa mea. Dar oare viaţă era aceasta, Dumnezeul meu?

capitolul al iii-lea
Tânărul Augustin la şcoala superioară de retorică. 

relaţiile sale cu aşanumiţii „răsturnători“

statornica ta îndurare mă înconjura de departe, plutind deasupra mea. În 
câte nelegiuiri nu mam bălăcit! Am luato pe urmele unei curiozităţi 
scelerate, care, făcândumă să te părăsesc, ma călăuzit către cele mai jos
nice hăuri ale necredinţei, întro supunere oarbă faţă de perfidele înşelă
ciuni ale demonilor cărora leam adus ca jertfe8 faptele mele rele. Şi prin 
acestea toate mai biciuit mereu! Am ajuns până acolo încât să îndrăznesc, 
în chiar timpul săvârşirii sărbătorilor tale şi între zidurile bisericii tale, să 
râvnesc la fructele morţii9 şi să mă îngrijesc şi de mijlocul de a le obţine. 
De aici încolo mai lovit cu pedepse grele, dar nicidecum pe măsura vino
văţiei mele, o, tu, necuprinsa mea îndurare, Dumnezeul meu, limanul meu 
în cumplitele primejdii în mijlocul cărora mam rătăcit de tine, mereu mai 
departe de tine, învârtoşândumi cu trufie grumazul împotriva ta, iubind 
căile mele, şi nu pe ale tale, iubind o libertate de sclav fugit.
Acele studii care erau numite cinstite aveau ca menire disputele juridice 
din for10; aveam ambiţia de a străluci în aceste procese şi de a primi cu 
atât mai multe laude, cu cât voi şti mai bine ca, prin elocinţă, să prezint 
minciuna drept adevăr. Atât de mare este orbirea oamenilor, încât ei se 
fălesc tocmai cu orbirea lor. eram deja cel dintâi în şcoala de retorică şi 
mă bucuram de acest fapt cu o mare trufie, umflândumă în pene cu o 
nespusă înfumurare. Totuşi, Doamne, tu ştii că eu eram mult mai poto
lit decât alţii şi mă ţineam cu totul deoparte de isprăvile josnice pe care 
le săvârşeau aşanumiţii „răsturnători“ – această denumire diabolică şi 
de rău augur era socotită de ei un fel de însemn al bunelor maniere11. 
Trăiam şi eu totuşi în preajma lor, păstrândumi însă, în neruşinarea mea, 
un dram de ruşine, căci nu eram chiar ca ei. rămâneam alături de ei şi 
mă bucuram mereu de dovezi de prietenie din partea lor, cu toate că 
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deridentibus eos et seducentibus fallacibus occulte spiritibus in eo ipso, 
quo alios irridere amant et fallere?

caput iv

inter hos ego imbecilla tunc aetate discebam libros eloquentiae, in qua 
eminere cupiebam fine damnabili et ventoso per gaudia vanitatis humanae, 
et usitato iam discendi ordine perveneram in librum cuiusdam ciceronis, 
cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non ita. sed liber ille ipsius 
exhortationem continet ad philosophiam et vocatur Hortensius.
ille vero liber mutavit affectum meum et ad te ipsum, Domine, mutavit 
preces meas et vota ac desideria mea fecit alia. Viluit mihi repente omnis 
vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscebam aestu cordis in
credibili et surgere coeperam, ut ad te redirem. non enim ad acuendam 
linguam, quod videbar emere maternis mercedibus, cum agerem annum 
aetatis undevicensimum iam defuncto patre ante biennium, non ergo ad 
acuendam linguam referebam illum librum neque mihi locutionem, sed 
quod loquebatur persuaserat.

Quomodo ardebam, Deus meus, quomodo ardebam revolare a terrenis 
ad te, et nesciebam quid ageres mecum! Apud te est enim sapientia. Amor 
autem sapientiae nomen graecum habet philosophiam, quo me accendebant 
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întotdeauna îmi făceau silă faptele lor nelegiuite, acele „răsturnări“ prin care 
ei îşi băteau joc cu neruşinare şi obrăznicie de sfiala străinilor şi a nouve
niţilor, pe care îi insultau fără nici un motiv, luândui în râs şi sporinduşi 
astfel bucuriile lor răutăcioase. nimic nu este mai asemănător faptelor dia
volilor decât aceste fapte ale lor. Şi oare sar putea găsi pentru ei un nume 
mai potrivit decât cel de „răsturnători“, de vreme ce, în mod evident, ei 
înşişi erau cei dintâi „răsturnaţi“ şi pervertiţi de acele spirite demonice şi 
înşelătoare care îşi băteau joc de ei12, ademenindui pe ascuns prin chiar 
faptul căi făceau să creadă că, de fapt, ei îşi bat joc şii înşală pe alţii?

capitolul al iv-lea
Lectura tratatului Hortensius al lui cicero trezeşte 

în tânărul Augustin interesul pentru filozofie

Întro asemenea companie şi la o vârstă încă fragedă13 învăţam tratatele 
de elocinţă, în care doream să strălucesc în scopul nedemn şi nestatornic 
de a gusta bucuriile deşertăciunii omeneşti. urmând rânduiala obişnuită 
a acestei învăţături, am ajuns la cartea unui oarecare cicero, la care 
aproape toată lumea admiră mai mult limba decât spiritul14. Această carte 
se numeşte Hortensius şi cuprinde o exortaţie în studiul filozofiei15.
Întradevăr, citirea acestei cărţi mia schimbat starea de spirit, a întors 
rugăciunile mele către tine, Doamne, şi a prefăcut în întregime legămin
tele, juruinţele şi dorinţele mele. Toate speranţele deşarte şiau pierdut 
pentru mine dintrodată orice însemnătate, năzuiam spre nemuritoarea 
înţelepciune cu o incredibilă înflăcărare a inimii şi am început să mă ridic 
de la pământ, ca să mă reîntorc către tine. nu pentru ami şlefui stilul şi 
felul de a vorbi16, singurul scop pe care, plătindumi studiile de retorică, 
părea săl fi avut în vedere mama – căci aveam pe atunci nouăsprezece 
ani, iar tatăl meu era mort de mai bine de doi ani –, nu, nu pentru ami 
şlefui stilul citeam cu nesaţ această carte. Mai mult decât modul elegant 
de a vorbi, în această carte mau atras şi mau convins tocmai lucrurile 
despre care se vorbea17.
cât de mult ardeam, Dumnezeul meu, cât de mult ardeam de dorinţa de 
a zbura de la cele pământeşti către tine18, fără să ştiu ce ai de gând să faci 
cu mine! Căci la tine este înţelepciunea19. Dar iubirea de înţelepciune 
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illae litterae. sunt qui seducant per philosophiam magno et blando et 
honesto nomine colorantes et fucantes errores suos, et prope omnes, qui 
ex illis et supra temporibus tales erant, notantur in eo libro et demon
strantur, et manifestatur ibi salutifera illa admonitio spiritus tui per ser
vum tuum bonum et pium: Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam 
et inanem seductionem secundum traditionem hominum, secundum elementa 
huius mundi et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis ple
nitudo divinitatis corporaliter. 
et ego illo tempore, scis tu, lumen cordis mei, quoniam necdum mihi 
haec apostolica nota erant, hoc tamen solo delectabar in illa exhortatione, 
quod non illam aut illam sectam, sed ipsam quaecumque esset sapientiam 
ut diligerem et quaererem et adsequerer et tenerem atque amplexarer 
fortiter, excitabar sermone illo et accendebar et ardebam, et hoc solum 
me in tanta flagrantia refrangebat, quod nomen christi non erat tibi, 
quoniam hoc nomen secundum misericordiam tuam, Domine, hoc nomen 
salvatoris mei, filii tui, in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum pie 
biberat et alte retinebat, et quidquid sine hoc nomine fuisset quamvis 
litteratum et expolitum et veridicum, non me totum rapiebat.

caput v 

itaque institui animum intendere in scripturas sanctas et videre, quales 
essent. et ecce video rem non compertam superbis neque nudatam pu
eris, sed incessu humilem, successu excelsam et velatam mysteriis, et non 
eram ego talis, ut intrare in eam possem aut inclinare cervicem ad eius 
gressus. non enim sicut modo loquor, ita sensi, cum attendi ad illam 
scripturam, sed visa est mihi indigna, quam Tullianae dignitati compa
rarem. Tumor enim meus refugiebat modum eius et acies mea non 
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poartă numele grecesc de filozofie, şi de această iubire ma înflăcărat scri
erea lui cicero. sunt unii oameni carei ademenesc pe alţii cu ajutorul 
filozofiei, colorând şi fardând cu marele, blândul şi cinstitul ei nume 
propriile lor erori. În acest tratat, autorul îi face cunoscuţi şi îi respinge 
pe toţi pretinşii filozofi din vremea sa şi din secolele anterioare; în acest 
discurs se adevereşte mustrarea mântuitoare a spiritului tău, pe care neai 
dato prin robul tău bun şi credincios: Luaţi aminte să nu vă fure minţile 
cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din tradiţia omenească, potrivit 
stihiilor lumii, şi nu potrivit lui Hristos. Căci în el locuieşte, trupeşte, toată 
deplinătatea dumnezeirii20.
Tu ştii, lumină a inimii mele, că în acea vreme încă numi erau cunoscute 
aceste cuvinte ale Apostolului; în exhortaţiunea lui cicero mă atrăgea 
doar faptul că mă îndemna să iubesc, să caut, să dobândesc, să stăpânesc 
şi să îmbrăţişez cu tărie nu una sau alta din sectele filozofilor şi ale înţe
lepţilor, ci înţelepciunea însăşi, oriunde sar fi aflat ea. eram stârnit de 
acea dezbatere, mă aprinsesem şi mă mistuiam; în această înflăcărare de 
care fusesem cuprins, singurul lucru care mă mai răcorea era faptul că 
numele lui Hristos nu se afla scris acolo. După mulţimea îndurărilor tale21. 
Doamne, acest nume al Mântuitorului meu, fiul tău, la sorbit inima 
mea cu credinţă, în pruncie, odată cu laptele mamei, şi la păstrat în 
adâncurile sale; aşa încât, dacă nu cuprindea acest nume, orice carte, 
oricât de erudită, oricât de şlefuită şi oricât de veridică ar fi fost, nu putea 
să mă răpească în întregime.

capitolul al v-lea
Din cauza simplităţii stilului, prima lectură a bibliei  

nui spune nimic tânărului Augustin

cu aceste gânduri am hotărât sămi îndrept atenţia spre sfintele scripturi, 
ca să văd cum sunt ele. Şi iată ce am văzut: un lucru de nepătruns pentru 
cei trufaşi şi care nu se dezvăluie deloc unor copii; o intrare umilă care se 
lărgeşte mereu, pe măsură ce înaintezi, totul fiind învăluit în taine adânci. 
eu nu eram în stare să pătrund pe poarta unor asemena taine, nici sămi 
înclin grumazul ca să pot înainta. ceea ce spun acum nu este acelaşi lucru 
cu ce am simţit atunci când mam aplecat prima dată asupra sfintei 
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penetrabat interiora eius. Verum tamen illa erat, quae cresceret cum 
parvulis, sed ego dedignabar esse parvulus et turgidus fastu mihi gran
dis videbar.

caput vi

itaque incidi in homines superbe delirantes, carnales nimis et loquaces, 
in quorum ore laquei diaboli et viscum confectum commixtione syllaba
rum nominis tui et Domini iesu christi et paracleti consolatoris nostri 
spiritus sancti. Haec nomina non recedebant de ore eorum, sed tenus 
sono et strepitu linguae; ceterum cor inane veri. et dicebant: „veritas et 
veritas“ et multum eam dicebant mihi, et nusquam erat in eis, sed falsa 
loquebantur non de te tantum, qui vere veritas es, sed etiam de istis ele
mentis huius mundi, creatura tua, de quibus etiam vera dicentes philo
sophos transgredi debui prae amore tuo, mi pater summe bone, 
pulchritudo pulchrorum omnium.
o veritas, veritas, quam intime etiam tum medullae animi mei suspira
bant tibi, cum te illi sonarent mihi frequenter et multipliciter voce sola 
et libris multis et ingentibus! et illa erant fercula, in quibus mihi esurienti 
te inferebatur pro te sol et luna, pulchra opera tua, sed tamen opera tua, 
non tu, nec ipsa prima. Priora enim spiritalia opera tua quam ista corpo
rea quamvis lucida et caelestia.
At ego nec priora illa, sed te ipsam, veritas, in qua non est commutatio nec 
momenti obumbratio, esuriebam et sitiebam. et apponebantur adhuc mihi 
in illis ferculis phantasmata splendida, quibus iam melius erat amare is
tum solem saltem istis oculis verum quam illa falsa animo decepto per 
oculos. et tamen, quia te putabam, manducabam, non avide quidem, 
quia nec sapiebas in ore meo sicuti es – neque enim tu eras illa figmenta 
inania – nec nutriebar eis, sed exhauriebar magis.
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scripturi. cartea sfântă mi sa părut atunci nedemnă de a fi comparată 
cu prestigiul şi strălucirea lui cicero. În îngâmfarea mea, dispreţuiam 
simplitatea sfintei scripturi şi privirea mea nu era destul de ascuţită ca 
săi poată pătrunde adâncimile. e adevărat că, părând potrivite în sim
plitatea lor pentru înţelegerea copiilor, sfintele scripturi creşteau în înţe
lesuri odată cu aceştia, dar mie numi plăcea să fiu socotit copil şi luam 
umflarea trufiei mele drept adevărata măreţie.

capitolul al vi-lea
Primele contacte cu secta maniheilor.  

Atracţia pentru doctrina lor

În această stare de spirit am căzut în mijlocul unor oameni care aiurau plini 
de trufie, foarte aplecaţi spre lucrurile trupeşti şi foarte vorbăreţi. În vorbi
rea lor se ascundeau nişte lanţuri diabolice, ca un fel de clei alcătuit dintrun 
amestec al silabelor numelui tău, ale numelui Domnului nostru isus Hristos 
şi ale Mângâietorului nostru, sfântul Duh22. Aceste nume nu părăseau 
niciodată buzele lor, dar nu însemnau decât simple sunete, un scârţâit fără 
rost al limbii lor, căci inima le era golită de adevărul pe care ele îl desem
nează. ei ziceau întruna: „adevărul şi adevărul“, îmi vorbeau fără încetare 
despre adevăr, dar acesta nu se afla în ei nici un moment. ei îndrugau vrute 
şi nevrute nu numai despre tine, care eşti cu adevărat Adevărul, dar şi des
pre elementele şi făpturile acestei lumi, creatura ta; chiar dacă unii filozofi 
au rostit unele adevăruri în privinţa lor, eu totuşi a trebuit să mă despart 
de ele şi să le depăşesc pentru dragostea faţă de tine, o, Părinte al meu, tu 
care eşti binele suprem şi frumuseţe a tuturor frumuseţilor.
o, adevăr, adevăr! cât de mult am suspinat eu pentru tine din străfundu
rile inimii mele atunci când aceşti oameni te invocau în preajma mea atât 
de des şi în fel şi fel de chipuri, dar numai cu vorba şi în multele lor scrieri 
fără sfârşit. Aceste scrieri erau ca nişte tipsii pe care ei, mie, înfometatul de 
prezenţa ta, îmi ofereau în locul tău soarele şi luna; desigur, acestea erau 
frumoase înfăptuiri ale tale, dar totuşi simple înfăptuiri, şi nu tu însuţi, şi 
nici măcar primele dintre înfăptuirile tale. căci înfăptuirile tale spirituale 
se află mult deasupra acestor înfăptuiri corporale, soarele şi luna, oricât ar 
fi ele de strălucitoare şi de cereşti.
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cibus in somnis simillimus est cibis vigilantium, quo tamen dormientes 
non aluntur; dormiunt enim. At illa nec similia erant ullo modo tibi, 
sicut nunc mihi locuta es, quia illa erant corporalia phantasmata, falsa 
corpora, quibus certiora sunt vera corpora ista, quae videmus visu carneo, 
sive caelestia sive terrestria: cum pecudibus et volatilibus videmus haec, 
et certiora sunt, quam cum imaginamur ea. et rursus certius imaginamur 
ea quam ex eis suspicamur alia grandiora et infinita, quae omnino nulla 
sunt. Qualibus ego tunc pascebar inanibus et non pascebar. 
At tu, amor meus, in quem deficio, ut fortis sim, nec ista corpora es, quae 
videmus quamquam in caelo, nec ea, quae non videmus ibi, quia tu ista 
condidisti nec in summis tuis conditionibus habes. Quanto ergo longe es a 
phantasmatis illis meis, phantasmatis corporum, quae omnino non sunt! 
Quibus certiores sunt phantasiae corporum eorum, quae sunt, et eis certiora 
corpora, quae tamen non es. sed nec anima es, quae vita est corporum – ideo 
melior vita corporum certiorque quam corpora – sed tu vita es animarum, 
vita vitarum, vivens te ipsa et non mutaris, vita animae meae.
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Dar, în ce mă priveşte, nici de aceste prime făpturi spirituale nu eram eu 
flămând şi însetat, ci de tine, o, Adevărule, în care nu este schimbare sau 
umbră de mutare23. Şi pe acele tipsii, ei îmi mai puneau în faţă încă şi alte 
năluciri strălucitoare şi atrăgătoare24; mult mai bine ar fi fost însă dacă 
miaş fi îndreptat iubirea către soare, care era adevărat cel puţin pentru 
simţul vederii, decât către acele minciuni care, din pricina obişnuinţei 
omului de a se încrede în simţuri, înşală spiritul. Şi totuşi, fiindcă socoteam 
că ele te reprezintă pe tine, mă hrăneam cu ele, dar fără lăcomie, căci nu 
simţeam pe limbă dulceaţa gustului tău; tu nu erai nimic din acele deşarte 
închipuiri şi, departe de a mă întrema cu ele, mai tare mă secătuiau.
Hrana din visele noastre este foarte asemănătoare cu hrana pe care o luăm 
când suntem treji, şi cu toate acestea ea nu îi hrăneşte pe cei care dorm, 
tocmai fiindcă dorm. Acele plăsmuiri nu aveau nici o asemănare cu tine, 
o, adevărule, aşa cum mi te arăţi tu acum, deoarece ele erau nişte năluciri 
corporale, nişte corpuri mincinoase, mult mai puţin sigure şi reale decât 
adevăratele corpuri, fie cereşti, fie pământene, pe care le putem vedea cu 
ochii noştri trupeşti; pe acestea le vedem şi noi aşa cum le văd şi dobitoa
cele, şi păsările; ele sunt mult mai sigure decât acelea pe care doar ni le 
închipuim.
Şi totuşi, chiar şi atunci când ne închipuim aceste lucruri reale, suntem 
mai aproape de adevăr decât atunci când, pe temeiul lor, presupunem 
existenţa unor corpuri mai mari sau infinite, care nu există de fapt abso
lut deloc. iată cu ce fel de năluciri deşarte mă hrăneam eu în acel timp, 
fără ca în realitate să mă hrănesc.
Dar tu, iubirea mea, de care mă despart în neputinţa mea ca să ies întărit, 
tu nu eşti nici aceste corpuri pe care le vedem, deşi se află în ceruri25, şi 
nici acestea pe care le vedem pe pământ, căci tu leai creat pe ele şi nu le 
socoteşti între cele mai înalte dintre creaturile tale. cât de departe eşti tu 
de acele năluciri ale mele, de acele năluciri ale unor corpuri care nu au nici 
o realitate! Mult mai adevărate, cu mult mai sigure şi mai adevărate decât 
aceste închipuiri sunt imaginile corpurilor care au fiinţă, iar mai adevărate 
decât imaginile lor sunt corpurile însele, cu toate că nici ele nu sunt una cu 
tine. Tu nu eşti nici sufletul care dă viaţă corpurilor – această viaţă a cor
purilor este ea însăşi mai bună şi mai adevărată decât corpurile ca atare –, 
ci tu eşti viaţa sufletelor, viaţa vieţilor. Tu, Adevărule, trăieşti prin tine 
însuţi şi nu te schimbi nicicând, o, tu, viaţă a sufletului meu!
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ubi ergo mihi tunc eras et quam longe? et longe peregrinabar abs te 
exclusus et a siliquis porcorum, quos de siliquis pascebam. Quanto enim 
meliores grammaticorum et poetarum fabellae quam illa decipula! nam 
versus et carmen et Medea volans utiliores certe quam quinque elementa 
varie fucata propter quinque antra tenebrarum, quae omnino nulla sunt 
et occidunt credentem. nam versum et carmen etiam ad vera pulmenta 
transfero; volantem autem Medeam etsi cantabam, non asserebam, etsi 
cantari audiebam, non credebam: illa autem credidi, vae, vae! Quibus 
gradibus deductus in profunda inferi, quippe laborans et aestuans inopia 
veri, cum te, Deus meus – tibi enim confiteor, qui me miseratus es et 
nondum confitentem – cum te non secundum intellectum mentis, quo 
modo praestare voluisti beluis, sed secundum sensum carnis quaererem. Tu 
autem eras interior intimo meo et superior summo meo. offendi illam 
mulierem audacem, inopem prudentiae, aenigma salomonis, sedentem su
per sellam in foribus et dicentem: panes occultos libenter edite et aquam dulcem 
furtivam bibite. Quae me seduxit, quia invenit foris habitantem in oculo 
carnis meae et talia ruminantem apud me, qualia per illum vorassem.

caput vii 

nesciebam enim aliud, vere quod est, et quasi acutule movebar, ut suf
fragarer stultis deceptoribus, cum a me quaererent, unde malum et utrum 
forma corporea Deus finiretur et haberet capillos et ungues et utrum iusti 
existimandi essent qui haberent uxores multas simul et occiderent homi
nes et sacrificarent de animalibus. Quibus rerum ignarus perturbabar et 
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unde te aflai tu atunci pentru mine şi cât de departe? eu rătăceam departe 
de tine, izgonit şi fără putinţa de a gusta din roşcovele cu care hrăneam 
porcii26. cu cât erau mai de dorit poveştile prosteşti ale gramaticienilor 
şi ale poeţilor decât aceste primejdioase înşelăciuni! căci versurile şi po
ezia, care ne înfăţişează pe Medeea zburând, sunt, cu siguranţă, mai fo
lositoare decât acele cinci elemente prefăcute în fel şi chip ca să înfrunte 
cele cinci grote din adâncuri, toate aceste minciuni care nu au fiinţă, dar 
îl ucid pe cel care crede în ele27. Versurile şi poezia eu pot să le preschimb 
întro hrană cu adevărat săţioasă28. Mai mult chiar, povestea cu Medeea 
zburând nu o luam de bună şi nu o credeam adevărată, deşi o declamam 
eu însumi sau o ascultam declamată de alţii; în schimb, vai, credeam în 
minciunile acelea înşelătoare! Pe ce trepte mam lăsat târât în adâncurile 
acestui hău! Mă frământam şi mă perpeleam de lipsa adevărului când pe 
tine, Dumnezeul meu – căci ţie mă mărturisesc acum, care teai îndurat 
de mine şi atunci când încă nu mă mărturiseam –, pe tine te căutam, dar 
nu cu ajutorul acelei lumini a înţelegerii şi a minţii prin care ai voit să mă 
aşezi mai presus de fiare, ci cu ajutorul simţurilor corporale29. Tu însă te 
aflai mai în adâncul meu decât cea mai lăuntrică parte a mea, dar şi mult 
deasupra celor mai înalte dintre gândurile mele. Dădusem peste acea 
femeie îndrăzneaţă şi lipsită de bunsimţ pe care una din pildele lui 
solomon neo înfăţişează şezând pe un scaun în faţa porţii şi spunând: 
Mâncaţi cu plăcere aceste pâini tainice şi beţi din această dulce apă furată30. 
Această femeie ma prins în mrejele ei pentru că ma găsit locuind în afară, 
în orizontul ochilor mei trupeşti, şi rumegând în gândul meu imaginile 
pe care le înfulecasem cu ajutorul lor.

capitolul al vii-lea
explicaţii ale atracţiei lui Augustin 

pentru doctrina maniheilor

nu cunoşteam atunci acest altceva, singurul care cu adevărat fiinţează, şi, 
ca îmboldit de un ac, îi încuviinţam cu uşurătate pe acei amăgitori nerozi 
care îmi puneau întrebări precum: de unde vine răul, dacă Dumnezeu 
este delimitat de o formă corporală sau dacă are păr şi unghii31, dacă 
trebuie socotiţi ca fiind îndreptăţiţi de lege aceia care aveau mai multe 
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recedens a veritate ire in eam mihi videbar, quia non noveram malum 
non esse nisi privationem boni usque ad quod omnino non est. Quod 
unde viderem, cuius videre usque ad corpus erat oculis et animo usque 
ad phantasma? 
non noveram Deum esse spiritum, non cui membra essent per longum 
et latum nec cui esse moles esset, quia moles in parte minor est quam in 
toto suo, et si infinita sit, minor est in aliqua parte certo spatio definita 
quam per infinitum et non est tota ubique sicut spiritus, sicut Deus. et 
quid in nobis esset, secundum quod essemus, et quid in scriptura dicere
mur ad imaginem Dei, prorsus ignorabam. 

et non noveram iustitiam veram interiorem non ex consuetudine iudi
cantem, sed ex lege rectissima Dei omnipotentis, qua formarentur mores 
regionum et dierum pro regionibus et diebus, cum ipsa ubique ac semper 
esset, non alibi alia nec alias aliter, secundum quam iusti essent Abraham 
et isaac et iacob et Moyses et David et illi omnes laudati ore Dei; sed eos 
ab imperitis iudicari iniquos, iudicantibus ex humano die et universos 
mores humani generis ex parte moris sui metientibus, tamquam si quis 
nescius in armamentis, quid cui membro accommodatum sit, ocrea velit 
caput contegi et galea calciari et murmuret, quod non apte conveniat, aut 
in uno die indicto a promeridianis horis iustitio quisquam stomachetur 
non sibi concedi quod venale proponere, quia mane concessum est, aut 
in una domo videat aliquid tractari manibus a quoquam servo, quod 
facere non sinatur qui pocula ministrat, aut aliquid post praesepia fieri, 
quod ante mensam prohibeatur, et indignetur, cum sit unum habitacu
lum et una familia, non ubique atque omnibus idem tribui.
sic sunt isti qui indignantur, cum audierint illo saeculo licuisse iustis 
aliquid, quod isto non licet iustis, et quia illis aliud praecepit Deus, istis 
aliud pro temporalibus causis, cum eidem iustitiae utrique servierint, cum 
in uno homine et in uno die et in unis aedibus videant aliud alii membro 
congruere et aliud iam dudum licuisse, post horam non licere, quiddam 
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soţii deodată, ucideau oameni şi aduceau animale ca jertfă32. necuvântător 
cum eram, aceste întrebări mă tulburau şi, întorcând de fapt spatele ade
vărului, mi se părea că mă îndrept spre el, pentru că nu ştiam că răul nu 
este altceva decât absenţa binelui, absenţă dincolo de care nu mai fiinţează 
nimic33. Dar cum aş fi putut eu să înţeleg aceasta, de vreme ce ochii mei 
nu erau în stare să vadă decât corpurile care se înfăţişau privirii, iar min
tea mea nu putea pătrunde dincolo de năluciri?
nu ştiam că Dumnezeu este un spirit pur, care nu are membre ce se pot 
măsura în lungime sau în lăţime, care nu are o întindere asemenea cor
purilor, căci orice întindere este mai mică întro parte a sa decât întregul; 
or, această întindere fiind infinită, ar trebui să fie mai mică întro parte 
definită de un anumit spaţiu decât în infinitatea sa, neputând să fie în
treagă în fiecare loc determinat; aşa se întâmplă cu spiritul şi cu Dumnezeu. 
nu aveam, de asemenea, nici cea mai mică idee despre ceea ce, aflânduse 
în noi, ne face să fiinţăm şi nici de ce în scriptură se spune că suntem 
făcuţi după chipul lui Dumnezeu34.
Şi nu aveam ştiinţă nici de această justiţie lăuntrică prin care se judecă nu 
după obiceiuri şi datini, ci după legea atât de dreaptă a atotputernicului 
Dumnezeu, potrivit căreia se statornicesc moravurile tuturor ţărilor şi tu
turor epocilor, conform fiecărei ţări şi fiecărei epoci în parte, dar care ră
mâne în sine aceeaşi, fără să se schimbe după loc şi vreme. nu ştiam că în 
faţa acestei legi au fost drepţi Avraam şi isaac, şi iacov, şi Moise, şi David, 
şi toţi acei patriarhi lăudaţi de Dumnezeu; ei au fost socotiţi ca fiind ne
drepţi doar de nişte ignoranţi care gândesc asemenea unui tribunal ome
nesc35 şi care consideră comportarea universală a neamului omenesc după 
măsura îngustă a propriilor lor obiceiuri şi moravuri. este ca şi cum cineva 
care nu are habar de echipamentul militar şi nici de modul în care se în
trebuinţează fiecare parte a lui ar vrea săşi acopere capul cu pulpanele sau 
să se încalţe cu coiful, şi apoi ar începe să bombăne că nimic nu i se potri
veşte; este, de asemenea, ca şi cum, întro anumită zi, declarânduse la 
orele amiezii încetarea negoţului, cineva sar înfuria că nuşi mai poate 
pune mărfurile în vânzare, pe motiv că vânzarea fusese îngăduită în dimi
neaţa aceleiaşi zile; în sfârşit, este ca şi cum cineva sar mira că întruna şi 
aceeaşi casă un sclav oarecare mânuieşte obiecte pe care nu are voie să le 
atingă nici măcar slujitorul care toarnă în pahare, sau că în spatele grajdu
lui se săvârşesc treburi interzise în încăperea unde se mănâncă; omul sar 
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in illo angulo permitti aut iuberi, quod in isto iuxta vetetur et vindicetur. 
numquid iustitia varia est et mutabilis? sed tempora, quibus praesidet, non 
pariter eunt; tempora enim sunt. Homines autem, quorum vita super terram 
brevis est, quia sensu non valent causas contexere saeculorum priorum ali
arumque gentium, quas experti non sunt, cum his quas experti sunt, in uno 
autem corpore vel die vel domo facile possunt videre, quid cui membro, 
quibus momentis, quibus partibus personisve congruat, in illis offenduntur 
hic serviunt.

Haec ego tunc nesciebam et non advertebam, et feriebant undique ista 
oculos meos, et non videbam. et cantabam carmina et non mihi licebat 
ponere pedem quemlibet ubilibet, sed in alio atque alio metro aliter et in 
uno aliquo versu non omnibus locis eundem pedem; et ars ipsa, qua ca
nebam, non habebat aliud alibi, sed omnia simul. et non intuebar iusti
tiam, cui servirent boni et sancti homines, longe excellentius atque 
sublimius habere simul omnia quae praecipit et nulla ex parte variari et 
tamen variis temporibus non omnia simul, sed propria distribuentem ac 
praecipientem. et reprehendebam caecus pios patres non solum, sicut 
Deus iuberet atque inspiraret, utentes praesentibus verum quoque, sicut 
Deus revelaret, futura praenuntiantes.
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arăta indignat de faptul că, în mijlocul aceleiaşi gospodării şi sub un acelaşi 
acoperiş, nu toţi au aceleaşi îndatoriri în orice împrejurare.
Tot atât de naivi sunt şi cei care se indignează când li se spune că în vea
curile trecute li se îngăduise celor drepţi un lucru care nu este îngăduit 
drepţilor veacului acestuia, deoarece Dumnezeu, potrivit împrejurărilor 
vremelnice, a dat celor vechi o anumită poruncă şi o altă poruncă celor 
de astăzi, deşi toţi se supun aceleiaşi dreptăţi dumnezeieşti. ei nu înţeleg 
că, la unul şi acelaşi om, îmbrăcămintea potrivită pentru un membru nu 
se potriveşte altui membru, că întruna şi aceeaşi zi ceea ce este îngăduit 
la un moment dat nu este îngăduit peste o oră, că un lucru permis sau 
rânduit pentru un ungher al casei este interzis sau chiar pedepsit întrun 
alt ungher învecinat. rezultă oare de aici că justiţia dumnezeiască este 
nestatornică şi schimbătoare36? nicidecum! numai că timpul, pe care tot 
justiţia dumnezeiască îl călăuzeşte, nu se scurge mereu în acelaşi chip, 
tocmai pentru că este timp37. oamenii însă, a căror viaţă pe pământ este 
atât de scurtă, nu sunt în stare să pună de acord prin gândirea lor motivele 
care au determinat evenimente petrecute în veacurile trecute şi la alte 
popoare – pe care nu le pot pricepe – cu motivele unor evenimente pe 
care le înţeleg, fiindcă leau trăit ei înşişi. cu toate că oamenii pot înţelege 
cu uşurinţă ce se potriveşte fiecărui membru al unuia şi aceluiaşi corp, 
fiecărui moment al uneia şi aceleiaşi zile, fiecărui ungher dintro casă sau 
fiecărei persoane şi se supun acestor evidenţe, totuşi ei se arată nemulţu
miţi de orânduielile justiţiei dumnezeieşti.
nu cunoşteam pe atunci toate aceste adevăruri şi nu le dădeam atenţie; 
ele izbeau de pretutindeni privirile mele, dar eu nu le vedeam. Atunci 
când scandam poeme numi era îngăduit să pun orice picior metric ori
unde sar fi întâmplat, căci fiecare măsură cerea alte picioare şi, pe de altă 
parte, în cuprinsul unuia şi aceluiaşi vers nu puteam pune în toate locu
rile acelaşi picior metric. Totuşi, însăşi arta scandării, după care mă ori
entam, nu avea reguli întâmplătoare, ci toate împreună formau mereu un 
întreg. iar eu numi dădeam seama că justiţia divină, căreia i se supun 
oamenii buni şi sfinţi, adună şi ea întrun întreg, cu mult mai multă 
strălucire şi măreţie, toate legile pe care ea le cuprinde şi că, fără să se 
schimbe în nici una din părţile sale, ea nu întocmeşte şi nu impune toate 
legile sale deopotrivă şi în acelaşi timp pentru toate epocile, ci potrivit 
fiecăreia în parte. De aceea, în orbirea mea, îi înfieram şii defăimam pe 
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caput viii

numquid aliquando aut alicubi iniustum est diligere Deum ex toto corde 
et ex tota anima et ex tota mente et diligere proximum tamquam te ipsum? 
itaque flagitia, quae sunt contra naturam, ubique ac semper detestanda 
atque punienda sunt, qualia sodomitarum fuerunt. Quae si omnes gen
tes facerent, eodem criminis reatu divina lege tenerentur, quae non sic 
fecit homines, ut hoc se uterentur modo. Violatur quippe ipsa societas, 
quae cum Deo nobis esse debet, cum eadem natura, cuius ille auctor est, 
libidinis perversitate polluitur.
Quae autem contra mores hominum sunt flagitia, pro morum diversitate 
vitanda sunt, ut pactum inter se civitatis aut gentis consuetudine vel lege 
firmatum nulla civis aut peregrini libidine violetur. Turpis enim omnis 
pars universo suo non congruens. cum autem Deus aliquid contra mo
rem aut pactum quorumlibet iubet, etsi numquam ibi factum est, faci
endum est, et si omissum, instaurandum, et si institutum non erat, 
instituendum est. 
si enim regi licet in civitate, cui regnat, iubere aliquid, quod neque ante 
illum quisquam nec ipse umquam iusserat, et non contra societatem ci
vitatis eius obtemperatur, immo contra societatem non obtemperatur – 
generale quippe pactum est societatis humanae oboedire regibus suis –, 
quanto magis Deo regnatori universae creaturae suae ad ea quae iusserit 
sine dubitatione serviendum est! sicut enim in potestatibus societatis 
humanae maior potestas minori ad oboediendum praeponitur, ita Deus 
omnibus.
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acei cuvioşi patriarhi care nu numai că sau folosit de lucrurile prezente 
aşa cum lea poruncit şi lea insuflat Dumnezeu, dar, mai mult, au şi 
prevestit cele viitoare, potrivit revelaţiei trimise lor de Dumnezeu38.

capitolul al viii-lea
fundamentele moralei în comparaţie 

cu elementele sale relative

oare putem să ne închipuim un timp sau un loc unde să fie nedrept să 
iubeşti pe Dumnezeu din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot 
cugetul tău şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi 39? De aceea, tică
loşiile săvârşite împotriva firii, cum au fost cele ale locuitorilor sodomei, 
trebuie respinse şi pedepsite peste tot şi întotdeauna. chiar dacă toate 
neamurile ar face la fel ca sodomiţii, ele ar cădea sub învinuirea aceleiaşi 
crime, potrivit legii dumnezeieşti care nu ia făcut pe oameni ca ei să se 
folosească de corpurile lor în acest chip. căci siluim însăşi comuniunea 
pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu40 atunci când pângărim, prin 
desfrâul poftelor, natura căreia el îi este creatorul.
cât priveşte ticăloşiile săvârşite împotriva datinilor omeneşti, acestea tre
buie evitate, ţinând seama de diversitatea cutumelor de la un neam la 
altul, fără ca vreun cetăţean sau un străin să îndrăznească, prin poftele 
sale, să încalce în vreun fel pactul întărit prin datinile sau legile unei cetăţi 
ori ale unui popor41. Întrucât toţi membrii unei comunităţi alcătuiesc un 
tot, oricare din părţile care nu se află în acord cu întregul este dezgustă
toare şi imorală. Dacă însă Dumnezeu porunceşte ceva care contrazice 
moravurile sau datinile unei oarecare cetăţi, această poruncă trebuie în
deplinită, deşi ea na mai fost aplicată niciodată în acea cetate, trebuie 
reînnoită dacă a căzut în uitare sau trebuie instituită dacă nu a fost insti
tuită anterior.
Dacă îi este îngăduit unui rege să dea în cetatea pe care o stăpâneşte o 
anumită poruncă, pe care nimeni dintre înaintaşii săi şi nici el însuşi nau 
mai dato până atunci, şi dacă a te supune acestei porunci nu înseamnă 
a te împotrivi ordinii sociale a cetăţii, ba mai mult, tocmai a nu te supune 
ar însemna să încalci ordinea cetăţii – se ştie că supunerea oamenilor faţă 
de regii lor este un pact general al societăţii omeneşti42 –, atunci cu atât 
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iniuriam et utrumque vel ulciscendi causa, sicut inimico inimicus, vel 
adipiscendi alicuius extra commodi, sicut latro viatori, vel evitandi mali, 
sicut ei qui timetur, vel invidendo, sicut feliciori miserior aut in aliquo 
prosperatus ei, quem sibi aequari timet aut aequalem dolet, vel sola vo
luptate alieni mali, sicut spectatores gladiatorum aut irrisores aut illusores 
quorumlibet.
Haec sunt capita iniquitatis, quae pullulant principandi et spectandi et 
sentiendi libidine aut una aut duabus earum aut simul omnibus, et vivi
tur male adversus tria et septem, psalterium decem chordarum, decalogum 
tuum, Deus altissime et dulcissime. sed quae flagitia in te, qui non 
corrumperis? Aut quae adversus te facinora, cui noceri non potest? sed 
hoc vindicas, quod in se homines perpetrant, quia etiam cum in te pec
cant, impie faciunt in animas suas, et mentitur iniquitas sibi sive corrum
pendo ac pervertendo naturam suam, quam tu fecisti et ordinasti, vel 
immoderate utendo concessis rebus vel in non concessa flagrando, in eum 
usum, qui est contra naturam; aut rei tenentur animo et verbis saevientes 
adversus te et adversus stimulum calcitrantes, aut cum diruptis limitibus 
humanae societatis laetantur audaces privatis conciliationibus aut diremp
tionibus, prout quidque delectaverit aut offenderit. et ea fiunt, cum tu 
derelinqueris, fons vitae, qui es unus et verus creator et rector universita
tis, et privata superbia diligitur in parte unum falsum. 
itaque pietate humili reditur in te, et purgas nos a consuetudine mala et 
propitius es peccatis confitentium et exaudis gemitus compeditorum et 
solvis a vinculis, quae nobis fecimus, si iam non erigamus adversus te cor
nua falsae libertatis avaritia plus habendi et damno totum amittendi, 
amplius amando proprium nostrum quam te, omnium bonum. 
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mai mult trebuie să ne supunem fără şovăire la tot ceea ce ne porunceşte 
Dumnezeu, stăpânitor al tuturor creaturilor sale. Întradevăr, după cum 
pe scara rangurilor societăţii omeneşti, în ochii celor care trebuie să se 
supună, o putere mai mare are precumpănire faţă de una mai mică, tot 
astfel Dumnezeu trebuie să aibă întâietate faţă de toţi şi de toate.
ceea ce am spus despre ticăloşiile împotriva firii se poate spune deopotrivă 
şi despre nelegiuirile care presupun dorinţa de a face un rău altuia – prin 
vorbe de ocară sau prin fapte nedrepte şi jignitoare43. Şi unele, şi celelalte 
îşi au obârşia fie în pornirea de a se răzbuna, cum se răzbună cineva împo
triva duşmanului său, fie în pofta de a răpi bunul altuia, ca atunci când un 
hoţ tâlhăreşte un călător, fie în dorinţa de a ocoli un rău, ca atunci când 
loveşti pe cineva de care te temi, fie în invidie, ca în cazul nenorocitului 
care îl pizmuieşte pe unul mai fericit decât el, ori în cazul norocosului care 
se teme să nu cumva săl egaleze cineva în norocul său sau care suferă că a 
fost egalat deja, fie, în sfârşit, în simpla plăcere de al vedea pe altul chinu
induse, aceasta fiind starea spectatorilor de la luptele de gladiatori şi a 
acelora careşi bat joc şi iau în derâdere pe toată lumea44.
Acestea sunt principalele cauze ale păcatului şi nedreptăţii45, care se iscă 
astfel din pofta nemăsurată de a stăpâni peste alţii, de a participa la specta
cole sau de aţi dezlănţui simţurile; omul este cuprins de una din aceste 
pofte, de două dintre ele sau de toate trei deopotrivă. cine trăieşte în aceste 
păcate se ridică împotriva celor trei şi a celor şapte porunci, împotriva 
psalteriului cu zece coarde46, a Decalogului tău, Dumnezeule preaînalt şi 
preascump. Dar ce ticăloşii ruşinoase ar putea să te atingă pe tine, Doamne, 
care eşti inviolabil? sau ce nelegiuiri te pot atinge pe tine, care nu poţi fi 
vătămat? De fapt, tu răzbuni şi pedepseşti faptele rele pe care oamenii le 
săvârşesc împotriva lor înşile, deoarece, chiar şi atunci când păcătuiesc îm
potriva ta, ei săvârşesc ceva lipsit de pietate împotriva propriilor suflete, iar 
nedreptatea lor se înşală pe sine corupând şi pervertind natura lor, pe care 
tu ai creato şi ai orânduito, fie prin folosirea abuzivă a lucrurilor îngădu
ite, fie prin dorinţa aprinsă pentru lucrurile neîngăduite, spre o folosire care 
este împotriva firii47. ei păcătuiesc, de asemenea, răzvrătinduse prin gânduri 
şi prin cuvinte împotriva ta, şi zvârlind din copite împotriva ţepuşei tale48; şi 
mai păcătuiesc atunci când, încălcând plini de îndrăzneală îngrădirile şi 
opreliştile societăţii omeneşti, ei îşi găsesc satisfacţia în a stabili acele legături 
şi asocieri sau acele sciziuni în sânul societăţii care le convin lor, după cum 
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caput ix

sed inter flagitia et facinora et tam multas iniquitates sunt peccata pro
ficientium, quae a bene iudicantibus et vituperantur ex regula perfecti
onis et laudantur spe frugis sicut herba segetis. et sunt quaedam similia 
vel flagitio vel facinori et non sunt peccata, quia nec te offendunt, 
Dominum Deum nostrum, nec sociale consortium, cum conciliantur 
aliqua in usum vitae congrua et tempori, et incertum est an libidine 
habendi, aut puniuntur corrigendi studio potestate ordinata, et incertum 
est an libidine nocendi.
Multa itaque facta, quae hominibus improbanda viderentur, testimonio 
tuo approbata sunt et multa laudata ab hominibus te teste damnantur, 
cum saepe se aliter habet species facti et aliter facientis animus atque ar
ticulus occulti temporis. cum vero aliquid tu repente inusitatum et im
provisum imperas, etiamsi hoc aliquando vetuisti, quamvis causam 
imperii tui pro tempore occultes et quamvis contra pactum sit aliquorum 
hominum societatis, quis dubitet esse faciendum, quando ea iusta est 
societas hominum, quae servit tibi? sed beati qui te imperasse sciunt. 
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acestea le procură plăcere sau, dimpotrivă, îi supără şii nemulţumeşte. 
Toate, acestea se întâmplă atunci când oamenii te părăsesc pe tine, o, tu, 
izvor al vieţii, tu, care eşti singurul şi adevăratul creator şi îndrumător al 
întregului univers, se întâmplă atunci când, din trufia de a nu asculta decât 
de propria voinţă, oamenii sunt atraşi de o simplă parte din întreg ca şi cum 
această parte ar fi întregul însuşi49.
Dar, dacă din trufie te părăsim, tot la tine ne reîntoarcem cu o umilă 
smerenie, iar tu ne cureţi pe noi de obişnuinţa de a face rău şi te arăţi 
binevoitor faţă de păcatele celor ce ţi se mărturisesc; îţi pleci urechea la 
gemetele înlănţuiţilor şi ne dezlegi din cătuşele şi obezile pe care noi în
şine ni leam făurit, ca să nu mai ridicăm împotriva ta coarnele unei false 
libertăţi 50, din lăcomia de a stăpâni mereu mai mult, cu riscul de a pierde 
totul, iubindune mai mult pe noi înşine dccât pe tine, care eşti binele 
suprem al tuturor.

capitolul al ix-lea
Despre păcatele aparente, îngăduite 

de Dumnezeu în societăţile juste

Printre aceste ticăloşii şi nelegiuiri despre care am mai vorbit, printre atât de 
multele feluri de a săvârşi răul, se află şi păcatele acelora care păşesc pe calea 
cea bună; dacă le judecăm cu dreptate, potrivit unei reguli a desăvârşirii, 
aceste păcate trebuie condamnate, dar, pe de altă parte, ele trebuie şi lăudate, 
căci cei ce le săvârşesc făgăduiesc prin aceasta ivirea unei roade mai bune, aşa 
cum holda înverzită ne dă nădejdea unui seceriş bogat. săvârşim uneori fapte 
asemănătoare fie cu ticăloşiile împotriva naturii, fie cu nelegiuirile împotriva 
aproapelui, dar acestea nu sunt totuşi păcate, căci ele nu te rănesc nici pe 
tine, Domnul, Dumnezeul nostru, nici comunitatea în mijlocul căreia trăim. 
Aşa se întâmplă, de exemplu, atunci când cineva îşi agoniseşte un bun folo
sitor vieţii întrun chip potrivit cu vremea sa şi nu ştim dacă o face sau nu 
din pofta nedomolită de a stăpâni51; tot aşa, când cineva însărcinat cu pute
rea judecăţii pedepseşte un vinovat din dorinţa de al îndrepta, nu ştim dacă 
nu cumva o face şi din josnica plăcere de a face rău altuia.
Aşadar, multe din faptele noastre, care li se par oamenilor reprobabile, 
sunt totuşi îngăduite în lumina mărturiei tale dumnezeieşti, pe când 
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fiunt enim omnia a servientibus tibi vel ad exhibendum, quod ad prae
sens opus est, vel ad futura praenuntianda.

caput x

Haec ego nesciens irridebam illos sanctos servos et prophetas tuos. et 
quid agebam, cum irridebam eos, nisi ut irriderer abs te sensim atque 
paulatim perductus ad eas nugas, ut crederem ficum plorare, cum decer
pitur, et matrem eius arborem lacrimis lacteis? Quam tamen ficum si 
comedisset aliquis „sanctus“ alieno sane, non suo scelere decerptam, mis
ceret visceribus et anhelaret de illa angelos, immo vero particulas Dei 
gemendo in oratione atque ructando: quae particulae summi et veri Dei 
ligatae fuissent in illo pomo, nisi „electi sancti“ dente ac vente solverentur. 
et credidi miser magis esse misericordiam praestandam fructibus terrae 
quam hominibus, propter quos nascerentur. si quis enim esuriens peteret, 
qui manichaeus non esset, quasi capitali supplicio damnanda buccella 
videretur, si ei daretur.
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multe altele, lăudate şi apreciate de oameni, sunt condamnate de dreapta 
ta judecată; şi aceasta pentru că aparenţele faptelor noastre se deosebesc 
adesea de intenţiile şi de starea noastră de spirit, iar împrejurările în care 
le săvârşim ne sunt pe moment învăluite în taină. Dar când tu ne porun
ceşti pe neaşteptate să facem ceva neobişnuit şi nemaiîntâlnit, în ciuda 
faptului că ne interziseseşi anterior acest lucru, nu este nici o îndoială că 
această poruncă trebuie îndeplinită, chiar dacă pe moment tu ne ascunzi 
motivul ei şi chiar dacă ea încalcă pactul social stabilit întrun grup de 
oameni52; căci nu este dreaptă decât acea societate care ţi se supune. 
fericiţi sunt cei care înţeleg că tu eşti acela care ai dat o poruncă! Tot ceea 
ce fac slujitorii tăi se săvârşeşte fie pentru a se da o pildă de ceea ce este 
nevoie în prezent, fie pentru a prevesti faptele viitoare53.

capitolul al x-lea
Despre absurditatea concepţiei maniheiste 

referitoare la roadele pământului

eu nu cunoşteam aceste lucruri şi îi luam în râs pe acei sfinţi slujitori şi 
profeţi ai tăi. Dar ce altceva câştigam luândui pe ei în râs decât faptul de 
a mă arăta demn să fiu luat în derâdere de tine? Pe nesimţite şi în mod 
treptat, fusesem adus până întracolo, încât să iau în serios scorneala că 
smochina plânge atunci când este culeasă, la fel cum plânge, ca o mamă, 
cu lacrimi de lapte, pomul care ia dat naştere; dar că, în schimb, dacă 
vreun membru sfinţit al sectei ar mânca acea smochină – altul, desigur, 
decât cel care a săvârşit crima de a o rupe din pom, acesta ar mistuio în 
pântecele sale şi ar suflao apoi în afară sub formă de îngeri şi chiar de 
părticele din Dumnezeu, atunci când ar murmura rugăciuni sau când ar 
râgâi. Aceste părticele din Dumnezeul adevărat şi suprem ar fi rămas pe 
vecie ferecate în acea smochină dacă nu ar fi fost eliberate de dinţii şi de 
pântecele acelui sfânt ales54. În nenorocirea mea, credeam că trebuie să 
arătăm mai multă milă şi îndurare faţă de roadele pământului decât faţă 
de oameni, pentru a căror folosinţă ele fuseseră create. căci, dacă un om 
înfometat, care nu era maniheu, ar fi cerut o singură îmbucătură dintrun 
fruct, cel care iar fi dato miar fi părut demn de pedeapsa capitală55.



146 sfânTuL AugusTin

19

20

caput xi

Et misisti manum tuum ex alto et de hac profunda caligine eruisti animam 
meam, cum pro me fleret ad te mea mater, fidelis tua, amplius quam flent 
matres corporea funera. Videbat enim illa mortem meam ex fide et spi
ritu, quem habebat ex te, et exaudisti eam, Domine. exaudisti eam nec 
despexisti lacrimas eius, cum profluentes rigarent terram sub oculis eius 
in omni loco orationis eius: exaudisti eam.
nam unde illud somnium, quo eam consolatus es, ut vivere mecum ce
deret et habere mecum eandem mensam in domo? Quod nolle coeperat 
aversans et detestans blasphemias erroris mei. Vidit enim se stantem in 
quadam regula lignea et advenientem ad se iuvenem splendidum hilarem 
atque arridentem sibi, cum illa esset maerens et maerore confecta. Qui 
cum causas ab ea quaesisset maestitiae suae cotidianarumque lacrimarum 
docendi, ut adsolet, non discendi gratia, atque illa respondisset perditio
nem meam se plangere, iussisse illum, quo secura esset, atque admonuisse, 
ut attenderet et videret, ubi esset illa, ibi esse et me. Quod illa ubi atten
dit, vidit me iuxta se in eadem regula stantem. 
unde hoc, nisi quia erant aures tuae ad cor eius, o tu bone omnipotens, 
qui sic curas unumquemque nostrum, tamquam solum cures, et sic om
nes, tamquam singulos?

unde illud etiam, quod cum mihi narrasset ipsum visum et ego ad id 
detrahere conarer, ut illa se potius non desperaret futuram esse quod 
eram, continuo sine aliqua haesitatione: „non“, inquit, „non enim mihi 
dictum est: «ubi ille, ibi et tu», sed: «ubi tu, ibi et ille»“.
confiteor tibi, Domine, recordationem meam, quantum recolo, quod 
saepe non tacui, amplius me isto per matrem vigilantem responso tuo, 
quod tam vicina interpretationis falsitate turbata non est et tam cito vidit 
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capitolul al xi-lea
suferinţa mamei faţă de decăderea fiului său. 

Visul ei premonitoriu

Dar tu ai întins mâna ta din înălţimea cerului56 şi ai scos sufletul meu din 
acest adânc întuneric, în vreme ce mama mea, credincioasa ta slujitoare, 
plângea în faţa ta cu mai multă durere decât plâng mamele care văd corpu
rile fiilor lor coborâte în mormânt. căci prin puterea credinţei şi a Duhului 
pe care le avea de la tine, ea mă privea ca pe un mort. Şi tu ai ascultato, 
Doamne! Ai ascultato şi nu ai dispreţuit lacrimile ei, ale căror şuvoaie udau 
pământul de sub ochii ei, oriunde mergea să se roage. Da, ai ascultato!
Altfel cum aş putea explica acel vis prin care iai adus mângâiere până 
întratât încât să se înduplece, până la urmă, să trăiască alături de mine 
şi să se aşeze la masă cu mine sub acelaşi acoperiş? căci, la început, ea nu 
a mai vrut să trăiască alături de mine şi mă ocolea, de silă şi de groază faţă 
de blasfemiile rătăcirii mele57. sa văzut în vis cum stătea pe o stinghie de 
lemn58 şi spre ea se îndrepta un tânăr strălucitor şi vesel, care îi zâmbea, 
deşi ea era tristă şi cuprinsă de jale. Acesta a întrebato despre motivele 
durerii şi ale lacrimilor ei de fiecare zi, şi asta nu pentru că nu ştia şi ar fi 
vrut să afle, ci fiindcă, după cum se întâmplă în asemenea vise, voia săi 
comunice un anumit lucru59. când mama ia răspuns că ea deplânge 
pierzania sufletului meu, tânărul ia poruncit să fie liniştită şi a îndem
nato să se uite cu atenţie şi să vadă că în acelaşi loc unde se afla ea eram 
şi eu. când mama a privit cu atenţie, şia dat seama că eu stăteam alături 
de ea, pe aceeaşi stinghie de lemn.
De unde putea să vină un astfel de vis, dacă nu din faptul că tu ai plecat 
urechile tale spre inima ei60? căci tu, bunule şi atotputernicule Dumnezeu, 
eşti cel care veghezi asupra fiecăruia dintre noi, ca şi cum lai avea doar 
pe el în grijă, şi asupra tuturor laolaltă ca asupra fiecăruia în parte.
Desigur, tot de la tine a mai venit şi faptul că, atunci când ea mia povestit 
visul şi am încercat săl interpretez în sensul că mai degrabă nu ar trebui să 
fie ea disperată de posibilitatea de a se afla în viitor acolo unde eram eu, 
mama mia răspuns imediat şi fără nici cea mai mică şovăială: „nu, el nu a 
spus: «unde este el, vei fi şi tu!», ci a spus: «unde eşti tu, va fi şi el!»“
Îţi mărturisesc ţie, Doamne, tot cemi aduc aminte despre aceste fapte şi 
atât cât îmi aduc aminte. Aşa cum adesea am mai spuso, am fost foarte 
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quod videndum fuit – quod ego certe, antequam dixisset, non videram – 
etiam tum fuisse commotum quam ipso somnio, quo feminae piae gau
dium tanto post futurum ad consolationem tunc praesentis sollicitudinis 
tanto ante praedictum est.
nam novem ferme anni secuti sunt, quibus ego in illo limo profundi ac 
tenebris falsitatis, cum saepe surgere conarer et gravius alliderer, volutatus 
sum, cum tamen illa vidua casta, pia et sobria, quales amas, iam quidem 
spe alacrior, sed fletu et gemitu non segnior, non desineret horis omnibus 
orationum suarum de me plangere ad te, et intrabant in conspectum tuum 
preces eius, et me tamen dimittebas adhuc volvi et involvi illa caligine. 

caput xii

et dedisti alterum responsum interim, quod recolo. nam et multa prae
tereo, propter quod propero ad ea quae me magis urguent confiteri tibi, 
et multa non memini.
Dedisti ergo alterum per sacerdotem tuum, quendam episcopum nutri
tum in ecclesia et exercitatum in libris tuis. Quem cum illa femina rogas
set, ut dignaretur mecum colloqui et refellere errores meos et dedocere 
me mala ac docere bona – faciebat enim hoc, quos forte idoneos invenis
set – noluit ille, prudenter sane, quantum sensi postea. respondit enim 
me adhuc esse indocilem, eo quod inflatus essem novitate haeresis illius 
et nonnullis quaestiunculis iam multos imperitos exagitassem, sicut illa 
indicaverat ei. „sed“, inquit, „sine illum ibi. Tantum roga pro eo 
Dominum: ipse legendo reperiet, quis ille sit error et quanta impietas“. 
simul etiam narravit se quoque parvulum a seducta matre sua datum 
fuisse manichaeis, et omnes paene non legisse tantum verum etiam 
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mişcat de răspunsul pe care mi lai dat prin mijlocirea prevăzătoarei mele 
mame. ea nu sa lăsat tulburată de greşita, dar plauzibila interpretare pe 
care am dato eu visului său, ci, dimpotrivă, a înţeles foarte repede ceea ce 
trebuia înţeles şi eu nu înţelesesem deloc înainte ca ea să vorbească. Mult 
mai adânc ma impresionat acest lucru decât visul însuşi, prin care a fost 
prezisă acestei evlavioase femei o bucurie care urma să vină mult timp după 
aceea, ca so mângâie şi so întărească în grijile ei prezente.
căci au mai trecut încă aproape nouă ani dea lungul cărora mam scu
fundat întrun mâl adânc61 şi în bezna minciunii. Adesea am încercat să 
mă ridic, dar mai adânc mam prăvălit. Şi totuşi, această neprihănită, 
evlavioasă şi cumpătată femeie, o văduvă asemenea acelora dragi inimii 
tale, na încetat niciodată să se roage în fiecare clipă şi să verse lacrimi 
pentru mine înaintea ta. Visul a dat o nouă însufleţire speranţei sale, dar 
jalea şi gemetele sale de durere au rămas aceleaşi. Rugăciunile ei sau ridi
cat spre privirile tale62, şi totuşi tu mai lăsat să mă răstorn şi să mă prăvă
lesc în acel întuneric.

capitolul al xii-lea
Întrebat de Monica, un episcop prevesteşte 

viitoarea convertire a fiului ei

Îmi aduc aminte că, între timp, iai mai dat şi un alt răspuns la rugăciunile 
sale. Trec sub tăcere multe alte lucruri, căci mă grăbesc săţi mărturisesc 
următoarea întâmplare, care mă preocupă mult mai mult; de altfel, multe 
alte amănunte nici nu mi le mai amintesc.
iai dat acest alt răspuns prin mijlocirea unuia dintre preoţii tăi, un epis
cop hrănit în sânul bisericii şi priceput în studiul scripturilor tale. Mama 
la rugat să binevoiască să poarte cu mine o discuţie în care sămi dove
dească astfel cât de false sunt rătăcirile mele, sămi alunge răul din minte 
şi din suflet, şi să mă înveţe ce este bine. Adesea, el consimţea să facă aşa 
ceva, când găsea tineri potriviţi, dar a refuzat să o facă pentru mine, ceea 
ce a fost o hotărâre cu totul înţeleaptă, după cum am înţeles mai târziu. 
ia spus mamei mele că sunt încă necopt pentru această învăţătură, de
oarece noutatea acelei erezii ma umplut de trufie şi, după cum îi poves
tise chiar ea, tulburasem minţile multor oameni simpli prin întrebările 
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scriptitasse libros eorum sibique apparuisse nullo contra disputante et 
convincente, quam esset illa secta fugienda: itaque fugisse. 
Quae cum ille dixisset atque illa nollet adquiescere, sed instaret magis 
deprecando et ubertim flendo, ut me videret et mecum dissereret, ille iam 
substomachans taedio: „Vade“, inquit, „a me; ita vivas, fieri non potest, 
ut filius istarum lacrimarum pereat“.
Quod illa ita se accepisse inter colloquia sua mecum saepe recordabatur, 
ac si de caelo sonuisset.
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mele înşelătoare. „Lasăl în pace!“, ia mai spus el. „roagăte la Dumnezeu 
pentru el. Va descoperi el singur cât de mare este greşeala şi nelegiuirea 
citind cărţile acelor sectanţi.“ în acelaşi timp, ia mai povestit că el însuşi, 
când era copil, a fost încredinţat maniheilor de către mama sa, care fusese 
ademenită de aceştia, şi nu numai că a citit aproape toate cărţile lor, dar 
chiar lea şi copiat; fără săl lămurească sau săl convingă cineva cu argu
mente, şia dat seama singur că trebuie să se îndepărteze de această sectă 
şi astfel a părăsito.
chiar şi după ce episcopul îi povestise aceste lucruri, mama nu a vrut să 
se liniştească, ci şia sporit şi mai mult rugăminţile şi lacrimile, stăruind 
pe lângă el să mă vadă şi să poarte cu mine o discuţie. Plictisit şi iritat, 
acesta îi spuse în cele din urmă: „Hai, dute! Trăieşte ca şi până acum şi 
nu se poate ca fiul unor lacrimi ca ale tale să piară!“
Mai târziu, în discuţiile cu mine, mama îşi amintea adesea că a primit 
aceste cuvinte ca şi cum ar fi venit din ceruri.



1

Liber iV

caput i 

Per idem tempus annorum novem, ab undevicesimo anno aetatis meae 
usque ad duodetricensimum, seducebamur et seducebamus falsi atque 
fallentes in variis cupiditatibus et palam per doctrinas quas liberales vo
cant, occulte autem falso nomine religionis, hic superbi, ibi superstitiosi, 
ubique vani, hac popularis gloriae sectantes inanitatem usque ad theatri
cos plausus et contentiosa carmina et agonem coronarum faenearum et 
spectaculorum nugas et intemperantiam libidinum, illac autem purgari 
nos ab istis sordibus expetentes, cum eis, qui appellarentur electi et sancti, 
afferemus escas, de quibus nobis in officina aqualiculi sui fabricarent 
angelos et deos, per quos liberaremur. et sectabar ista atque faciebam cum 
amicis meis per me ac mecum deceptis.
irrideant me arrogantes et nondum salubriter prostrati et elisi a te, Deus 
meus, ego tamen confitear tibi dedecora mea in laude tua. sine me, ob
secro, et da mihi circuire praesenti memoria praeteritos circuitus erroris 
mei et immolare tibi hostiam iubilationis. 
Quid enim sum ego mihi sine te nisi dux in praeceps? Aut quid sum, cum 
mihi bene est, nisi sugens lac tuum aut furens te cibo, qui non corrum
pitur? et quis homo est quilibet homo, cum sit homo? sed irrideant nos 
fortes et potentes, nos autem infirmi et inopes confiteamur tibi.
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cArTeA A iV-A

capitolul i
Adânca degradare la care sa supus Augustin 

în cei nouă ani de maniheism

Pe parcursul acestor nouă ani, de la vârsta de nouăsprezece ani şi până la 
douăzeci şi opt, mă lăsam amăgit şii amăgeam şi pe alţii, înşelat şi înşelă
tor deopotrivă, la cheremul feluritelor mele pofte şi ambiţii, atât în mod 
public, prin practicarea ştiinţelor cunoscute sub numele de „arte liberale“1, 
cât şi pe ascuns, sub falsa denumire de religie; eram plin de trufie în primul 
caz, superstiţios în cel deal doilea, dar deopotrivă mânat de vanitate. Pe 
de o parte umblam ahtiat după deşertăciune gloriei populare, pe care o 
căutam în aplauzele asistenţei în concursurile de poezie, în luptele pentru 
dobândirea unor biete coroane de fân2, în fleacurile spectacolelor, în des
frânarea poftelor. Pe de altă parte, dorind să mă curăţesc de aceste mur
dării, aduceam alimente celor care erau numiţi „aleşi“ şi „sfinţi“, pentru 
ca ei sămi fabrice în bucătăria burdihanului lor îngeri şi dumnezei care să 
mă elibereze3. Acestea erau gândurile şi faptele pe care le urmăream, alături 
de prietenii mei, amăgiţi de mine şi împreună cu mine.
să râdă cei trufaşi de mine, să râdă de mine aceia care nau fost încă umi
liţi şi striviţi de tine, o, Dumnezeul meu, pentru propria lor mântuire! eu 
vreau totuşi sămi mărturisesc către tine ticăloşiile mele, spre cinstea şi 
mărirea ta4. Îngăduiemi, te implor, şi lasămă sămi readuc în memorie 
toate ocolişurile greşelii mele din trecut şi săţi înalţ o jertjă de laudă5!
căci ce sunt eu fără tine decât propria călăuză spre prăpastie? Şi ce sunt 
eu altceva decât o biată fiinţă care soarbe asemenea unui prunc din laptele 
tău şi se hrăneşte din hrana ta incoruptibilă? Şi ce este omul, oricine ar fi 
acest om, de vreme ce este doar un om? să râdă deci de mine cei tari şi 
cei puternici! iar noi, cei slabi şi cei săraci, să ne mărturisim şi să ne în
credinţăm ţie!
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caput ii

Docebam in illis annis artem rhetoricam et victoriosam loquacitatem 
victus cupiditate vendebam. Malebam tamen, Domine, tu scis, bonos 
habere discipulos, sicut appellantur boni, et eos sine dolo docebam dolos, 
non quibus contra caput innocentis agerent, sed aliquando pro capite 
nocentis. et, Deus, vidisti de longinquo lapsantem in lubrico et in multo 
fumo scintillantem fidem meam, quam exhibebam in illo magistro dili
gentibus vanitatem et quaerentibus mendacium, socium eorum. 
in illis annis unam habebam non eo quod legitimum vocatur coniugio 
cognitam, sed quam indagaverat vagus ardor inops prudentiae, sed unam 
tamen, ei quoque servans tori fidem; in qua sane experirer exemplo meo, 
quid distaret inter coniugalis placiti modum, quod foederatum esset ge
nerandi gratia, et pactum libidinosi amoris, ubi proles etiam contra votum 
nascitur, quamvis iam nata cogat se diligi.

recolo etiam, cum mihi theatrici carminis certamen inire placuisset, man
dasse mihi nescio quem haruspicem, quid ei dare vellem mercedis, ut vin
cerem, me autem foeda illa sacramenta detestatum et abominatum 
respondisse, nec si corona illa esset immortaliter aurea, muscam pro victoria 
mea necari sinere. necaturus enim erat ille in sacrificiis suis animantia et 
illis honoribus invitaturus mihi suffragatura daemonia videbatur. sed hoc 
quoque malum non ex tua castitate repudiavi, Deus cordis mei. non enim 
amare te noveram, qui nisi fulgores corporeos cogitare non noveram. Talibus 
enim figmentis suspirans anima nonne fornicatur abs te et fidit in falsis et 
pascit ventos? sed videlicet sacrificari pro me nollem daemonibus, quibus me 
illa superstitione ipse sacrificabam. Quid est enim aliud ventos pascere, quam 
ipsos pascere, hoc est errando eis esse voluptati atque derisui?
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capitolul al ii-lea
Augustin, profesor de retorică. 
relaţia nelegitimă cu o femeie. 

Dezgustul pentru practicile magice

În acei ani eram profesor în ştiinţa retoricii. Învins eu însumi de pofta de 
bani, vindeam altora arta de a învinge prin puterea cuvintelor. Preferam 
totuşi, după cum ştii, Doamne, să am elevi buni6 – „buni“ în măsura în 
care această denumire are aici vreun sens – şii învăţam fără nici un gând 
ascuns toate vicleniile pledoariilor avocăţeşti, dar nu ca să ducă la pieire 
capul unui nevinovat, ci să salveze, când sar ivi prilejul, viaţa unui vino
vat. Mai urmărit de departe, Dumnezeul meu, cum mă împleticeam pe 
acest pământ alunecos, şi prin fumul gros ai desluşit în mine scânteia unui 
anume fel de onestitate şi de bunăcredinţă, de care dădeam dovadă în 
lecţiile ţinute în faţa unor elevi care, ca şi mine, iubeau deşertăciunile şi 
căutau să înveţe cum să mintă mai bine.
Tot în anii aceia trăiam cu o femeie, de care nu eram însă legat prin ceea 
ce se numeşte o căsătorie legitimă, ci printro patimă nelămurită şi lipsită 
de chibzuinţă. ea a fost totuşi singura femeie pe care am cunoscuto şi 
căreia iam fost credincios7. Prin această convieţuire, am aflat din propria 
experienţă care este deosebirea dintre unirea conjugală, încheiată în sco
pul de a naşte copii, şi o legătură de dragoste înfiripată în scopul plăcerii, 
în urma căreia se nasc de asemenea copii, dar împotriva voinţei părinţilor 
lor; totuşi, odată născuţi, şi aceştia ne obligă săi iubim8.
Îmi mai aduc aminte că odată, când am avut intenţia să iau parte la o 
întrecere de recitări de poezie dramatică, un oarecare prezicător9 a trimis 
pe cineva să mă întrebe ce plată aş fi dispus săi dau ca să mă ajute să obţin 
victoria. Atunci eu, plin de greaţă şi de oroare faţă de acele dezgustătoare 
ritualuri, iam răspuns că, nici dacă ar fi vorba despre o coroană de aur 
nemuritoare, naş îngădui să fie ucisă nici măcar o muscă pentru victoria 
mea. căci acest om ar fi ucis în jertfele sale fiinţe vii şi ar fi susţinut că prin 
acele ofrande cere în sprijinul meu ajutorul demonilor. Dar, Doamne al 
inimii mele10, nu din dorinţa curată de aţi face pe plac am respins eu şi 
această ticăloşie. nu învăţasem încă să te iubesc şi, când mă gândeam la 
tine, nu puteam să mi te închipui decât asemenea unor străluciri cu totul 
corporale. sufletul care suspină după astfel de închipuiri oare nu se 
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caput iii 

ideoque illos planos, quos mathematicos vocant, plane consulere non 
desistebam, quod quasi nullum eis esset sacrificium et nullae preces ad 
aliquem spiritum ob divinationem dirigerentur. Quod tamen christiana 
et vera pietas consequenter repellit et damnat.
bonum est enim confiteri tibi, Domine, et dicere: miserere mei: cura 
animam meam, quoniam peccavi tibi, neque ad licentiam, peccandi abuti 
indulgentia tua, sed meminisse dominicae vocis: ecce sanus factus es; iam 
noli peccare, ne quid tibi deterius contingat.
Quam totam illi salubritatem interficere conantur, cum dicunt: „De caelo 
tibi est inevitabilis causa peccandi“ et „Venus hoc fecit aut saturnus aut 
Mars“, scilicet ut homo sine culpa sit, caro et sanguis et superba putredo, 
culpandus sit autem caeli ac siderum creator et ordinator. et quis est hic 
nisi Deus noster, suavitas et origo iustitiae, qui reddes unicuique secundum 
opera eius et cor contritum et humiliatum non spernis?

erat eo tempore vir sagax, medicinae artis peritissimus atque in ea nobi
lissimus, qui proconsul manu sua coronam illam agonisticam imposuerat 
non sano capiti meo, sed non ut medicus. nam illius morbi tu sanator, 
qui resistis superbis humilibus autem das gratiam. numquid tamen etiam 
per illum senem defuisti mihi aut destitisti mederi animae meae?
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desfrânează el departe de tine?11 nu se încrede el în minciuni şi nu aleargă 
el după vânt?12 nu am vrut, aşadar, să îl las pe prezicător să aducă jertfe 
demonilor săi în numele meu, în vreme ce, prin superstiţia de care eram 
înrobit atunci, mă jertfeam eu însumi acelor demoni13. căci ce înseamnă 
oare să alergi după vânt, dacă nu să alergi după nişte demoni şi, rătăcin
dute de la calea adevărului, să le dai prilej de plăceri şi de batjocură?

capitolul al iii-lea
Atras de astrologie, Augustin o respinge totuşi,  
în cele din urmă, la sfaturile unui bătrân medic

Acest fapt nu ma împiedicat săi consult pe acei şarlatani numiţi astro
logi14, deoarece, credeam eu pe atunci, ei nu se folosesc de nici o jertfă şi 
nu înalţă nici o rugăciune vreunui spirit ca săi ajute în prevestirile pe 
care le fac. Şi totuşi, adevărata evlavie creştină respinge şi condamnă cu 
hotărâre aceste practici.
căci ţie trebuie să ne încredinţăm sufletele, Doamne, şi să zicem: Îndurăte 
de mine, vindecă sufletul meu, căci am greşit înaintea ta15; în loc să abuzăm 
de marea ta îngăduinţă şi să ne luăm îndrăzneala de a păcătui, ar trebui 
să ne amintim mereu de cuvintele Domnului nostru: Iată că teai făcut 
sănătos. Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău16.
Acest adevăr înseamnă singura noastră mântuire, iar astrologii se stră
duiesc să o nimicească atunci când spun: „cauza păcatului nu poate fi 
ocolită şi ea este trimisă din cer“, sau: „Venus, saturn sau Marte au de
terminat acest fapt.“ ei vor astfel să ne facă să credem că omul – care nu 
este de fapt decât carne, sânge şi trufaşă putreziciune – ar fi o fiinţă fără 
vină şi că acela care poartă vina este creatorul şi organizatorul cerului şi 
al stelelor. Şi cine este acesta, dacă nu tu, Dumnezeul nostru, mângâiere 
şi izvor al dreptăţii, tu, care vei răsplăti fiecăruia după faptele sale17, tu, care 
nu dispreţuieşti inima înfrântă şi smerită18!
Trăia pe atunci un bărbat de o mare înţelepciune, foarte priceput în ştiinţa 
medicinei, ceea cei adusese multă faimă19. coroana cucerită de mine la 
un concurs el a fost acela care mia puso, cu propria sa mână, pe capul 
meu bolnav, dar nu în calitate de medic, ci în aceea de proconsul20. căci 
nu mâna unui doctor putea vindeca boala mea, ci doar tu puteai să mă 



158 sfânTuL AugusTin

6

Quia enim factus ei eram familior et eius sermonibus – erant enim sine 
verborum cultu vivacitate sententiarum iucundi et graves – assiduus et 
fixus inhaerebam, ubi congnovit ex colloquio meo libris genethliacorum 
esse me deditum, benigne ac paterne monuit, ut eos abicerem neque 
curam et operam rebus utilibus necessarium illi vanitati frustra impen
derem, dicens ita se illa didicisse, ut eius professionem primis annis aeta
tis suae deferre voluisset, qua vitam degeret, et si Hippocraten intellexisset, 
et illas utique litteras potuisse intellegere: et tamen non ob aliam causam 
se postea illis relictis medicinam assecutum, nisi quod eas falsissimas com
perisset et nollet vir gravis decipiendis hominibus victum quaerere. „At 
tu“, inquit, „quo te in hominibus sustentas, rhetoricam tenes, hanc autem 
fallaciam libero studio, non necessitate rei familiaris sectaris. Quo magis 
mihi te oportet de illa credere, qui eam tam perfecte discere elaboravi, quam 
ex ea sola vivere volui“. A quo ego cum quaesissem, quae causa ergo fa
ceret, ut multa inde vera pronuntiarentur, respondit ille, ut potuit, vim 
sortis hoc facere in rerum natura usquequaque diffusam. si enim de pa
ginis poetae cuiuspiam longe aliud canentis atque intendentis, cum forte 
quis consulit, mirabiliter consonus negotio saepe versus exiret, mirandum 
non esse dicebat, si ex anima humana superiore aliquo instinctu nesciente, 
quid in se fieret, non arte, sed sorte sonaret aliquid, quod interrogantis 
rebus factisque concineret.

et hoc quidem ab illo vel per illum procurasti mihi, et quid ipse postea 
per me ipsum quaererem, in memoria mea deliniasti. Tunc autem nec 
ipse nec carissimus meus nebridius, adulescens valde bonus et valde 



 confesiuni – iV 159

6

însănătoşeşti, tu, care te împotriveşti celor trufaşi, iar celor smeriţi le arăţi 
milă21. Tu nu ai pregetat totuşi să te foloseşti chiar şi de acest bătrân 
medic ca să mă ajuţi şi nai încetat nici o clipă să te îngrijeşti de vindeca
rea sufletului meu.
Am devenit deci mai apropiat de el şi ascultam cu mare luareaminte şi 
fără întrerupere cuvintele sale, căci, deşi nu era înzestrat cu o vorbire mă
iestrită, prin mintea sa vioaie spusele lui căpătau farmec şi greutate. când, 
pe parcursul convorbirilor noastre, a aflat că citeam cu patimă cărţile as
trologilor, el ma sfătuit, întrun chip binevoitor şi părintesc, să le arunc 
şi să nu mai irosesc în van eforturi şi griji care ar fi mai necesare pentru 
lucruri folositoare. Mia mai spus că el însuşi a studiat în tinereţe astrolo
gia şi chiar a avut intenţia săşi facă din ea o meserie cu care săşi câştige 
existenţa şi că, de vreme ce la înţeles pe Hipocrate22, desigur că ar fi putut 
înţelege la fel de bine şi acele cărţi de astrologie; totuşi, după o vreme, lea 
părăsit şi sa consacrat medicinei, şi nu din alt motiv decât datorită faptu
lui că a descoperit cât de false erau acele cărţi şi că el, un om cinstit, nu 
doreşte săşi câştige hrana înşelândui pe ceilalţi oameni. „Dar, a adăugat 
el, tu poţi să te întreţii de fapt din lecţiile de retorică şi te interesezi de 
această ştiinţă înşelătoare a astrologiei doar din curiozitate, şi nu din grija 
pentru nevoile familiei. cu atât mai mult trebuie deci să dai crezare spu
selor mele, cu cât eu mam străduit să învăţ astrologia atât de bine, încât 
sămi fac din ea un mijloc de subzistenţă.“ Lam întrebat atunci cum se 
face că multe astfel de preziceri se adeveresc în cele din urmă. el mia dat 
singurul răspuns cu putinţă: această adeverire trebuie pusă pe seama forţei 
întâmplării, răspândită peste tot în natură23. căci, a adăugat el, adesea un 
ghicitor deschide la nimereală cartea în care un oarecare poet cântă şi se 
gândeşte la un cu totul alt lucru decât cel pe care îl are în vedere ghicitorul, 
şi se întâmplă uneori, printro ciudată potrivire, să cadă peste un vers care 
corespunde situaţiei date; cu atât mai puţin este de mirare că mintea ome
nească, în virtutea unui instinct superior şi fără să ştie ce se petrece în ea 
însăşi, este în stare să dea glas unui răspuns care să se potrivească cu faptele 
şi treburile celui care cere să i se ghicească; desigur, această potrivire se 
datorează întâmplării, şi nu meşteşugului.
Aceasta a fost îndrumarea pe care am primito de la acel medic sau mai 
degrabă de la tine, Doamne, cu ajutorul lui; prin ea tu ai întipărit în 
memoria mea primele trăsături ale învăţăturii pe care mai târziu o voi 
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castus, irridens totum illud divinationis genus, persuadere mihi potue
runt, ut haec abicerem, quoniam me amplius ipsorum auctorum movebat 
auctoritas et nullum certum quale quaerebam documentum adhuc inve
neram, quo mihi sine ambiguitate appareret, quae ab eis consultis vera 
dicerentur, forte vel sorte, non arte inspectorum siderum dici. 

caput iv 

in illis annis, quo primum tempore in municipio, quo natus sum, docere 
coeperam, comparaveram amicum societate studiorum nimis carum, 
coaevum mihi et conflorentem flore adulescentiae. Mecum puer creverat 
et pariter in scholam ieramus pariterque luseramus. sed nondum erat sic 
amicus, quamquam ne tunc quidem sic, uti est vera amicitia, quia non 
est vera, nisi cum eam tu agglutinas inter haerentes tibi caritate diffusa in 
cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. sed tamen dulcis 
erat nimis, cocta fervore parilium studiorum. 
nam et a fide vera, quam non germanitus et penitus adulescens tenebat 
deflexeram eum in superstitiosas fabellas et perniciosas, propter quas me 
plangebat mater. Mecum iam errabat in animo ille homo, et non poterat 
anima mea sine illo. et ecce tu imminens dorso fugitivorum tuorum, 
Deus ultionum et fons misericordiarum simul, qui convertis nos ad te 
miris modis, ecce abstulisti hominem de hac vita, cum vix explevisset 
annum in amicitia mea, suavi mihi super omnes suavitates illius vitae 
meae.
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cerceta eu însumi cu atenţie24. căci, în acel moment, nici el, nici preaiu
bitul meu prieten nebridius, un tânăr foarte bun şi foarte curat25, care îşi 
bătea joc de orice fel de preziceri, nu au putut să mă convingă să renunţ 
la asemenea superstiţii. Mai mult decât îndemnul prietenilor mă impre
siona autoritatea autorilor unor asemenea cărţi şi nu găseam în ele nici o 
dovadă atât de sigură pe cât o doream care sămi demonstreze fără nici 
un dubiu că, dacă astrologii consultaţi spun câteodată adevărul, aceasta 
se datorează norocului sau întâmplării, şi nu unei ştiinţe întemeiate pe 
observarea stelelor.

capitolul al iv-lea
cea dintâi experienţă dureroasă: moartea  
tragică a unui prieten apropiat, pe care  
Augustin îl atrăsese în erezia maniheistă.  

imensa durere a tânărului profesor de retorică

În acei ani, când pentru prima oară începusem săi învăţ, ca magistru, pe 
alţii, în oraşul în care mă născusem, miam găsit un prieten foarte drag, 
care avea aceleaşi preocupări ca şi mine, fiind de aceeaşi vârstă şi, ca şi 
mine, în floarea tinereţii26. băiatul crescuse cu mine odată, împreună am 
mers la şcoală şi aceleaşi jocuri copilăreşti neau încântat. Dar atunci, în 
copilărie, el nu era încă pentru mine prietenul apropiat care avea să devină 
mai târziu; de altfel, chiar şi mai târziu, prietenia dintre noi nu a fost o 
adevărată prietenie, căci adevărată nu este decât acea prietenie pe care tu 
o întăreşti între cei ce se leagă de tine prin acea adâncă iubire revărsată în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care nea fost dăruit27. cu toate acestea, 
multă dulceaţă aflam în această prietenie, rumenită de dogoarea unor 
dorinţe şi a unor preocupări asemănătoare.
De la adevărata credinţă de care, ca tânăr, nu era nici el prea pătruns, lam 
întors către închipuirile mele primejdioase şi superstiţioase, din pricina 
cărora chiar mama mea mă deplângea. În sufletul său, acest prieten rătă
cea alături de mine şi nu mai puteam trăi fără el. Dar iată că tu, carei 
goneşti din spate pe cei care aleargă înaintea ta, o, Dumnezeule al răzbu
nărilor28, care eşti deopotrivă izvor al îngăduinţei, tu, care ne întorci la tine 
pe căi necunoscute şi tainice, iată că lai răpit din viaţa aceasta când abia 
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Quis laudes tuas enumerat unus in se uno, quas expertus est? Quid tunc 
fecisti, Deus meus, et quam investigabilis abyssus iudiciorum tuorum? 
cum enim laboraret ille febribus, iacuit diu sine sensu in sudore laetali 
et, cum desperaretur, baptizatus est nesciens me non curante et praesu
mente id retinere potius animam eius quod a me acceperat, non quod in 
nescientis corpore fiebat. Longe autem aliter erat. nam recreatus est et 
salvus factus, statimque, ut primo cum eo loqui potui – potui autem mox, 
ut ille potuit, quando non discedebam et nimis pendebamus ex invicem – 
temptavi apud illum irridere, tamquam et illo irrisuro mecum baptis
mum, quem acceperat mente atque sensu absentissimus. sed tamen iam 
se accepisse didicerat. At ille ita me exhorruit ut inimicum admonuitque 
mirabili et repentina libertate, ut, si amicus esse vellem, talia sibi dicere 
desi nerem. ego autem stupefactus atque turbatus distuli omnes motus 
meos, ut convalesceret prius essetque idoneus viribus valetudinis, cum 
quo agere possem quod vellem. sed ille abreptus dementiae meae, ut apud 
te servaretur consolationi meae: post paucos dies me absente repetitur 
febribus et defungitur.

Quo dolore contenebratum est cor meum, et quidquid aspiciebam mors erat. 
et erat mihi patria supplicium et paterna domus mira infelicitas, et quidquid 
cum illo communicaveram, sine illo in cruciatum immanem verterat. 
expetebant eum undique oculi mei, et non dabatur; et oderam omnia, 
quod non haberent eum, nec mihi iam dicere poterant: „ecce veniet“, sicut 
cum viveret, quando absens erat. factus eram ipse mihi magna quaestio et 
interrogabam animam meam, quare tristis esset et quare conturbaret me 
valde, et nihil noverat respondere mihi. et si dicebam: „Spera in Deum“, 
iuste non obtemperabat, quia verior erat et melior homo, quem carissimum 
amiserat, quam phantasma, in quod sperare iubebatur. solus fletus erat 
dulcis mihi et successerat amico meo in deliciis animi mei.
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se împlinise anul unei prietenii mai încântătoare pentru mine decât ori
care altă bucurie din viaţa pe care o trăisem până atunci.
cine ar putea să enumere toate binecuvântările tale, chiar dacă lear lua în 
seamă doar pe acelea pe care el însuşi lea încercat? cum aş putea eu să 
înţeleg, Dumnezeul meu, ce ai făptuit tu atunci? cum aş putea înţelege 
adâncul de nepătruns al judecăţilor tale? chinuit de febră, prietenul meu 
zăcea de multă vreme fără simţire, cuprins de sudorile morţii. De vreme ce 
orice speranţă de salvare era pierdută, el a fost botezat fără să fie conştient29. 
Mie nu mia păsat deloc de acest ritual, fiind convins că sufletul său va 
păstra mai degrabă ceea ce învăţase de la mine, şi nu gesturile făcute dea
supra capului său lipsit de cunoştinţă. Dar sa întâmplat cu totul altfel. căci 
şia venit în fire şi sa înzdrăvenit. imediat, îndată ce am putut săi vorbesc – şi 
anume când a putut el să vorbească cu mine, căci eu nu mă îndepărtasem 
nici un moment de lângă el, de vreme ce eram atât de legaţi unul de celă
lalt –, am încercat să glumesc cu el, gândind că va râde şi el împreună cu 
mine de un botez pe carel primise lipsit fiind cu totul de putinţa de a gândi 
sau de a simţi. Şi totuşi, el şia dat seama că fusese botezat. sa uitat la mine 
cu un fel de groază, ca la un duşman, şi, cu o neaşteptată şi ciudată since
ritate, ma ameninţat să încetez săi mai spun asemenea lucruri dacă vreau 
săi mai fiu prieten. Am rămas încremenit de uimire şi tulburat, dar miam 
ascuns emoţiile, aşteptând ca mai întâi să se pună pe picioare şi, redobân
dinduşi starea de sănătate, să fie în stare să asculte ce aş fi vrut săi spun. A fost 
răpit însă nebuniei mele de atunci, ca să fie păstrat în preajma ta, spre 
mângâierea mea de mai târziu: câteva zile după aceea, când eu nu eram de 
faţă, a fost din nou cuprins de friguri şi şia dat sufletul.
inima mea a fost cuprinsă de întunericul durerii30 şi, oriîncotro priveam, 
vedeam numai moarte. Propria mea patrie îmi devenise un chin, iar casa 
părintească – un cămin dezolant al nefericirii. Tot ceea ce împărtăşisem 
cu el se prefăcea acum, în absenţa lui, întro neînchipuită suferinţă. ochii 
mei îl căutau peste tot, dar nu le era dat săl regăsească. uram toate locu
rile, fiindcă nul mai aveau pe el şi nu mai puteau sămi şoptească: „iatăl, 
va veni!“, aşa cum îmi spuneau, pe când trăia, ori de câte ori el nu era de 
faţă. Devenisem pentru mine însumi o mare problemă şimi întrebam 
mereu sufletul de ce este trist şi de ce mă tulbură atâta, dar el nu ştia ce 
sămi răspundă. iar dacăi spuneam: Nădăjduieşte în Dumnezeu!31, el nu 
se supunea, şi pe bună dreptate, căci omul drag pe carel pierduse era 
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caput v

et nunc, Domine, iam illa transierunt, et tempore lenitum est vulnus 
meum. Possumne audire abs te, qui veritas es, et admovere aurem cordis 
mei ori tuo, ut dicas mihi, cur fletus dulcis sit miseris? An tu, quamvis 
ubique adsis, longe abiecisti a te miseriam nostram, et tu in te manes, nos 
autem in experimentis volvimur? et tamen nisi ad aures tuas ploraremus, 
nihil residui de spe nostra fieret. unde igitur suavis fructus de ama ritudine 
vitae carpitur gemere et flere et suspirare et conqueri? An hoc ibi dulce 
est, quod speramus exaudire te? recte istud in precibus, quia desiderium 
perveniendi habent. num in dolore amissae rei et luctu, quo tunc ope
riebar? neque enim sperabam revivescere illum aut hoc petebam lacrimis, 
sed tantum dolebam et flebam. Miser enim eram et amiseram gaudium 
meum. An et fletus res amara est et prae fastidio rerum, quibus prius 
fruebamur, et tunc, dum ab eis abhorremus, delectat?

caput vi

Quid autem ista loquor? non enim tempus quaerendi nunc est, sed con
fitendi tibi. Miser eram, et miser est omnis animus vinctus amicitia rerum 
mortalium et dilaniatur, cum eas amittit, et tunc sentit miseriam, qua 
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pentru el mai bun şi mai adevărat decât năluca în carel îndemnam să 
creadă. Doar plânsul îmi mai era dulce, căci el luase locul prietenului meu 
în bucuriile inimii32 mele.

capitolul al v-lea
Taina consolatoare a lacrimilor

Dar acum, Doamne, toate aceste suferinţe au trecut şi, cu timpul, rana mi 
sa vindecat. oare naş putea eu acum sămi aplec urechea inimii mele 
către gura ta şi să aflu de la tine, care eşti adevărul, de ce sunt dulci lacrimile 
pentru cei ce suferă? Deşi eşti pretutindeni prezent, vei azvârli oare departe 
de tine nenorocirea noastră şi vei rămâne închis în tine însuţi pe când noi 
ne vom zvârcoli în mari încercări? Şi totuşi, dacă nu vom înălţa plângerile 
noastre până la urechile tale, nu ne va mai rămâne nici o fărâmă din spe
ranţa noastră. cum se poate, aşadar, să culegem un fruct atât de dulce din 
amărăciunea acestei vieţi, din gemete, plânsete, suspine şi tânguiri33? este 
dulce oare acest fruct pentru că nădăjduim să ne auzi? fără îndoială că acest 
lucru e adevărat în privinţa rugăciunilor noastre, căci în ele se află dorinţa 
noastră de a ajunge până la tine. Dar la fel se întâmplă oare şi cu durerea 
pe care o simţim faţă de pierderea unui lucru, cu jalea în care mă prăbuşisem 
eu? căci nu mai aveam nici o nădejde ca prietenul meu să învie şi nu aceasta 
o ceream eu prin lacrimile mele; eram pur şi simplu îndurerat şi plângeam 
pentru că mă simţeam nenorocit şimi pierdusem bucuria. oare lacrimile 
nu sunt amare prin ele însele şi ne fac plăcere doar atunci când le comparăm 
cu regretul de a nu ne mai bucura de ceea ce avusesem mai înainte şi cu sila 
pe care neo dă această pierdere?34

capitolul al vi-lea
Din pricina durerii cauzate de pierderea prietenului,  

viaţa devine insuportabilă pentru Augustin

Dar ce să mai vorbesc despre toate acestea? nui vremea acum de pus 
întrebări, ci de mărturisit către tine. nefericit eram, căci nefericit este 
orice suflet încătuşat de dragostea pentru lucrurile muritoare şi se simte 
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miser est et antequam amittat eas. sic ego eram illo tempore et flebam 
amarissime et requiescebam in amaritudine. ita miser eram et habebam 
cariorem illo amico meo vitam ipsam miseram. nam quamvis eam mu
tare vellem, nollem tamen amittere magis quam illum et nescio an vellem 
vel pro illo, sicut de oreste et Pylade traditur, si non fingitur, qui vellent 
pro invicem simul mori, quia morte peius eis erat non simul vivere. sed 
in me nescio quis affectus nimis huic contrarius ortus erat et taedium 
vivendi erat in me gravissimum et moriendi metus. credo, quo magis 
illum amabam, hoc magis mortem, quae mihi eum abstulerat, tamquam 
atrocissimam inimicam oderam et timebam et eam repente consumptu
ram omnes homines putabam, quia illum potuit. sic eram omnino, 
memini. 
ecce cor meum, Deus meus, ecce intus; vide, quia memini, spes mea, qui 
me mundas a talium affectionum immunditia, dirigens oculos meos ad 
te et evellens de laqueo pedes meos. Mirabar enim ceteros mortales vivere, 
quia ille, quem quasi non moriturum dilexeram, mortuus erat, et me 
magis, quia ille alter eram, vivere illo mortuo mirabar. bene quidam dixit 
de amico suo: dimidium animae suae. nam ego sensi animam meam et 
animam illius unam fuisse animam in duobus corporibus, et ideo mihi 
horrori erat vita, quia nolebam dimidius vivere, et ideo forte mori metu
ebam, ne totus ille moreretur, quem multum amaveram. 
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sfâşiat când le pierde. Doar atunci îşi înţelege nenorocirea, care îl măcina 
de fapt şi înainte de a le fi pierdut. Întro astfel de stare mă aflam eu în 
acea epocă, vărsam lacrimi amare şi în amărăciune mă odihneam35. Da, 
eram foarte nenorocit, şi totuşi viaţa aceea plină de durere îmi era mai 
scumpă chiar decât prietenul pe carel pierdusem. căci, deşi aş fi dorit să 
mio schimb cu una mai plăcută, naş fi vrut totuşi sămi pierd mai de
grabă viaţa decât prietenul; şi nu ştiu dacă aş fi consimţit sămi dau viaţa 
pentru prietenul meu, aşa cum se spune despre oreste şi Pylade – de no 
fi cumva o poveste închipuită – că au preferat să moară alături, unul 
pentru altul, căci moartea li se părea un rău mai mic decât faptul de a trăi 
fiecare separat de celălalt. eu eram însă stăpânit de un simţământ ciudat, 
cu totul deosebit de al celor doi prieteni: greaţa de a trăi, dar deopotrivă 
teama de moarte mă apăsau la fel de greu36. cred că marea dragoste pe 
care io purtam prietenului meu ma făcut să mă tem de moarte şi să o 
urăsc, cu atât mai mult cu cât ea îmi părea cel mai sălbatic vrăjmaş şi 
socoteam că îi va înghiţi dintrodată pe toţi oamenii, de vreme ce a fost 
în stare săl răpească pe el. În această stare mă aflam atunci, da, îmi aduc 
bine aminte!
iată inima mea, Dumnezeul meu, iatăi adâncurile tainice! Priveşte în ea şi 
vezi toate amintirile mele, căci tu eşti speranţa mea. Tu mă cureţi de mur
dăria unor astfel de trăiri, îndrumând ochii mei către tine şi smulgând din 
laţ picioarele mele37. Mă miram că toţi ceilalţi muritori trăiesc încă după ce 
murise cel pe care eu îl iubisem atât de mult, de parcă nar fi trebuit să 
moară niciodată. Încă şi mai mult mă miram că, după moartea lui, am 
rămas în viaţă eu, care nu eram decât un alt el însuşi. ce bine sa exprimat 
poetul când, vorbind despre un prieten, la numit „jumătatea sufletului 
său“38. Am simţit că sufletul lui şi sufletul meu nu au fost decât un singur 
suflet, trăind în două corpuri; şi de aceea îmi simţeam viaţa cuprinsă de 
groază, căci nu voiam să trăiesc cu sufletul înjumătăţit. Şi poate că singurul 
lucru care mă îndepărta de moarte era teama ca nu cumva, odată cu mine, 
să moară cu totul şi acela pe care îl iubisem atât de mult39.
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caput vii 

o, dementiam nescientem diligere homines humaniter! o, stultum ho
minem immoderate humana patientem! Quod ego tunc eram. itaque 
aestuabam, suspirabam, flebam, turbabar, nec requies erat nec consilium. 
Portabam enim concisam et cruentam animam meam impatientem por
tari a me, et ubi eam ponerem non inveniebam.
non in amoenis nemoribus, non in ludis atque cantibus nec in suave olen
tibus locis nec in conviviis apparatis nec in voluptate cubilis et lecti, non 
denique in libris atque carminibus adquiescebat. Horrebant omnia et ipsa 
lux, et quidquid non erat quod ille erat, improbum et taediosum erat prae
ter gemitum et lacrimas: nam in eis solis aliquantula requies. ubi autem 
inde auferebatur anima mea, onerabat me grandis sarcina miseriae. 
Ad te, Domine, levanda erat et curanda, sciebam, sed nec volebam nec 
valebam, eo magis, quod mihi non eras aliquid solidum et firmum, cum 
de te cogitabam. non enim tu eras, sed vanum phantasma et error meus 
erat deus meus. si conabar eam ibi ponere, ut requiesceret, per inane 
labebatur et iterum ruebat super me, et ego mihi remanseram infelix 
locus, ubi nec esse possem nec inde recedere. Quo enim cor meum fuge
ret a corde meo? Quo a me ipso fugerem? Quo non me sequerer?
et tamen fugi de patria. Minus enim eum quaerebant oculi mei, ubi vi
dere non solebant, atque a Thagastensi oppido veni carthaginem.
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capitolul al vii-lea
sufocat de durere, Augustin hotărăşte să părăsească  

oraşul natal şi să plece la cartagina

ce nebunie să nu fii în stare sâi iubeşti pe oameni în chip omenesc! o, 
nesocotitule care îţi înduri neîmpăcat şi fără măsură soarta omenească! 
Acesta este numele care mi se potrivea în acea vreme. Astfel mă frămân
tam cuprins de febră, suspinam şi jeleam apăsat de o adâncă tulburare, 
care numi îngăduia nici odihnă, nici vreun gând de viitor. Duceam cu 
mine un suflet sfâşiat şi însângerat care nu mai răbda să fie purtat de mine, 
dar pentru care nu găseam un loc unde săl las să se odihnească.
nici în crânguri încântătoare, nici în jocuri şi cântări, nici în locuri în
miresmate sau în alaiul ospeţelor, nici în voluptăţile iatacului şi ale aşter
nutului, în sfârşit, nici măcar în cărţi şi în poeme sufletul meu nuşi găsea 
alinare40. Toate mă îngrozeau, până şi lumina însăşi! orice nu era legat 
de prietenul meu îmi părea mohorât şi supărător, în afară de gemete şi 
de lacrimi, căci numai în ele mai aflam puţină linişte şi uşurare. ori de 
câte ori încercam sămi abat sufletul de la aceste suferinţe, mă dobora 
marea povară a nenorocirii.
Ştiam, Doamne, că spre tine sar fi cuvenit sămi înalţ sufletul ca să fie 
vindecat, ştiam, dar nici nu voiam, nici nu eram în stare să o fac, cu atât 
mai mult cu cât nu mă gândeam la tine ca la ceva statornic şi real. Dar 
nu în tine cel adevărat credeam eu atunci, ci întro închipuire deşartă, iar 
greşeala mea îmi era dumnezeu. Dacă încercam să găsesc în acest dum
nezeu închipuit un loc unde sămi aşez sufletul ca să se liniştească, acesta 
ar fi alunecat în hău şi sar fi prăbuşit din nou asupra mea; aşa încât eu 
am rămas pentru mine însumi asemenea unui loc pustiit şi nefericit, în 
care nici nu puteam rămâne şi din care nici nu puteam pleca. căci înco
tro ar fi putut inima mea să fugă din inima mea? Încotro aş fi putut să fug 
eu de mine însumi? Încotro maş fi putut îndrepta ca să scap de propriile 
mele urme?
Şi totuşi am fugit din patria mea, căci ochii mei îl căutau din ce în ce mai 
puţin pe prietenul meu prin locuri unde erau obişnuiţi săl vadă. Şi astfel, 
din oraşul Thagaste am venit la cartagina41.
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caput viii 

non vacant tempora nec otiose volvuntur per sensus nostros: faciunt in 
animo mira opera. ecce veniebant et praeteriebant de die in diem et ve
niendo et praetereundo inserebant mihi spes alias et alias memorias et 
paulatim resarciebant me pristinis generibus delectationum, quibus ce
debat dolor meus ille; sed succedebant non quidem dolores alii, causae 
tamen alio rum dolorum. nam unde me facillime et in intima dolor ille 
penetraverat, nisi quia fuderam in harenam animam meam diligendo 
moriturum acsi non moriturum?
Maxime quippe me reparabant atque recreabant aliorum amicorum so
lacia, cum quibus amabam quod pro te amabam, et hoc erat ingens fabula 
et longum mendacium, cuius adulterina confricatione corrumpebatur 
mens nostra pruriens in auribus. sed illa mihi fabula non moriebatur, si 
quis amicorum meorum moreretur. Alia erant, quae in eis amplius capie
bant animum, colloqui et corridere et vicissim benivole obsequi, simul 
legere libros dulciloquos, simul nugari et simul honestari, dissentire in
terdum sine odio tamquam ipse homo secum atque ipsa rarissima dissen
sione condire consensiones plurimas, docere aliquid invicem aut discere 
ab invicem, desiderare absentes cum molestia, suscipere venientes cum 
laetitia: his atque huius modi signis a corde amantium et redamantium 
procedentibus per os, per linguam, per oculos et mille motus gratissimos 
quasi fomitibus conflare animos et ex pluribus unum facere.
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capitolul al viii-lea
Trecerea timpului şi conversaţiile cu noi prieteni 

îndulcesc vechea suferinţă. Despre binefacerile prieteniei

clipele nu sunt pustii şi ele nu trec fără să lase urme în simţămintele 
noastre; dimpotrivă, ele au o adâncă şi uimitoare înrâurire asupra sufle
tului nostru. iată, clipele veneau şi plecau, fiecare zi adăugânduse alteia; 
şi, pe măsură ce veneau şi plecau, ele sădeau în mine noi speranţe şi noi 
amintiri. Puţin câte puţin, întruchipările bucuriilor de odinioară vindecau 
în mine durerile de acum, făcândule să dea înapoi. Şi totuşi, locul aces
tora îl luau, dacă nu alte suferinţe, măcar izvoarele unor suferinţe viitoare. 
căci de unde venea suferinţa aceasta care îmi pătrunsese în adâncul inimii, 
dacă nu din faptul cămi risipisem sufletul peste un nisip mişcător, iubind 
o fiinţă muritoare ca şi când ea nu ar fi trebuit să moară niciodată?
ceea ce mă întărea şi mă consola cel mai mult erau mângâierile celorlalţi 
prieteni, cu care împărtăşeam atracţia pentru uriaşa nălucire pe care o 
iubeam, în loc să te iubesc pe tine, acea nesfârşită minciună ale cărei 
desfrânate dezmierdări perverteau minţile noastre, gâdilândune auzul42 
cu false învăţături43. chiar dacă vreunul dintre prietenii mei ar fi murit, 
această nălucire nar fi murit pentru mine. Altele erau plăcerile care, în 
compania prietenilor mei, îmi subjugau sufletul: discutam şi râdeam îm
preună, ne dădeam unul altuia mici semne de bunăvoinţă reciprocă, ci
team împreună cărţi încântătoare, flecăream, măgulindune unul pe altul. 
Dacă ne mai certam câteodată, o făceam fără duşmănie, aşa cum cineva 
se ceartă cu sine însuşi şi, prin chiar aceste rare neînţelegeri, dădeam un 
gust mai plăcut consensului aproape unanim. fiecare dintre noi avea ceva 
săi înveţe pe ceilalţi şi ceva de învăţat la rândul lui de la ei. când cineva 
lipsea, era dorit cu ierăbdare şi întâmpinat, atunci când se întorcea, cu o 
mare bucurie. Aceste semne şi altele asemănătoare, care pornesc din inima 
celor ce se iubesc, împărtăşinduşi unul altuia sentimentele, şi se exprimă 
prin înfăţişare şi prin vorbire, prin priviri şi prin nenumărate alte gesturi 
încântătoare, toate aceste mărturii aprindeau sufletele noastre ca pe nişte 
surcele, topindule întrunul singur.
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caput ix 

Hoc est, quod diligitur in amicis et sic diligitur, ut rea sibi sit humana 
conscientia, si non amaverit redamantem aut si amantem non redama
verit, nihil quaerens ex eius corpore praeter indicia benivolentiae. Hinc 
ille luctus, si quis moriatur, et tenebrae dolorum et versa dulcedine in 
amaritudinem cor madidum et ex amissa vita morientium mors viven
tium. 
beatus qui amat te et amicum in te et inimicum propter te. solus enim 
nullum carum amittit, cui omnes in illo cari sunt, qui non amittitur. et 
quis est iste nisi Deus noster, Deus, qui fecit caelum et terram et implet 
ea, quia implendo ea fecit ea? Te nemo amittit, nisi qui dimittit, et quia 
dimittit, quo it aut quo fugit nisi a te placido ad te iratum? nam ubi non 
invenit legem tuam in poena sua? Et lex tua veritas et veritas tu. 

caput x 

Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam, et salvi erimus. nam 
quoquoversum se verterit anima hominis, ad dolores figitur alibi prae
terquam in te, tametsi figitur in pulchris extra te et extra se. Quae tamen 
nulla essent, nisi essent abs te. Quae oriuntur et occidunt et oriendo 
quasi esse incipiunt et crescunt, ut perficiantur, et perfecta senescunt et 
intereunt: et non omnia senescunt et omnia intereunt. ergo cum oriun
tur et tendunt esse, quo magis celeriter crescunt, ut sint, eo magis festi
nant, ut non sint. sic est modus eorum. Tantum dedisti eis, quia partes 
sunt rerum, quae non sunt omnes simul, sed decedendo ac succedendo 
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capitolul al ix-lea
fericit este doar acela careşi iubeşte prietenii 

în numele lui Dumnezeu

Aceste lucruri le iubim la prieteni, şi le iubim în aşa fel încât conştiinţa 
noastră omenească sar simţi vinovată dacă nu iam iubi pe cei care ne 
iubesc44, fără să cerem de la fiinţa lor altceva decât dovezi de bunăvoinţă. 
De aici se naşte marea jale care ne cuprinde când ne moare un prieten, 
de aici genunea durerilor şi inima scăldată în lacrimi în momentul în care 
plăcerea se preschimbă în amărăciune; de aceea, pierderea vieţii prieteni
lor devine o adevărată moarte pentru cei rămaşi în viaţă.
fericit este, Doamne, cel care te iubeşte pe tine şi îşi iubeşte prietenul în 
tine, iar pe neprieten îl iubeşte din dragoste faţă de tine. căci pe cel drag 
nu şil pierde decât cine îi iubeşte pe toţi oamenii întru acela care nu poate 
fi pierdut. Şi cine este acela, dacă nu Domnul nostru, Dumnezeul care a 
făcut cerul şi pământul45 şi lea împlinit cu fiinţa sa, căci doar împlinin
dule lea făcut? nimeni nu te poate pierde pe tine, afară de cel care te 
părăseşte. iar dacă te părăseşte cineva, încotro va fugi şi încotro se va 
îndrepta, dacă nu dinspre blândeţea ta către mânia ta? oriunde se va duce, 
va afla legea ta ca săl pedepsească. Fiindcă legea ta este adevărul, iar ade
vărul eşti tu46.

capitolul al x-lea
sufletul nuşi poate găsi liniştea în lucrurile create,  

oricât ar fi ele de frumoase

Dumnezeule al virtuţilor, făne iarăşi precum am fost, aratăţi faţa către noi 
şi vom fi mântuiţi47. căci, oriîncotro sar îndrepta, sufletul omului nu va 
găsi decât dureri dacă se va agăţa de altceva decât de tine, chiar dacă sar 
agăţa de lucruri frumoase, dar aflate în afara ta, Doamne48, şi în afara su
fletului însuşi. Aceste lucruri frumoase nu ar fiinţa dacă nu ar primi fiinţă 
de la tine. ele se nasc şi mor49 şi, prin naşterea lor, ele îşi încep, ca să 
spunem aşa, fiinţarea; apoi cresc până îşi ating desăvârşirea şi, odată atinsă 
această desăvârşire, îmbătrânesc şi pier. nu toate lucrurile ajung la bătrâ
neţe, dar toate mor. Aşadar, lucrurile se nasc şi năzuiesc spre fiinţă; dar, cu 
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agunt omnes universum, cuius partes sunt. ecce sic peragitur et sermo 
noster per signa sonantia. non enim erit totus sermo, noster per signa 
sonantia. non enim erit totus sermo, si unum verbum non decedat, cum 
sonuerit partes suas, ut succedat aliud.
Laudet te ex illis anima mea, Deus, creator omnium, sed non in eis infiga
tur glutine amoris per sensus corporis. eunt enim quo ibant, ut non sint, 
et conscindunt eam desideriis pestilentiosis, quoniam ipsa esse vult et 
requiescere amat in eis, quae amat. in illis autem non est ubi, quia non 
stant: fugiunt, et quis ea sequitur sensu carnis? Aut quis ea comprehendit, 
vel cum praesto sunt? Tardus est enim sensus carnis, quoniam sensus 
carnis est: ipse est modus eius. sufficit ad aliud, ad quod factus est, ad 
illud autem non sufficit, ut teneat transcurrentia ab initio debito usque 
ad finem debitum. in verbo enim tuo, per quod creantur, ibi audiunt: 
„Hinc et huc usque“.

caput xi 

noli esse vana, anima mea, et obsurdescere in aure cordis tumultu vani
tatis tuae. Audi et tu: verbum ipsum clamat, ut redeas, et ibi est locus 
quietis imperturbabilis, ubi non deseritur amor, si ipse non deserat. ecce 
illa discedunt, ut alia succedant et omnibus suis partibus constet infima 
universitas. „numquid ego aliquo discedo?“ ait verbum Dei. ibi fige man
sionem tuam, ibi commenda quiquid inde habes, anima mea, saltem 
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cât cresc mai repede ca săşi împlinească fiinţarea, cu atât mai mult ele se 
grăbesc spre propria nefiinţă. Aceasta este legea căreia i se supun. Tu leai 
hărăzit o astfel de menire, deoarece ele sunt părţi ale unui întreg. nu toate 
părţile fiinţează deopotrivă şi în acelaşi timp, ci, dispărând şi apărând una 
după alta, alcătuiesc împreună acel întreg ale cărui părţi sunt. Tot astfel şi 
discursul nostru se împlineşte ca un întreg folosind semne sonore. căci 
un enunţ nu va deveni complet dacă fiecare cuvânt, odată ce părţile sale 
sonore sau făcut auzite, nu ar dispărea făcând loc următorului cuvânt50.
fie ca sufletul meu să te laude pentru aceste lucruri frumoase, o, Dumnezeule, 
creator al tuturor! el nu trebuie să se lase însă încătuşat în cleiul iubirii faţă 
de ele, pe care o primim prin simţurile corpului. căci lucrurile frumoase 
merg pe drumul lor către nefiinţă şi ne sfâşie sufletul cu dorinţe dezgustă
toare, deoarece însuşi sufletul nostru vrea să fie cu ele, le iubeşte şi îşi caută 
în ele odihna. Dar în aceste lucruri nu se află loc pentru odihnă, fiindcă ele 
nu sunt statornice, ci se găsesc întro curgere neîntreruptă. cine ar putea 
oare să le urmărească îndeaproape prin simţurile corporale? cine ar putea 
să le oprească şi să le cuprindă, chiar şi atunci când sunt în faţa noastră? 
nimeni, desigur, căci simţurile corporale sunt greoaie tocmai pentru că 
sunt simţuri corporale: ele sunt limitate prin chiar felul lor de a fi. simţurile 
îşi îndeplinesc în chip satisfăcător menirea pentru care au fost create, dar 
nu au destulă forţă ca să oprească din curgerea lor lucrurile care trec atât de 
repede dinspre începutul care lea fost sortit către sfârşitul ce lea fost sortit. 
căci în cuvântul tău, care pe toate lea creat, lucrurile îşi aud legea: „Vei 
merge de aici şi până aici!“

capitolul al xi-lea
Lucrurile create sunt instabile, 

căci doar Dumnezeu este statornic

nu te lăsa cuprins de vanitate, suflet al meu, şi nu îngădui ca urechea 
inimii tale să asurzească din pricina zarvei deşertăciunii tale51! Ascultă şi 
tu: cuvântul însuşi te cheamă să te reîntorci la el. În el se află locul odih
nei care nu poate fi tulburată, el este cel care nu va părăsi niciodată iubi
rea pentru tine dacă tu nu vei părăsi iubirea pentru el. Priveşte, în lumea 
aceasta unele lucruri pier, pentru ca altele să le ia locul, aşa încât întregul 



176 sfânTuL AugusTin

17

18

fatigata fallaciis. Veritati commenda tibi est a veritate, et non perdes 
aliquid, et reflorescent putria tua et sanabuntur omnes languores tui et 
fluxa tua reformabuntur et renovabuntur et constringentur ad te et non 
te deponent, quo descendunt, sed stabunt tecum et permanebunt ad 
semper stantem ac permanentem Deum. 

ut quid perversa sequeris carnem tuam? ipsa te sequatur conversam. 
Quidquid per illam sentis in parte est et ignoras totum, cuius hae partes 
sunt, et delectant te tamen. sed si ad totum comprehendendum esset 
idoneus sensus carnis tuae ac non et ipse in parte universi accepisset pro 
tua poena iustum modum, velles, ut transiret quidquid existit in prae
sentia, ut magis tibi omnia placerent. nam et quod loquimur, per eun
dem sen sum carnis audis et non vis utique stare syllabas, sed transvolare, 
ut aliae veniant et totum audias. ita semper omnia, quibus unum aliquid 
constat, et non sunt omnia simul ea, quibus constat: plus delectant omnia 
quam singula, si possint sentiri omnia. sed longe his melior qui fecit 
omnia, et ipse est Deus noster, et non discedit, quia nec succeditur ei. 

caput xii 

si placent corpora, Deum ex illis lauda et in artificem eorum retorque 
amorem, ne in his, quae tibi placent, tu displiceas. si placent animae, in 
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să se păstreze cu toate părţile sale, oricât ar fi el de neînsemnat. „Trec eu 
oare de la un lucru la altul?“ întreabă cuvântul lui Dumnezeu. În el săţi 
statorniceşti tu locuinţa, lui săi încredinţezi tot ceea ce ai primit de la el, 
tu, suflet al meu, cel puţin acum, când eşti obosit de atâtea înşelăciuni şi 
dezamăgiri. Încredinţează Adevărului tot ceea ce ai primit de la Adevăr 
şi nu vei pierde nimic; tot ceea ce este veşted în tine va înflori, toate bolile 
tale vor fi vindecate. Părţile tale pieritoare se vor reîmprospăta, se vor 
reînnoi şi se vor strânge în jurul tău; şi nu te vor târî cu ele în hăul spre 
care ele coboară, ci vor rămâne şi vor dăinui împreună cu tine, alături de 
Dumnezeu, care rămâne şi dăinuie pentru totdeauna52.
De ce, suflet al meu, te înjoseşti luândo pe urmele trupului tău? Întoarcete 
din drum şi lasăl pe el să te urmeze! orice lucru pe carel simţi cu ajuto
rul trupului nu este decât o parte dintrun întreg, pe care nul cunoşti, dar 
ale cărui părţi te încântă totuşi. Dar dacă simţurile trupului tău ar fi fost 
în stare să cuprindă întregul şi dacă ele nar fi primit din partea lui 
Dumnezeu o cuvenită mărginire ca pedeapsă pentru rătăcirile tale, atunci, 
desigur, tu ai fi vrut ca toate lucrurile care există în prezent să treacă mai 
departe, pentru ca tu să dobândeşti o plăcere mai mare avândule pe toate 
întrun întreg. Tot printrun astfel de simţ al trupului tu eşti în stare să 
auzi cuvintele pe care le rostim, dar nu vrei ca silabele să rămână nemişcate, 
ci, dimpotrivă, ca fiecare să fugă repede, aşa încât să lase locul celorlalte şi 
tu să le auzi pe toate împreună ca pe un întreg53. Aşa se întâmplă întot
deauna cu părţile care alcătuiesc împreună un întreg: nu toate părţile care 
alcătuiesc întregul fiinţează în acelaşi timp, dar atunci când pot fi perce
pute toate la un loc, ca o totalitate, ele ne oferă împreună mai multă plă
cere decât fiecare în parte. Dar cu mult mai bun decât toate acestea este 
cel care lea creat pe toate, însuşi Dumnezeul nostru: el nu trebuie să se 
dea în lături, fiindcă nimic nu vine săi urmeze.

capitolul al xii-lea
Dacă iubim lucrurile create, 

trebuie să o facem în numele Domnului

Dacă lucrurile corporale îţi fac plăcere, pe Dumnezeu săl slăveşti prin 
ele, o, suflet al meu, şi săţi întorci iubirea ta către cel care lea plăsmuit, 
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Deo amentur, quia et ipsae mutabiles sunt et in illo fixae stabiliuntur: 
alioquin irent et perirent. in illo ergo amentur, et rape ad eum tecum 
quas potes et dic eis: „Hunc amemus: ipse fecit haec et non est longe. 
non enim fecit atque abiit, sed ex illo in illo sunt. ecce ubi est, ubi sapit 
veritas? intimus cordi est, sed cor erravit ab eo. Redite, praevaricatores, ad 
cor et inhaerete illi, qui fecit vos. state cum eo et stabitis, requiescite in 
eo et quieti eritis. Quo itis in aspera? Quo itis? bonum, quod amatis, ab 
illo est: sed quantum est ad illum, bonum est et suave; sed amarum erit 
iuste, quia iniuste amatur deserto illo quidquid ab illo est. Quo vobis 
adhuc et adhuc ambulare vias difficiles et laboriosas? non est requies, ubi 
quaeritis eam. Quaerite quod quaeritis, sed ibi non est, ubi quaeritis. 
beatam vitam quaeritis in regione mortis: non est illic. Quomodo enim 
beata vita, ubi nec vita?

Et descendit huc ipsa vita nostra et tulit mortem nostram et occidit eam de 
abundantia vitae suae et tonuit clamans, ut redeamus hinc ad eum in illud 
secretum, unde processit ad nos in ipsum primum virginalem uterum, ubi 
ei nupsit humana creatura, caro mortalis, ne semper mortalis; et inde velut 
sponsus procedens de thalamo suo exultavit ut gigans ad currendam viam. non 
enim tardavit, sed cucurrit clamans dictis, factis, morte, vita, descensu, 
ascensu, clamans, ut redeamus ad eum. et discessit ab oculis, ut redeamus 
ad cor et inveniamus eum. Abscessit enim et ecce hic est. noluit nobiscum 
diu esse et non reliquit nos. illuc enim abscessit, unde numquam recessit, 
quia mundus per eum factus est, et in hunc mundo erat et venit in hunc mun
dum peccatores saluos facere. Cui confitetur anima mea, et sanat eam, quo
niam peccavit illi. Filii hominum, quo usque graves corde? numquid et post 
descensum vitae non vultis ascendere et vivere? sed quo ascenditis, quando 
in alto estis et posuistis in caelo os vestrum? Descendite, ut ascendatis et 
ascendatis ad Deum. cecidistis enim ascendendo contra Deum.“
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pentru ca nu cumva, iubind lucrurile careţi plac, săi pricinuieşti lui 
neplăcere. Dacă îţi fac plăcere sufletele, întru Domnul să le iubeşti, căci 
şi ele sunt schimbătoare şi nuşi găsesc statornicia decât atunci când se 
agaţă de el; altfel, ele se petrec şi pier. iubeştele deci în el, împingele 
alături de tine spre Domnul, atâtea câte eşti tu în stare să porţi şi spunele: 
„Doar pe el săl iubim! căci el a tăcut toate lucrurile şi nu se îndepărtează 
de ele. După ce a făcut lucrurile, el nu lea părăsit; ele toate au fost create 
din el şi în el fiinţează. iată, el se află oriunde simţim gustul adevărului. 
se află în adâncul inimii noastre, dar inima noastră sa rătăcit de el. Puneţi 
la inimă, păcătoşilor54, şi alipiţivă sufletul de el, care va creat. rămâneţi 
alături de el şi veţi dobândi statornicie, odihniţivă întrînsul şi veţi fi 
împăcaţi! spre ce prăpăstii vă îndreptaţi, încotro vă duceţi? binele pe 
carel iubiţi de la el vine. Dar un lucru este bun şi plăcut doar în măsura 
în care îl iubiţi în şi pentru Dumnezeu; el va deveni amar, şi pe bună 
dreptate, deoarece ar fi nedrept ca, după ce lam părăsit pe Dumnezeu, 
să iubim în continuare ceva care porneşte de la el. De ce să umblaţi me
reu şi mereu pe cărări anevoioase şi chinuitoare55? odihna nu se găseşte 
acolo unde o căutaţi voi. bine faceţi să căutaţi ceea ce căutaţi, dar aceasta 
nu se află acolo unde căutaţi voi. În ţinutul morţii voi căutaţi viaţa fericită: 
ea nu se află acolo. cum poate să fie viaţa fericită undeva unde nici măcar 
nu există viaţă?
A coborât aici, între noi, însăşi Viaţa noastră56 şi a luat asupra sa moartea 
noastră. el nea ucis moartea prin preaplinul vieţii sale şi cu voce de tunet 
nea chemat din această lume la el, în tainicul lăcaş de unde a purces spre 
noi, mai întâi în sânul unei fecioare, unde şia adăugat calitatea de om, 
această carne muritoare, aşa încât ea să nu rămână pentru totdeauna 
muritoare. De acolo a venit asemenea unui mire, ieşind din cămara sa de 
nuntă, şi sa bucurat ca un viteaz să străbată în fugă calea sa57. el nu a 
zăbovit pe drumul său, ci a alergat mereu, strigând către noi prin spusele 
şi prin faptele sale, prin moartea şi prin viaţa sa, prin coborârea lui în 
infern şi prin înălţarea lui la ceruri, da, strigând către noi şi chemândune 
să ne reîntoarcem la el. el sa îndepărtat de privirile noastre pentru ca 
noi să ne reîntoarcem în inimile noastre şi acolo săl regăsim pe el. el a 
plecat, şi totuşi, iată, se află aici, cu noi58. nu a voit să rămână mult timp 
cu noi, dar nu nea părăsit. el sa reîntors acolo de unde nu a plecat nici
odată, deoarece lumea printrînsul sa făcut59 şi în această lume el sa aflat 
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Dic eis ista, ut plorent in convalle plorationis, et sic eos rape tecum ad 
Deum, quia de spiritu eius haec dicis eis, si dicis ardens igne caritatis.

caput xiii 

Haec tunc non noveram et amabam pulchra inferiora et ibam in profun
dum et dicebam amicis meis: „num amamus aliquid nisi pulchrum? 
Quid est ergo pulchrum? et quid est pulchritudo? Quid est quod nos 
allicit et conciliat rebus, quas amamus? nisi enim esset in eis decus et 
species, nullo modo nos ad se moverent.“ et animadvertebam et videbam 
in ipsis corporibus aliud esse quasi totum et ideo pulchrum, aliud autem, 
quod ideo deceret, quoniam apte accommodaretur alicui, sicut pars cor
poris ad universum suum aut calciamentum ad pedem et similia. et ista 
consideratio scaturrivit in animo meo ex intimo corde meo, et scripsi 
libros „De pulchro et apto“, puto, duos aut tres; tu scis, Deus: nam exci
dit mihi. non enim habemus eos, sed aberaverunt a nobis nescio quo
modo.
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şi a venit în lumea aceasta ca să mântuiască pe cei păcătoşi60. Lui i se măr
turiseşte sufletul meu şi el este acela care îl va însănătoşi, deoarece faţă de 
el am greşit. Până când, fii ai oamenilor, veţi rămâne cu inimile împietrite?61 
oare nici după ce Viaţa a coborât către voi nu voiţi să vă înălţaţi şi să 
trăiţi? Dar cum să vă mai înălţaţi, de vreme ce staţi deja pe înălţimi şi 
gura voastră o îndreptaţi împotriva cerului62? coborâţi de acolo ca să puteţi 
urca, să urcaţi de data aceasta către Dumnezeu. căci voi vaţi prăbuşit, 
înălţânduvă împotriva lui Dumnezeu.“
spunele aceste lucruri, suflet al meu, celor pe carei iubeşti, pentru ca ei 
să plângă în această vale a plângerii, şi prin aceasta săi iei cu tine şi săi 
duci către Dumnezeu. căci dacă spui aceste lucruri aprins de flacăra 
milei înseamnă că spiritul lui îţi insuflă cuvintele.

capitolul al xiii-lea
Augustin este preocupat de problema frumosului 

şi scrie o carte cu această temă

nu cunoşteam însă pe atunci toate aceste adevăruri. Îndrăgeam lucrurile 
frumoase, dar inferioare şi pieritoare, îndreptândumă astfel către infern63. 
spuneam adesea prietenilor mei: „oare iubim noi vreun lucru dacă nu 
este frumos? Dar atunci ce este frumosul? Şi ce este frumuseţea? ce 
anume ne atrage şi ne leagă de lucrurile pe care le iubim? Dacă ele nu ar 
avea o anumită distincţie şi o anumită formă frumoasă64, nu near mişca 
şi nu near atrage în nici un fel.“ când priveam cu atenţie lucrurile, ob
servam că există o deosebire între frumuseţea unui obiect privit ca un 
întreg şi frumuseţea care rezultă dintro potrivire exactă între părţi sepa
rate, aşa cum, de exemplu, fiecare parte a corpului se află în acord cu 
întregul din care face parte sau cum încălţămintea se potriveşte pe picior 
şi aşa mai departe. Această constatare a ţâşnit în mintea mea asemenea 
unui izvor din adâncul inimii mele şi am scris atunci o carte intitulată 
Despre frumos şi despre bineproporţionat, în două sau trei cărţi, dacămi 
amintesc bine. Tu ştii câte au fost, Doamne, căci eu am uitat. oricum, 
acum nu o mai am, căci sa pierdut în nu ştiu ce împrejurări65.
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caput xiv 

Quid est autem, quod me movit, Domine Deus meus, ut ad Hierium, 
romanae urbis oratorem, scriberem illos libros? Quem non noveram 
facie, sed amaveram hominem ex doctrinae fama, quae illi clara erat, et 
quaedam verba eius audieram, et placuerant mihi. sed magis, quia pla
cebat aliis et eum efferebant laudibus stupentes, quod ex homine syro, 
docto prius graecae facundiae, post in latina etiam dictor mirabilis exti
tisset et esset scientissimus rerum ad studium sapientiae pertinentium, 
mihi placebat. 
Laudatur homo et amatur absens. utrumnam ab ore laudantis intrat in 
cor audientis amor ille? Absit; sed ex amante alio accenditur alius. Hinc 
enim amatur qui laudatur, dum non fallaci corde laudatoris praedicari 
creditur, id est cum amans eum laudat. 

sic enim tunc amabam homines ex hominum iudicio; non enim ex tuo, 
Deus meus, in quo nemo fallitur.
sed tamen cur non sicut auriga nobilis, sicut venator studiis popularibus 
diffamatus, sed longe aliter et graviter et ita, quemadmodum et me laudari 
vellem? non autem vellem ita laudari et amari me ut histriones, quam
quam eos et ipse laudarem et amarem, sed eligens latere quam ita notus 
esse et vel haberi odio quam sic amari. ubi distribuuntur ista pondera 
variorum et diversorum amorum in anima una? Quid est, quod amo in 
alio, quod rursus nisi odissem, non a me detestarer et repellerem, cum sit 
uterque nostrum homo? non enim sicut equus bonus amatur ab eo qui 
nollet hoc esse, etiamsi posset, hoc et de histrione dicendum est, qui 
naturae nostrae socius est. ergone amo in homine quod odi esse, cum 
sim homo? grande profundum est ipse homo, cuius etiam capillos tu, 
Domine, numeratos habes et non minuuntur in te: et tamen capilli eius 
magis numerabiles quam affectus eius et motus cordis eius.
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capitolul al xiv-lea
Prima sa lucrare, Despre frumos şi despre 

bineproporţionat, Augustin io dedică lui Hierius,  
un orator din roma, pe care nul cunoştea personal

ce anume, Doamne, Dumnezeul meu, ma împins săi dedic lui Hierius, 
un orator din cetatea romei, această lucrare a mea? nul cunoşteam 
personal pe acest om, dar îl admiram datorită faimei strălucite pe care o 
avea ca profesor şi pentru câteva dintre cuvântările sale, pe care le aflasem 
şi care miau plăcut foarte mult. Dar şi mai mult ma impresionat faptul 
că toată lumea îl admira şi îl ridica în slăvi, mirânduse că un sirian, for
mat mai întâi la şcoala elocinţei greceşti, a ajuns după aceea un vorbitor 
minunat chiar şi în latină, şi că avea bogate cunoştinţe în problemele care 
ţin de studiul filozofiei.
Astfel se întâmplă că lăudăm un om şil îndrăgim chiar dacă se află de
parte de noi. să credem oare că acest fel de iubire porneşte pur şi simplu 
de pe buzele celui care aduce laude şi pătrunde în inima celui care ascultă 
aceste laude? nicidecum. Însă ardoarea unuia se aprinde de la înflăcărarea 
celuilalt, căci ne ataşăm de cel care este lăudat numai atunci când suntem 
convinşi că acela care îl laudă vorbeşte cu inima sinceră – cu alte cuvinte, 
numai atunci când lauda este pornită din iubire şi admiraţie.
iată cum, în acele vremuri, îi admiram pe oameni în acest chip, orientân
dumă după judecăţile pe care le auzeam de la alţi oameni, şi nu după 
judecata ta, Dumnezeul meu, întru care nimeni nu este înşelat.
Şi totuşi, nul admiram pe Hierius în chipul în care laş admira pe un 
faimos conducător de car de la circ sau pe un vânător aflat în mare cinste 
la public, ci cu totul altfel, şi anume cu gravitate şi cu un fel de admiraţie 
pe care miar fi plăcut să o dobândesc eu însumi. căci nu voiam să fiu 
admirat şi iubit precum actorii, cu toate că pe aceştia şi eu îi admiram şi 
îi iubeam; dimpotrivă, preferam să rămân mai degrabă necunoscut decât 
să devin vestit în acest mod şi mai degrabă să fiu privit cu ură decât să fiu 
iubit cum erau iubiţi ei. cum se pot împăca întrunul şi acelaşi suflet 
pornirile unor pasiuni atât de diferite şi adesea contrarii? cum se putea 
să iubesc la altul o calitate pe care naş fi dispreţuito şi naş fi îndepărtato 
de la mine dacă naş fi urâto cu totul, deşi oameni eram şi eu, şi celălalt? 
cineva poate iubi un cal bun, fără ca prin aceasta să dorească să fie şi el 
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23At ille rhetor ex eo erat genere, quem sic amabam, ut esse me vellem ta
lem; et errabam typho et circumferebar omni vento et nimis occulte gu
bernabar abs te. et unde scio et unde certus confiteor tibi, quod illum in 
amore laudantium magis amaveram quam in rebus ipsis, de quibus lau
dabatur? Quia si non laudatum vituperarent eum idem ipsi et vituperando 
atque spernendo ea ipsa narrarent, non accenderer in eo et non excitarer, 
et certe res non aliae forent nec homo ipse alius, sed tantummodo alius 
affectus narrantium. 
ecce ubi iacet anima infirma nondum haerens soliditati veritatis. sicut 
aurae linguarum flaverint a pectoribus opinantium, ita fertur et vertitur, 
torquetur ac retorquetur, et obnubilatur ei lumen et non cernitur veritas. 
et ecce est ante nos. 
et magnum quiddam mihi erat, si sermo meus et studia mea ille viro 
innotescerent: quae si probaret, flagrarem magis; si autem improbaret, 
sauciaretur cor vanum et inane soliditatis tuae. et tamen pulchrum illud 
atque aptum, unde ad eum scripseram, libenter animo versabam ob os 
contemplationis meae et nullo collaudatore mirabar.
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cal, chiar dacă acest lucru ar fi posibil. Dar nu acelaşi lucru se poate spune 
în privinţa unui actor, căci acesta împărtăşeşte aceeaşi natură ca şi noi. 
Pot eu atunci iubi la altul ceva ce detest să fiu eu însumi, deşi amândoi 
suntem oameni? ce taină adâncă este omul! Toţi perii capului său sunt 
număraţi de tine66, Doamne, şi nici unul nu este pierdut pentru tine. Şi 
totuşi, perii capului său sunt mult mai uşor de socotit decât patimile şi 
frământările inimii sale.
Însă acest orator era tipul de om pe care îl iubeam şi îl admiram în aşa fel 
încât să doresc să fiu asemenea cu el. rătăceam împins de orgoliu şi pur
tat încolo şi încoace de toate vânturile67, şi totuşi tu mă cârmuiai în mare 
taină68. cum aş putea să cunosc, cum aş putea săţi mărturisesc ţie cu 
certitudine dacă nu cumva îl iubeam pe Hierius mai degrabă din pricina 
iubirii celor pentru care îl lăudam decât pentru lucrurile însele pentru 
care era lăudat? Desigur că aşa stau lucrurile, căci, dacă aceiaşi oameni, în 
loc să îl laude, lar fi vorbit de rău şi ar fi relatat aceleaşi însuşiri ale sale, 
dar cu respingere, cu dispreţ de data aceasta, desigur că în acest caz nu 
iaş mai fi înflăcărat şi naş mai fi avut pentru el aceeaşi admiraţie. Şi 
totuşi, însuşirile sale ar fi rămas în realitate aceleaşi şi nici omul însuşi nu 
ar fi devenit altul. singurul lucru care sar fi schimbat ar fi fost atitudinea 
faţă de el a interlocutorilor mei69.
iată în ce stare jalnică lâncezeşte un suflet neputincios dacă nu a ajuns 
încă să se sprijine pe trăinicia adevărului. După cum bate răsuflarea vocii 
din pieptul celor care îşi dau cu părerea, aşa se lasă acest suflet purtat şi 
întors în toate părţile; el este împins şi răsturnat mereu, lumina i se întu
necă până întracolo încât nu mai poate desluşi adevărul, care, totuşi, se 
află înaintea ochilor noştri.
Mi se părea pe atunci un lucru de mare însemnătate dacă această scriere 
a mea, împreună cu preocupările mele în acest sens ar fi fost aduse la 
cunoştinţa celebrului bărbat. Dacă lear fi aprobat, înflăcărarea mea ar fi 
fost cu atât mai mare; dacă însă lear fi respins, inima mea, deşartă şi 
lipsită de sprijinul tău temeinic, ar fi rămas sfâşiată de durere. Totuşi, îmi 
făcea plăcere să mă gândesc mereu la problema frumosului şi a binepro
porţionatului, tema cărţii pe care io dedicasem lui Hierius. cu toate că 
nu aveam pe nimeni care sămi împărtăşească admiraţia pentru această 
temă, eram mândru de scrierea mea.
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caput xv

sed tantae rei cardinem in arte tua nondum videbam, omnipotens, qui 
facis mirabilia solus, et ibat animus meus per formas corporeas et pul
chrum, quod per se ipsum, aptum autem, quod ad aliquid accommodatum 
deceret, definiebam et distinguebam et exemplis corporeis adstruebam. et 
converti me ad animi naturam, et non me sinebat falsa opinio, quam de 
spiritalibus habebam, verum cernere. et irruebat in oculos ipsa vis veri et 
avertebam palpitantem mentem ab incorporea re ad liniamenta et colores 
et tumentes magnitudines et, quia non poteram ea videre in animo, pu
tabam me non posse videre animum meum. et cum in virtute pacem 
amarem, in vitiositate autem odissem discordiam, in illa unitatem, in ista 
quandam divisionem notabam, inque illa unitate mens rationalis et na
tura veritatis ac summi boni mihi esse videbatur, in ista vero divisione 
irrationalis vitae nescio quam substantiam et naturam summi mali, quae 
non solum esset substantia, sed omnino vita esset et tamen abs te non 
esset, Deus meus, ex quo sunt omnia, miser opinabar.
et illam monadem appellabam tamquam sine ullo sexu mentem, hanc 
vero dyadem, iram in facinoribus, libidinem in flagitiis, nesciens quid 
loquerer. non enim noveram neque didiceram nec ullam substantiam 
malum esse nec ipsam mentem nostram summum atque incommutabile 
bonum.

sicut enim facinora sunt, si vitiosus est ille animi motus, in quo est im
petus, et se iactat insolenter ac turbide, et flagitia, si est immoderata illa 
animae affectio, qua carnales hauriuntur voluptates, ita errores et falsae 
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capitolul al xv-lea
expunerea câtorva idei din lucrarea  

Despre frumos şi despre bineproporţionat.  
o critică a concepţiei estetice maniheiste

nu înţelegeam însă pe atunci faptul că punctul central al acestei probleme 
trebuie căutat în meşteşugul tău creator70, Dumnezeule atotputernic, căci 
tu singur faci minuni71; aşa încât spiritul meu se preocupa doar de formele 
corporale. Deosebeam deci frumosul de bineproporţionat şi defineam 
frumosul drept ceea ce place prin sine însuşi, iar bineproporţionatul, drept 
ceea ce place printro bună potrivire cu un alt lucru. ilustram această 
distincţie cu exemple din lumea corporală. Apoi miam îndreptat atenţia 
asupra naturii sufletului, dar concepţia greşită pe care o aveam despre cele 
sufleteşti numi îngăduia să pot distinge adevărul în această privinţă72. 
Puterea strălucitoare a adevărului izbucnea în faţa privirilor mele, dar eu 
îmi întorceam gândirea mea frământată de la lucrurile necorporale, în
dreptândo spre linii, culori şi alte întruchipări care se găsesc în corpuri; 
şi întrucât în suflet nu puteam să recunosc nici una din aceste calităţi 
vizibile, argumentam arătând că nu este cu putinţă să îmi văd propriul 
suflet73. iubeam pacea pe care o aduce în suflet virtutea, însă uram dez
binarea care vine odată cu viciul; de aceea remarcam faptul că în virtute 
există o oarecare unitate, iar în viciu, o anume scindare. Mi se părea că 
în unitatea virtuţii fiinţează gândirea raţională şi esenţa adevărului şi a 
binelui suprem; dimpotrivă, scindarea adusă de viciu însemna pentru 
mine viaţa iraţională, pe care mio închipuiam ca pe un fel de substanţă, 
un fel de esenţă a răului suprem. Şi mio închipuiam, nefericitul de mine, 
nu doar ca pe o substanţă, ci chiar ca pe o formă a Vieţii, deşi credeam 
căşi are izvorul în tine, Dumnezeul meu, din care purced toate74.
numeam acea unitate „monadă“, un fel de gând fără sex, iar dezbinarea 
o numeam „diadă“75, văzută ca o mânie care duce la crime sau ca o poftă 
care duce la desfrâu, fără să fi ştiut ce vorbeam. nu ştiam pe atunci, şi 
nimeni nu mă învăţase, că răul nu este nici un fel de substanţă şi că gân
direa noastră omenească nu este binele suprem şi neschimbător76.
nelegiuirile sunt făptuite atunci când emoţia sufletească, în care se află im
boldul spre crimă, este vicioasă şi se năpusteşte asupra noastră în mod dez
ordonat şi fără ruşine. La rândul lor, ticăloşiile77 sunt săvârşite atunci când 
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opiniones vitam contaminant, si rationalis mens ipsa vitiosa est. Qualis 
in me tunc erat nesciente alio lumine illam illustrandam esse, ut sit par
ticeps veritatis, quia non est ipsa natura veritatis, quoniam tu illuminabis 
lucernam meam, Domine; Deus meus, illuminabis tenebras meas, et de ple
nitudine tua omnes nos accepimus. es enim tu lumen verum, quod illuminat 
omnem hominem venientem in hunc mundum, quia in te non est transmu
tatio nec momenti obumbratio.

sed ego conabar ad te et repellebar abs te, ut saperem mortem, quoniam 
superbis resistis. Quid autem superbius, quam ut assererem mira dementia 
me id esse naturaliter, quod tu es? cum enim ego essem mutabilis et eo 
mihi manifestum esset, quod utique ideo sapiens esse cupiebam, ut ex 
deteriore melior fierem, malebam tamen etiam te opinari mutabilem 
quam me non hoc esse, quod tu es. itaque repellebar, et resistebas ven
tosae cervici meae et imaginabar formas corporeas et caro carnem accu
sabam et spiritus ambulans nondum revertebar ad te et ambulando 
ambulabam in ea, quae non sunt neque in te neque in me neque in 
corpore neque mihi creabantur a veritate tua, sed a mea vanitate finge
bantur ex corpore, et dicebam parvulis fidelibus tuis, civibus meis, a 
quibus nesciens exulabam, dicebam illis garrulus et ineptus: „cur ergo 
errat anima, quam fecit Deus?“ et mihi nolebam dici: „cur ergo errat 
Deus?“ et contendebam magis incommutabilem tuam substantiam coac
tam errare quam meam mutabilem sponte deviasse et poena errare con
fitebar.

et eram aetate annorum fortasse viginti sex aut septem, cum illa volumina 
scripsi, volvens apud me corporalia figmenta obstrepentia cordis mei au
ribus, quas intendebam, dulcis veritas, in interiorem melodiam tuam, 
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se iveşte nestăpânita pornire a sufletului din care se hrănesc plăcerile trupeşti. 
Tot astfel greşelile şi părerile false pângăresc viaţa, dacă gândirea raţională 
este vicioasă ea însăşi, aşa cum era gândirea mea atunci. nu cunoşteam 
faptul că gândirea trebuie iluminată de un alt fel de lumină ca să poată 
participa la adevăr, deoarece prin sine ea nu are aceeaşi esenţă cu adevărul. 
căci tu faci să lumineze sfeşnicul meu, Doamne, Dumnezeul meu, tu schimbi 
în strălucire bezna mea 78 şi noi toţi am primit din plinătatea ta79. căci tu eşti 
lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în această lume80, 
deoarece în tine nu este schimbare şi nici umbră de mutare81.
Mă străduiam să ajung la tine, dar tu mă respingeai, aşa încât să simt 
gustul morţii; căci tu te împotriveşti celor trufaşi82. Şi oare ce poate fi mai 
trufaş decât să afirmi, aşa cum o făceam eu în neînchipuita mea nebunie, 
că sunt de aceeaşi esenţă ca şi tine83? Îmi era foarte limpede că sunt supus 
schimbării, căci nu voiam să devin un om învăţat decât ca să pot trece 
dintro treaptă inferioară către una mai bună. Şi totuşi, preferam să pre
supun că şi tu eşti schimbător decât să cred că eu nu sunt ceea ce eşti tu. 
iată de ce tu mă îndepărtai de la tine şi te împotriveai îndărătniciei mele 
nestatornice şi trufaşe84, în timp ce eu continuam sămi închipui tot felul 
de forme corporale. fiind eu însumi alcătuit din came, învinuiam totuşi 
carnea; ca un spirit rătăcitor85, nu mă puteam încă reîntoarce spre tine. 
rătăceam încolo şi încoace86, îndreptândumă spre lucruri care nu fiinţează 
nici în tine, nici în mine însumi şi nici în lumea corporală. Aceste lucruri 
nu fuseseră create pentru mine prin adevărul tău, ci erau închipuiri scoase 
din corpuri de deşertăciunea mea. Mă adresam copiilor tăi credincioşi, 
concetăţeni ai mei, fără să ştiu că, ţinândumă departe de ei, eram exilat 
faţă de tine, şi le spuneam trăncănind prosteşte: „De ce greşeşte sufletul 
dacă, după cum spuneţi voi, Dumnezeu la creat?“ În schimb, numi con
venea să mi se răspundă: „Dacă sufletul este o parte din Dumnezeu, după 
cum afirmi tu, atunci cum poate Dumnezeu să greşească?“ Aşa încât pre
feram să argumentez87 spunând că substanţa ta neschimbătoare, Doamne, 
a fost silită să greşească, mai degrabă decât să admit că substanţa mea este 
supusă schimbării, că a fost abătută spre greşeală de propria ei voinţă şi că 
această rătăcire era o pedeapsă88.
când am scris această carte, aveam cam douăzeci şi şase sau douăzeci şi 
şapte de ani89. Mintea mea se muncea cu aceste închipuiri corporale, al 
căror zgomot turbura urechile inimii mele, deşi ele năzuiau, o, dulce 
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cogitans de pulchro et apto et stare cupiens et audire te et gaudio gaudere 
propter vocem sponsi, et non poteram, quia vocibus erroris mei rapiebar 
foras et pondere superbiae meae in ima decidebam. non enim dabas 
auditui meo gaudium et laetitiam, aut exultabant ossa, quae humiliata non 
erant.

caput xvi 

et quid mihi proderat, quod annos natus ferme viginti, cum in manus 
meas venissent Aristotelica quaedam, quas appellant decem categorias – 
quarum nomine, cum eas rhetor carthaginiensis, magister meum, buccis 
typho crepantibus commemoraret et alii qui docti habebantur, tamquam 
in nescio quid magnum et divinum suspensus inhiabam – legi eas solus 
et intellexi? Quas cum contulissem cum eis, qui se dicebant vix eas ma
gistris eruditissimis non loquentibus tantum, sed multa in pulvere depin
gentibus intellexisse, nihil inde aliud mihi dicere potuerunt, quam ego 
solus apud me ipsum legens cognoveram.
et satis aperte mihi videbantur loquentes de substantiis, sicut est homo, 
et quae in illis essent, sicuti est figura hominis, qualis sit et statura, quot 
pedum sit, et cognatio, cuius frater sit, aut ubi sit constitutus aut quando 
natus, aut stet an sedeat aut calciatus vel armatus sit aut aliquid faciat aut 
patiatur aliquid, et quaecumque in his novem generibus, quorum exem
pli gratia quaedam posui, vel in ipso substantiae genere innumerabilia 
reperiuntur. 
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Adevăr, să asculte melodia interioară a glasului tău. când meditam despre 
frumos şi despre bineproporţionat, doream tot timpul să rămân liniştit 
şi să te ascult pe tine, să mă bucur cu bucurie mare de glasul mirelui90 sufle
tului meu; dar nu puteam, căci eram târât afară de glasul rătăcirii mele şi 
mă prăbuşeam în abis sub povara trufiei mele. Pentru că încă nui dăru
iseşi auzului meu prilej de bucurie şi de veselie, iar oasele mele nu tresăltau 
încă de bucurie, căci nu fuseseră încă zdrobite şi umilite91.

capitolul al xvi-lea
Augustin înţelege fără dificultate Categoriile  

lui Aristotel, precum şi cele şapte arte liberale. 
studiul acestor discipline îl îndepărtează  

şi mai mult de Dumnezeu

La ce mia folosit, în starea în care mă aflam, faptul că, pe la vârsta de 
douăzeci de ani, când mia căzut în mână cartea lui Aristotel care se nu
meşte Despre cele zece categorii92, am citito şi am înţeleso singur, fără nici 
un ajutor? când profesorul meu de retorică din cartagina sau alţi bărbaţi 
care erau socotiţi învăţaţi aminteau titlul acestei cărţi, obrajii li se umflau 
de emfază, aşa încât eu rămâneam cu gura căscată, ca în faţa unui lucru 
nemaipomenit şi divin. Am discutat apoi despre carte cu alţi oameni, care 
spuneau că ei nu au înţeleso decât cu mare greutate şi doar după ce ma
giştri foarte învăţaţi leau explicato nu numai prin cuvinte, ci şi prin multe 
scheme desenate pe nisip. Şi totuşi, aceştia nu puteau sămi spună nimic 
în plus faţă de cât descoperisem eu însumi, citindo singur.
Mi se părea că această carte vorbeşte destul de lămurit despre substanţe, 
cum ar fi omul, şi despre ceea ce se referă la aceste substanţe; de exemplu, 
un om are o anumită formă exterioară care este calitatea sa, o anumită 
statură, care arată câte picioare măsoară el, ce cantitate are; are o relaţie 
de înrudire, de exemplu este fratele cuiva; poţi spune unde se află stabilit 
şi când sa născut, dacă stă în picioare sau este aşezat, dacă este încălţat 
sau înarmat; poţi arăta dacă face ceva în mod activ sau dacă suferă o ac
ţiune făcută de altcineva. Am dat aceste câteva exemple, dar se pot găsi 
nenumărate altele, toate cuprinzânduse însă în aceste nouă categorii pe 
care leam arătat sau în categoria principală a substanţei93.
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Quid hoc mihi proderat, quando et oberat, cum etiam te, Deus meus, 
mirabiliter simplicem atque incommutabilem, illis decem praedicamen
tis putans quidquid esset omnino comprehensum, sic intellegere conarer, 
quasi et tu subiectus esses magnitudini tuae aut pulchritudini, ut illa 
essent in te quasi in subiecto sicut in corpore, cum tua magnitudo et tua 
pulchritudo tu ipse sis, corpus autem non eo sit magnum et pulchrum, 
quo corpus est, quia etsi minus magnum et minus pulchrum esset, nihi
lominus corpus esset? falsitas enim erat, quam de te cogitabam, non 
veritas, et figmenta miseriae meae, non firmamenta beatitudinis tuae. 
iusseras enim, et ita fiebat in me, ut terra, spinas et tribulos pareret mihi 
et cum labore pervenirem ad panem meum.

et quid mihi proderat, quod omnes libros artium, quas liberales vocant, 
tunc nequissimus malarum cupiditatum servus per me ipsum legi et in
tellexi, quoscumque legere potui? et gaudebam in eis et nesciebam, unde 
esset quidquid ibi verum et certum esset. Dorsum enim habebat ad lumen 
et ad ea, quae illuminatur, faciem: unde ipsa facies mea, qua illuminata 
cernebam, non illuminabatur. Quidquid de arte loquendi et disserendi, 
quidquid de dimensionibus figurarum et de musicis et de numeris sine 
magna difficultate nullo hominum tradente intellexi, scis tu, Domine 
Deus meus, quia et celeritas intellegendi et dispiciendi acumen donum 
tuum est. sed non inde sacrificabam tibi. itaque mihi non ad usum, sed 
ad perniciem magis valebat, quia tam bonam partem substantiae meae 
sategi habere in potestate et fortitudinem meam non ad te custodiebam, sed 
profectus sum abs te in longinquam regionem, ut eam dissiparem in mere
trices cupiditates. nam quid mihi proderat bona res non utenti bene? 
non enim sentiebam illas artes etiam ab studiosis et ingeniosis difficillime 
intellegi, nisi cum eis eadem conabar exponere et erat ille excellentissimus 
in eis, qui me exponentem non tardius sequeretur.

sed quid mihi hoc proderat putanti, quod tu, Domine Deus veritas, 
corpus esses lucidum et immensum et ego frustum de illo corpore? nimia 
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ce folos am avut de pe urma acestui studiu? nici unul, ba, dimpotrivă, 
mia adus mai mult rău, căci, socotind că cele zece categorii cuprind abso
lut tot ceea ce există, mă străduiam să te înţeleg în acelaşi mod şi pe tine, 
Dumnezeul meu, în minunata şi neschimbătoarea ta simplitate, ca şi cum 
şi tu ai fi fost substanţă, iar mărimea şi frumuseţea ar fi fost atribute ale tale, 
la fel cum un corp are nişte atribute prin care se defineşte. Dar, în realitate, 
tu eşti însăşi mărimea şi frumuseţea ta, pe când un corp, dimpotrivă, nu 
este mare şi frumos prin simplul fapt că este corp; el ar continua să rămână 
corp chiar dacă ar fi mai puţin mare sau mai puţin frumos. neadevăr era 
felul cum te gândeam pe tine, şi nu adevăr; închipuiri ieşite din josnicia 
mea, şi nu sprijinul neclintit al beatitudinii tale. căci tu ai poruncit – şi în 
mine sa împlinit porunca ta – ca pământul să rodească pentru mine spini 
şi scaieţi94, şi doar cu trudă să ajung sămi capăt pâinea.
La ce mia folosit, de asemenea, faptul că am citit şi am înţeles singur şi 
fără ajutor toate cărţile pe care leam putut găsi despre aşanumitele arte 
liberale, de vreme ce eram pe atunci doar un rob nemernic al celor mai 
rele pofte? Mă bucuram citindule, dar nu ştiam de unde vine tot ceea ce 
este adevărat şi sigur în ele. stăteam cu spatele spre lumină şi cu faţa în
toarsă spre lucrurile luminate, aşa încât ochii mei, care priveau lucrurile 
aşezate în lumină, rămâneau în întuneric95. Am înţeles fără mare greutate 
şi fără ajutorul nici unui profesor tot ce am citit despre arta retoricii şi a 
dialecticii, despre geometrie, muzică şi aritmetică96, cunoşti prea bine 
aceste lucruri, Doamne, Dumnezeul meu, căci iuţeala gândirii şi ascuţi
mea minţii sunt daruri pe care de la tine leam primit. Dar nimic din ele 
nu ţiam înfăţişat ţie ca jertfă, Doamne, şi de aceea nu folos, ci mai de
grabă primejdii miau adus. căci mam zbătut să ţin în stăpânirea mea 
cea mai bună parte din averea pe care miai dăruito şi, în loc să păstrez 
tăria mea pentru tine97, eu team părăsit şi am plecat întro ţară îndepăr
tată98, ca să risipesc darurile tale la cheremul unor pofte desfrânate, al 
unor adevărate târfe. La ce bun această iscusinţă, dacă nam întrebuinţato 
bine? căci nam priceput cât de anevoios sunt însuşite aceste ştiinţe chiar 
şi de către elevii silitori decât mai târziu când, ca profesor, mă străduiam 
să le explic altora; atunci, cel care mă putea urmări cât de cât în explica
ţiile mele era socotit un elev strălucit99.
Şi încă, Doamne, Dumnezeule, tu, care eşti Adevărul, ce folos miau adus 
aceste studii, atâta vreme cât gândeam că tu eşti un corp luminos şi 
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perversitas! sed sic eram nec erubesco, Deus meus, confiteri tibi in me 
misericordias tuas et invocare te, qui non erubui tunc profiteri hominibus 
blasphemias meas et latrare adversum te. Quid ergo tunc mihi proderat 
ingenium per illas doctrinas agile et nullo adminiculo humani magisterii 
tot nodosissimi libri enodati, cum deformiter et sacrilega turpitudine in 
doctrina pietatis errarem? Aut quid tantum oberat parvulis tuis longe 
tardius ingenium, cum a te longe non recederent, ut in nido ecclesiae tuae 
tuti plumescerent et alas caritatis alimento sanae nutrirent?
o, Domine Deus noster, in velamento alarum tuarum speremus, et protege 
nos et porta nos. Tu portabis, tu portabis et parvulos et usque ad canos 
tu portabis, quoniam firmitas nostra quando tu es, tunc est firmitas, cum 
autem nostra est, infirmitas est. Vivit apud te semper bonum nostrum, 
et quia inde aversi sumus, perversi sumus. revertamur iam, Domine, ut 
non evertamur, quia vivit apud te sine ullo defectu bonum nostrum, quod 
tu ipse es, et non timemus, ne non sit quo redeamus, quia nos inde rui
mus; nobis autem absentibus non ruit domus nostra, aeternitatis tua.
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nemărginit, iar eu, o frântură din acest corp? Şi totuşi, aşa credeam; dar 
acum nu mă ruşinez, Dumnezeul meu, să recunosc şi să mărturisesc către 
tine nesfârşita îndurare pe care miai arătato, nici să te chem în ajutor, 
aşa cum nu mă ruşinam în acele vremuri să susţin în faţa oamenilor atâ
tea blasfemii şi să latru ca un câine împotriva ta. La ce miau folosit agera 
iscusinţă în înţelegerea acelor ştiinţe şi faptul că am desluşit cărţi atât de 
încurcate fără sprijinul nici unui îndrumător omenesc100, dacă în ceea ce 
priveşte învăţătura ta despre iubire am căzut în cea mai hidoasă greşeală 
şi în cel mai ruşinos sacrilegiu? Şi ce mare pagubă au puii tăi credincioşi 
prin faptul că deţin o înţelegere a lucrurilor mult mai înceată decât a mea, 
atâta timp cât nu se îndepărtează de tine, ci aşteaptă să le crească penele, 
ocrotiţi de cuibul bisericii tale, şişi întremează aripile milei şi ale iubirii 
cu hrana mântuitoarei credinţe?
o, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne punem nădejdea în acoperământul 
aripilor tale101. Apărăne şi ne călăuzeşte! Tu ne vei călăuzi, tu ne vei că
lăuzi, din fragedă copilărie şi până la adânci cărunteţe102 ne vei călăuzi! 
căci suntem tari atunci când tu eşti tăria noastră, dar când tăria noastră 
se sprijină doar pe noi înşine, atunci ea nui decât slăbiciune. În tine 
trăieşte întotdeauna binele nostru şi neam prăbuşit în rău fiindcă neam 
îndepărtat de tine103. să ne întoarcem măcar acum către tine, Doamne, 
ca să nu fim nimiciţi, în tine trăieşte fără nici o scădere binele nostru, căci 
tu însuţi eşti binele nostru. Şi nu ne temem că nu vom regăsi adăpostul 
la care să ne reîntoarcem; noi am căzut din el, dar chiar dacă am fi lipsit 
noi nu înseamnă că sa prăbuşit şi casa care este veşnicia ta.
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Liber V

caput i

Accipe sacrificium confessionum mearum de manu linguae meae, quam 
formasti et excitasti, ut confiteatur nomini tuo, et sana omnia ossa mea, 
et dicant: Domine, quis similis tibi? neque enim docet te, quid in se aga
tur, qui tibi confitetur, quia oculum tuum non excludit cor clausum nec 
manum tuam repellit duritia hominum, sed solvis eam, cum voles, aut 
miserans aut vindicans, et non est qui se abscondat a calore tuo.
sed te laudet anima mea, ut amet te, et confiteatur tibi miserationes tuas, 
ut laudet te. non cessat nec tacet laudes tuas universa creatura tua nec 
spiritus omnis per os conversum ad te nec animalia nec corporalia per os 
considerantium ea, ut exsurgat in te a lassitudine anima nostra innitens 
eis, quae fecisti, et transiens ad te, qui fecisti haec mirabiliter: et ibi refec
tio et vera fortitudo.

caput ii 

eant et fugiant a te inquieti et iniqui. et tu vides eos et distinguis umbras, 
et ecce pulchra sunt cum eis omnia et ipsi turpes sunt. et quid nocuerunt 
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cArTeA A V-A

capitolul i
rugăciune către Dumnezeul răzbunării 

şi al milei

Primeşte, Doamne, jertfa mărturisirilor mele1, aşa cum ţio înfăţişează 
limba mea2, căreia tu iai dat o formă şi pe care tu ai însufleţito, ca să 
preamărească numele tău 3. Tămăduieşte oasele mele 4 şi ele să spună: Doamne, 
cine este ca tine 5? căci acela care ţi se mărturiseşte ţie nuţi aduce la cu
noştinţă nici un gând pe care să nul cunoşti din cele care se petrec în 
sufletul său. o inimă închisă nu se poate ascunde de privirile tale, inima 
împietrită a oamenilor nu se poate împotrivi atingerilor mâinii tale; tu o 
poţi înmuia după cum vrei, prin îndurarea sau prin răzbunarea ta şi ni
meni nu este în stare să se ascundă de căldura ta6.
Pe tine să te slăvească sufletul meu, ca săţi arate dragostea sa, şi ţie săţi 
mărturisească îndurările tale, ca să te slăvească pentru ele. Întreaga ta 
creaţie să nu tacă şi să nu înceteze săţi înalţe laude! să te laude fiecare 
suflet pe buzele celor care se reîntorc la tine, să te laude toate vieţuitoarele 
şi corpurile neînsufleţite, prin gura acelora care se gândesc la ele, pentru 
ca sufletul nostru să se înalţe către tine din slăbiciunea în care a căzut, spri
jininduse pe făpturile pe care leai plăsmuit, şi să ajungă până la tine, cel 
care leai creat întrun chip minunat7. În tine se află însănătoşirea şi 
adevărata vigoare.

capitolul al ii-lea
cei care au greşit nu trebuie să fugă de Dumnezeu,  

ci să se întoarcă la el

să plece şi să fugă de la tine nelegiuiţii şi cei neliniştiţi. Tu îi vezi pe ei şi 
privirile tale străbat întunecimile lor; lumea întreagă rămâne frumoasă 
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tibi? Aut in quo imperium tuum dehonestaverunt a caelis usque in no
vissima iustum et integrum? Quo enim fugerunt, cum fugerent a facie 
tua? Aut ubi tu non invenis eos? sed fugerunt, ut non viderent te viden
tem se atque excaecati in te offenderent – quia non deseris aliquid eorum, 
quae fecisti – in te offenderent iniusti et iuste vexarentur, subtrahentes se 
lenitati tuae et offendentes in rectitudinem tuam et cadentes in asperita
tem tuam. 
Videlicet nesciunt, quod ubique sis, quem nullus circumscribit locus, et 
solus es praesens etiam his, qui longe fiunt a te. convertantur ergo et quae
rant te, quia non, sicut ipsi deserverunt creatorem suum, ita tu deservisti 
creaturam tuam. ipsi convertantur et quaerant te, et ecce ibi es in corde 
eorum, in corde confitentium tibi et proicientium se in te et plorantium in 
sinu tuo post vias suas difficiles: et tu facilis terges lacrimas eorum, et magis 
plorant et gaudent in fletibus, quoniam tu, Domine, non aliquis homo, 
caro et sanguis, sed tu, Domine, qui fecisti, reficis et consolaris eos.
et ubi ego eram, quando te quaerebam? et tu eras ante me, ego autem te 
et me discesseram nec me inveniebam: quanto minus te!

caput iii

Proloquar in conspectu Dei mei annum illum undetricensimum aetatis 
meae. 
iam venerat carthaginem quidam manichaeorum episcopus, faustus 
nomine, magnus laqueus diaboli, et multi implicabantur in eo per illece
bram suaviloquentiae. Quam ego iam tametsi laudabam, discernebam 
tamen a veritate rerum, quarum discendarum avidus eram, nec quali 
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laolaltă cu ei, chiar dacă în sine ei sunt respingători8. ce vătămare au fost ei 
în stare săţi aducă ţie? cu ce au putut ei să întineze porunca ta9? ea rămâne 
dreaptă şi neatinsă din înaltul cerurilor până la cel mai neînsemnat lucru de 
pe pământ. unde şiau găsit adăpost atunci când au fugit departe de faţa ta? 
există oare vreun loc undeva unde să nui poţi găsi? Au fugit şi sau ascuns 
ca să nu vadă că tu îi vezi pe ei şi sau năpustit orbiţi împotriva ta – dar tu 
te aflai de faţă, căci tu nu părăseşti nici o fiinţă din cele pe care leai creat. 
sau ridicat împotriva dreptăţii tale, dar au primit pentru aceasta o dreaptă 
pedeapsă. Au încercat să scape de blândeţea ta, dar au încălcat legea ta şi au 
căzut sub asprimea supărării tale.
ei nu ştiu, fireşte, că tu te afli pretutindeni, deşi nici un loc nu te poate în
grădi, şi că doar tu eşti prezent chiar şi alături de cei care se ţin departe de 
tine. să se întoarcă deci către tine şi să te caute, deoarece, chiar dacă ei lau 
părăsit pe creatorul lor, tu nu ţiai părăsit creatura. să se întoarcă şi să te 
caute, şi îndată te vor regăsi în inima lor, în inima tuturor celor care ţi se 
mărturisesc ţie, care se aruncă la picioarele tale şi care plâng la pieptul tău 
după ce au străbătut atâtea drumuri istovitoare. iar tu vei şterge cu gingăşie 
lacrimile lor şi ei vor plânge încă şi mai mult, dar de această dată vor fi lacrimi 
de bucurie, căci nu un om oarecare, alcătuit din came şi sânge, ci însuţi tu, 
Doamne, cel care iai plăsmuit, îi întăreşti acum şi le aduci alinarea.
Dar unde eram eu atunci când te căutam? Tu erai de faţă înaintea mea, 
dar eu mă depărtasem de mine însumi. nu mă mai puteam regăsi pe mine 
însumi, şi cu atât mai puţin să te regăsesc pe tine.

capitolul al iii-lea
sosirea la cartagina a lui faustus, episcop maniheist.  

Despre neputinţa de a ajunge la cunoaşterea  
lui Dumnezeu prin mijloacele ştiinţelor şi ale filozofiei

Voi vorbi acum, înaintea Dumnezeului meu, despre cel deal douăzeci şi 
nouălea an al vieţii mele.
Tocmai venise la cartagina un episcop maniheist numit faustus; acesta 
era o mare capcană a diavolului10  în care mulţi sau lăsat prinşi, ademeniţi 
de farmecul vorbirii sale11. În ce mă priveşte, deşi îl admiram pentru 
elocinţa sa, începusem să fac o deosebire între această elocinţă şi adevărul 
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vasculo sermonis, sed quid mihi scientiae comedendum apponeret no
minatus apud eos ille faustus intuebar. fama enim de illo praelocuta mihi 
erat, quod esset honestarum omnium doctrinarum peritissimus et 
adprime disciplinis liberalibus eruditus. 
et quoniam multa philosophorum legeram memoriaeque mandata reti
nebam, ex eis quaedam comparabam illis manichaeorum longis fabulis, 
et mihi probabiliora ista videbantur, quae dixerunt illi, qui tantum potu
erunt valere, ut possent aestimare saeculum, quamquam eius Dominum 
minime invenerint. Quoniam magnus es, Domine, et humilia respicis, excel sa 
autem a longe cognoscis nec propinquas nisi obtritis corde. nec inveniris a 
superbis, nec si illi curiosa peritia numerent stellas et harenam et dime
tiantur sidereas plagas et vestigent vias astrorum. 

Mente sua enim quaerunt ista et ingenio, quod tu dedisti eis, et multa 
invenerunt et praenuntiaverunt ante multos annos, defectus luminarium 
solis et lunae, quo die, qua hora, quanta ex parte futuri essent, et non eos 
fefellit numerus, et ita factum est, ut praenuntiaverunt. et scripserunt 
regulas indagatas, et leguntur hodie atque ex eis praenuntiatur, quo anno 
et quo mense anni et quo die mensis et qua hora diei parte luminis sui 
defec tura sit luna vel sol: et ita fiet, ut praenuntiatur.
et mirantur haec homines et stupent qui nesciunt ea, et exultant atque 
extolluntur qui sciunt, et per impiam superbiam recedentes et deficientes 
a lumine tuo tanto ante solis defectum futurum praevident et in prae
sentia suum non vident – non enim religiose quaerunt, unde habeant 
ingenium, quo ista quaerunt – et invenientes, quia tu fecisti eos, non ipsi 
se dant tibi, ut serves quod fecisti, et quales se ipsi fecerant occidunt se 
tibi et trucidant exaltationes suas sicut volatilia et curiositates suas sicut 
pisces maris, quibus perambulant secretas semitas abyssi, et luxurias suas 
sicut pecora campi, ut tu, Deus, ignis edax consumas mortuas curas eorum 
recreans eos immortaliter.
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lucrurilor, pe care eram nerăbdător săl cunosc. Acest faustus era atât de 
vestit printre ai săi, încât eram atent mai mult să văd ce doctrină poate el 
oferi ca hrană spiritului meu decât la vasele vorbirii în care mio înfăţişa. 
Aflasem că se bucură de faima de a fi foarte competent în cele mai înalte 
ştiinţe şi foarte învăţat mai ales în disciplinele liberale.
citisem operele multor filozofi şi îmi erau proaspete în memorie. când 
comparam anumite date din aceste cărţi cu nesfârşitele poveşti ale manihe
ilor, mi se părea că mult mai uşor de dovedit sunt spusele filozofilor, căci 
aceştia au fost în stare să adune atâta învăţătură încât să poată da seamă de 
lumea din jurul lor, cu toate că nu lau aflat deloc pe Stăpânul lumii12. căci 
tu preaînalt eşti, Doamne, şi îi vezi pe cei smeriţi, iar pe cei semeţi îi cunoşti 
de departe13; tu nu te apropii decât de cei cu inima zdrobită14. Şi nu te laşi 
descoperit de către cei trufaşi, chiar dacă, prin iscusinţa lor indiscretă, ei 
sar dovedi în stare să ţină socoteala stelelor şi a firelor de nisip, să măsoare 
întinderile stelare şi să urmărească parcursul astrelor.
Toate acestea ei le cercetează cu ajutorul minţii şi al talentului lor, pe care 
tu lai dăruit lor; şi astfel au descoperit multe lucruri; au prevestit eclipsele 
de soare şi de lună cu mulţi ani mai înainte de a se întâmpla, calculând 
ziua şi ora fiecărei eclipse şi dacă va fi parţială sau totală; iar calculele lor 
sau dovedit corecte, căci sa întâmplat întocmai cum au prezis ei. Apoi 
au consemnat legile pe care leau descoperit, iar cărţile lor sunt citite încă 
şi astăzi şi întrebuinţate pentru a prevedea în ce an, în ce lună a anului, în 
ce zi a lunii, la ce oră din zi şi în care parte a discului lor vor suferi soarele 
şi luna o eclipsă. Aceste eclipse se petrec întocmai cum sunt prezise.
oamenii admiră aceste preziceri, iar cei care nu cunosc secretele lor rămân 
năuciţi. În schimb, cei care stăpânesc această ştiinţă se împăunează cu 
mari merite, căzând astfel în păcatul mândriei şi lipsinduse pe ei înşişi 
de marea ta lumină. Pot prevedea o eclipsă de soare cu mult înainte de a 
se petrece, dar nuşi dau seama de eclipsa în care se află ei înşişi – şi aceasta 
pentru că nuşi pun cu pietate întrebarea de unde au primit ei talentul şi 
înţelegerea care le îngăduie să facă astfel de cercetări. Şi chiar dacă până 
la urmă îşi dau seama că tu eşti cel care iai făcut pe ei, ei nu ţi se dăruiesc 
ţie pentru ca tu să păstrezi ceea ce ai creat; ca şi cum sar fi creat ei singuri, 
nu ţi se jertfesc ţie şi nu ucid pe altarul tău, ca pe nişte păsări ale cerului, 
avânturile lor semeţe şi nici ca pe nişte peşti ai mării, curiozitatea care le 
îngăduie să străbată tainicele cărări ale adâncului; nu jertfesc, de asemenea, 
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sed non noverunt viam, verbum tuum, per quod fecisti ea quae numerant 
et ipsos qui numerant et sensum, quo cernunt quae numerant, et men
tem, de qua numerant; et sapientiae tuae non est numerus. ipse autem 
unigenitus factus est nobis sapientia et iustitia et sanctificatio et numeratus 
est inter nos et solvit tributum caesari.
non noverunt hanc viam, qua descendant ad illum a se et per eum ascen
dant ad eum. non noverunt hanc viam et putant se excelsos esse cum 
sideribus et lucidos, et ecce ruerunt in terram, et obscurantum est insipiens 
cor eorum. et multa vera de creatura dicunt et veritatem, creaturae artifi
cem, non pie quaerunt et ideo non inveniunt, aut si inveniunt, cognos
centes Deum non sicut Deum honorant aut gratias agunt et evanescunt in 
cogitationibus suis et dicunt se esse sapientes sibi tribuendo quae tua sunt, 
ac per hoc student perversissima caecitate etiam tibi tribuere quae sua 
sunt, mendacia scilicet in te conferentes, qui veritas es, et immutantes 
gloriam incorrupti Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et 
volucrum et quadrupedum et serpentium, et convertunt veritatem tuam in 
mendacium et colunt et serviunt creaturae potius quam creatori.

Multa tamen ab eis ex ipsa creatura vera dicta retinebam, et occurebat 
mihi ratio per numeros et ordinem temporum et visibiles attestationes 
siderum et conferebam cum dictis Manichaei, quae de his rebus multa 
scripsit copiosissime delirans, et non mihi occurrebat ratio nec solistitio
rum et aequinoctiorum nec defectuum luminarium nec quidquid tale in 
libris saecularis sapientiae didiceram. ibi autem credere iubebar, et ad illas 
rationes numeris et oculis meis exploratas non occurrebat et longe diver
sum erat.
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ca pe nişte dobitoace ale câmpiei15, plăcerile lor desfrânate pentru ca tu, 
Dumnezeule, care eşti un foc mistuitor, să poţi pârjoli iubirea lor pentru 
lucrurile muritoare şi săi creezi din nou, pentru viaţa fără de moarte.
ei nu cunosc calea către tine, care este cuvântul tău, prin care ai creat şi 
lucrurile pe care ei le numără şi le socotesc şi pe ei înşişi, care le numără, şi 
simţurile prin care ei discern ceea ce numără şi mintea cu ajutorul căreia ei 
numără. Dar înţelepciunea ta nu poate fi măsurată16, şi totuşi fiul tău 
singurnăscut pentru noi sa făcut înţelepciune şi dreptate şi sfinţire17; el a fost 
socotit ca unul din numărul nostru şi a plătit tributul său către cezar.
Aceşti oameni nu cunosc faptul că el este calea pe care ei trebuie să co
boare spre el din înălţimile pe care singuri sau urcat şi să se înalţe din 
nou, împreună cu el, ca să fie alături de el. nu cunosc această cale şi se 
cred tot atât de înălţaţi şi de strălucitori ca şi stelele, dar iată că sau pră
buşit pe pământ şi sa întunecat inima lor cea neînţelegătoare18. Multe din 
cele ce spun ei despre lucrurile create sunt adevărate, dar ei nuşi pun cu 
pietate întrebări despre Adevăr, ziditorul tuturor creaturilor, şi de aceea 
nici nu îl găsesc; sau, dacă îl găsesc, cunoscândul pe Dumnezeu, nu îl 
preamăresc ca pe un Dumnezeu şi nu îi aduc mulţumiri; se risipesc în închi
puirile lor şi se ţin că sunt înţelepţi19. Îşi atribuie lor înşişi ceea ceţi aparţine 
doar ţie şi, prin aceasta, încearcă în perversa lor orbire să pună pe seama 
ta ceea ce le aparţine lor, împovărândute adică pe tine cu minciunile lor, 
tu, care eşti Adevărul; ei schimbă gloria lui Dumnezeu cel neschimbător cu 
asemănarea chipului omului celui schimbător, cu a păsărilor, a dobitoacelor 
cu patru picioare şi a târâtoarelor20 şi răstălmăcesc adevărul tău în minciună, 
se închină şi slujesc creaturii mai degrabă decât Creatorului21.
reţineam totuşi multe lucruri adevărate din cele pe care leau afirmat ei 
despre lumea creată şi înţelegeam că explicaţiile lor raţionale se întemeiau 
pe aritmetică, pe succesiunea regulată a anotimpurilor şi pe evidenţa vi
zibilă a astrelor. comparam apoi aceste date cu învăţăturile lui Manes22, 
care a scris multe despre aceste lucruri, dar pline de aiureli, şi nu găseam 
în scrierile acestuia o explicaţie raţională nici pentru solstiţii sau echinoc
ţii, nici pentru eclipsele de soare şi de lună, nici pentru alte fenomene 
asemănătoare despre care învăţasem în cărţile de filozofie păgână23. eram 
însă îndemnat să cred orbeşte în ce scrisese Manes, cu toate că această 
credinţă nu se potrivea deloc nici cu explicaţiile aritmetice şi nici cu 
mărturia propriilor mei ochi, ba chiar dimpotrivă, era cu totul diferită.



204 sfânTuL AugusTin

7

8

caput iv 

numquid, Domine Deus veritatis, quisquis novit ista, iam placet tibi? 
infelix enim homo, qui scit illa omnia, te autem nescit; beatus autem, qui 
te scit, etiamsi illa nesciat. Qui vero et te et illa novit, non propter illa 
beatior, sed propter te solum beatus est, si cognoscens te sicut te glorificet 
et gratias agat et non evanescat in cogitationibus suis.
sicut enim melior est, qui novit possidere arborem et de usu eius tibi 
gratias agit, quamvis nesciat vel quot cubitis alta sit vel quanta latitudine 
diffusa, quam ille, qui eam metitur et omnes ramos eius numerat et neque 
possidet eamque neque creatorem eius novit aut diligit, sic fidelis homo, 
cuius totus mundus divitiarum est et quasi nihil habens omnia possidet 
inhaerendo tibi, cui serviunt omnia, quamvis nec saltem septentrionum 
gyros noverit, dubitare stultum est, quin utique melior sit quam mensor 
caeli et numerator siderum et pensor elementorum et neglegens tui, qui 
omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.

caput v 

sed tamen quis quaerebat Manichaeum nescio quem etiam ista scribere, 
sine quorum peritia pietas disci poterat? Dixisti enim homini: ecce pietas 
est sapientia. Quam ille ignorare posset, etiamsi ista perfecte nosset: ista 
vero quia non noverat, impudentissime audens docere, prorsus illam 
nosse non posset. Vanitas est enim mundana ista etiam nota profiteri, 
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capitolul al iv-lea
Doar cunoaşterea lui Dumnezeu ne face fericiţi

Doamne, Dumnezeule al adevărului, oare este îndeajuns să cunoască ci
neva asemenea lucruri pentru ca săţi fie pe plac? nu, desigur, căci nefe
ricit este omul care, deşi cunoaşte toate acele lucruri, nu te cunoaşte pe 
tine; dimpotrivă, este fericit acela care te cunoaşte pe tine, chiar dacă nu 
cunoaşte nimic din acele lucruri. iar cine te cunoaşte pe tine şi mai cu
noaşte în plus şi acele lucruri cu nimic nu este mai fericit pentru aceste 
cunoştinţe; întreaga fericire ţio datorează ţie, şi aceasta doar dacă, cunos
cândute pe tine, te slăveşte pentru ceea ce eşti, îţi aduce mulţumiri şi nu se 
risipeşte în închipuirile sale24.
cineva care ştie că are în stăpânire un arbore şi îţi aduce mulţumire 
pentru că se bucură de roadele lui, chiar dacă nu cunoaşte câţi coţi mă
soară acel arbore în înălţime sau cât de largă îi este coroana, este de pre
ferat celui care îl măsoară şi ţine socoteala tuturor ramurilor, dar nu îl 
stăpâneşte şi nici nul cunoaşte, şi nul iubeşte pe creatorul lui. Tot 
astfel este şi omul credincios, căruia îi aparţine lumea întreagă în toate 
bogăţiile ei şi care, neavând aproape nimic, stăpâneşte toate lucrurile25 dacă 
se agaţă de tine, căruia toate i se supun. Ar fi o nebunie să ne îndoim că 
un astfel de om credincios, deşi sar putea să nu cunoască nici măcar 
parcursul stelelor din carul Mare, nar fi cu totul de preferat celui care 
măsoară cerul, ţine socoteala stelelor şi cântăreşte stihiile, dar cu număr 
şi cu cumpănă 26.

capitolul al v-lea
Părerile ştiinţifice aberante susţinute de adepţii  

lui Manes îl fac pe Augustin să înceapă  
să se îndoiască şi de celelalte puncte ale doctrinei lor

Dar cine îl silea pe un maniheu să scrie tot felul de poveşti despre ştiinţa 
astrelor, de vreme ce putem învăţa evlavia şi fără cunoaşterea unor astfel 
de lucruri? căci tu ai spus omului: Iată, evlavia este înţelepciunea!27 chiar 
dacă Manes nu ar fi cunoscut această adevărată înţelepciune, el tot ar fi 
putut avea o perfectă cunoaştere a ştiinţei profane; dar, întrucât nu 
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pietas autem tibi confiteri. unde ille devius ad hoc ista multum locutus 
est, ut convictus ab eis, qui ista vere didicissent, quis esset eius sensus in 
ceteris, quae abditiora sunt, manifeste cognosceretur. non enim parvi se 
aestimari voluit, sed spiritum sanctum, consolatorem et ditatorem fide
lium tuorum, auctoritate plenaria personaliter in se esse persuadere co
natus est. itaque cum de caelo ac stellis et de solis ac lunae motibus falsa 
dixisse deprehenderetur, quamvis ad doctrinam religionis ista non perti
neant, tamen ausus eius sacrilegos fuisse satis emineret, cum ea non solum 
ignorata, sed etiam falsa tam vesana superbiae vanitate diceret, ut ea 
tamquam divinae personae tribuere sibi niteretur.

cum enim audio christianum aliquem fratrem illum aut illum ista nesci
entem et aliud pro alio sentientem, patienter intueor opinantem homi
nem nec illi obesse video, cum de te, Domine creator omnium, non cre dat 
indigna, si forte situs et habitus creaturae corporalis ignoret. obest autem, 
si hoc ad ipsam doctrinae pietatis formam pertinere arbitretur et pertin
acius affirmare audeat quod ignorat. sed etiam talis infirmitatis in fidei 
cunabulis a caritate matre sustinetur, donec assurgat novus homo in virum 
perfectum et circumferri non possit omni vento doctrinae.
in illo autem, qui doctor, qui auctor, qui dux et princeps eorum, quibus 
illa suaderet, ita fieri ausus est, ut qui eum sequerentur non quemlibet 
hominem, sed spiritum tuum sanctum se sequi arbitrarentur, quis tantam 
dementiam, sicubi falsa dixisse convinceretur, non detestandam longeque 
abiciendam esse iudicaret?
sed tamen nondum liquido compereram, utrum etiam secundum eius 
verba vicissitudines longiorum et breviorum dierum atque noctium et 
ipsius noctis et diei et deliquia luminum et si quid eius modi in aliis libris 
legeram, posset exponi, ut, si forte posset, incertum quidem mihi fieret, 
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înţelegea nimic din această ştiinţă şi avea totuşi neruşinarea de a îndrăzni 
să o predea altora, îi era desigur imposibil să ajungă să cunoască înţelep
ciunea adevărată. este curată deşertăciune lumească să ne mândrim cu 
cunoştinţele noastre ştiinţifice, chiar dacă sunt bine întemeiate, atâta 
vreme cât a ne mărturisi ţie înseamnă adevărata evlavie. Abătânduse de 
la acest principiu şi vorbind despre subiecte ştiinţifice cu o mare risipă de 
cuvinte, Manes nu a făcut altceva decât săşi dea pe faţă neştiinţa în faţa 
adevăraţilor învăţaţi, făcând prin aceasta să se vadă limpede şi cam ce 
competenţă putea el să aibă în chestiuni mai greu accesibile. fiindcă nu 
voia să fie socotit neserios, sa străduit chiar săi convingă pe adepţii săi 
că sfântul Duh, cel care îi alină şi îi îmbogăţeşte pe slujitorii tăi credin
cioşi, ar fi fiinţat în el în mod personal şi cu deplină autoritate28. De aceea, 
când îl surprindeam cu afirmaţii false în legătură cu cerul şi cu stelele sau 
cu mişcările soarelui şi ale lunii, cu toate că aceste cunoştinţe nu ţin 
propriuzis de învăţătura religiei, totuşi îmi era destul de evident că în
drăznelile sale erau adevărate sacrilegii. căci, pe lângă faptul că nu ştia 
despre ce vorbeşte şi făcea greşeli grosolane, el vorbea cu o înfumurare 
atât de deşartă şi de smintită, încât pretindea ca tot ce spune să fie crezut 
ca şi cum ar fi purces de la o persoană divină.
când îl întâlnesc însă pe vreunul sau altul dintre fraţii mei creştini care 
nu cunoaşte aceste probleme ştiinţifice sau le confundă între ele, îl ascult 
cu multă răbdare exprimânduşi părerile şi mă gândesc că nu poate săi 
dăuneze cu ceva faptul că, din întâmplare, nu cunoaşte adevărata stare şi 
felul de a fi al unei creaturi corporale, atâta vreme cât nu gândeşte ceva 
îngrozitor despre Tine, Doamne, care eşti creatorul tuturor lucrurilor. 
Însă această necunoaştere îi dăunează foarte mult atunci când el îşi închi
puie că problemele ştiinţifice sunt strâns legate de învăţătura esenţială a 
evlaviei29 şi când se încăpăţânează să susţină cu tărie lucruri pe care nu le 
cunoaşte. Dar, când un om intră prima dată în leagănul credinţei, chiar 
şi o astfel de slăbiciune găseşte sprijin pe braţele materne ale iubirii30, până 
când omul cel nou să se înalţe la starea bărbatului desăvârşit şi să înceteze 
să mai fie purtat încoace şi încolo de vântul oricărei noi învăţături31.
Dar Manes a îndrăznit să se înfăţişeze ca un învăţător, sfătuitor, îndru
mător şi căpetenie a tuturor acelora pe care a putut săi convingă de teo
riile sale, făcândui să creadă că, urmândul pe el, ei urmează nu un om 
obişnuit, ci pe însuşi sfântul Duh, care sar afla în el. Desigur, odată ce o 
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utrum ita se res haberet an ita, sed ad fidem meam illius auctoritatem 
propter creditam sanctitatem praeponerem.

caput vi 

et per annos ferme ipsos novem, quibus eos animo vagabundus audivi, 
nimis extento desiderio venturum expectabam istum faustum. ceteri 
enim eorum, in quos forte incurrissem, qui talium rerum quaestionibus 
a me obiectis deficiebant, illum mihi promittebant, cuius adventu colla
toque colloquio facillime mihi haec et si qua forte maiora quaererem 
enodatissime expedirentur.
ergo ubi venit, expertus sum hominem gratum et iucundum verbis et ea 
ipsa, quae illi solent dicere, multo suavius garrientem. sed quid ad meam 
sitim pretiosorum poculorum decentissimus ministrator? iam rebus tali
bus satiatae erant aures meae, nec ideo mihi meliora videbantur, quia 
melius dicebantur, nec ideo vera, quia diserta, nec ideo sapiens anima, 
quia vultus congruus et decorum eloquium. illi autem, qui eum mihi 
pro mittebant, non boni rerum existimatores erant, et ideo illis videbatur 
prudens et sapiens, quia delectabat eos loquens.
sensi autem aliud genus hominum etiam veritatem habere suspectam et 
ei nolle adquiescere, si compto atque uberi sermone promeretur. Me 
autem iam docueras, Deus meus, miris et occultis modis et propterea 
credo, quod tu me docueris, quoniam verum est, nec quisquam praeter 
te alius doctor est veri, ubicumque et undecumque claruerit. iam ergo 
abs te didiceram nec eo debere videri aliquid verum dici, quia eloquenter 
dicitur, nec eo falsum, quia incomposite sonant signa labiorum; rursus 
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asemenea nebunie a fost dovedită în toată hidoşenia sa, cine ar mai sta la 
îndoială că ea nu trebuie dispreţuită şi respinsă cu tărie?
Şi totuşi, încă nu aveam deplina certitudine că în scrierile sale nu sar găsi 
o explicaţie potrivită pentru schimbările în durata zilelor şi a nopţilor, 
pentru succesiunea însăşi a zilei şi a nopţii, pentru eclipsele aştrilor sau 
pentru alte asemenea fenomene despre care citisem în alte cărţi. Dacă teo
riile sale ar fi fost posibile, naş fi putut să decid dacă el sau învăţaţii pă
gâni au dreptate, dar aş fi fost foarte înclinat să accept autoritatea lui ca 
temei al credinţei mele, în virtutea presupusei sale sfinţenii.

capitolul al vi-lea
Întâlnirea lui Augustin cu faustus. exprimarea adevărului  

este o problemă care ţine de stilul vorbirii

În toţi acei nouă ani în care iam audiat cu mintea rătăcită pe manihei, 
aşteptam cu cea mai fierbinte dorinţă sosirea acestui faustus. Alţi mem
bri ai sectei maniheene pe care se întâmpla săi întâlnesc şi cărora le 
aduceam tot felul de obiecţii în legătură cu aceste probleme nu erau în 
stare să mă lămurească, dar mă asigurau că, odată cu venirea lui faustus, 
naveam decât să le discut cu el, iar acesta nar fi întâmpinat nici o greu
tate sămi dea răspunsuri absolut clare, şi nu doar la aceste întrebări, ci şi 
la altele mai încurcate încă, pe care i leaş mai fi putut pune.
Şi iată că, în cele din urmă, faustus a sosit. Lam cunoscut atunci ca pe un 
om încântător, ca pe un om cu o vorbire plăcută, care pălăvrăgea despre 
temele obişnuite la manihei, însă cu mult mai mult farmec decât ceilalţi. 
Dar setea mea nu putea fi astâmpărată în acest chip, oricât de preţioase ar 
fi fost pocalele şi oricât de cuviincios paharnicul! urechile mele erau sătule 
de astfel de poveşti şi de aceea nici ale lui nu mi se păreau mai bune doar 
pentru că erau exprimate mai bine, nici mai adevărate doar pentru că erau 
expuse cu elocinţă. De asemenea, spiritul acestui om nu mi se părea înţelept 
doar pentru că avea o înfăţişare armonioasă şi o vorbire împodobită. cei 
care mil lăudaseră atâta nu fuseseră buni judecători: faustus li se părea 
competent şi înţelept numai pentru că îi încânta felul lui de a vorbi.
Am cunoscut însă şi o altă categorie de oameni, care priveau cu suspiciune 
chiar adevărul şi refuzau săl accepte dacă era prezentat întrun discurs 
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nec ideo verum, quia impolite enuntiatur, nec ideo falsum, quia splendi
dus sermo est, sed perinde esse sapientiam et stultitiam, sicut sunt cibi 
utiles et inutiles, verbis autem ornatis et inornatis sicut vasis urbanis et 
rusticanis utrosque cibos posse ministrari.

igitur aviditas mea, qua illum tanto tempore expectaveram hominem, 
delectabatur quidem motu affectuque disputantis et verbis congruentibus 
atque ad vestiendas sententias facile occurrentibus. Delectabar autem et 
cum multis vel etiam prae multis laudabam ac ferebam; sed moleste ha
bebam, quod in coetu audientium non sinerer ingerere illi et partiri cum 
eo curas quaestionum mearum conferendo familiariter et accipiendo ac 
reddendo sermonem. Quod ubi potui et aures eius cum familiaribus meis 
eoque tempore occupare coepi, quo non dedeceret alternis disserere, et 
protuli quaedam, quae me movebant, expertus sum prius hominem ex
pertem liberalium disciplinarum nisi grammaticae atque eius ipsius usi
tato modo. et quia legerat aliquas Tullianas orationes et paucissimos 
senecae libros et nonnulla poetarum et suae sectae si qua volumina latine 
atque composite conscripta erant, et quia aderat cotidiana sermocinandi 
exercitatio, inde suppetebat eloquium, quod fiebat acceptius magisque 
seductorium moderamine ingenii et quodam lepore naturali.
itane est, ut recolo, Domine Deus meus, arbiter conscientiae meae? 
coram te cor meum et recordatio mea, qui me tunc agebas abdito secreto 
providentiae tuae et inhonestos errores meos iam convertebas ante faciem 
meam, ut viderem et odissem.
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elegant şi bogat. Tu însă, Dumnezeul meu, mai învăţat încă de pe atunci, 
în maniera ta minunată şi tainică, mai învăţat că şi unii, şi alţii greşesc. 
eu cred că tu eşti acela care miai dat această învăţătură, pentru că ea este 
adevărată şi în afară de tine nu există un alt învăţător al adevărului32, de 
oriunde şi oricum ar ieşi el la lumină. Am învăţat deci de la tine că afir
maţia despre un lucru nu trebuie să pară adevărată doar fiindcă este ros
tită cu elocinţă, dar nici falsă fiindcă semnele care pornesc de pe buze 
sună dezordonat; şi că, dimpotrivă, afirmaţia nu este neapărat adevărată 
doar fiindcă este enunţată fără eleganţă, dar nici falsă fiindcă stilul este 
plin de strălucire. Am învăţat că, în egală măsură, atât înţelepciunea, cât 
şi prostia sunt asemenea unor alimente folositoare sau dăunătoare, care 
pot fi servite deopotrivă în vase luxoase sau în vase simple, de la ţară; tot 
astfel, înţelepciunea şi prostia pot fi amândouă prezentate fie în cuvinte 
simple şi neîmpodobite, fie în cuvinte elegante şi împodobite33.
nerăbdarea cu care îl aşteptasem atâta vreme pe faustus mia fost răsplă
tită din plin prin căldura şi vioiciunea pasionată pe care acesta le aducea 
în discuţii, prin uşurinţa cu careşi potrivea cuvintele şi le făcea săi îm
brace gândurile. eram încântat de el, îl lăudam şil ridicam în slăvi îm
preună cu alţii, ba chiar mai mult decât aceştia. Mă supăra însă faptul că, 
din cauza mulţimii de ascultători carel înconjurau, nu puteam să mă 
apropii de el, săi propun şi săi împărtăşesc problemele care mă frămân
tau, întruna din acele conversaţii prieteneşti în care fiecare ascultă şi 
răspunde la rândul său. Îndată ce sa ivit prilejul, împreună cu prietenii 
mei, iam atras atenţia întrun moment când un asemenea dialog nu 
putea stânjeni pe nimeni. iam propus atunci câteva din îndoielile care 
mă frământau, dar miam dat seama imediat că am dea face cu un om 
care nu înţelege nimic din disciplinele liberale, în afară de gramatică, 
despre care avea de altfel cunoştinţe elementare. citise câteva discursuri 
ale lui cicero, foarte puţine din tragediile lui seneca, câteva frânturi din 
poeţi şi cele câteva cărţi ale sectei sale care fuseseră scrise întro latină 
corectă. La aceste lecturi se adăuga însă obişnuinţa de a vorbi zilnic, prin 
care câştigase o anumită elocvenţă, cu atât mai plăcută şi mai seducătoare, 
cu cât era însoţită de talent şi de un oarecare farmec natural.
Doamne, Dumnezeul meu, tu, care eşti judecătorul conştiinţei mele, oare 
adevărul este aşa cum mil reamintesc eu acum? inima şi memoria mea 
sunt deschise înaintea ta, căci tu mă îndrumai şi pe atunci, potrivit tainei 
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caput vii 

nam posteaquam ille mihi imperitus earum artium, quibus eum excellere 
putaveram, satis apparuit, desperare coepi posse mihi eum illa, quae me 
movebant, aperire atque dissolvere; quorum quidem ignarus posset veri
tatem tenere pietatis, sed si manichaeus non esset. Libri quippe eorum 
pleni sunt longissimis fabulis de caelo et sideribus et sole et luna: quae 
mihi eum, quod utique cupiebam, collatis numerorum rationibus, quas 
alibi ego legeram, utrum potius ita essent, ut Manichaei libris contine
bantur, an certe vel par etiam inde ratio redderetur, subtiliter explicare 
posse iam non arbitrabar.
Quae tamen ubi consideranda et discutienda protuli, modeste sane ille 
nec ausus est subire ipsam sarcinam. noverat enim se ista non nosse nec 
eum puduit confiteri. non erat de talibus, quales multos loquaces passus 
eram, conantes ea me docere et dicentes nihil. iste vero cor habebat, etsi 
non rectum ad te, nec tamen nimis incautum ad se ipsum. non usquequa
que imperitus erat imperitiae suae et noluit se temere disputando in ea 
coartari, unde nec exitus ei ullus nec facilis esset reditus: etiam hinc mihi 
amplius placuit. Pulchrior est enim temperantia confitentis animi quam 
illa, quae nosse cupiebam. et eum in omnibus difficilioribus et subtili
oribus quaestionibus talem inveniebam.

refracto itaque studio, quod intenderam in Manichaei litteras, magisque 
desperans de ceteris eorum doctoribus, quando in multis, quae me mo
vebant, ita ille nominatus apparuit, coepi cum eo pro studio eius agere 
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adânci a providenţei tale, şi tot tu ai pus sub ochii mei 34 ruşinoasele mele 
greşeli, ca să pot să le văd şi să le detest.

capitolul al vii-lea
Augustin începe să se îndepărteze  

de secta maniheilor

Îndată ce mia devenit destul de limpede că faustus este incompetent în 
domeniile în care mă aşteptam să strălucească, am început sămi pierd 
speranţa că aş putea obţine de la el limpezirea şi rezolvarea problemelor 
care mă preocupau. Desigur, chiar să fi fost ignorant în aceste probleme, 
el ar fi putut deţine adevărata evlavie, dar cu condiţia să nu fi fost maniheu. 
cărţile maniheilor sunt pline de nesfârşite poveşti despre cer şi despre 
stele, despre soare şi despre lună. Aş fi dorit ca faustus să le compare cu 
calculele aritmetice pe care ie citisem în alte cărţi, aşa încât să pot judeca 
singur dacă datele din cărţile maniheene sunt mai apropiate de adevăr 
decât cele din cărţile filozofilor sau cel puţin la fel de satisfăcătoare; dar 
începusem deja sămi dau seama că el nu este în stare sămi dea explicaţii 
amănunţite.
când totuşi iam propus să luăm în considerare şi să discutăm împreună 
aceste probleme, a fost destul de modest ca să nu îndrăznească săşi asume 
o astfel de sarcină. el ştia că nu cunoaşte răspunsurile la problemele mele 
şi nu sa ruşinat să mărturisească acest lucru. căci nu era ca acei palavra
gii pe care a trebuit săi suport, care încercau să mă înveţe ceva fără să 
aibă nimic de spus. Avea însă bunsimţ şi, cu toate că nu era îndreptat spre 
tine35, îl ferea totuşi destul de bine de el însuşi. nu era deci cu totul in
conştient de neştiinţa lui şi nu voia ca, printro dispută nesăbuită, să 
intre întrun impas din care nar mai fi putut să iasă şi nici să se retragă 
cu uşurinţă. chiar şi pentru aceasta îmi inspira multă simpatie, căci cum
pătarea unui spirit sincer36 este mai frumoasă decât cunoaşterea ştiinţifică 
pe care doream să mio însuşesc. o astfel de cumpătare descopeream la 
el faţă de toate problemele mai dificile şi mai subtile.
Şi astfel interesul pe care îl arătasem înainte pentru doctrina maniheistă 
sa risipit, iar încrederea mea în alţi învăţaţi ai sectei sa micşorat din ce 
în ce mai mult când am văzut că nici faustus, despre care ei îmi vorbiseră 
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vitam, quo ipse flagrabat in eas litteras, quas tunc iam rhetor carthaginis 
adulescentes docebam, et legere cum eo sive quae ille audita desideraret 
sive quae ipse tali ingenio apta existimarem. ceterum conatus omnis meus, 
quo proficere in illa secta statueram, illo homine cognito prorsus intercidit, 
non ut ab eis omnino separarer, sed quasi melius quicquam non inveniens 
eo, quo iam quoquo modo inrueram, contentus interim esse decreveram, 
nisi aliquid forte, quod magis eligendum esset, eluceret.
ita ille faustus, qui multis laqueus mortis extitit, meum quo captus eram 
relaxare iam coeperat nec volens nec sciens. Manus enim tuae, Deus 
meus, in abdito providentiae tuae non deserabant animam meam, et de 
sanguine cordis matris meae per lacrimas eius diebus et noctibus pro me 
sacrificabatur tibi, et egisti mecum miris modis. Tu illud egisti, Deus 
meus. nam a Domino gressus hominis diriguntur, et viam eius volet. Aut 
quae procuratio salutis praeter manum tuam reficientem quae fecisti?

caput viii 

egisti ergo mecum, ut mihi persuaderetur romam pergere et potius ibi 
docere quod docebam carthagini. et hoc unde mihi persuasum est, non 
praeteribo confiteri tibi, quoniam et in his altissimi tui recessus et prae
sentissima in nos misericordia tua cogitanda et praedicanda est.
non ideo romam pergere volui, quod maiores quaestus maiorque mihi 
dignitas ab amicis, qui hoc suadebant, promittebatur – quamquam et ista 
ducebant animum tunc meum – sed illa erat causa maxima et paene sola, 
quod audiebam quietius ibi studere adulescentes et ordinatiore disciplinae 
cohercitione sedari, ne in eius scholam, quo magistro non utuntur, passim 
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atât de mult, nu putea să rezolve problemele care mă frământau. Am 
început totuşi săl vizitez foarte des, datorită entuziasmului pe carel arăta 
pentru literatura pe care şi eu o predam pe atunci, ca retor, tinerilor din 
cartagina. citeam împreună fie unele cărţi despre care el auzise şi pe care 
voia să le citească, fie unele pe care eu însumi le socoteam potrivite pentru 
un om cu talentul său. Pe de altă parte, întreaga mea strădanie de a face 
progrese în doctrina acelei secte, după cum mă hotărâsem mai înainte, 
sa prăbuşit cu totul îndată ce lam cunoscut pe acest om. nu am ajuns 
până acolo încât să mă despart cu totul de ei, dar, întrucât nu puteam 
găsi nimic mai bun decât învăţătura maniheistă, în care mă aruncasem la 
întâmplare, am hotărât să mă mulţumesc până unaalta cu aceasta, în 
afară de cazul când mi sar fi înfăţişat în mod clar altceva preferabil.
Şi astfel sa întâmplat că, fără să vrea şi fără să ştie, acel faustus, care 
pentru mulţi a fost o capcană a morţii37, a început să slăbească laţul în 
care fusesem prins eu. căci în taina providenţei tale, Dumnezeul meu, 
mâinile tale nu au părăsit sufletul meu. Zi şi noapte, din inima ei însân
gerată, mama mea înălţa pentru mine, către tine, o jertfă de lacrimi; iar 
tu mai îndrumat întrun chip minunat38. Da, tu mai îndrumat, 
Dumnezeul meu, căci de către Domnul sunt îndrumaţi paşii unui om, 
atunci când Domnul iubeşte calea lui39. ce altceva ne poate aduce mântui
rea dacă nu mâna ta care recreează ceea ce tu ai creat cândva?

capitolul al viii-lea
Împotriva voinţei mamei sale, Augustin hotărăşte  

să plece la roma. Marea supărare a Monicăi

Aşadar, ca urmare a îndrumării tale, mam lăsat convins să plec la roma şi 
să predau acolo lecţiile pe care le făceam la cartagina. nu voi trece cu vede
rea săţi mărturisesc şi faptele care mau convins să plec, deoarece chiar şi în 
astfel de împrejurări trebuie să avem mereu în minte şi să lăudăm tainicele 
tale planuri şi îndurarea ta, întotdeauna prezentă alături de noi.
La roma am voit să plec nu neapărat pentru câştigurile mai mari şi pen
tru poziţia mai înaltă pe care mi le promiteau prietenii care mă îndemnau 
în acest sens; desigur şi alte avantaje îndemnau pe atunci sufletul meu, 
dar principalul motiv şi aproape singurul era faptul că auzisem că la roma 
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et proterve inruant, nec eos admitti omnino, nisi ille permiserit. contra 
apud carthaginem foeda est et intemperans licentia scholasticorum: in
rumpunt impudenter et prope furiosa fronte perturbant ordinem, quem 
quisque discipulis ad proficiendum instituerit. Multa iniuriosa faciunt 
mira hebetudine et punienda legibus, nisi consuetudo patrona sit, hoc 
miseriores eos ostendens, quo iam quasi liceat faciunt, quod per tuam 
aeternam legem numquam licebit, et impune se facere arbitrantur, cum 
ipsa faciendi caecitate puniantur et incomparabiliter patiantur peiora, 
quam faciunt.
ergo quos mores cum studerem meos esse nolui, eos cum docerem coge
bar perpeti alienos, et ideo placebat ire, ubi talia non fieri omnes qui 
noverant indicabant. 
Verum autem tu, spes mea et portio mea in terra viventium, ad mutandum 
terrarum locum pro salute animae meae et carthagini stimulos, quibus 
inde avellerer, admovebas, et romae illecebras, quibus attraherer, propo
nebas mihi per homines, qui diligunt vitam mortuam, hinc insana faci
entes, inde vana pollicentes, et ad corrigendos gressus meos utebaris occulte 
et illorum et mea perversitate. nam et qui perturbabant otium meum, 
foeda rabie caeci erant, et qui invitabant ad aliud, terram sapiebant, ego 
autem, qui detestabar hic veram miseriam, illic falsam felicitatem appe
tebam.

sed quare hinc abirem et illuc irem, tu sciebas, Deus, nec indicabas mihi 
nec matri, quae me profectum atrociter planxit et usque ad mare secuta 
est. sed fefelli eam violenter me tenentem, ut aut revocaret aut mecum 
pergeret, et finxi me amicum nolle deserere, donec vento facto navigaret. 
et mentitus sum matri, et illi matri, et evasi, quia et hoc dimisisti mihi 
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comportarea tinerilor învăţăcei este mai liniştită, datorită constrângerilor 
unei discipline mult mai bine puse la punct: nu li se îngăduia elevilor să 
năvălească dea valma şi fără sfială în clasa unui profesor care era al lor şi, 
de altfel, nici nu erau primiţi în clasă fără permisiunea acestuia. La 
cartagina, dimpotrivă, domnea bunulplac neruşinat şi fără frâu al elevi
lor. năvăleau în clasă fără ruşine, ca o gloată de smintiţi, şi tulburau or
dinea pe care magistrul o întocmise în interesul propriilor săi elevi. cu o 
neînchipuită obrăznicie, ei săvârşeau nenumărate nebunii care ar fî trebuit 
pedepsite prin lege dacă nar fi fost îngăduite din obişnuinţă. Dar chiar 
şi această obişnuinţă nu face altceva decât să pună şi mai mult în lumină 
nefericirea lor, căci ei săvârşesc, ca şi cum ar fi îngăduite, fapte pe care 
legea ta eternă nu le va îngădui niciodată şi îşi închipuie că le săvârşesc 
fără a fi pedepsiţi, când de fapt prin chiar această orbire a lor ei sunt pe
depsiţi din plin şi îndură suferinţe incomparabil mai grele decât cele pe 
care le produc.
ca tânăr învăţăcel, am refuzat sămi însuşesc astfel de comportări, dar ca 
profesor eram silit să le suport la alţii; de aceea eram bucuros să plec în
trun loc unde, după cum arătau cei avizaţi, asemenea dezordini nu se 
petreceau.
Şintradevăr, tu, scăparea mea şi partea mea în pământul celor vii40, tu, 
Doamne, mai făcut sămi schimb locul pe pământ, întru mântuirea sufle
tului meu. Mai îmboldit cu îndemnurile tale ca să mă îndepărtez de 
cartagina şi mai ademenit la roma cu lucruri care să mă atragă; ţiai 
împlinit planul prin mijlocirea unor oameni cuprinşi de iubire pentru o 
viaţă a morţii, unii comportânduse ca nişte nebuni, alţii făgăduindumi 
răsplăţi deşarte. ca să îndrepţi paşii mei pe calea cea bună, teai folosit în 
taină şi de perversitatea mea, şi de a lor. căci, pe de o parte, cei care îmi 
tulburau liniştea erau orbiţi de o ruşinoasă turbare şi, pe de altă parte, cei 
care mă îndemnau să caut o altă situaţie nu cunoşteau decât gustul lucru
rilor pământeşti. cât despre mine, care nu puteam suferi viaţa de adevărată 
mizerie de la cartagina, râvneam să găsesc la roma o falsă fericire.
De ce am plecat de la cartagina ca să merg la roma tu ştiai, Dumnezeule, 
dar nu neai făcut cunoscut planul tău nici mie, nici mamei mele. ea a 
plâns înfiorător că mă vedea plecând şi ma însoţit până la ţărmul mării, 
agăţânduse cu disperare de mine în speranţa că o să mă întorc acasă ori 
o să o iau cu mine. eu însă am înşelato, prefăcândumă că am la malul 
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misericorditer servans me ab aquis maris plenum exsecrandis sordibus 
usque ad aquam gratiae tuae, qua me abluto siccarentur flumina mater
norum oculorum, quibus pro me cotidie tibi rigabat terram sub vultu 
suo.
et tamen recusanti sine me redire vix persuasi, ut in loco, qui proximus 
nostrae navi erat, memoria beati cypriani, maneret ea nocte. sed ea nocte 
clanculo ego profectus sum, illa autem non; mansit orando et flendo. 
et quid a te petebat, Deus meus, tantis lacrimis, nisi ut navigare me non 
sineres? sed tu alte consulens et exaudiens cardinem desiderii eius non 
curasti quod tunc petebat, ut me faceres quod semper petebat.
flavit ventus et implevit vela nostra et litus subtraxit aspectibus nostris, 
in quo mane illa insaniebat dolore et querellis et gemitu implebat aures 
tuas contemnentis ista, cum et me cupiditatibus meis raperes ad finiendas 
ipsas cupiditates et illius carnale desiderium iusto dolorum flagello vapu
laret. 
Amabat enim secum praesentiam meam more matrum, sed multis multo 
amplius, et nesciebat, quid tu illi gaudiorum facturus esses de absentia 
mea. nesciebat, ideo flebat et eiulabat atque illis cruciatibus arguebatur 
in ea reliquiarium evae, cum gemitu quaerens quod cum gemitu pepe
rerat. et tamen post accusationem fallaciarum et crudelitatis meae con
versa rursum ad deprecandum te pro me abiit ad solita, et ego romam.
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mării un prieten pe care nu vreau săl părăsesc până când nu se umflă 
vântul ca să poată naviga. Am minţito pe mama mea, o mamă atât de 
iubitoare, şi am scăpat de ea prin înşelăciune! Dar tu mai iertat şi pentru 
acest păcat, ocrotindumă plin de îndurare de apele mării, cu toate că 
eram plin de murdării dezgustătoare, ca să ajung la apa graţiei tale şi să 
mă curăţ scăldândumă în ea, pentru ca astfel să se usuce în ochii mamei 
mele şuvoaiele de lacrimi cu care uda zilnic ţărâna, rugânduse pentru 
mine, sub privirile tale41.
ea totuşi refuza să se întoarcă acasă fără mine şi abia am reuşit să o con
ving să îşi petreacă noaptea întrun loc foarte apropiat de corabia noastră, 
unde se afla o capelă dedicată fericitului ciprian42. Dar în timpul nopţii 
eu am plecat pe furiş, iar ea a rămas acolo plângând şi rugânduse.
Şi ce altceva îţi cerea ea ţie, Dumnezeul meu, cu atâtea lacrimi, decât să 
numi dai voie să pornesc pe mare? Dar tu, în adâncimea înţelepciunii 
tale, ai plecat urechea la dorinţa ei cea mai fierbinte43 şi nu iai îndeplinit 
rugămintea de moment, pentru ca mai târziu să faci cu mine ceea ce te 
ruga mereu şi dintotdeauna.
Vântul sa pornit să sufle şi a umflat pânzele corabiei, răpind privirilor 
noastre ţărmul pe care, a doua zi dimineaţa, mama rătăcea înnebunită de 
durere şi îţi umplea urechile cu gemetele şi tânguirile sale, fără ca tu, 
Doamne, să le iei în seamă. căci tu teai folosit de chiar pasiunile mele 
ca să mă răpeşti dintrun loc şi să mă duci undeva unde să le pui capăt, 
şi ai făcut ca ataşamentul prea carnal al mamei mele pentru fiul ei să 
primească o dreaptă pedeapsă prin biciul durerilor44.
căci, asemenea oricărei mame, însă mult mai mult decât majoritatea 
mamelor, ei îi plăcea să mă aibă alături şi nu bănuia ce mari bucurii îi vei 
pregăti prin absenţa mea. Da, nu le bănuia şi de aceea plângea şi se jeluia; 
chinurile pe care le îndura puneau în lumină în ea moştenirea evei, cău
tândul cu gemete pe cel pe care cu gemete îl adusese pe lume. În cele din 
urmă, după ce ma învinuit de înşelăciune şi de cruzime, mama sa reîn
tors către tine ca săţi înalţe rugăciuni pentru mine; ea a revenit la viaţa 
sa obişnuită, pe când eu miam continuat călătoria spre roma45.
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caput ix 

et ecce excipior ibi flagello aegritudinis corporalis et ibam iam ad inferos 
portans omnia mala, quae commiseram et in te et in me et in alios, multa 
et gravia super originalis peccati vinculum, quo omnes in Adam morimur. 
non enim quicquam eorum mihi donaveras in christo, nec solverat ille 
in cruce sua inimicitias, quas tecum contraxeram peccatis meis. Quomodo 
enim eas solveret in cruce phantasmatis, quod de illo credideram? Quam 
ergo falsa mihi videbatur mors carnis eius, tam vera erat animae meae, et 
quam vera erat mors carnis eius, tam falsa vita animae meae, quae id non 
credebat.
et ingravescentibus febribus iam ibam et peribam. Quo enim irem, si 
hinc tunc abirem, nisi in ignem atque tormenta digna factis meis in veri
tate ordinis tui? et hoc illa nesciebat et tamen pro me orabat absens. Tu 
autem ubique praesens ubi erat exaudiebas eam et ubi eram miserebaris 
mei, ut recuperarem salutem corporis adhuc insanus corde sacrilego.
neque enim desiderabam in illo tanto periculo baptismum tuum et me
lior eram puer, quo illum de materna pietate flagitavi, sicut iam recorda
tus atque confessus sum. sed in dedecus meum creveram et consilia 
medicinae tuae demens irridebam, qui non me sivisti talem bis mori. Quo 
vulnere si feriretur cor matris, numquam sanaretur. non enim satis 
eloquor, quid erga me habebat animi et quanto maiore sollicitudine me 
parturiebat spiritu, quam carne pepererat.
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capitolul al ix-lea
Ajuns la roma, Augustin se îmbolnăveşte grav. 

consideră că îşi datorează supravieţuirea 
rugăciunilor mamei sale

Îndată ce am ajuns la roma, am fost izbit de biciul unei boli corporale46. Mă 
pornisem deja spre împărăţia morţii 47, împovărat cu toate răutăţile şi crimele 
pe care le săvârşisem împotriva ta, împotriva mea şi împotriva altora, crime 
multe şi grele, care apăsau şi nai mult asupra lanţurilor păcatului originar 
prin care toţi murim întru Adam48. căci nici unul dintre aceste păcate nu mi 
lai trecut cu vederea în numele lui Hristos şi nici el nu a şters încă pe crucea 
sa vrăjmăşia49 pe care am contractato cu tine din cauza păcatelor mele. Şi 
cum ar fi putut el să şteargă pe cruce păcatele mele, de vreme ce mil închi
puiam pe atunci ca pe o apariţie fantomatică50? Aşadar, cu cât mai falsă mi 
se părea moartea trupului său, cu atât mai adevărată era în realitate moartea 
sufletului meu, şi cu cât mai adevărată era moartea trupului său, cu atât mai 
falsă era viaţa sufletului meu, care se îndoia de moartea lui pe cruce.
Între timp, febra mea creştea; eram pe cale să mor şi să pier cu totul. căci, 
dacă aş fi murit atunci, încotro maş fi îndreptat, dacă nu spre focul veş
nic51 şi spre cazne pe potriva poftelor mele, aşa cum ai statornicit tu prin 
adevărul ordinii tale? Mama nu avea cunoştinţă despre boala mea, şi totuşi 
se ruga pentru mine de departe. Tu însă, care eşti prezent pretutindeni, 
ai ascultat rugăciunile ei acolo unde se afla şi teai îndurat de mine în 
locul unde zăceam; astfel încât miam dobândit sănătatea trupului, deşi 
am rămas încă bolnav în inima mea nelegiuită.
Aflat întro atât de mare primejdie, nu doream totuşi să primesc botezul 
tău; şi am fost mai bun în copilărie când, adresândumă evlaviei mamei 
mele, am cerut stăruitor să fiu botezat, după cum am amintit deja şi am 
mărturisit mai sus52. Dar am crescut cu timpul şi, odată cu vârsta, mam 
adâncit în ticăloşia mea; îmi băteam joc ca un nebun chiar de îndrumările 
medicinei tale, şi totuşi tu ai îngăduit ca, întro asemenea stare ca aceea 
în care mă aflam, să mor de două ori53. Dacă ar fi fost lovită cu o astfel 
de rană, inima mamei mele nu sar mai fi vindecat niciodată. nu pot să 
descriu în cuvinte cât de adâncă era dragostea ei pentru mine şi cu cât era 
mai mare îngrijorarea ei pentru naşterea mea întru spirit decât chinurile 
pe care le îndurase când mă zămislise ca trup54.
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non itaque video, quomodo sanaretur, si mea talis illa mors transverbe
rasset viscera dilectionis eius. et ubi essent tantae preces, tam crebrae sine 
intermissione? nusquam nisi ad te. An vero tu, Deus misericordiarum, 
sperneres cor contritum et humiliatum viduae castae ac sobriae, frequen
tantis elemosynas, obsequentis atque servientis sanctis tuis, nullum diem 
praetermittentis oblationem ad altare tuum, bis die, mane et vespere, ad 
ecclesiam tuam sine ulla intermissione venientis, non ad vanas fabulas et 
aniles loquacitates, sed ut te audiret in tuis sermonibus et te illam in suis 
orationibus? Huiusne tu lacrimas, quibus non a te aurum et argentum 
petebat nec aliquod nutabile aut volubile bonum, sed salutem animae 
filii sui, tu, cuius munere talis erat, contemneres et repelleres ab auxilio 
tuo? nequaquam, Domine, immo vero aderas et exaudiebas et faciebas 
ordine, quo praedestinaveras esse faciendum. Absit, ut tu falleres eam in 
illis visionibus et responsis tuis, quae iam commemoravi, et quae non 
commemoravi, quae illa fideli pectore tenebat et semper orans tamquam 
chirographa tua ingerebat tibi. Dignaris enim, quoniam in saeculum mi
sericordia tua, eis quibus omnia debita dimittis, etiam promissionibus 
debitor fieri.

caput x 

recreasti ergo me ab illa aegritudine et salvum fecisti filium ancillae tuae 
tunc interim corpore, ut esset cui salutem meliorem atque certiorem 
dares.
et iungebar etiam tunc romae falsis illis atque fallentibus sanctis: non 
enim tantum auditoribus eorum, quorum e numero erat etiam is, in 
cuius domo aegrotaveram et convalueram, sed eis etiam, quos electos 
vocant. 
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nu, nu pot să văd cum sar fi putut ea vindeca dacă moartea mea în 
asemenea condiţii ar fi străpuns măruntaiele iubirii pe care o avea pentru 
mine. ce ar fi devenit atât de multele şi atât de desele rugăciuni pe care 
ţi le adresa fără întrerupere? Ar fi ajuns la tine şi doar la tine! oare tu, 
Dumnezeule al îndurărilor, ai fi dispreţuit inima înfrântă şi umilită55 a 
unei văduve caste şi smerite, gata oricând să facă pomeni56, plină de su
punere şi ascultare faţă de sfinţii tăi, care nu lăsa să treacă nici o zi fără să 
aducă un prinos la altarul tău57, care venea fără întrerupere în biserica ta, 
de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, dar nu pentru poveşti deşarte şi 
sporovăieli băbeşti, ci ca să asculte cuvintele tale şi tu săi auzi rugăciunile? 
Ai fi putut tu să dispreţuieşti lacrimile ei, ale unei femei care nu cerea de 
la tine aur sau argint, nici vreun alt bun nestatornic şi pieritor, ci mân
tuirea sufletului fiului său? Ai fi putut săi refuzi sprijinul tău unei femei 
care prin harul tău a devenit ceea ce era? nu, Doamne, niciodată nu ai fi 
făcut aşa ceva! ba, dimpotrivă, ai fost prezent, ai plecat urechea la rugă
ciunile ei58 şi ai acţionat după rânduiala prin care ai predestinat să se facă 
ceea ce trebuie făcut. Departe de mine gândul că ai fi putut să o înşeli în 
viziunile şi răspunsurile pe care i leai dat – pe unele leam amintit deja, 
pe altele încă nu; ea păstra în inima sa credincioasă aceste semne şi ţi le 
aducea mereu aminte în neîntreruptele ei rugăciuni, ca pe nişte zăloage59 
scrise de propria ta mână. Întrucât în veac ţine îndurarea ta60, ai socotit 
potrivit ca prin făgăduinţele tale să devii datornic chiar şi faţă de cei cărora 
le ştergi toate datoriile.

capitolul al x-lea
relaţiile lui Augustin cu maniheii din roma. 

Vagi contacte cu filozofia sceptică

Mai reînviorat, aşadar, după această boală. Lai însănătoşit atunci pe fiul 
slujnicei tale61, mai întâi în corpul său, ca să trăiască, pentru a putea apoi 
săi dăruieşti o sănătate mult mai bună şi mai sigură.
La roma, în acea perioadă, păstram legăturile cu acei aşazişi sfinţi, falşi 
şi mincinoşi, şi nu doar cu cei numiţi „auditori“ – între care se număra 
şi gazda mea, în a cărei casă zăcusem în timpul bolii şi al convalescenţei –, 
ci chiar şi cu aceia pe care ei îi numeau „aleşi“62.
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Adhuc enim mihi videbatur non esse nos, qui peccamus, sed nescio quam 
aliam in nobis peccare naturam et delectabat superbiam meam extra cul
pam esse et, cum aliquid mali fecissem, non confiteri me fecisse, ut sana
res animam meam, quoniam peccabat tibi, sed excusare me amabam et 
accusare nescio quid aliud, quod mecum esset et ego non essem. Verum 
autem totum ego eram et adversus me impietas mea me diviserat, et id 
erat peccatum insanabilius, quo me peccatorem non esse arbitrabar, et 
execrabilis iniquitas, te, Deus omnipotens, te in me ad perniciem meam, 
quam me a te ad salutem malle superari. 
nondum ergo posueras custodiam ori meo et ostium continentiae circum 
labia mea, ut non declinaret cor meum in verba mala ad excusandas excu
sationes in peccatis cum hominibus operantibus iniquitatem, et ideo adhuc 
combinabam cum electis eorum, sed tamen iam desperans in ea falsa doc
trina me posse proficere, eaque ipsa, quibus, si nil melius reperirem, 
contentus esse decreveram, iam remissius neglegentiusque retinebam.

etenim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse 
philosophos, quos Academicos appellant, quod de omnibus dubitandum 
esse censuerant nec aliquid veri ab homine comprehendi posse decreve
rant. ita enim mihi liquido senssise videbantur, ut vulgo habentur, etiam 
illorum intentionem nondum intellegenti.
nec dissimulavi eundem hospitem meum reprimere a nimia fiducia, quam 
sensi eum habere de rebus fabulosis, quibus manichaei libri pleni sunt. 
Amicitia tamen eorum familiarius utebar quam ceterorum hominum, qui in 
illa haeresi non fuissent. nec eam defendebam pristina animositate, sed ta
men familiaritas eorum – plures enim eos roma occultabat – pigrius me 
faciebat aliud quaerere praesertim desperantem in ecclesia tua, Domine caeli 
et terrae, creator omnium visibilium et invisibilium, posse inveniri verum, 
unde me illi averterant, multumque mihi turpe videbatur credere figuram te 
habere humanae carnis et membrorum nostrorum liniamentis corporalibus 
terminari. et quoniam cum de Deo meo cogitare vellem, cogitare nisi moles 
corporum non noveram – neque enim videbatur mihi esse quicquam, quod 
tale non esset – ea maxima et prope sola causa erat inevitabilis erroris mei.
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credeam în continuare că nu noi suntem cei care păcătuim, ci în noi pă
cătuieşte un fel de natură străină. orgoliul meu era măgulit la gândul că 
sunt în afara oricărei vine şi că, atunci când făceam ceva rău, nu trebuia să 
mă recunosc vinovat, ca să însănătoşeşti sufletul meu, căci a greşit înaintea 
ta63. Preferam să mă dezvinovăţesc şi să arunc toată vina asupra nu ştiu 
cărui principiu al răului care sar afla în mine, fără să fie totuna cu mine. 
Adevărul este însă că eul meu era în întreg şi că doar impietatea mea mă 
scindase în două, împotriva mea însumi. Acest păcat era cu atât mai de 
nevindecat, cu cât nu mă consideram un păcătos. blestemata mea impietate 
mă făcea să prefer ca tu, Dumnezeule atotputernic64, să fii învins de mine65, 
spre pieirea mea, decât să fiu eu învins de tine, spre mântuirea mea.
Tu încă nu puseseşi deci strajă gurii mele şi uşă de înfrânare împrejurul 
buzelor mele, pentru ca inima mea să nu se plece spre gânduri rele şi să caute 
dezvinovăţiri pentru păcate, împreună cu oamenii care lucrează fărădele
gea66. Din cauza asta căutam încă să mă însoţesc cu „aleşii“ maniheilor67, 
dar fără să mai sper totuşi că aş putea dobândi vreun folos din falsa lor 
doctrină. Din zi în zi deveneam tot mai indiferent şi mai nepăsător faţă 
de nişte teorii cu care hotărâsem să mă mulţumesc până voi fi găsit ceva 
mai bun.
Mia trecut prin gând chiar şi ideea că filozofii care erau numiţi acade
mici68 fuseseră mai înţelepţi decât ceilalţi, deoarece susţinuseră că totul 
trebuie pus la îndoială şi afirmaseră că omul nu este în stare să cunoască 
nici un adevăr69. Aceasta este părerea comună despre doctrina lor şi mi se 
părea evident că aşa gândeau aceşti filozofi; totuşi, încă nu înţelesesem 
adevărata lor intenţie.
nu uitam însă nici un moment săi risipesc prietenului care mă găzduia 
încrederea prea mare pe care simţeam că o are în închipuirile de care erau 
pline cărţile maniheilor. Mă aflam totuşi în relaţii de prietenie mai apro
piate cu maniheii decât cu cei care nu împărtăşeau această erezie. nu mai 
apăram erezia lor cu aceeaşi însufleţire de altădată, dar traiul în mijlocul 
lor – căci mulţi manihei se ascundeau la roma70 – mă împiedica să caut 
cu mai mare insistenţă o altă credinţă, mai ales din momentul în care am 
pierdut speranţa că voi putea găsi adevărul în biserica ta, o, Doamne al 
cerului şi al pământului71, creatorule al tuturor lucrurilor vizibile şi invi
zibile, adevăr de la care ei mă abătuseră din cale. În acelaşi timp, mi se 
părea scandalos să cred că tu ai luat înfăţişarea unui corp omenesc şi că 
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suam molem tetram et deformem, sive crassam, quam terram dicebant, 
sive tenuem atque subtilem, sicuti est aeris corpus: quam malignam men
tem per illam terram repentem imaginantur. et quia Deum bonum 
nullam malam naturam creasse qualiscumque me pietas credere cogebat, 
constituebam ex adverso sibi duas moles, utramque infinitam, sed malam 
angustius, bonam grandius, et ex hoc initio pestilentioso me cetera sacri
legia sequebantur.
cum enim conaretur animus meus recurrere in catholicam fidem, reper
cutiebatur, quia non erat catholica fides, quam esse arbitrabar. et magis 
pius mihi videbar, si te, Deus meus, cui confitentur ex me miserationes 
tuae, vel ex ceteris partibus infinitum crederem, quamvis ex una, qua tibi 
moles mali opponebatur, cogerer finitum fateri, quam si ex omnibus 
partibus in corporis humani forma te opinarer finiri. et melius mihi vi
debar credere nullum malum te creasse – quod mihi nescienti non solum 
aliqua substantia sed etiam corporea videbatur, quia et mentem cogitare 
non noveram nisi eam subtile corpus esse, quod tamen per loci spatia 
diffunderetur – quam credere abs te esse qualem putabam naturam mali. 
ipsum quoque salvatorem nostrum, unigenitum tuum, tamquam de 
massa lucidissimae molis tuae porrectum ad nostram salutem ita pu
tabam, ut aliud de illo non crederem nisi quod possem vanitate imaginari. 
Talem itaque naturam eius nasci non posse de Maria virgine arbitrabar, 
nisi carni concerneretur. concerni autem et non coinquinari non vide
bam, quod mihi tale figurabam. Metuebam itaque credere incarnatum, 
ne credere cogerer ex carne inquinatum.
nunc spiritales tui blande et amanter ridebunt me, si has confessiones 
meas legerint; sed tamen talis eram.
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poţi fi mărginit de o configuraţie corporală asemănătoare membrelor 
noastre. când încercam să mă gândesc la Dumnezeul meu, nu puteam 
săl gândesc decât ca pe o mărime corporală, căci mi se părea că nimic nu 
poate fiinţa decât în acest mod. Aceasta era cea mai mare şi aproape sin
gura cauză a rătăcirii de care nu puteam să scap.
Din acelaşi motiv credeam că şi răul are un fel de asemenea substanţă, o 
masă informă şi întunecoasă, care poate fi ori solidă – şi atunci maniheii 
o numeau pământ –, ori uşoară şi subtilă, cum este un corp aerian, pe 
care ei şio imaginau ca pe un spirit al răului care se strecoară prin sub
stanţa numită pământ. Şi fiindcă pietatea mea, oricât ar fi fost ea atunci 
de neînsemnată, mă silea să admit că Dumnezeu, care este bun, nu putea 
să fi creat nici o natură rea, stabileam că există două mase contrare, amân
două infinite, doar că aceea a răului la un nivel mai redus, iar cea a bine
lui la unul mai înalt72. Din acest principiu oribil şi primejdios decurgeau 
pentru mine şi celelalte sacrilegii.
când însă sufletul meu încerca să revină la adevărata credinţă universală73, 
el se simţea respins, pentru că adevărata credinţă universală nu era aceea pe 
care mio imaginam eu. Mi se părea atunci, o, Dumnezeul meu, tu, căruia 
îi mărturisesc acum îndurările tale faţă de mine, mi se părea că ţiaş fi ară
tat mai multă evlavie dacă aş fi admis că eşti infinit în privinţa tuturor 
părţilor tale, cu excepţia uneia singure, şi anume aceea în care masa informă 
a răului ţi se împotriveşte – în această privinţă eram silit să accept că eşti 
finit –, decât sămi însuşesc părerea că ai putea fi mărginit în toate părţile 
tale, potrivit formei corpului omenesc. Şi mi se părea preferabil să cred că 
tu nu ai creat nimic rău decât să presupun că natura răului, aşa cum mio 
imaginam eu, porneşte de la tine. căci ignorantului care eram răul îi apărea 
nu pur şi simplu ca o substanţă oarecare, ci ca o substanţă corporală, deoa
rece însăşi raţiunea nu puteam să o gândesc decât ca pe un corp subtil care 
se răspândeşte în spaţiile din jur. chiar şi despre însuşi Mântuitorul nostru, 
fiul tău singurnăscut, mă gândeam ca la ceva extins sau răspândit din 
masa prealuminosului tău corp, întru mântuirea noastră; eram atât de con
vins de aceasta, încât nu credeam despre el altceva decât ceea ce, în deşer
tăciunea mea, eram în stare sămi imaginez. consideram astfel că o natură 
ca a lui nu putea să se nască din fecioara Maria decât dacă sar fi amestecat 
cu trupul ei; şi, dacă aceasta sar fi întâmplat aşa cum îmi închipuiam eu, 
nu puteam sămi dau seama cum sar fi putut amesteca cu trupul ei fără să 
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caput xi 

Deinde quae illi in scripturis tuis reprehenderant defendi posse non exis
timabam, sed aliquando sane cupiebam cum aliquo illorum librorum 
doctissimo conferre singula et experiri, quid inde sentiret.
iam enim elpidii cuiusdam adversus eosdem manichaeos coram loquen
tis et disserentis sermones etiam apud carthaginem movere me coeperant, 
cum talia de scripturis proferret, quibus resisti non facile posset. et im
becilla mihi responsio videbatur istorum; quam quidem non facile palam 
promebant, sed nobis secretius, cum dicerent scripturas novi testamenti 
falsatas fuisse a nescio quibus, qui iudaeorum legem inserere christianae 
fidei voluerunt, atque ipsi incorrupta exemplaria nulla profferent. sed me 
maxime captum et offocatum quodam modo deprimebant corporalia 
cogitantem moles illae, sub quibus anhelans in auram tuae veritatis liqui
dam et simplicem respirare non poteram.

caput xii 

sedulo ergo agere coeperam, propter quod veneram, ut docerem romae 
artem rhetoricam, et prius domi congregare aliquos, quibus et per quos 
innotescere coeperam.
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fie pângărit. Mă temeam deci să cred în întruparea lui, pentru ca nu cumva 
să fiu silit să cred că, prin trup, el a fost pângărit.
Acum, cei înzestraţi cu sfântul tău Duh74 vor râde de mine, cu blândeţe şi cu 
iubire, dacă ar citi aceste mărturisiri; şi totuşi, un astfel de om eram eu pe atunci.

capitolul al xi-lea
Augustin observă inconsistenţa poziţiei 

maniheilor faţă de sfintele scripturi

Pe lângă acestea, mi se părea că obiecţiile pe care maniheii le aduceau împotriva 
sfintelor tale scripturi nu puteau fi respinse. Totuşi, câteodată mă cuprindea 
o puternică dorinţă să discut fiecare dintre aceste probleme în parte cu cineva 
foarte învăţat în sfintele scripturi, ca să aflu ce gândeşte el asupra lor.
chiar înainte de a pleca din cartagina, ascultasem discursul unui oarecare 
elpidius75, care obişnuia să vorbească în public împotriva maniheilor şi săi 
combată; cuvântările sale mă impresionaseră, căci el aducea din scripturi 
argumente la care nu era uşor să te împotriveşti. răspunsurile maniheilor 
mi se păreau foarte precare. De altfel, nu le plăcea să formuleze aceste răs
punsuri în public, ci doar aminteau de ele în cerc restrâns, între membrii 
sectei. spuneau astfel că sfintele scripturi ale noului Testament au fost 
falsificate de persoane necunoscute, care au dorit să implanteze legea iudei
lor asupra credinţei creştine, însă nu erau în stare să prezinte nici un exemplar 
nedeformat al sfintei scripturi76. cel mai mult mă obsedau însă cele două 
mase, a binelui şi a răului, căci, subjugat şi sufocat de această idee, nu puteam 
să concep decât realităţi corporale; gâfâind sub greutatea lor, încercam za
darnic să respir aerul limpede şi curat al Adevărului tău.

capitolul al xii-lea
Înşelătoriile la care se dedau elevii faţă de 

magistrul lor

Mam apucat deci cu râvnă de lucrul pentru care venisem la roma, şi 
anume să predau arta retoricii. Am adunat mai întâi la mine acasă câţiva 
elevi care auziseră de mine şi, prin aceştia, am început să mă fac cunoscut.



230 sfânTuL AugusTin

23

et ecce cognosco alia romae fieri, quae non patiebar in Africa. nam re 
vera illas eversiones a perditis adulescentibus ibi non fieri manifestatum 
est mihi: „sed subito“ inquiunt „ne mercedem magistro reddant, conspi
rant multi adulescentes et transferunt se ad alium, desertores fidei et 
quibus prae pecuniae caritate iustitia vilis est“.
oderat etiam istos cor meum quamvis non perfecto odio. Quod enim ab 
eis passurus eram, magis oderam fortasse quam eo, quod cuilibet illicita 
faciebant.
certe tamen turpes sunt tales et fornicantur abs te amando volatica ludi
bria temporum et lucrum luteum, quod cum apprehenditur manum 
inquinat, et amplectendo mundum fugientem, contemnendo te manen
tem et revocantem et ignoscentem redeunti ad te meretrici humanae 
animae. et nunc tales odi pravos et distortos, quamvis eos corrigendos 
diligam, ut pecuniae doctrinam ipsam, quam discunt, praeferant, ei vero 
te Deum veritatem et ubertatem certi boni et pacem castissimam. sed 
tunc magis eos pati nolebam malos propter me, quam fieri propter te 
bonos volebam.

caput xiii 

itaque posteaquam missum est a Mediolanio romam ad praefectum ur
bis, ut illi civitati rhetoricae magister provideretur impertita etiam evec
tione publica, ego ipse ambivi per eos ipsos manichaeis vanitatibus ebrios 
– quibus ut carerem ibam, sed utrique nesciebamus – ut dictione propo
sita me probatum praefectus tunc symmachus mitteret. 
et veni Mediolanium ad Ambrosium episcopum, in optimis notum orbi 
terrae, pium cultorem tuum, cuius tunc eloquia strenue ministrabant 
adipem frumenti tui et laetitiam olei et sobriam vini ebrietatem populo 
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Dar iată că am aflat repede că la roma sunt frecvente alte neajunsuri, pe 
care nu le aveam de înfruntat în Africa. e drept, mi sa explicat, că aici 
nu se petrec acele „răsturnări“ săvârşite la cartagina de tineri netrebnici77; 
dar, mi sa mai spus, ca să nu plătească magistrului lor onorariul, mulţi 
tineri uneltesc între ei şi se mută toţi deodată la alt magistru. În dispreţul 
oricărei bunecredinţe, echitatea nu înseamnă pentru ei mare lucru în 
comparaţie cu iubirea pentru bani.
Şi pe aceştia îi ura inima mea, dar nu cu o ură deplină78, căci, probabil, îi 
uram nu atât pentru faptul că săvârşeau lucruri neîngăduite faţă de oricine, 
cât pentru aceea că sufeream eu însumi aceste ticăloşii.
Desigur că astfel de oameni sunt nedemni şi josnici, şi preacurvesc departe 
de tine79, iubind bunuri efemere de care timpul îşi bate joc şi un câştig 
mânjit de noroi care întinează mâna ce îl apucă. ei îmbrăţişează o lume 
pieritoare şi te dispreţuiesc pe tine, care rămâi mereu statornic, îi rechemi 
la tine şi eşti gata să ierţi un suflet omenesc necredincios când se întoarce 
la tine. Încă şi acum detest asemenea elevi cu mintea stricată şi strâmbă, 
cu toate că îi şi iubesc, pentru ai ajuta să se îndrepte, aşa încât să prefere 
banilor ştiinţa pe care o învaţă, iar ştiinţei să te prefere pe tine, Dumnezeule, 
care eşti adevărul, izvorul rodnic al celor mai sigure bunuri şi cea mai 
neprihănită pace80. Dar în acele zile eram gata mai degrabă să nu le suport 
răutatea în propriul meu interes decât să vreau ca ei să devină mai buni 
spre slava numelui tău.

capitolul al xiii-lea
Augustin pleacă la Milan ca profesor de retorică. 

Întâlnirea cu sfântul Ambrozie

Între timp, de la Milan a fost trimisă o cerere către prefectul romei, cu 
rugămintea de a face rost de un profesor de retorică pentru acest oraş, care 
să călătorească întracolo cu poşta imperială. Am solicitat această slujbă 
prin chiar intermediul acelor prieteni ai mei care erau ameţiţi de aiurelile 
maniheiste – plecam de acolo tocmai ca să rup legăturile cu ei, dar nici 
eu şi nici ei nu cunoşteam acest lucru pe atunci. În cele din urmă, 
symmachus81, care era la acea vreme prefectul romei, ma pus la încer
care cu un discurs rostit în faţa lui şi, mulţumit, ma trimis la Milan82.
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tuo. Ad eum autem ducebar abs te nesciens, ut per eum ad te sciens du
cerer.
suscepit me paterne ille homo Dei et peregrinationem meam satis epis
copaliter dilexit.
et eum amare coepi, primo quidem non tamquam doctorem veri, quod 
in ecclesia tua prorsus desperabam, sed tamquam hominem benignum 
in me. et studiose audiebam disputatem in populo, non intentione, qua 
debui, sed quasi explorans eius facundiam, utrum conveniret, famae suae 
an maior minorve proflueret, quam praedicabatur, et verbis eius suspen
debar intentus, rerum autem incuriosus et contemptor adstabam et de
lectabar suavitate sermonis, quamquam eruditioris, minus tamen 
hilarescentis atque mulcentis, quam fausti erat, quod attinet ad dicendi 
modum. ceterum rerum ipsarum nulla comparatio: nam ille per mani
chaeas fallacias aberrabat, ille autem saluberrime docebat salutem.
sed longe est a peccatoribus salus, qualis ego tunc aderam. et tamen pro
pinquabam sensim et nesciens.

caput xiv

cum enim non satagerem discere quae dicebat, sed tantum quemadmo
dum dicebat audire – ea mihi quippe iam desperanti ad te viam patere 
homini inanis cura remanserat – veniebant in animum meum simul cum 
verbis, quae diligebam, res etiam, quas neglegebam. neque enim ea 
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Am sosit la Milan şi lam găsit acolo pe episcopul Ambrozie, credinciosul 
tău slujitor, care era cunoscut în întreaga lume ca unul dintre cei mai buni 
oameni83. cuvântările sale pline de râvnă împărţeau pe atunci poporului 
tău lamura grânelor tale, bucuria untdelemnului tău şi beţia trează şi cum
pătată a vinului tău84. fără să ştiu, am fost purtat de mâna ta către el, pen
tru ca mai apoi, în deplină cunoştinţă, să fiu purtat prin el către tine.
Acest om al lui Dumnezeu ma primit ca un părinte şi, asemenea unui 
adevărat episcop85, sa arătat foarte bucuros de venirea mea.
Am început săl iubesc, dar întâi nu atât ca pe un Învăţător al adevărului, 
pe care pierdusem nădejdea săl găsesc în biserica ta, cât mai ales ca pe 
un om care se arătase binevoitor faţă de mine. Îl ascultam cu mare aten
ţie când îşi exprima învăţăturile în faţa poporului, dar nu cu gândul 
curat, cum ar fi trebuit; urmăream mai ales să aflu dacă talentul său de 
vorbitor era pe măsura faimei sale sau dacă se arăta mai mare ori mai mic 
decât îi mersese vestea. eram preocupat mai ales de cuvintele lui ca atare 
şi rămâneam nepăsător şi chiar dispreţuitor faţă de lucrurile la care ele 
se refereau. eram încântat de farmecul discursului său, care, deşi mai 
adânc şi mai întemeiat decât al lui faustus, era totuşi mai puţin încân
tător şi mai puţin odihnitor decât al aceluia, dar numai în privinţa sti
lului de a se exprima. cât priveşte conţinutul discursului, nu încape nici 
o comparaţie între cei doi: faustus rătăcea printre nălucirile maniheene, 
pe când Ambrozie, în chipul cel mai folositor, îi învăţa pe oameni calea 
spre mântuire. 
Dar mântuirea stă departe de cei nelegiuiţi86, aşa cum eram şi eu atunci.
Totuşi, mă apropiam şi eu de mântuire, puţin câte puţin şi fără sămi dau 
seama.

capitolul al xiv-lea
Ascultând predicile sfântului Ambrozie, Augustin 

începe să renunţe la concepţiile sale greşite

Deşi nu mă osteneam deloc sămi însuşesc adevărurile despre care vorbea 
Ambrozie şi nu eram atent decât la felul cum vorbea – această deşartă 
atracţie pentru elocinţă era singura care îmi rămăsese, ca unuia care îmi 
pierdusem speranţa că omului îi este dat să afle calea către tine –, totuşi, 
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dirimere poteram. et dum cor aperirem ad excipiendum, quam diserte 
diceret pariter intrabat et quam vere diceret, gradatim quidem.
nam primo etiam ipsa defendi posse mihi iam coeperunt videri et fidem 
catholicam, pro qua nihil posse dici adversus oppugnantes manichaeos 
putaveram, iam non impudenter asseri existimabam, maxime audito uno 
atque altero et saepius aenigmate soluto de scriptis veteribus, ubi, cum 
ad litteram acciperem, occidebar. spiritaliter itaque plerisque illorum li
brorum locis expositis iam reprehendebam desperationem meam illam 
dumtaxat, qua credideram legem et prophetas detestantibus atque irri
dentibus resisti omnino non posse.
nec tamen iam ideo mihi catholicam viam tenendam esse sentiebam, 
quia et ipsa poterat habere doctos assertores suos, qui copiose et non 
absurde obiecta refellerent, nec ideo iam damnandum illud, quod tene
bam, quia defensionis partes aequabantur. ita enim catholica non mihi 
victa videbatur, ut nondum etiam victrix appareret.

Tunc vero fortiter intendi animum, si quo modo possem certis aliquibus 
documentis manichaeos convincere falsitatis. Quod si possem spiritalem 
substantiam cogitare, statim machinamenta illa omnia solverentur et abi
cerentur ex animo meo: sed non poteram. Verum tamen de ipso mundi 
huius corpore omnique natura, quam sensus carnis attingeret, multo 
probabiliora plerosque sensisse philosophos magis magisque considerans 
atque comparans iudicabam.
itaque Academicorum more, sicut existimantur, dubitans de omnibus 
atque inter omnia fluctuans manichaeos quidem relinquendos esse de
crevi, non arbitrans eo ipso tempore dubitationis meae in illa secta mihi 
permanendum esse, cui iam nonnullos philosophos praeponebam: quibus 



 confesiuni – V 235

25

odată cu cuvintele pe care le îndrăgeam atât de mult, în spiritul meu pă
trundeau şi înţelesurile lucrurilor pe care încercam să le neglijez. căci nu 
puteam să separ cuvintele de înţelesurile lor şi, când îmi deschideam inima 
ca să primesc frumuseţea vorbirii lui Ambrozie, odată cu ea pătrundea în 
mine şi adevărul cuvintelor lui, chiar dacă în mod treptat.
Am început, mai întâi, sămi dau seama că afirmaţiile lui Ambrozie pot 
fi susţinute cu argumente şi credinţa universală87, despre care socotisem 
până atunci că nu se poate apăra împotriva obiecţiilor maniheilor, poate 
fi dovedită şi argumentată în mod cuviincios. Miam întărit şi mai mult 
această convingere după ce lam ascultat cum explica, adesea cu multă 
limpezime, diferite pasaje grele şi obscure din Vechiul Testament, aceleaşi 
pe care eu le interpretam literal şi îmi ucideam sufletul88. Astfel, după ce 
lam ascultat pe Ambrozie explicând în semnificaţiile lor spirituale89 
multe texte din aceste cărţi sfinte, am început să mă condamn pentru 
disperarea mea, cel puţin în măsura în care aceasta mă făcea să cred că nu 
este posibilă absolut nici o împotrivire la argumentele celor care dispre
ţuiesc legea şi profeţii.
Totuşi, nu mă simţeam încă obligat să urmez calea credinţei universale90, 
şi aceasta doar pentru că şi ea putea săşi aibă propriii săi apărători învăţaţi, 
capabili să respingă cu multă elocinţă şi în mod întemeiat obiecţiile ad
versarilor. Pe de altă parte, nu simţeam nici că ar trebui să condamn 
ideile maniheilor, în care eu credeam încă, doar fiindcă religia pe care o 
combăteau se putea apăra cu arme egale. Astfel, chiar dacă nu mi se mai 
părea că este învinsă ca mai înainte, credinţa universală nu ajunsese încă 
sămi apară ca o învingătoare.
Atunci miam încordat toate puterile spiritului meu ca să găsesc orice ar
gument hotărâtor prin care să dovedesc cât de false sunt părerile manihe
ilor. Dacă ar fi fost cu putinţă să concep o substanţă spirituală, toate acele 
născociri maniheiste ar fi fost desfiinţate şi izgonite din mintea mea – dar 
îmi era imposibil. Totuşi, în privinţa lumii corporale şi a naturii în între
gul său, aşa cum se arată ea simţurilor noastre trupeşti, cu cât cercetam 
mai îndeaproape părerile maniheilor şi le comparam cu cele ale filozofilor, 
cu atât îmi dădeam seama că majoritatea filozofilor au gândit întrun mod 
cu mult mai apropiat de adevăr şi mai întemeiat.
Astfel, punând la îndoială orice lucru, potrivit gândirii academicilor91 – 
aşa cum era ea înţeleasă în general –, şi oscilând fără să pot alege între 
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tamen philosophis, quod sine salutari nomine christi essent, curationem 
languoris animae meae committere omnino recusabam.
statui ergo tamdiu esse catechumenus in catholica ecclesia mihi a paren
tibus commendata, donec aliquid certi eluceret, quo cursum dirigerem.
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diferite păreri, am hotărât în cele din urmă că trebuie săi părăsesc pe 
manihei, socotind că, întro asemenea stare de îndoială, nu se cuvine să 
mai rămân în această sectă, de vreme cei preţuiam mai mult pe unii fi
lozofi. refuzam însă cu totul să încredinţez acestor filozofi îngrijirea slă
biciunilor sufletului meu, fiindcă ei nu cunoşteau numele mântuitor al 
lui Hristos.
Mam hotărât, aşadar, să rămân un catehumen în biserica universală, aşa 
cum îmi recomandaseră părinţii mei, cel puţin până când voi întrezări o 
lumină mai sigură după care sămi îndrept paşii.
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Liber Vi

caput i

Spes mea a iuventute mea, ubi mihi eras et quo recesseras? An vero non tu 
feceras me et discreveras me a quadrupedibus et volatilibus caeli sapien
tiorem me feceras? et ambulabam per tenebras et lubricum et quaerebam 
te foris a me et non inveniebam Deum cordis mei; et veneram in profun
dum maris. et diffidebam et desperabam de inventione veri.
iam venerat ad me mater pietate fortis, terra marique me sequens et in 
periculis omnibus de te secura. nam et per marina discrimina ipsos na
utas consolabatur, a quibus rudes abyssi viatores, cum perturbantur, con
solari solent, pollicens eis perventionem cum salute, quia hoc ei tu per 
visum pollicitus eras. 
et invenit me periclitantem quidem graviter desperatione indagandae 
veritatis, sed tamen ei cum indicassem non me quidem iam esse mani
chaeum, sed neque catholicum christianum, non, quasi inopinatum 
aliquid audierit, exiluit laetitia, cum iam secura fieret ex ea parte miseriae 
meae, in qua me tamquam mortuum, sed resuscitandum tibi flebat et 
feretro cogitationis offerebat, ut diceres filio viduae: iuvenis, tibi dico, 
surge, et revivesceret et inciperet loqui et traderes illum matri suae. nulla 
ergo turbulenta exultatione trepidavit cor eius, cum audisset ex tanta parte 
iam factum, quod tibi cotidie plangebat ut fieret, veritatem me nondum 
adeptum, sed falsitati iam ereptum: immo vero quia certa erat et quod 
restabat te daturum, qui totum promiseras, placidissime et pectore pleno 
fiduciae respondit mihi credere se in christo, quod priusquam de hac vita 
emigraret, me visura esset fidelem catholicum. et hoc quidem mihi. Tibi 
autem, fons misericordiarum, preces et lacrimas densiores, ut accelerares 
auditorium tuum et illuminares tenebras meas, et studiosius ad ecclesiam 
currere et in Ambrosii ora suspendi, ad fontem salientis aquae in vitam 
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cArTeA A Vi-A

capitolul i
starea de derută morală în care Monica 

îşi găseşte fiul la Milan

Doamne, nădejdea tinereţii mele1, unde erai în tot acest timp şi unde te 
ascunseseşi de mine? oare nu tu ai fost acela care mai plăsmuit şi mai 
făcut diferit de dobitoacele pământului şi mai înţelept decât păsările ce
rului2? Şi totuşi, eu rătăceam prin întuneric şi pe un drum alunecos, te 
căutam în afara mea, dar nul găseam pe Dumnezeul inimii mele3. Mă 
scufundam în adâncul mării4. Îmi pierdusem orice credinţă şi nu mai 
aveam nici o speranţă că voi găsi adevărul.
Mama mea venise deja la mine; întărită în evlavia ei, ea a căpătat puterea 
de a mă urma peste mări şi ţări, înfruntând toate primejdiile cu siguranţa 
pe care io dădea credinţa în tine. căci în clipele când corabia se afla în 
primejdie ea îi îmbărbăta tocmai pe corăbieri, oamenii de la care călătorii 
neobişnuiţi cu hăurile mării aşteaptă de obicei încurajare; le promitea că 
vor ajunge la capătul călătoriei în deplină siguranţă, deoarece tu iai făcut 
în vis această făgăduinţă.
Dar pe mine ea ma aflat întro primejdie încă şi mai mare, căci nu mai 
speram să găsesc adevărul. iam spus că nu mai sunt maniheu, fără să fiu 
încă un creştin catolic5. Totuşi, ea nu a sărit în sus de bucurie ca şi când 
ar fi auzit o veste neaşteptată, ci a găsit doar puţină alinare în privinţa 
unei părţi din nenorocirea mea, şi anume acea parte care o făcea să mă 
jelească în faţa ta ca pe un mort, dar un mort pe care tu îl poţi readuce la 
viaţă. Mă înfăţişa înaintea ta pe catafalcul simţirii ei6, pentru ca tu săi 
spui fiului văduvei: Tinere, îţi spun, scoalăte7, iar acesta să se ridice, să 
înceapă a vorbi şi tu săl încredinţezi mamei sale. Aşadar, inima ei nu a 
tresăltat de nici o înfiorare nestăpânită atunci când a auzit că lucrul pen
tru care ea plângea şi se ruga zi de zi sa împlinit întro atât de mare 
măsură: deşi încă nu ajunsesem la adevăr, eram totuşi smuls din minciună. 
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aeternam. Diligebat autem illum virum sicut angelum Dei, quod per illum 
cognoverat me interim ad illam ancipitem fluctuationem iam esse per
ductum, per quam transiturum me ab aegritudine ad sanitatem inter
currente artiore periculo quasi per accessionem, quam criticam medici 
vocant, certa praesumebat.

caput ii

itaque cum ad memorias sanctorum, sicut in Africa solebat, pultes et 
panem et merum attulisset atque ab ostiario prohiberetur, ubi hoc epis
copum vetuisse cognovit, tam pie atque oboedienter amplexa est, ut ipse 
mirarer, quam facile accusatrix potius consuetudinis suae quam discep
tatrix illius prohibitionis effecta sit. non enim obsidebat spiritum eius 
vinulentia eamque stimulabat in odium veri amor vini, sicut plerosque 
mares et feminas, qui ad canticum sobrietatis sicut ad potionem aquatam 
madidi nausiant: sed illa cum attulisset canistrum cum sollemnibus epulis 
praegustandis atque largiendis, plus etiam quam unum pocillum pro suo 
palato satis sobrio temperatum, unde dignationem sumeret, non ponebat, 
et si multae essent quae illo modo videbantur honorandae memoriae de
functorum, idem ipsum unum, quod ubique poneret, circumferebat, quo 
iam non solum aquatissimo, sed etiam tepidissimo cum suis praesenti
bus per sorbitiones exiguas partiretur, quia pietatem ibi quaerebat, non 
voluptatem.
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ba mai mult, deşi era sigură că îi vei dărui până la urmă şi ceea ce rămăsese 
din întregul pe care il făgăduiseşi, ea îmi răspundea cu mare seninătate 
şi cu inima plină de credinţă, spunândumi că are deplină încredere în 
Hristos şi că, înainte ca ea să părăsească această viaţă, va apuca să mă vadă 
credincios catolic8. Aceste lucruri mi le spunea ea mie. Ţie în schimb, care 
eşti izvorul îndurărilor, ţi se adresa încă şi mai des, cu lacrimi şi cu rugă
ciuni, pentru ca să grăbeşti ajutorul tău şi să luminezi beznele mele9. cu 
şi mai mare râvnă alerga spre biserică şi asculta cu sufletul la gură cuvin
tele lui Ambrozie10, ca pe un izvor din care ţâşneşte apă, întru viaţa veş
nică11. Îl iubea pe acest bărbat ca pe un înger al lui Dumnezeu12, deoarece 
înţelesese că el fusese acela care mă îndrumase în ultima vreme către 
starea aceea de nesiguranţă şi de frământare în care mă aflam. era absolut 
convinsă că va trebui ca, prin această stare, să trec de la boală către sănă
tate, dar nu mai înainte de a depăşi o primejdie şi mai grea, asemănătoare 
cu acea febră pe care medicii o denumesc starea critică a bolii.

capitolul al ii-lea
supunânduse prescripţiilor episcopale ale sfântului 
Ambrozie, Monica renunţă la practici rituale păgâne

În momentul în care, după obiceiul pe carel avea din Africa, mama a 
adus la mormintele sfinţilor terci13, pâine şi vin curat, portarul bisericii14 
nu ia îngăduit acest gest. când a aflat că această interdicţie venea din 
partea episcopului15, mama a îmbrăţişato cu atâta pietate şi supunere, 
încât am fost uimit să constat cu câtă uşurinţă condamna ea mai degrabă 
propria ei datină decât să comenteze interdicţia episcopului. căci spiri
tul ei nu era asaltat de patima vinului, iar dragostea pentru vin nu o 
îmboldea să urască adevărul, cum se întâmplă cu atât de mulţi bărbaţi 
şi femei, care arată faţă de chemarea cumpătării16 tot atâta dezgust ca 
nişte beţivi faţă de o cană cu apă. când aducea la biserică coşuleţul ei cu 
ofrande, pe care trebuia să le guste şi apoi să le împartă săracilor, mama 
nu lua decât foarte puţin vin, îndoit cu apă, aşa încât să fie potrivit cu 
gustul ei foarte cumpătat, şi nu bea decât atâta cât era necesar ca săi 
cinstească pe morţi, dar dacă erau mai multe morminte care trebuiau 
cinstite în acest chip, atunci purta de jur împrejur acelaşi păhărel şi 
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itaque ubi comperit a praeclaro praedicatore atque antistite pietatis prae
ceptum esse ista non fieri nec ab eis qui sobrie facerent, ne ulla occasio se 
ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia superstitioni 
gentilium essent simillima, abstinuit se libentissime et pro canistro pleno 
terrenis fructibus plenum purgatioribus votis pectus ad memorias mar
tyrum afferre didicerat, ut et quod posset daret egentibus et sic commu
nicatio Dominici corporis illic celebraretur, cuius passionis imitatione 
immolati et coronati sunt martyres.
sed tamen videtur mihi, Domine Deus meus – et ita est in conspectu tuo 
de hac re cor meum –, non facile fortasse de hac amputanda consuetudine 
matrem meam fuisse cessuram, si ab alio prohiberetur, quem non sicut 
Ambrosium diligebat. Quem propter salutem meam maxime diligebat, 
eam vero ille propter eius religiosissimam conversationem, qua in bonis 
operibus tam fervens spiritu frequentabat ecclesiam, ita ut saepe erumpe
ret, cum me videret, in eius praedicationem gratulans mihi, quod talem 
matrem haberem, nesciens, qualem illa filium, qui dubitabam de illis 
omnibus et inveniri posse viam vitae minime putabam.

caput iii

nec iam ingemescebam orando, ut subvenires mihi, sed ad quaerendum 
intentus et ad disserendum inquietus erat animum meus, ipsumque 
Ambrosium felicem quendam hominem secundum saeculum opinabar, 
quem sic tantae potestates honorarent: caelibatus tantum eius mihi labo
riosus videbatur. Quid autem ille spei gereret, adversus ipsius excellentiae 
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împărţea de fiecare dată cu cei prezenţi mici sorbituri din vinul nu doar 
îndoit cu apă, ci şi încălzit. Astfel se vădea faptul că dorea să facă un gest 
evlavios şi nu căuta propria plăcere17.
Aşadar, îndată ce a aflat că astfel de datini sunt interzise de către un pre
dicator şi un episcop atât de evlavios chiar şi celor care le săvârşesc cu 
multă cumpătare, pentru a nu se lăsa nici un prilej beţivilor să se îmbuibe 
cu vin şi pentru că asemenea „parentalii“ sunt mult prea asemănătoare 
superstiţiilor păgânilor18, mama sa înfrânat cu dragă inimă de la această 
datină şi sa obişnuit ca în locul coşului plin cu roadele pământului să 
aducă la mormintele martirilor prinosul mult mai curat al inimii sale19. 
săracilor le dăruia tot ce putea, iar cuminecarea cu trupul Domnului o 
sărbătorea acolo la mormintele sfinţilor care, imitând patimile lui, sau 
lăsat jertfiţi şi şiau primit cununa martiriului.
Şi totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, mi se pare – şi aceasta o simte inima 
mea înaintea feţei tale –, mi se pare că mama nar fi renunţat poate aşa 
de uşor la acest obicei dacă interdicţia ar fi venit din partea cuiva pe care 
ea nu lar fi iubit cum îl iubea pe Ambrozie. Mama îl iubea pe Ambrozie 
cu gândul la calea mântuirii pe care acesta mio arăta; la rândul său, 
Ambrozie o îndrăgise pe mama pentru traiul ei plin de evlavie, pentru 
sufletul ei plin de râvnă20 în faptele bune şi pentru desele ei vizite la bise
rică. o preţuia atât de mult, încât adesea, când mă vedea, nu se putea 
abţine şi se întrerupea din predică pentru ca să mă felicite că am o astfel 
de mamă. el nu ştia însă ce fel de fiu avea mama mea, un fiu care se îndoia 
de toate acele lucruri sfinte şi nu credea că poate găsi calea vieţii21.

capitolul al iii-lea
Primele contacte aprofundate cu sfântul Ambrozie.  

Predicile episcopului îl lămuresc pe Augustin  
în privinţa unor chestiuni de doctrină mai dificile

Încă nu suspinam în rugăciunile mele cerânduţi sămi vii în ajutor, iar 
spiritul meu era împovărat de întrebări şi agitat de nevoia găsirii unor 
argumente. chiar şi pe Ambrozie îl socoteam un om oarecare, fericit după 
măsura lumii acesteia pământeşti, căci era cinstit şi respectat de mărimile 
cetăţii; doar celibatul lui mi se părea un lucru mai greu de îndurat. cât 
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temptamenta quid luctaminis haberet quidve solaminis in adversis, et 
occultum os eius, quod erat in corde eius, quam sapida gaudia de pane 
tuo ruminaret, nec conicere noveram nec expertus eram.
nec ille sciebat aestus meos nec foveam periculi mei. non enim quaerere 
ab eo poteram quod volebam, sicut volebam, secludentibus me ab eius 
aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum infirmitatibus 
serviebat: cum quibus quando non erat, quod perexiguum temporis erat, 
aut corpus reficiebat necessariis sustentaculis aut lectione animum.
sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimaba
tur, vox autem et lingua quiescebant. saepe, cum adessemus – non enim 
vetabatur quisquam ingredi aut ei venientem nuntiari mos erat – sic eum 
legentem vidimus tacite et aliter numquam sedentesque in diuturno si
lentio (quis enim tam intento esse oneri auderet?) discedebamus et co
niectabamus eum parvo ipso tempore, quod reparandae menti suae 
nanciscebatur, feriatum ab strepitu causarum alienarum nolle in aliud 
avocari et cavere fortasse, ne auditore suspenso et intento, si qua obscurius 
posuisset ille quem legeret, etiam exponere esset necesse aut de aliquibus 
difficilioribus dissertare quaestionibus atque huic operi temporibus im
pensis minus quam vellet voluminum evolveret, quamquam et causa 
servandae vocis, quae illi facillime obtundebatur, poterat esse iustior tacite 
legendi. Quolibet tamen animo id ageret, bono utique ille vir agebat.

sed certe mihi nulla dabatur copia sciscitandi quae cupiebam de tam 
sancto oraculo tuo, pectore illius, nisi cum aliquid breviter esset audien
dum. Aestus autem illi mei otiosum eum valde, cui refunderentur, requi
rebant nec umquam inveniebant. et eum quidem in populo verbum 
veritatis recte tractantem omni die dominico audiebam, et magis magisque 
mihi confirmabatur omnes versutarum calumniarum nodos, quos illi 
deceptores nostri adversus divinos libros innectebant, posse dissolvi.
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priveşte însă adânca speranţă pe care o purta în sine, lupta sa împotriva 
ispitelor inerente poziţiei sale înalte, mângâierile pe care le afla în mijlo
cul nonorocirilor, dulcile bucurii pe care le simţea când se hrănea în taina 
inimii sale cu pâinea ta sfântă22, toate acestea îmi era cu neputinţă să le 
înţeleg, căci se aflau în afara experienţei mele.
La rândui, nici el nu cunoştea nimic din chinurile mele şi nici prăpastia 
primejdiei în care mă aflam. Îmi era cu neputinţă săi pun întrebările pe 
care le doream, aşa cum aş fi dorit eu; mă împiedica să am cu el o con
vorbire faţă în faţă mulţimea oamenilor carel înconjurau tot timpul cu 
fel de fel de treburi şi ale căror necazuri încerca să le aline23. când nu era 
înconjurat de aceşti oameni, în răstimpul de altfel foarte scurt carei mai 
rămânea, el îşi întărea trupul cu hrana trebuincioasă sau îşi reîmprospăta 
spiritul prin lecturi.
când citea, ochii săi alunecau pe deasupra paginilor, iar spiritul său scurta 
înţelesul rândurilor, în vreme ce glasul şi limba sa se odihneau24. Adesea, 
când eram şi eu prin preajmă – căci nu păzea nimeni la poartă şi nici nu 
era obiceiul ca un nouvenit să fie anunţat –, îl vedeam cum citeşte în 
tăcere, şi niciodată în alt fel. rămâneam aşezat, întro îndelungată tăcere – 
căci cine ar fi îndrăznit să tulbure o atât de mare adâncire în studiu?! –, 
şi apoi plecam, presupunând că nu voia să fie tulburat în scurtul răstimp 
când, ferit de larma treburilor celorlalţi oameni, se putea dedica refacerii 
propriului spirit. se ferea poate să citească cu voce tare, ca nu cumva 
vreun ascultător atent şi interesat săl silească să se angajeze în lungi lă
muriri sau dezbateri pe marginea unor pasaje mai obscure, pierzând ast
fel o parte din timpul destinat cărţilor pe care voia să le studieze. un alt 
motiv, poate încă şi mai întemeiat, pentru care citea în gând era şi nevoia 
de aşi cruţa vocea, care i se deteriora cu uşurinţă. În sfârşit, oricare ar fi 
fost motivul său interior, acesta nu putea fi decât foarte întemeiat la un 
bărbat precum Ambrozie25.
ceea ce este sigur este faptul că nu mia fost dat nici un prilej de a pune 
întrebările pe care doream să le pun şi să cercetez sfântul tău oracol care 
se afla în inima lui, în afară de cazul când era vorba despre ceva la care se 
putea răspunde pe scurt. Dar, în frământările mele, aveam nevoie săl 
prind întrun răgaz deplin, ca să mă pot descărca înaintea lui, prilej pe 
care nu lam găsit niciodată. Îl ascultam însă în fiecare zi a Domnului26 
lămurind în chip temeinic înaintea poporului cuvântul adevărului27 şi îmi 
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ubi vero etiam comperi ad imaginem tuam hominem a te factum ab spi
ritalibus filiis tuis, quos de matre catholica per gratiam regenerasti, non 
sic intellegi, ut humani corporis forma te determinatum crederent atque 
cogitarent, quamquam quomodo se haberet spiritalis substantia, ne qui
dem tenuiter atque in aenigmate suspicabar, tamen gaudens erubui non 
me tot annos adversus catholicam fidem, sed contra carnalium cogitatio
num figmenta latrasse. eo quippe temerarius et impius fueram, quod ea 
quae debebam quaerendo discere, accusando dixeram. Tu autem, altis
sime et proxime, secretissime et praesentissime, cui membra non sunt alia 
maiora et alia minora, sed ubique totus es et nusquam locorum es, non 
es utique forma ista corporea, tamen fecisti hominem ad imaginem tuam, 
et ecce ipse a capite usque ad pedes in loco est.

caput iv

 
cum ergo nescirem, quomodo haec subsisteret imago tua, pulsans pro
ponerem, quomodo credendum esset, non insultans opponerem, quasi 
ita creditum esset. Tanto igitur acrior cura rodebat intima mea, quid certi 
retinerem, quanto me magis pudebat tam diu illusum et decep tum pro
missione certorum puerili errore et animositate tam multa incerta quasi 
certa garrisse. Quod enim falsa essent, postea mihi claruit. certum tamen 
erat, quod incerta essent et a me aliquando pro certis habita fuissent, cum 
catholicam tuam caecis contentionibus accusarem, etsi nondum comper
tam vera docentem, non tamen ea docentem, quae graviter accusabam. 
itaque confundebar et convertebar et gaudebam, Deus meus, quod 
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apărea din ce în ce mai limpede că întregul păienjeniş de perfide calomnii 
pe care acei impostori28 le urzeau împotriva cărţilor sfinte înşelândumi 
bunacredinţă putea fi sfâşiat.
când miam dat seama că fiii tăi duhovniceşti, pe care iai făcut să renască 
prin harul tău, în sânul mamei noastre, biserica universală29, au înţeles că 
sfintele cuvinte: omul a fost făcut de Dumnezeu după chipul său30 nu în
seamnă că tu trebuie să fii gândit drept ceva delimitat de forma corpului 
omenesc, cu toate că nu aveam încă nici cea mai vagă bănuială, fie şi cu 
ajutorul sfintelor alegorii31, în legătură cu ce ar putea fi o substanţă spiri
tuală, totuşi mam îmbujorat de bucurie la gândul că, dea lungul tuturor 
acestor ani, lătrasem nu împotriva credinţei catolice32, ci împotriva unor 
închipuiri plăsmuite de imaginaţia mea trupească33. fusesem cu atât mai 
necugetat şi mai nelegiuit, cu cât incriminam o doctrină pe care nu o 
cunoşteam şi pe care ar fi trebuit mai întâi să mio însuşesc printro înde
lungată şi aprofundată cercetare. Tu însă, cel prea înalt şi prea apropiat, 
cel prea tainic şi mereu de faţă, cel care nu ai părţi, unele mai mici şi altele 
mai mari, ci, dimpotrivă, eşti pretutindeni întreg, fără să aparţii niciodată 
unui anume spaţiu şi fără să ai nimic în comun cu forma noastră corporală, 
tu, Doamne, lai plăsmuit pe om după chipul tău şi iată că acesta aparţine 
din cap pânăn picioare unui spaţiu anume.

capitolul al iv-lea
Din predicile sfântului Ambrozie, Augustin 

înţelege esenţa doctrinei creştine

Întrucât nu ştiam că omul este făcut după chipul şi asemănarea ta, ar fi 
trebuit să bat la poartă şi să întreb cum trebuie înţeles acest fapt, şi nu săl 
resping cu neruşinare, ca şi cum ar fi fost ceea ce credeam eu că este. De 
aceea, în adâncul sufletului meu, eram ros de grija de a afla ce trebuie să 
reţin, cu atât mai mult cu cât îmi era o ruşine şi mai mare că mă lăsasem 
atâta vreme batjocorit şi înşelat de promisiunea unor certitudini din par
tea maniheilor şi că pălăvrăgisem, căzut întro eroare copilărească şi cu o 
mare însufleţire, despre multe lucruri atât de nesigure, ca şi cum ar fi fost 
sigure. că toate acestea erau false, abia mai târziu mi sa limpezit. Dar, 
începând din acel moment, eram cel puţin sigur că afirmaţiile maniheilor 
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ecclesia unica corpus unici tui, in qua mihi nomen christi infanti est 
inditum, non saperet infantiles nugas neque hoc haberet in doctrina sua 
sana, quod te creatorem omnium in spatium loci quamvis summum et 
amplum, tamen undique terminatum membrorum humanorum figura 
contruderet.

gaudebam etiam, quod vetera scripta legis et prophetarum iam non illo 
oculo mihi legenda proponerentur, quo antea videbantur absurda, cum 
arguebam tamquam ita sentientes sanctos tuos; verum autem non ita 
sentiebant. et tamquam regulam diligentissime commendaret, saepe in 
popularibus sermonibus suis dicentem Ambrosium laetus audiebam: lit
tera occidit, spiritus autem vivificat, cum ea, quae ad litteram perversitatem 
docere videbantur, remoto mystico velamento spiritaliter aperiret, non 
dicens quod me offenderet, quamvis ea diceret, quae utrum vera essent 
adhuc ignorarem. Tenebam cor meum ab omni adsensione timens prae
cipitium et suspendio magis necabar. Volebam enim eorum quae non 
viderem ita me certum fieri, ut certus essem, quod septem et tria decem 
sint. neque enim tam insanus eram, ut ne hoc quidem putarem posse 
comprehendi, sed sicut hoc, ita cetera cupiebam sive corporalia, quae 
coram sensibus meis non adessent, sive spiritalia, de quibus cogitare nisi 
corporaliter nesciebam.
et sanari credendo poteram, ut purgatior acies mentis meae dirigeretur 
aliquo modo in veritatem tuam semper manentem et ex nullo deficien
tem; sed, sicut evenire assolet, ut malum medicum expertus etiam bono 
timeat se committere, ita erat valetudo animae meae, quae utique nisi 
credendo sanari non poterat et, ne falsa crederet, curari recusabat, resis
tens manibus tuis, qui medicamenta fidei confecisti et sparsisti super 
morbos orbis terrarum et tantam illis auctoritatem tribuisti.
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erau nesigure, deşi eu le consideram sigure atunci când aruncasem oarbe 
reproşuri împotriva bisericii tale universale. cu toate că nu descoperisem 
încă faptul că această biserică propovăduieşte adevărul, miam dat măcar 
seama că ea nu susţine acea doctrină pe care eu, ca maniheu, o combătu
sem atât de aspru. Mă simţeam astfel tulburat, dar întors pe calea cea 
bună, şi mă bucuram, Dumnezeul meu, că unica ta biserică, trupul fiului 
tău singurnăscut, în sânul căreia îmi fusese insuflat numele lui Hristos 
încă de pe când eram copil, nu aprecia astfel de absurdităţi copilăreşti şi 
că în cumpănita sa doctrină nu exista nici un loc unde să se arate că tu, 
creatorul tuturor lucrurilor, ai fi întemniţat întrun anumit spaţiu, fie el 
oricât de întins şi de înalt, dar limitat din toate părţile de forma mem
brelor omeneşti.
Mă mai bucuram, de asemenea, şi pentru faptul că mi se arăta cum să 
înţeleg vechile scripturi ale Legii şi Profeţilor întro altă lumină decât cea 
de dinainte, când îmi apăreau absurde şi le reproşam sfinţilor tăi senti
mente pe care aceştia nu le aveau nicidecum. eram bucuros săl ascult pe 
Ambrozie cum rostea adesea, în predicile sale către popor, cu multă in
sistenţă, această adevărată regulă: litera te ucide, spiritul însă te face viu34. 
iar când el dădea deoparte vălul de taină şimi descoperea înţelesul spiri
tual din scripturi35, care, atunci când le abordam în chip literal, păreau 
să conţină o învăţătură coruptă, nu mă simţeam deloc supărat de cuvin
tele lui, deşi încă numi dădeam seama dacă sunt adevărate sau nu. Îmi 
înfrânam însă inima de la un consimţământ total, temândumă de vreo 
prăbuşire, dar rămâneam astfel întro suspendare cu mult mai ucigă
toare36. Voiam ca de lucrurile care nu se văd să fiu tot atât de sigur pe cât 
de sigur eram că şapte şi cu trei fac zece. căci nu eram atât de nebun 
încât să socotesc că nici măcar acest adevăr matematic nu poate fi cuprins 
cu mintea. Însă doream să fiu tot atât de sigur cu privire la orice alt ade
văr, legat fie de cele corporale, dar pe care nu le percepeam în mod 
nemijlocit cu simţurile, fie de cele spirituale, pe care nu le puteam gândi 
decât în chip corporal37.
Însă la acest stadiu nu aş fi putut ajunge decât dacă maş fi vindecat prin 
credinţă, aşa încât agerimea minţii mele curăţate să se poată îndrepta în 
vreun fel către adevărul tău veşnic neschimbător, statornic şi netulburat38. 
Dar, după cum adesea se întâmplă ca cineva care a păţito cu un medic 
rău să se teamă să se dea pe mâna unui medic bun, tot astfel şi sufletul 
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caput v

ex hoc tamen quoque iam praeponens doctrinam catholicam modestius 
ibi minimeque fallaciter sentiebam iuberi, ut crederetur quod non de
monstrabatur – sive esset quid, sed cui forte non esset, sive nec quid esset 
– quam illic temeraria pollicitatione scientiae credulitatem irrideri et pos
tea tam multa fabulosissima et absurdissima, quia demonstrari non po
terant, credenda imperari.
Deinde paulatim tu, Domine, manu mitissima et misericordissima per
tractans et componens cor meum, consideranti, quam innumerabilia 
crederem, quae non viderem neque cum gererentur affuissem, sicut tam 
multa in historia gentium, tam multa de locis atque urbibus, quae non 
videram, tam multa amicis, tam multa medicis, tam multa hominibus 
aliis, atque aliis, quae nisi crederentur, omnino in hac vita nihil ageremus, 
postremo quam inconcusse fixum fide retinerem, de quibus parentibus 
ortus essem, quod scire non possem, nisi audiendo credidissem, persua
sisti mihi non qui crederent libris tuis, quos tanta in omnibus fere genti
bus auctoritate fundasti, sed qui non crederent esse culpandos nec 
audiendos esse, si qui forte mihi dicerent: „unde scis illos libros unius 
veri et veracissimi Dei spiritu esse humano generi ministratos?“ id ipsum 
enim maxime credendum erat, quoniam nulla pugnacitas calumniosarum 
quaestionum per tam multa quae legeram inter se confligentium philo
sophorum extorquere mihi potuit, ut aliquando non crederem te esse 
quidquid esses, quod ego nescirem, aut administrationem rerum huma
narum ad te pertinere.
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meu bolnav, care nu se putea vindeca decât prin credinţă, îşi refuza vin
decarea, din teama de a crede din nou întro învăţătură greşită. Aşadar, 
sufletul meu se împotrivea mângâierilor vindecătoare ale mâinilor tale, 
Doamne, care ai pregătit leacul credinţei, lai răspândit asupra bolilor 
întregului univers, conferindui atâta putere de vindecare.

capitolul al v-lea
Augustin înţelege autoritatea supremă  
a sfintei scripturi, ceea ce îl determină  

să se apropie de adevărata credinţă

Şi totuşi, din acel moment, am început să prefer învăţătura catolică, în
trucât simţeam că mult mai multă măsură şi mult mai puţină amăgire se 
aflau în cerinţa ei de a crede ceea ce nu a fost demonstrat – fie că acest 
lucru ar fi cu putinţă, dar demonstraţia nu ar fi înţeleasă de toată lumea, 
fie că demonstraţia este cu neputinţă – decât în spusele maniheilor, care 
îşi băteau joc de credinţă, făgăduind cu multă sfruntare cunoaşterea şti
inţifică, pentru ca mai apoi să pretindă să fie crezute o grămadă de năs
cociri absurde, pe motiv că nu pot fi demonstrate39.
Şi apoi, Doamne, pe măsură ce tu mă mângâiai cu mâna ta preablândă 
şi preamilostivă, şi puneai ordine în inima mea, am început să pricep 
puţin câte puţin cât de nenumărate erau lucrurile pe care eu le credeam 
fără să le fi văzut vreodată sau care se întâmplaseră fără ca eu să fi fost de 
faţă, precum atât de multe întâmplări din istoria neamurilor, atât de 
multe fapte legate de locuri şi cetăţi pe care nu le văzusem niciodată şi 
atât de multe afirmaţii pe care le crezusem întemeindumă pe cuvintele 
prietenilor, ale medicilor şi ale altor oameni, toate acele lucruri fără de 
care, dacă nu leam crede, nam putea săvârşi nimic în această viaţă. Dar, 
mai mult decât orice, miam dat seama cât de neclintită şi de nezdrunci
nată era în mine convingerea că mam născut din părinţii mei, deşi naş 
fi putut recunoaşte acest fapt dacă naş fi crezut ceea ce mi se spunea. Mai 
convins astfel că ar fi trebuit săi resping nu pe aceia care credeau în 
scripturile tale, cărora leai statornicit o autoritate atât de mare la aproape 
toate popoarele, ci pe cei care nu credeau în scripturi; de asemenea, că 
nu trebuie să plec urechea la cei care îmi spuneau: „De unde ştii tu că 
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8sed id credebam aliquando robustius, aliquando exilius, semper tamen 
credidi et esse te et curam nostri gerere, etiamsi ignorabam vel quid senti
endum esset de substantia tua vel quae via duceret aut reduceret ad te.
ideoque cum essemus infirmi ad inveniendam liquida ratione veritatem 
et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum litterarum, iam credere 
coeperam nullo modo te fuisse tributurum tam excellentem illi scripturae 
per omnes iam terras auctoritatem, nisi et per ipsam tibi credi et per ipsam 
te quaeri voluisses.
iam enim absurditatem, quae me in illis litteris solebat offendere, cum 
multa ex eis probabiliter exposita audissem, ad sacramentorum altitudi
nem referebam eoque mihi illa venerabilior et sacrosancta fide dignior 
apparebat auctoritas, quo et omnibus ad legendum esset in promptu et 
secreti sui dignitatem in intellectu profundiore servaret, verbis apertissi
mis et humillimo genere loquendi se cunctis praebens et exercens inten
tionem eorum, qui non sunt leves corde, ut exciperet omnes populari sinu 
et per angusta foramina paucos ad te traiceret, multo tamen plures, quam 
si nec tanto apice auctoritatis emineret nec turbas gremio sanctae humi
litatis hauriret.
cogitabam haec et aderas mihi, suspirabam et audiebas me, fluctuabam 
et gubernabas me, ibam per viam saeculi latam nec deserebas.
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aceste cărţi au fost dăruite neamului omenesc de spiritul unicului şi ade
văratului Dumnezeu, cel care este însuşi adevărul?“ Dar tocmai acest 
lucru trebuia să îl cred cu cea mai mare tărie, deoarece nici una dintre 
înfruntările sofistice de false probleme, între atât de multele pe care le 
citisem în cărţile filozofilor combătânduse cu ardoare unul pe altul, nu 
a putut, fie chiar şi pentru un singur moment, să smulgă din mine cre
dinţa că tu exişti – cu toate că nu ştiam încă ce anume eşti tu –, şi nici să 
mă facă să mă îndoiesc de faptul că tu stăpâneşti puterea de a cârmui 
treburile omeneşti40.
este drept că, în această privinţă, credinţa mea era uneori mai puternică, 
alteori mai firavă, dar totuşi întotdeauna am crezut că tu exişti şi că ne 
porţi de grijă, chiar dacă nu ştiam cu exactitate nici cum trebuie gândită 
adevărata ta substanţă41, nici care este calea care să mă îndrume sau să mă 
readucă spre tine.
Prin urmare, recunoscând că suntem prea slabi ca să descoperim adevărul 
doar cu ajutorul simplei raţiuni42 şi că, din această cauză, avem nevoie să 
ne sprijinim pe autoritatea43 cărţilor sfinte, am început să cred că nu ai fi 
conferit nicidecum sfintei scripturi o autoritate atât de evidentă în întreaga 
lume dacă nu ai fi voit ca prin ea să credem în tine şi prin ea să căutăm 
calea către tine.
Şi, fiindcă auzisem deja destule explicaţii mulţumitoare cu privire la unele 
pasaje din scripturi, care de obicei mă contrariau prin absurditatea lor, 
am început să le privesc ca pe nişte taine adânci44. Autoritatea scripturii 
îmi apărea cu atât mai venerabilă şi mai demnă de o credinţă preasfântă, 
cu cât ea se afla deopotrivă la îndemâna tuturor celor care voiau să o ci
tească, dar îşi păstra totuşi, întrun înţeles mai adânc, întreaga măreţie a 
tainei sale. Prin cuvinte limpezi şi printrun stil umil45, ea se dăruia tutu
ror, dar trezea atenţia şi acelora care nu sunt uşuratici la minte46, aşa încât 
ea îi primea pe toţi oamenii la sânul său generos, dar nui lăsa să treacă 
spre tine prin înguste deschizături47 decât pe puţini. Şi totuşi, aceştia au 
fost cu mult mai mulţi decât ar fi fost dacă scriptura nu sar fi înălţat pe 
o atât de înaltă culme a autorităţii şi dacă ea nu ar fi adunat mulţimile în 
îmbrăţişarea sfintei sale smerenii48.
Acestea erau gândurile mele, iar tu te aflai în preajma mea; eu suspinam, 
iar tu mă ascultai; eram purtat de valuri încolo şi încoace, dar tu mă câr
muiai; păşeam pe calea cea largă a lumii acesteia, iar tu nu mă părăseai49.
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caput vi 

inhiabam honoribus, lucris, coniugio, et tu irridebas. Patiebar in eis cu
piditatibus amarissimas difficultates te propitio tanto magis, quanto mi
nus sinebas mihi dulcescere quod non eras tu.
Vide cor meum, Domine, qui voluisti, ut hoc recordarer et confiterer tibi. 
nunc tibi inhaereat anima mea, quam de visco tam tenaci mortis exuisti.
Quam misera erat! et sensum vulneris tu pungebas, ut relictis omnibus 
converteretur ad te, qui es super omnia et sine quo nulla essent omnia, 
converteretur et sanaretur. 
Quam ergo miser eram et quomodo egisti, ut sentirem miseriam meam 
die illo, quo, cum pararem recitare imperatori laudes, quibus plura men
tirer, et mentienti faveretur ab scientibus easque curas anhelaret cor 
meum et cogitationum tabificarum febribus aestuaret, transiens per quen
dam vicum Mediolanensem animadverti pauperem mendicum, iam, 
credo, saturum, iocantem atque laetantem. et ingemui et locutus sum 
cum amicis, qui mecum erant, multos dolores insaniarum nostrarum, 
quia omnibus talibus conatibus nostris, qualibus tunc laborabam, sub 
stimulis cupiditatum trahens infelicitatis meae sarcinam et trahendo exag
gerans nihil vellemus aliud nisi ad securam laetitiam pervenire, quo nos 
mendicus ille iam praecessisset numquam illuc fortasse venturos. Quod 
enim iam ille pauculis et emendicatis nummulis adeptus erat, ad hoc ego 
tam aerumnosis anfractibus et circuitibus ambiebam, ad laetitiam scilicet 
temporalis felicitatis. non enim verum gaudium habebat: sed et ego illis 
ambitionibus multo falsius quaerebam. et certe ille laetabatur, ego anxius 
eram, securus ille, ego trepidus. et si quisquam percontaretur me, utrum 
mallem exultare an metuere, responderem: „exultare“; rursus si interro
garet, utrum me talem mallem, qualis ille, an qualis ego tunc essem, me 
ipsum curis timoribusque confectum eligerem, sed perversitate; numquid 
veritate? neque enim eo me praeponere illi debebam, quo doctior eram, 
quoniam non inde gaudebam, sed placere inde quaerebam hominibus, 
non ut eos docerem, sed tantum ut placerem. Propterea et baculo disci
plinae tuae confringebas ossa mea.
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capitolul al vi-lea
bucuria derizorie a unui cerşetor sătul îl face  

pe Augustin să înţeleagă vanitatea ambiţiilor lumeşti

Jinduiam cu ardoare la onoruri, bogăţii şi la o căsătorie50, iar tu râdeai de 
mine. Din cauza acestor pofte nesăbuite ajungeam în tot felul de încur
cături supărătoare, dar tu îmi erai cu atât mai prielnic, cu cât îmi îngă
duiai mai puţin să mă înfrupt din desfătările a ceea ce nu erai tu.
Priveşte în inima mea, Doamne, căci tu ai voit sămi amintesc toate 
acestea şi să mă mărturisesc către tine! De tine să se alipească acum sufle
tul meu, pe care tu lai smuls din cleiul atât de strâns al morţii!
o, cât de nenorocit era sufletul meu! iar tu înţepai rănile sale ca să simtă 
şi, părăsind totul, să se reîntoarcă spre tine, care eşti deasupra tuturor51 şi 
fără de care nimic nu ar putea fiinţa, să se reîntoarcă spre tine şi să se 
vindece. eram atât de nenorocit şi îmi amintesc cum, întro zi, mai făcut 
sămi înţeleg nenorocirea în care mă aflam. Pregăteam o cuvântare de 
laudă către împărat52, unde trebuia să pun o grămadă de minciuni, care 
ar fi fost primite cu aplauze de către ascultători, ştiind prea bine cât de 
neadevărate erau spusele mele. Mintea mea se frământa cu astfel de pre
ocupări şi se perpelea de frigurile unor gânduri mistuitoare53. Trecând 
odată pe o stradă oarecare din Milan, am observat un cerşetor sărac care, 
presupun, era sătul de mâncare şi de băutură, căci glumea şi se amuza. 
Atunci am oftat şi leam vorbit prietenilor care mă însoţeau despre nenu
măratele suferinţe pe care ni le pricinuieşte propria nebunie. căci, prin 
toate străduinţele noastre, asemănătoare acelora care mă frământau pe 
mine în acea vreme, când sub imboldul poftelor prelungeam povara ne
fericirii mele sporindo prin chiar această prelungire, noi toţi nu urmă
ream altceva decât să dobândim bucuria aceea liniştită pe care cerşetorul 
o câştigase înaintea noastră. Le mai spuneam prietenilor că, probabil, noi 
nu vom ajunge niciodată la această stare de bucurie. ceea ce cerşetorul 
câştigase deja prin câţiva bănuţi cerşiţi pe stradă, adică bucuria trecătoare 
a unei fericiri lumeşti, eu mă sileam să obţin prin chinuitoare subterfugii 
şi ocolişuri. Desigur că bucuria cerşetorului nu era o adevărată bucurie, 
dar şi eu, prin toate acele ambiţii ale mele, umblam după o fericire încă 
şi mai înşelătoare. oricum, cerşetorul părea plin de bucurie, pe când eu 
eram frământat de nelinişti; el era împăcat, pe când eu mă simţeam 
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10recedant ergo ab anima mea qui dicunt ei: „interest, unde quis gaudeat. 
gaudebat mendicus ille vinulentia, tu gaudere cupiebas gloria.“ Qua 
gloria, Domine? Quae non est in te. nam sicut verum gaudium non erat, 
ita nec illa vera gloria et amplius vertebat mentem meam. et ille ipsa nocte 
digesturus erat ebrietatem suam, ego cum mea dormieram et surrexeram 
et dormiturus et surrecturus eram; vide quot dies! interest vero, unde quis 
gaudeat, scio, et gaudium spei fidelis incomparabiliter distat ab illa vani
tate. sed et tunc distabat inter nos: nimirum quippe ille felicior erat, non 
tantum quod hilaritate perfundebatur, cum ego curis eviscerarer, verum 
etiam quod ille bene optando adquisiverat vinum, ego mentiendo quae
rebam typhum.
Dixi tunc multa in hac sententia caris meis et saepe advertebam in his, 
quomodo mihi esset, et inveniebam male mihi esse et dolebam et condu
plicabam ipsum male, et si quid adrisisset prosperum, taedebat apprehen
dere, quia paene priusquam teneretur avolabat.
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împovărat de griji. Dacă mar fi întrebat cineva ce prefer, să fiu fericit sau 
să fiu apăsat de temeri, desigur că iaş fi răspuns că vreau să fiu fericit. iar 
dacă mi sar fi cerut să aleg între a fi asemenea cerşetorului şi a rămâne 
eu însumi, fireşte că aş fi ales propria mea viaţă, aşa apăsată de griji şi 
temeri cum era ea. Ar fi fost, desigur, o alegere greşită. cum aş fi putut 
pretinde că am dreptate? căci nu trebuia să mă socot mai presus de acel 
cerşetor doar prin faptul că eram mai învăţat, deoarece în ştiinţa mea nu 
căutam să aflu bucurie, ci voiam doar ca prin ea să plac oamenilor, dar 
nu ca săi instruiesc, ci pur şi simplu numai ca să le fiu pe plac. Tocmai 
de aceea tu sfărâmai oasele mele54 cu toiagul rânduielilor55 tale.
Aşadar, departe rămână de sufletul meu aceia care îl ispitesc astfel: 
„Trebuie să iei în seamă doar cauza pentru care omul se bucură. cerşetorul 
şia găsit bucuria în beţie, tu doreşti să o afli în glorie!“ Dar ce fel de 
glorie, Doamne? o glorie care nu se întemeiază pe tine! căci după cum 
bucuria cerşetorului nu era o bucurie adevărată, tot aşa şi o astfel de 
glorie nu este una adevărată, ba încă îmi sminteşte şi mai mult gândirea. 
Pe de altă parte, dormind, cerşetorul îşi va fi risipit beţia în chiar noaptea 
aceea, pe când eu urma să adorm şi să mă trezesc cu frământările mele în 
gând zile şi nopţi la rând, şi doar tu ştii, Doamne, cât timp. fireşte, tre
buie să ţinem seama de cauza unei bucurii, sunt de acord; între bucuria 
speranţei care vine din credinţă şi deşarta fericire pe care o căutam eu 
atunci este o deosebire uriaşă. Dar, chiar şi aşa, eu mă deosebeam de 
cerşetor. Acesta era cu mult mai fericit decât mine nu doar pentru că el 
se arăta năpădit de veselie, pe când eu eram ros de griji, ci şi pentru că el 
îşi agonisise vinul făcând urări de bine trecătorilor, pe când eu urmăream 
să obţin prin minciuni o glorie sfruntată.
Leam vorbit atunci multe în această privinţă dragilor mei prieteni. 
Adesea, în împrejurări asemănătoare, cercetam cu atenţie starea în care 
mă aflam şi găseam că este foarte proastă. sufeream pentru aceasta şi îmi 
dublam astfel nefericirea; iar dacă, din întâmplare, îmi surâdea ceva de 
bun augur, îmi era silă să mil asum, deoarece, ca să spun aşa, acel lucru 
îşi lua zborul înainte ca eu săl pot prinde.
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caput vii 

congemescebamus in his qui simul amice vivebamus, et maxime ac fa
miliarissime cum Alypio et nebridio ista colloquebar. Quorum Aly pius 
ex eodem quo ego eram ortus municipio, parentibus primatibus muni
cipalibus, me minor natu. nam et studuerat apud me, cum in nostro 
oppido docere coepi, et postea carthagini et diligebat multum, quod ei 
bonus et doctus viderer, et ego illum propter magnam virtutis indolem, 
quae in non magna aetate satis eminebat. gurges tamen morum cartha
ginen sium, quibus nugatoria fervent spectacula, absorbuerat eum in in
saniam circensium. sed cum in eo miserabiliter volveretur, ego autem 
rhetoricam ibi professus publica schola uterer, nondum me audiebat ut 
magistrum propter quandam simultatem, quae inter me et patrem eius 
erat exorta. et compereram, quod circum exitiabiliter amaret, et graviter 
angebar, quod tantam spem perditurus vel etiam perdidisse mihi videba
tur. sed monendi eum et aliqua cohercitione revocandi nulla erat copia 
vel amicitiae benivolentia vel iure magisterii. Putabam enim eum de me 
cum patre sentire, ille vero non sic erat. itaque postposita in hac re patris 
voluntate salutare me coeperat veniens in auditorium meum et audire 
aliquid atque abire.

sed enim de memoria mihi lapsum erat agere cum illo, ne vanorum lu
dorum caeco et praecipiti studio tam bonum interimeret ingenium. 
Verum autem, Domine, tu, qui praesides gubernaculis omnium, quae 
creasti, non eum oblitus eras futurum inter filios tuos antistitem sacra
menti tui et, ut aperte tibi tribueretur eius correctio, per me quidem illam 
sed nescientem operatus es.
nam quodam die cum sederem loco solito et coram me adessent discipuli, 
venit, salutavit, sedit atque in ea quae agebantur intendit animum. et 
forte lectio in manibus erat. Quam dum exponerem et oportune mihi 
adhibenda videretur similitudo circensium, quo illud quod insinuabam 
et iucundius et planius fieret cum irrisione mordaci eorum, quos illa 
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capitolul al vii-lea
Începuturile prieteniei lui Augustin cu Alypius, 

unul din tinerii săi discipoli

Despre asemenea lucruri discutam plin de mâhnire împreună cu toţi priete
nii mei, dar mai cu seamă şi în chip mai sincer cu Alypius şi cu nebridius56. 
Alypius era născut în acelaşi municipiu ca şi mine, din părinţi de vază în oraş; 
era mai tânăr decât mine şi a fost elevul meu atât în cetatea noastră, când 
miam început cariera de profesor, cât şi, după aceea, la cartagina. Mă iubea 
foarte mult, fiindcă i se părea că sunt un om bun şi învăţat. La rândul meu, 
îl îndrăgisem, datorită unei mari înclinaţii fireşti spre virtute, care era evidentă 
la el, în ciuda tinereţii sale. Totuşi, vâltoarea moravurilor cartagineze, în care 
clocoteau atâtea spectacole uşuratice, îl prinsese şi pe el în nebunia jocurilor 
de circ. se lăsa purtat atât de deplorabil de această patimă în momentul în 
care eu am deschis o şcoală publică de retorică la cartagina; însă nu mă audia 
încă în calitate de profesor, din cauza unei neînţelegeri care se ivise între mine 
şi tatăl său. Aflând de patima lui dezastruoasă pentru circ, mi se strângea 
inima de durere, căci mi se părea că voi pierde – dacă nu cumva o şi pierdu
sem – orice speranţă în ceea cel priveşte. Dar săl avertizez sau săl constrâng 
să se întoarcă de pe un drum greşit nu aveam nici o îndreptăţire, nici pe aceea 
a unui devotament amical, nici pe cea conferită de autoritatea de profesor. 
Îmi închipuiam că împărtăşeşte faţă de mine sentimentele tatălui său, ceea ce 
nu era deloc adevărat. Astfel, fără să ţină seama de voinţa tatălui său în ceea 
ce mă privea, a început să mă salute; a început apoi să vină în şcoala mea, 
unde mă asculta puţin şi apoi pleca.
Totuşi, scăpam din vedere faptul că ar fi trebuit să mă folosesc de înrâu
rirea pe care o aveam asupra lui ca săl împiedic săşi irosească prin patima 
oarbă şi nestăpânită pentru amăgitoarele jocuri de la circ unele însuşiri 
cu care fusese înzestrat. Dar tu, Doamne, care ţii în mâna ta cârma ce 
îndrumă calea tuturor făpturilor pe care leai creat, tu nu ai uitat că acest 
om trebuia să se afle cândva în turma fiilor tăi, ca episcop şi ministrant 
al sfintei tale taine57. Şi pentru ca îndreptarea sa pe calea cea bună să apară 
tuturor, fără putinţă de îndoială, ca rezultat al voinţei tale, ai săvârşit toate 
acestea pentru mine, fără ca eu sămi dau seama.
Întro zi, pe când şedeam la locul meu obişnuit, cu elevii aşezaţi înaintea 
mea, Alypius a intrat în clasă, ma salutat, sa aşezat şi a început să asculte 



260 sfânTuL AugusTin

captivasset insania, scis tu, Deus noster, quod tunc de Alypio ab illa peste 
sanando non cogitaverim. At ille in se rapuit meque illud non nisi prop
ter se dixisse credidit et quod alius acciperet ad suscensendum mihi, ac
cepit honestus adulescens ad suscensendum sibi et ad me ardentius 
diligendum.
Dixeras enim tu iam olim et innexueras litteris tuis: corripe sapientem, et 
amabit te. At ego illum non corripueram, sed utens tu omnibus et scien
tibus et nescientibus ordine quo nosti – et ille ordo iustus est – de corde 
et lingua mea carbones ardentes operatus es, quibus mentem spei bonae 
adureres tabescentem ac sanares. Taceat laudes tuas qui miserationes tuas 
non considerat, quae tibi de medullis meis confitentur.
etenim vero ille post illa verba proripuit se ex fovea tam alta, qua libenter 
demergebatur et cum mira voluptate caecabatur, et excussit animum forti 
temperantia, et resiluerunt omnes circensium sordes ab eo ampliusque 
illuc non accessit. Deinde patrem reluctantem evicit, ut me magistro 
uteretur: cessit ille atque concessit. et audire me rursus incipiens illa 
mecum superstitione involutus est amans in manichaeis ostentationem 
continentiae, quam veram et germanam putabat. erat autem illa vecors 
et seductoria, pretiosas animas captans nondum virtutis altitudinem sci
entes tangere et superficie decipi faciles, sed tamen adumbratae simula
taeque virtutis.
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cu atenţie la cele ce se vorbeau. Aveam din întâmplare în mâini un text 
pe care trebuia să îl explic. Mi sa părut atunci potrivit să fac o compara
ţie58 cu jocurile de la circ, pentru ca tot ce voiam eu să fie priceput să apară 
elevilor mai plăcut şi mai limpede şi, totodată, să arunc o ironie muşcă
toare la adresa acelora înrobiţi de o asemenea nebunie. Dar tu ştii, 
Dumnezeul meu59, că în acel moment nu aveam în gând săl vindec pe 
Alypius de o astfel de pacoste. el însă a pus la inimă cuvintele mele, cre
zând că au fost rostite special pentru el; ceea ce altcineva ar fi luat drept 
pretext ca să se înfurie împotriva mea, acest tânăr cinstit a socotit un bun 
prilej ca să se înfurie împotriva lui însuşi şi să mă iubească pe mine cu şi 
mai multă ardoare.
odinioară, tu însuţi ai spus şi ai înscris în sfintele tale scripturi aceste 
cuvinte: Dojeneşte pe înţelept şi el te va iubi! 60 eu nu îl dojenisem, dar 
tu, Doamne, care te foloseşti de noi toţi, fie că o ştim, fie că nu, potrivit 
unui plan al tău pe care doar tu îl cunoşti – iar acest plan este întotdeauna 
drept –, tu ai făcut din inima şi din limba mea cărbuni aprinşi prin care 
să arzi putreziciunea dintro minte care promitea atât de mult, şi prin 
aceasta să o însănătoşeşti. să tacă şi să nuţi înalţe cântări de laudă aceia 
care nu au ştiinţă de adâncimea îndurărilor tale, dar eu, Doamne, eu ţi 
le mărturisesc din străfundurile mele61.
Întradevăr, după ce mia ascultat cuvintele, Alypius a sărit singur afară din 
prăpastia atât de adâncă în care de bunăvoie se scufundase şi în care se lăsase 
orbit cu o uluitoare plăcere. Printro viguroasă înfrânare el şia scuturat 
sufletul, curăţindul de toate murdăriile circului, de care nu şia mai apro
piat niciodată paşii. La învins apoi pe tatăl său, care se împotrivea să fiu 
profesorul fiului său: acesta a cedat şi şia dat, în cele din urmă, încuviinţa
rea. Începând din nou să audieze lecţiile mele, Alypius a fost astfel cuprins 
împreună cu mine de superstiţiile maniheilor, admirând la aceştia mai cu 
seamă cumpătarea lor ostentativă, pe care o socotea adevărată şi autentică. 
În realitate, această cumpătare nu era altceva decât un mijloc smintit şi 
amăgitor de a prinde în capcană sufletele preţioase care încă nu ştiau cum 
să atingă adâncimea adevăratei virtuţi şi se lăsau înşelate cu uşurinţă de 
aparenţele superficiale ale unei virtuţi făţarnice şi mincinoase.
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caput viii 

non sane relinquens incantatam sibi a parentibus terrenam viam romam 
praecesserat, ut ius disceret, et ibi gladiatorii spectaculi hiatu incredibili 
et incredibiliter abreptus est.
cum enim aversaretur et detestaretur talia, quidam eius amici et condis
cipuli, cum forte de prandio redeuntibus pervium esset, recusantem ve
hementer et resistentem familiari violentia duxerunt in amphitheatrum 
crudelium et funestorum ludorum diebus haec dicentem: „si corpus 
meum in locum illum trahitis et ibi constituitis, numquid et animum et 
oculos meos in illa spectacula potestis intendere? Adero itaque absens ac 
sic et vos et illa superabo.“ Quibus auditis illi nihilo setius eum adduxe
runt secum id ipsum forte explorare cupientes utrum posset efficere.
Quo ubi ventum est et sedibus quibus potuerunt locati sunt, fervebant 
omnia immanissimis voluptatibus. ille clausis foribus oculorum interdixit 
animo, ne in tanta mala procederet. Atque utinam et aures opturasset! 
nam quodam pugnae casu, cum clamor ingens totius populi vehementer 
eum pulsasset, curiositate victus et quasi paratus, quidquid illud esset, 
etiam visum contemnere et vincere, aperuit oculos et percussus est gra
viore vulnere in anima quam ille in corpore, quem cernere concupivit, 
ceciditque miserabilius quam ille, quo cadente factus est clamor: qui per 
eius aures intravit et reseravit eius lumina, ut esset, qua feriretur et dei
ceretur audax adhuc potius quam fortis animus et eo infirmior, quo de 
se praesumserat, qui debuit de te. ut enim vidit illum sanguinem, imma
nitatem simul ebibit et non se avertit, sed fixit aspectum et hauriebat 
furias et nesciebat et delectabatur scelere certaminis et cruenta voluptate 
inebriabatur. et non erat iam ille, qui venerat, sed unus de turba, ad quam 
venerat, et verus eorum socius, a quibus adductus erat. Quid plura? 
spectavit, clamavit, exarsit, abstulit inde secum insaniam, qua stimulare
tur redire non tantum cum illis, a quibus prius abstractus est, sed etiam 
prae illis et alios trahens.
et inde tamen manu validissima et misericordissima eruisti eum tu et 
docuisti eum non sui habere, sed tui fiduciam, sed longe postea.
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capitolul al viii-lea
cum a fost cuprins Alypius de patima  

pentru spectacole de circ

fără să părăsească întru totul ideea unei cariere lumeşti, cu ale cărei avan
taje părinţii săi îi împuiaseră capul, Alypius a ajuns la roma înaintea mea, 
ca să înveţe dreptul. Acolo el sa lăsat târât întrun chip greu de povestit 
de un incredibil nesaţ de a privi spectacolele de gladiatori.
La început, nu avea pentru aceste spectacole decât silă şi dispreţ. odată 
însă, întruna din zilele când aveau loc aceste jocuri crude şi sângeroase, 
sa întâlnit din întâmplare pe stradă cu câţiva prieteni şi colegi de şcoală, 
care tocmai se întorceau de la masa de prânz. cu toate că el se împotrivea 
şi refuza cu tărie să meargă, aceştia lau împins cu un brânci prietenesc 
spre amfiteatru, în timp ce el le spunea: „Puteţi sămi târâţi corpul şi săl 
pironiţi acolo unde vreţi voi, dar oare vă închipuiţi că mă veţi putea sili 
sămi aţintesc ochii şi spiritul asupra acestor jocuri? Voi fi acolo ca şi cum 
naş fi de faţă şi astfel mă voi dovedi mai presus şi de voi, şi de acele jocuri.“ 
Auzind aceste cuvinte, prietenii săi nu au renunţat deloc săl ducă în 
teatru cu ei, dorind poate chiar săl pună la încercare şi să afle dacă este 
în stare să îndeplinească ceea ce spunea.
când au ajuns la circ şi sau aşezat pe locurile pe care leau mai putut găsi, 
întregul amfiteatru clocotea de plăceri bestiale. Închizând porţile ochi lor, 
Alypius a poruncit sufletului său să nu ia parte la asemenea grozăvii. o, de 
şiar fi înfundat şi urechile! căci un oarecare incident al luptei din arenă a 
făcut ca mulţimea să scoată un urlet uriaş, care la izbit aşa de pu ternic, 
încât nu şia mai putut stăpâni curiozitatea. crezânduse destul de stăpân 
pe sine pentru a putea dispreţui şi birui orice ar fi văzut, Alypius a deschis 
ochii şi a fost astfel străpuns în suflet de o rană cu mult mai grea decât cea 
pe care o pătimise în corpul lui gladiatorul pe care a dorit atât de înfrigurat 
săl zărească. el sa prăbuşit prin aceasta întro nenorocire cu mult mai mare 
decât cea a gladiatorului a cărui cădere pricinuise urletul mulţimii. urletul 
a pătruns prin urechi şi la făcut să deschidă ochii, lăsân dui sufletul fără 
apărare, ca să primeacă din plin lovitura şi să se năruiască; căci sufletul lui 
fusese mai degrabă cutezător decât cu adevărat puternic, şi cu atât mai slab, 
cu cât îşi închipuia că se poate bizui pe sine însuşi, în loc să se încreadă în 
tine, Doamne, cum ar fi trebuit. Îndată ce a văzut sân gele, a fost ca şi cum 
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caput ix 

Verum tamen iam hoc ad medicinam futuram in eius memoria repone
batur. nam et illud, quod, cum adhuc studeret iam me audiens apud 
carthaginem et medio die cogitaret in foro quod recitaturus erat, sicut 
exerceri scholastici solent, sivisti eum comprehendi ab aeditimis fori 
tamquam furem, non arbitror aliam ob causam te permisisse, Deus nos
ter, nisi ut ille vir tantus futurus iam inciperet discere, quam non facile 
in noscendis causis homo ab homine damnandus esset temeraria credu
litate.
Quippe ante tribunal deambulabat solus cum tabulis ac stilo, cum ecce 
adulescens quidam ex numero scholasticorum, fur verus, securim clanculo 
apportans illo non sentiente ingressus est ad cancellos plumbeos, qui vico 
argentario desuper praeminent, et praecidere plumbum coepit. sono au
tem securis audito submurmuraverunt argentarii, qui subter erant, et 
miserunt qui apprehenderent quem forte invenissent. Quorum vocibus 
auditis relicto instrumento ille discessit timens, ne cum eo teneretur. 
Alypius autem, qui non viderat intrantem, exeuntem sensit et celeriter 
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ar fi sorbit în aceeaşi clipă o înghiţitură de sălbăticie. În loc săşi întoarcă 
privirile, şia fixat ochii pe spectatorul din arenă şi a băut până la fund furia 
mulţimii, fără săşi dea seama ce face; se delecta cu barbaria unei lupte 
criminale şi se îmbăta de o plăcere sângeroasă. Deja nu mai era omul care 
venise în amfiteatru, ci devenise unul oarecare din mul ţi mea cu care se 
amestecase, un adevărat seamăn al prietenilor carel aduseseră acolo. ce ar 
mai fi de adăugat? A urmărit spectacolul, a urlat, sa înfierbântat şi a luat 
cu sine la plecare un fel de neastâmpăr care nui dădea pace, îmboldin dul 
nu numai să se întoarcă în arenă împreună cu cei carel târâseră cu ei prima 
dată, ci, mai mult, să se pună chiar în fruntea lor, trăgândui după el62

Din acest hău tu lai scos, Doamne, cu mâna ta cea preaputernică şi 
preaîndurătoare, şi lai făcut să înţeleagă că trebuie să aibă încredere nu 
în el însuşi, ci în tine. Dar acest fapt sa întâmplat mult mai târziu.

capitolul al ix-lea
Alypius este acuzat pe nedrept că ar fi hoţ

Toată această încercare sa păstrat în memoria lui, ca un leac pentru întâm
plări asemănătoare din viitor; căci a mai avut parte şi de un alt incident. Pe 
când îşi făcea studiile la cartagina, audiind lecţiile mele, întro zi, către 
prânz, se afla în for şi se gândea la o cuvântare pe care trebuia să o pregă
tească, un fel de exerciţiu aşa cum obişnuiesc şcolarii. Atunci tu ai îngăduit, 
Doamne, să fie arestat ca un hoţ de către străjerii forului63. socotesc că tu 
ai permis să se întâmple aşa ceva, Dumnezeul meu, numai pentru ca el, care 
trebuia să devină cândva un bărbat atât de însemnat, să înceapă să înveţe 
la timp că, în cauzele în curs de cercetare, un om nu trebuie condamnat cu 
uşurinţă de un alt om, printro credulitate nechibzuită şi excesivă.
el se plimba, aşadar, singur prin faţa Tribunalului, cu tăbliţele de scris şi 
cu stilul64 în mână, în momentul în care adevăratul hoţ, un tânăr din 
rândul studenţilor, ca şi el, purtând pe ascuns cu sine o secure, sa apropiat 
fără ca Alypius săl observe de gratiile de plumb care mărgineau uliţa 
zarafilor şi a început să taie din acel plumb65. La zgomotul loviturilor de 
secure, zarafii care se aflau dedesubt au început să murmure şi au trimis 
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vidit abeuntem et causam scire cupiens ingressus est locum et inventam 
securim stans atque admirans considerabat, cum ecce illi, qui missi erant, 
reperiunt eum solum ferentem ferrum, cuius sonitu exciti venerant: te
nent, adtrahunt, congregatis inquilinis fori tamquam furem manifestum 
se comprehendisse gloriantur, et inde offerendus iudiciis ducebatur.

sed hactenus docendus fuit. statim enim, Domine, adfuisti innocentiae, 
cuius testis eras tu solus. cum enim duceretur vel ad custodiam vel ad 
supplicium, fit eis obviam quidam architectus, cuius maxima erat cura 
publicarum fabricarum. gaudent illi eum potissimum occurrisse, cui so
lebant in suspicionem venire ablatarum rerum, quae perissent de foro, ut 
quasi tandem iam ille cognosceret, a quibus haec fierent.
Verum autem viderat homo saepe Alypium in domo cuiusdam senatoris, 
ad quem salutandum ventitabat, statimque cognitum manu apprehensa 
semovit a turbis et tanti mali causam quaerens, quid gestum esset, audi
vit omnesque tumultuantes, qui aderant, et minaciter frementes iussit 
venire secum. et venerunt ad domum illius adulescentis, qui rem com
miserat. Puer vero erat ante ostium et tam parvus erat, ut nihil exinde 
Domino suo metuens facile posset totum indicare; cum eo quippe in foro 
fuit pedisecus. Quem posteaquam recoluit Alypius, architecto intimavit. 
At ille securim demostravit puero quaerens ab eo, cuius esset. Qui con
festim „nostra“ inquit; deinde interrogatus aperuit cetera.
sic in illam domum translata causa confusisque turbis, quae de illo trium
phare iam coeperant, futurus dispensator verbi tui et multarum in eccle
sia tua causarum examinator experientior instructiorque discessit.
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oameni deai lor săl prindă pe făptaşul pe carel vor găsi. Auzind glasurile 
zarafilor, hoţul a aruncat securea şi a fugit, temânduse să nu fie prins cu 
ea asupra lui. Alypius însă, care nul văzuse pe hoţ intrând pe uliţa zarafi
lor, la văzut în schimb cum a ieşit în fugă şi sa îndepărtat cu repeziciune. 
Dorind să afle pricina acestei grabe, Alypius sa îndreptat spre locul pără
sit de hoţ şi, găsind securea, a ridicato şi o cerceta cu mirare. Atunci au 
sosit la locul faptei oamenii trimişi de zarafi şi lau aflat pe el singur, ţinând 
în mână unealta la al cărei zgomot fuseseră stârniţi să iasă în căutare. sau 
apropiat de el, lau înşfăcat, înghesuindul în mijlocul locuitorilor forului, 
care se strânseseră şi ei, fălinduse cu toţii că au prins un hoţ asupra faptei. 
Lau dus apoi de acolo şi lau dat pe mâna judecătorilor.
Dar învăţătura a fost să se sfârşească aici. căci tu, Doamne, care erai singu
rul său martor, ai venit imediat în ajutorul celui nevinovat. În timp ce era 
târât la judecată, urmând să fie condamnat fie la închisoare, fie la tortură, 
în calea mulţimii a apărut un arhitect a cărui sarcină principală era supra
vegherea instituţiilor publice. oamenii66 sau bucurat foarte mult că lau 
întâlnit tocmai pe magistratul respectiv, căci acesta îi bănuia mereu pe ei că 
ar fi cei ce îşi însuşesc lucrurile care dispăreau din for. Acum, gândeau ei, 
poate să afle şi el, în sfârşit, cine era făptaşul acelor hoţii.
Dar sa întâmplat ca arhitectul săl fi văzut adesea pe Alypius în casa unui 
senator, pe care acesta îl vizita în mod regulat. La recunoscut imediat pe 
Alypius, la apucat de mână şi la luat deoparte din mijlocul mulţimii, în
trebândul cum a ajuns întro asemenea încurcătură. După ce a aflat ce se 
întâmplase, a poruncit ca toţi cei care erau de faţă, agitaţi şi fremătând plini 
de ameninţări, să vină cu el. Au ajuns apoi la casa tânărului care făptuise 
în realitate furtul. În faţa porţii era un băiat sclav, prea mic ca să se teamă 
de vreo pedeapsă din partea stăpânului său, dar tocmai potrivit ca să poată 
înfăţişa totul aşa cum se întâmplase; căci îşi urmase îndeaproape stăpânul 
în for. Alypius la recunoscut pe băiat şi ia atras atenţia arhitectului ma
gistrat. Acesta ia arătat micului sclav securea, întrebândul dacă ştie a cui 
este. „A noastră!“ a răspuns el, fără nici o ezitare. ispitit apoi cu întrebări 
potrivite de către arhitect, el a dat pe faţă întreaga poveste.
Şi astfel vina a căzut asupra acestei case, spre marea confuzie a gloatei, care 
se şi vedea deja triumfând asupra lui Alypius. Dar Alypius, sortit să devină 
împărţitor al cuvântului tău şi judecător al multor dispute din biserica ta67, 
a plecat acasă mai înţelept şi mai încărcat de învăţăminte.
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caput x 

Hunc ergo romae inveneram, et adhaesit mihi fortissimo vinculo me
cumque Mediolanium profectus est, ut nec me desereret et de iure, quod 
didicerat, aliquid ageret secundum votum magis parentum quam suum. 
et ter iam adsederat mirabili continentia ceteris, cum ille magis miraretur 
eos, qui aurum innocentiae praeponerent. Temptata est quoque eius in
doles non solum illecebra cupiditatis sed etiam stimulo timoris.
romae adsidebat comiti largitionum italicianarum. erat eo tempore qui
dam potentissimus senator, cuius et beneficiis obstricti multi et terrori 
subditi erant. Voluit sibi licere nescio quid ex more potentiae suae, quod 
esset per leges illicitum; restitit Alypius. Promissum est praemium: irrisit 
animo. Praetentae minae: calcavit mirantibus omnibus inusitatam ani
mam, quae hominem tantum et innumerabilibus praestandi nocendique 
modis ingenti fama celebratum vel amicum non optaret vel non formida
ret inimicum. ipse autem iudex, cui consiliarius erat, quamvis et ipse fieri 
nollet, non tamen aperte recusabat, sed in istum causam transferens ab eo 
se non permitti adserebat, quia et re vera, si ipse faceret, iste discederet.
Hoc solo autem paene iam inlectus erat studio litterario, ut pretiis prae
torianis codices sibi conficiendos curaret, sed consulta iustitia deliberatio
nem in melius vertit utiliorem iudicans aequitatem, qua prohibebatur, 
quam potestatem, qua sinebatur. Parvum est hoc; sed qui in parvo fidelis 
est, et in magno fidelis est, nec ullo modo erit inane, quod tuae veritatis 
ore processit: si in iniusto mamona fideles non fuistis, verum quis dabit 
vobis? Et si in alieno fideles non fuistis, vestrum quis dabit vobis?
Talis tunc ille inhaerebat mihi mecumque nutabat in consilio, quisnam 
esset tenendus vitae modus.
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capitolul al x-lea
intransigenţa morală a lui Alypius ca funcţionar 

public. nebridius se ataşează şi el grupului 
de prieteni din jurul lui Augustin

Îl găsisem, aşadar, la roma când am sosit acolo. sa ataşat de mine prin 
cele mai strânse legături şi a plecat împreună cu mine la Milan, ca să nu 
se despartă de mine68 şi ca să practice dreptul, pe carel învăţase mai mult 
potrivit voinţei părinţilor săi decât propriei sale dorinţe. Îndeplinise deja 
de trei ori funcţia de asesor69, cu o onestitate care stârnise mirarea tuturor 
celorlalţi, cu toate că ar fi trebuit mai degrabă ca el să se mire că există 
oameni care pun aurul mai presus de cinste. caracterul său a fost pus la 
încercare nu numai prin ispitele lăcomiei, ci şi prin ameninţări şi intimi
dări.
Pe vremea când era la roma, fusese asesor pe lângă magistratul însărcinat 
cu administrarea fondurilor publice pentru săracii din provinciile italiei70. 
Trăia pe atunci un senator foarte puternic, care îi adusese pe mulţi sub 
puterea sa, pe unii ademenindui cu favoruri, pe alţii făcândui să se 
teamă. După obiceiul său abuziv, senatorul a dorit la un moment dat să 
săvârşească un lucru oarecare neîngăduit de legi. Atunci, Alypius i sa 
împotrivit. i sa făgăduit o recompensă, dar a refuzato cu dispreţ şi cu 
îndrăzneală. Au încercat apoi cu ameninţări; el şia bătut joc de ele. Toţi 
au rămas uluiţi de o asemenea neobişnuită tărie de caracter, căci, în ciuda 
faptului că acel important senator se bucura de o mare faimă în privinţa 
nenumăratelor mijloace de care se folosea pentru aşi susţine clientela sau 
de a face rău celorlalţi, Alypius nici nu a dorit să şil facă prieten, nici nu 
sa temut săl aibă duşman. nici chiar judecătorul căruia Alypius îi era 
consilier71 nu ar fi dorit să accepte cererea ilegală a senatorului, dar nu 
îndrăznea să se împotrivească pe faţă; aşa că a transferat întreaga răspun
dere în cauza respectivă asupra lui Alypius, pretextând că nu poate face 
nimic faţă de atitudinea consilierului său şi că – lucru foarte adevărat, de 
altfel –, chiar dacă sar hotărî să rezolve el însuşi problema senatorului, 
Alypius şiar părăsi mai degrabă slujba decât să cedeze.
o singură tentaţie era cât peaci săl facă să cedeze, datorită pasiunii sale 
pentru literatură: ar fi putut să ceară să i se copieze manuscrise la preţuri 
preferenţiale, în virtutea funcţiei sale politice72. Dar, cercetând regulile 
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ubi frequentissimus erat, relicto paterno rure optimo, relicta domo et non 
secutura matre nullam ob aliam causam Mediolanium venerat, nisi ut 
mecum viveret in flagrantissimo studio veritatis atque sapientiae, pariter 
suspirabat pariterque fluctuabat beatae vitae inquisitor ardens et quaesti
onum difficillimarum scrutator acerrimus. et erant ora trium egentium 
et inopiam suam sibimet invicem anhelantium et ad te expectantium, ut 
dares eis escam in tempore oportuno. et in omni amaritudine, quae nostros 
saeculares actus de misericordia tua sequebatur, intuentibus nobis finem, 
cur ea pateremur, occurrebant tenebrae, et aversabamur gementes et dice
bamus: „Quamdiu haec?“ et hoc dicebamus et dicentes non relinquebamus 
ea, quia non elucebat certum aliquid, quod illis relictis apprehenderemus.
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justiţiei, şia schimbat gândul şi a luat o hotărâre mai bună, socotind că 
mult mai preţios este principiul juridic care îl opreşte de la o astfel de 
faptă decât abuzul de putere care iar îngădui so săvârşească. Pare, desi
gur, ceva neînsemnat. Dar cel care este credincios întru puţin este credincios 
şi întru foarte mult; şi nicicând cuvântul adevărului, purces din gura ta, 
nu va fi rostit în zadar: Dacă în bogăţia cea nedreaptă nu aţi fost credincioşi, 
pe cea adevărată cine vă va încredinţao? Şi dacă în ceea ce vă este străin 
naţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru?73

Astfel era pe atunci acest prieten al meu, atât de strâns legat de mine şi 
caremi împărtăşea şovăiala cu privire la modul de viaţă pe care ar fi tre
buit săl urmăm.
cu noi se afla, de asemenea, nebridius, care îşi părăsise cetatea natală de 
lângă cartagina, părăsise cartagina însăşi, unde obişnuia să vină adesea, 
renunţase la frumoasa moşie de la ţară a tatălui său şi la casa părintească, 
îşi părăsise mama, care nu voia săl urmeze, şi venise la Milan; şi toate 
acestea doar pentru a trăi alături de mine, în căutarea înflăcărată a ade
vărului şi a înţelepciunii. suferinţa lui era la fel de mare ca a mea şi, ca şi 
mine, se lăsa purtat de valuri încolo şi încoace, căutând cu disperare viaţa 
fericită74 şi scrutând cu multă agerime problemele care ne tulburau cel 
mai mult75. eram toţi trei asemenea unor guri înfometate, în stare doar 
să gâfâie una faţă de alta, fiecare cu propria neputinţă şi aşteptând de la 
tine să le dai hrană la vremea potrivită76. În toate amarele dezamăgiri care 
însoţesc din marea ta îndurare faptele noastre lumeşti căutam să aflăm o 
explicaţie şi un sens suferinţelor noastre. Dar când ne întrebam de ce se 
întâmplă totul aşa cum se întâmplă, întunericul ne învăluia din nou, iar 
noi o luam de la capăt gemând şi întrebând: „oare cât va mai dura?“ ne 
puneam fără încetare această întrebare, dar nu renunţam la felul nostru 
de a trăi, căci nu întrezăream deloc vreun lucru sigur de care să ne putem 
agăţa în locul acestor deşertăciuni.
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caput xi 

et ego maxime mirabar satagens et recolens, quam longum tempus esset 
ab undevicensimo anno aetatis meae, quo fervere coeperam studio sapi
entiae, disponens ea inventa relinquere omnes vanarum cupiditatum spes 
inanes et insanias mendaces. et ecce iam tricenariam aetatem gerebam in 
eodem luto haesitans aviditate fruendi praesentibus fugientibus et dissi
pantibus me, dum dico: „cras inveniam; ecce manifestum apparebit, et 
tenebo; ecce faustus veniet et exponet omnia. o, magni viri Academici! 
nihil ad agendam vitam certi comprehendi potest. immo quaeramus 
diligentius et non desperemus. ecce iam non sunt absurda in libris eccle
siasticis, quae absurda videbantur, et possunt aliter atque honeste intel
legi. figam pedes in eo gradu, in quo puer a parentibus positus eram, 
donec inveniatur perspicua veritas. sed ubi quaeretur? Quando quaeretur? 
non vacat Ambrosio, non vacat legere. ubi ipsos codices quaerimus? 
unde aut quando comparamus? A quibus sumimus? Deputentur tem
pora, distribuantur horae pro salute animae. Magna spes oborta est: non 
docet catholica fides, quod putabamus et vani accusabamus.
nefas habent docti eius credere Deum figura humani corporis termina
tum. et dubitamus pulsare, quo aperiantur cetera? Antemeridianis horis 
discipuli occupant; ceteris quid facimus? cur non id agimus? sed quando 
salutamus amicos maiores, quorum suffragiis opus habemus? Quando 
praeparamus quod emant scholastici? Quando reparamus nos ipsos rela
xando animo ab intentione curarum?
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capitolul al xi-lea
Ajuns la vârsta de treizeci de ani, 

Augustin este încă frământat de incertitudini. 
un proces de conştiinţă, rezumativ

eram cuprins de o mare mirare şi mă frământam mereu amintindumi 
ce multă vreme a trecut de la vârsta de nouăsprezece ani, moment în care 
am început să fiu cuprins de dorinţa fierbinte de a căuta înţelepciunea, 
hotărât ca, atunci când o voi găsi, să părăsesc toate speranţele amăgitoare, 
toate dorinţele deşarte şi toate ambiţiile înşelătoare77. Şi iată că aveam deja 
treizeci de ani şi mă zbăteam în aceeaşi mlaştină, apăsat de pofta de a mă 
bucura de lucrurile prezente, cu toate cămi scăpau printre degete şimi 
pustiau sufletul. Îmi tot repetam: „Mâine vei găsi adevărul! iată, mi se va 
arăta cu mare claritate şi nui voi mai da drumul. Va veni faustus78 şimi 
va lămuri toate problemele. o, minunaţi bărbaţi ai Academiei79! oare nu 
voi aţi spus că nu putem cunoaşte nimic sigur despre felul în care ar fi 
mai bine să ne trăim viaţa? nu, şi totuşi nu! Trebuie să căutăm mereu cu 
şi mai multă grijă şi să nu deznădăjduim. Acum îmi dau seama că nu sunt 
deloc absurde acele lucruri din cărţile bisericii care mi se păreau absurde 
odinioară; ele pot fi înţelese în alt chip, cu deplină îndreptăţire. Aş vrea 
sămi pironesc paşii pe treapta pe care mau aşezat părinţii mei când eram 
copil, ca să rămân acolo până când adevărul mi se va arăta cu limpezime. 
Dar unde săl caut? Şi când săl caut? Ambrozie nu are timp să mă lămu
rească, eu nu am timp să citesc. Şi apoi unde să caut cărţile de care am 
nevoie? De unde să le cumpăr sau de la cine să le împrumut? Ar trebui 
sămi socotesc cu grijă timpul, sămi împart cât mai bine orele zilei în 
scopul mântuirii sufletului meu. În mine sa născut o mare speranţă: am 
aflat că învăţăturile credinţei catolice nu sunt aşa cum mi le închipuiam 
eu şi cum pe nedrept le acuzam.
oamenii învăţaţi ai bisericii consideră că este o nelegiuire să crezi că 
Dumnezeu e mărginit de forma corpului omenesc. De ce să preget oare 
să bat, pentru ca celelalte adevăruri săşi deschidă poarta80? orele de di
naintea amiezii îmi sunt ocupate de elevi. cu ce mă voi îndeletnici în restul 
zilei? De ce să nu mă preocup de căutarea adevărului? Dar atunci când să 
mai merg săi salut pe prietenii mei suspuşi, de al căror sprijin am atâta 
nevoie? când să mai pregătesc lecţiile pentru care mă plătesc învăţăceii 
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Pereant omnia et dimittamus haec vana et inania: conferamus nos ad 
solam inquisitionem veritatis. Vita misera est, mors incerta est; subito 
obrepat: quomodo hinc exibimus? et ubi nobis discenda sunt quae hic 
negleximus? Ac non potius huius neglegentiae supplicia luenda? Quid, si 
mors ipsa omnem curam cum sensu amputabit et finiet? ergo et hoc 
quaerendum.
sed absit, ut ita sit. non vacat, non est inane, quod tam eminens culmen 
auctoritatis christianae fidei tot orbe diffunditur. numquam tanta et 
talia pro nobis divinitus agerentur, si morte corporis etiam vita animae 
consumeretur. Quid cunctamur igitur relicta spe saeculi conferre nos 
totos ad quaerendum Deum et vitam beatam?
sed expecta: iucunda sunt etiam ista, habent non parvam dulcedinem 
suam; non facile ab eis praecidenda est intentio, quia turpe est ad ea 
rursum redire. ecce iam quantum est, ut impetretur aliquis honor. et 
quid amplius in his desiderandum? suppetit amicorum maiorum copia: 
ut nihil aliud multum festinemus, vel praesidatus dari potest. et ducenda 
uxor cum aliqua pecunia, ne sumptum nostrum gravet, et ille erit modus 
cupiditatis. Multi magni viri et imitatione dignissimi sapientiae studio 
cum coniugibus dediti fuerunt.“

cum haec dicebam et alternabant hi venti et impellebant huc atque illuc 
cor meum, transibant tempora, et tardabam converti ad Dominum et dif
ferebam de die in diem vivere in te et non differebam cotidie in memet 
ipso mori: amans beatam vitam timebam illam in sede sua et ab ea fugi
ens quaerebam eam. Putabam enim me miserum fore nimis, si feminae 
privarer amplexibus, et medicinam misericordiae tuae ad eandem infir
mitatem sanandam non cogitabam, quia expertus non eram, et propria
rum virium credebam esse continentiam, quarum mihi non eram 
conscius, cum tam stultus essem, ut nescirem, sicut scriptum est, neminem 
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mei? Şi când să mă odihnesc eu însumi, eliberândumi spiritul de apăsa
rea grijilor?
Dar ducăse toate acestea! Trebuie să părăsesc toate aceste preocupări 
deşarte şi neînsemnate, şi să mă dedic în întregime căutării adevărului. 
Viaţa este jalnică, iar clipa morţii nu o putem şti; dacă sar năpusti pe 
neaşteptate asupra mea, în ce stare voi ieşi eu din această lume? unde aş 
putea să aflu atunci tot ce am neglijat să învăţ în această lume? nu cumva 
vom avea de ispăşit mari chinuri pentru această nepăsare? Dar dacă moar
tea scurtează şi pune capăt tuturor grijilor odată cu ultima suflare? Şi 
aceasta este o întrebare pe care trebuie să neo punem.
Departe de mine însă gândul că ar putea fi aşa! căci nu în zadar şi nu fără 
rost sa răspândit peste întreaga lume prestigiul atât de strălucitor al au
torităţii credinţei creştine. niciodată nu ar fi săvârşit Dumnezeu pentru 
noi lucruri atât de măreţe şi de minunate dacă odată cu moartea corpului 
ar fi să se stingă şi viaţa sufletului. De ce atunci să mai amân? De ce să nu 
părăsesc speranţa lumii acesteia şi să nu mă dedic în întregime căutării 
lui Dumnezeu şi a vieţii fericite?
Dar să mai aştept puţin! Plăcute sunt bucuriile vieţii acesteia, farmecul 
lor nu este deloc neînsemnat. nu cu uşurătate trebuie să ne înfrângem 
avântul către ele, căci ruşinoasă este după aceea revenirea la ele. iatămă 
pe cale să obţin o poziţie onorabilă în lume. Şi ceşi poate dori cineva mai 
mult în această privinţă? Mă bucur de sprijinul multor prieteni influenţi 
şi, chiar dacă maş mărgini la mai puţin, aş putea obţine măcar postul de 
preşedinte al tribunalului81. Aş fi putut lua în căsătorie o femeie cu oare
care avere, care să numi îngreuneze cheltuielile, şi la aceasta sar fi putut 
limita ambiţia mea. Mulţi bărbaţi străluciţi şi demni de a fi imitaţi sau 
dedicat studiului înţelepciunii chiar şi fiind căsătoriţi.
În timp cemi spuneam aceste lucruri şi inima îmi era purtată încolo şi 
încoace de vânturi care se înfruntau unul pe altul82, timpul trecea, iar eu 
întârziam să mă întorc către Domnul, amânam de pe o zi pe alta să trăiesc 
întru tine83, dar nu încetam să mor zilnic câte puţin în mine însumi. 
Tânjind după viaţa fericită, mă temeam să o găsesc acolo unde îi era locul 
şi o căutam îndepărtândumă de fapt de ea. Mi se părea că voi fi mult 
prea nefericit dacă maş fi lipsit de îmbrăţişările unei femei. nu mă gân
deam că pentru însănătoşirea unei astfel de slăbiciuni există leacul îndu
rărilor tale, deoarece nul încercasem niciodată eu însumi. credeam că 
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posse esse continentem, nisi tu dederis. utique dares, si gemitu interno 
pulsarem aures tuas et fide solida in te iactarem curam meam.

caput xii 

Prohibebat me sane Alypius ab uxore ducenda cantans nullo modo nos 
posse securo otio simul in amore sapientiae vivere, sicut iam diu deside
raremus, si id fecissem. erat enim ipse in ea re etiam tunc castissimus, ita 
ut mirum esset, quia vel experientiam concubitus ceperat in ingressu 
adulescentiae suae, sed non haeserat magisque doluerat et spreverat et 
deinde iam continentissime vivebat.
ego autem resistebam illi exemplis eorum, qui coniugati coluissent sapi
entiam et promeruissent Deum et habuissent fideliter ac dilexissent ami
cos. A quorum ego granditate quidem animi longe aberam et deligatus 
morbo carnis mortifera suavitate trahebam catenam meam solvi timens 
et quasi concusso vulnere repellens verba bene suadentis tamquam ma
num solventis.
insuper etiam per me ipsi quoque Alypio loquebatur serpens et innecte
bat atque spargebat per linguam meam dulces laqueos in via eius, quibus 
illi honesti et expediti pedes implicarentur.

cum enim me ille miraretur, quem non parvi penderet, ita haerere visco 
illius voluptatis, ut me affirmarem, quotienscumque inde inter nos quae
remus, caelibem vitam nullo modo posse degere atque ita me defenderem, 
cum illum mirantem viderem, ut dicerem multum interesse inter illud, 
quod ipse raptim et furtim expertus esset, quod paene iam ne meminisset 
quidem atque ideo nulla molestia facile contemneret, et delectationes 
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înfrânarea ţine doar de puterile noastre, pe care eram conştient că nu le am; 
eram atât de neghiob, încât nu ştiam că, aşa cum spune scriptura, nimeni 
nu se poate înfrâna dacă nui dai tu înfrânare84. Miai fi dăruit, desigur, 
această înfrânare, dacă aş fi bătut la urechile tale cu un geamăt lăuntric85 şi 
dacă, întărit de credinţă, aş fi aruncat asupra ta toate grijile mele.

capitolul al xii-lea
Problema căsătoriei şi a celibatului

La drept vorbind, Alypius a fost cel care ma oprit de la căsătorie, stăruind 
fără încetare să afirme că, dacă aş fi făcut acest lucru, ar fi fost pentru noi 
cu neputinţă să trăim împreună răgazul netulburat necesar căutării înţe
lepciunii, cum de multă vreme o doream. cât îl priveşte pe Alypius, în 
această privinţă el era acum foarte cast, ceea ce este uimitor, deoarece în 
prima parte a adolescenţei sale avusese deja experienţa împreunării cu o 
femeie. Acest lucru nu ia intrat însă în obicei, ba mai mult încă, a fost 
cuprins de remuşcare şi de dispreţ, pentru ca după aceea să trăiască în cea 
mai deplină înfrânare.
eu mă împotriveam argumentelor lui, invocând exemplul acelora care, 
deşi căsătoriţi, au cultivat înţelepciunea, au binemeritat înaintea lui 
Dumnezeu, dar au şi păstrat o dragoste fidelă pentru prietenii lor. numai 
că eu eram departe de nobleţea sufletească a acestor bărbaţi. Încătuşat de 
patima bolnavă a cărnii, îmi târam după mine lanţurile cu o voluptate 
ucigătoare, temândumă să nu fiu dezlegat; refuzam sfatul cel bun al lui 
Alypius, respingând astfel mâna care venea sămi rupă lanţurile, ca şi cum 
ea miar fi întărâtat o rană.
Mai mult chiar, şarpele se folosea de mine ca săi vorbească lui Alypius, 
întinzând şi semănând prin cuvintele mele curse atrăgătoare în drumul 
lui, în care să se împleticească mersul său liber şi nestrămutat.
Alypius se mira foarte tare cum de este cu putinţă ca eu, un om despre 
care avea o imagine atât de înaltă, să fiu prins în mrejele plăcerii trupeşti 
până întratât încât, ori de câte ori discutam între noi această temă, să 
susţin că naş putea în nici un chip să îndur o viaţă de celibatar86. când 
îl vedeam cât de surprins este de ceea ce spun, adăugam, ca să mă apăr, 
că e o mare deosebire între plăcerile grăbite pe care le încercase el pe furiş, 
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consuetudinis meae, ad quas si accessisset honestum nomen matrimonii, 
non eum mirari oportere, cur ego illam vitam nequirem spernere, coepe
rat et ipse desiderare coniugium nequaquam victus libidine talis volup
tatis, sed curiositatis. Dicebat enim scire se cupere, quidnam esset illud, 
sine quo vita mea, quae ill sic placebat, non mihi vita, sed poena videre
tur. stupebat enim liber ab illo vinculo animus servitutem meam et stu
pendo ibat in experiendi cupidinem venturus in ipsam experientiam 
atque inde fortasse lapsurus in eam quam stupebat servitutem, quoniam 
sponsionem volebat facere cum morte, et qui amat periculum, incidet in 
illud.
neutrum enim nostrum, si quod est coniugale decus in officio regendi 
matrimonii et suscipiendorum liberorum, ducebat nisi tenuiter. Magna 
autem ex parte atque vehementer consuetudo satiandae insatiabilis  
concupiscentiae me captum excruciabat, illum autem admiratio capien
dum trahebat.
sic eramus, donec tu, altissime, non deserens humum nostram miseratus 
miseros subvenires miris et occultis modis.

caput xiii 

et instabatur impigre, ut ducerem uxorem. iam petebam, iam promitte
batur maxime matre dante operam, quo me iam coniugatum baptismus 
salutaris ablueret, quo me in dies gaudebat aptari et vota sua ac promissa 
tua in mea fide compleri animadvertebat.
cum sane et rogatu meo desiderio suo forti clamore cordis abs te depre
caretur cotidie, ut ei per visum ostenderes aliquid de futuro matrimonio 
meo, numquam voluisti. et videbat quaedam vana et phantastica, quo 
cogebat impetus de hac re satagentis humani spiritus, et narrabat mihi 
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în adolescenţă, şi voluptăţile de care mă bucuram eu întro legătură sta
tornică; adăugam că, dacă lui îi este foarte uşor să şi le dispreţuiască pe 
ale lui, întrucât abia îşi mai aduce aminte de ele, experienţele mele merită 
numele onorabil al căsătoriei, şi deci el nu ar trebui să se mai mire de ce 
nu sunt dispus să dispreţuiesc o asemenea viaţă. ca urmare, în cele din 
urmă, a început şi el să dorească să se căsătorească, atras însă nu de dorinţa 
de plăceri senzuale, ci mai mult de curiozitate. spunea că doreşte să afle 
ce este acel lucru fără de care viaţa mea, care lui îi plăcea atât de mult, îmi 
pare mie nu viaţă, ci un adevărat chin. neîncătuşat de aceste lanţuri, 
spiritul lui era fascinat de starea de robie în care mă aflam, iar această 
fascinaţie îi trezea dorinţa să facă el însuşi acea încercare. Pornit pe dru
mul unei asemenea încercări, risca poate să cadă tocmai în robia care îl 
fascina, căci dorea să facă un legământ cu moartea87 şi cine iubeşte primej
dia în primejdie va cădea88.
nici unuia dintre noi nu nea trecut decât vag prin minte ideea că singu
rul lucru care dă o oarecare frumuseţe căsătoriei este datoria de a conduce 
o familie şi de a creşte copii. În ce mă priveşte, în cea mai mare parte eram 
chinuit cu violenţă de obişnuinţa de ami satisface o poftă neostoită ce 
mă ţinea mereu înlănţuit, iar pe Alypius curiozitatea îl târa spre aceeaşi 
stare de înrobire.
Aceasta era starea în care neam aflat până când tu, Dumnezeule preaînalt, 
care nu părăseşti nici o clipă ţărâna din care neai plăsmuit, teai îndurat 
de nenorocirea noastră şi neai venit în ajutor pe căi tainice şi minunate.

capitolul al xiii-lea
Dorinţa Monicăi de aşi vedea fiul căsătorit

eram zorit fără încetare să mă căsătoresc. făcusem deja o cerere în căsă
torie şi fata îmi fusese făgăduită. Mama făcuse tot ce putuse în acest sens, 
sperând că, odată căsătorit, voi ajunge să fiu spălat şi curăţat de apa 
mântuitoare a botezului. se bucura mult că, de la o zi la alta, mă arătam 
din ce în ce mai potrivit pentru botez şi în faptul că eu primeam credinţa 
ea vedea împlinirea rugăciunilor sale şi a făgăduielilor tale. 
La rugămintea mea şi după propria ei dorinţă te implora în fiecare zi, din 
adâncul inimii, săi trimiţi în vis un semn despre viitoarea mea căsătorie; 
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non cum fiducia, qua solebat, cum tu demonstrabas ei, sed contemnens 
ea. Dicebat enim discernere se nescio quo sapore, quem verbis explicare 
non poterat, quid interesset inter revelantem te et animam suam somni
antem.
instabatur tamen, et puella petebatur, cuius aetas ferme biennio minus 
quam nubilis erat, et quia ea placebat, exspectabatur.

caput xiv 

et multi amici agitaveramus animo et colloquentes ac detestantes turbu
lentas humanae vitae molestias paene iam firmaveramus remoti a turbis 
otiose vivere, id otium sic moliti, ut, si quid habere possemus, conferre
mus in medium unamque rem familiarem conflaremus ex omnibus, ut 
per amicitiae sinceritatem non esset aliud huius et aliud illius, sed quod 
ex cunctis fieret unum, et universum singulorum esset et omnia omnium, 
cum videremur nobis esse posse decem ferme homines in eadem societate 
essentque inter nos praedivites, romanianus maxime communiceps nos
ter, quem tunc graves aestus negotiorum suorum ad comitatum attraxe
rant, ab ineunte aetate mihi familiarissimus. Qui maxime instabat huic 
rei et magnam in suadendo habebat auctoritatem, quod ampla res eius 
multum ceteris anteibat.
et placuerat nobis, ut bini annui tamquam magistratus omnia necessaria 
curarent ceteris quietis. sed posteaquam coepit cogitari, utrum hoc mu
lierculae sinerent, quas et alii nostrum iam habebant et nos habere vole
bamus, totum illud placitum, quod bene formabamus, dissiluit in 
manibus atque confractum et abiectum est.
inde ad suspiria et gemitus et gressus ad sequendas latas et tritas vias 
saeculi, quoniam multae cogitationes erant in corde nostro, consilium autem 
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dar tu nu ai voit niciodată acest lucru. ea visa doar nişte imagini ciudate 
şi ireale, pricinuite de pornirea nestăvilită a spiritului omenesc frământat 
de un gând anume, îmi povestea aceste vise nu cu încrederea cu care 
obişnuia sămi povestească atunci când ştia că visele vin de la tine, ci cu 
dispreţ. spunea că discerne întotdeauna, printrun fel de sentiment de 
încântare pe care nul poate explica prin cuvinte, cât de mare este deose
birea între revelaţiile trimise de tine şi visele ivite doar din sufletul ei.
Planurile pentru căsătoria mea îşi urmau calea, şi fata a fost cerută de la 
părinţii ei; era însă cu aproape doi ani prea tânără pentru a se putea mă
rita, dar, fiindcămi plăcea de ea, eram dispus să mai aştept89.

capitolul al xiv-lea
Împreună cu câţiva prieteni, Augustin 

alcătuieşte proiectul unei vieţi comunitare, 
care eşuează în cele din urmă

eram un grup de prieteni care, urmând necazurile şi zbaterile vieţii ome
neşti, frământam în minte şi discutam la întâlnirile noastre gândul de a 
trăi în linişte, retraşi departe de mulţime; ajunseserăm chiar aproape să 
luăm o hotărâre. Plănuiam să ne orânduim această viaţă liniştită astfel: mai 
întâi să punem laolaltă tot ce aveam fiecare şi să alcătuim astfel o singură 
avere din bunurile tuturor. Apoi, în spiritul unei sincerităţi prieteneşti, 
să nu considerăm că o parte a averii comune aparţine unuia, altă parte 
celuilalt, ci că toate la un loc alcătuiesc una singură, care aparţine fiecăruia 
în parte şi tuturor laolaltă. socoteam că am putea fi cam zece bărbaţi care 
să ne unim întro asemenea comunitate, iar unii dintre noi erau foarte 
bogaţi, mai ales romanianus90, un concetăţean deal meu91, care mia fost 
unul dintre cei mai apropiaţi prieteni încă din copilărie; venise în acea 
perioadă la curtea imperială92, împins de treburi urgente legate de aface
rile lui. el stăruia cel mai mult să ducem la capăt planul nostru şi, întru
cât averea sa o întrecea cu mult pe a oricăruia dintre noi, părerea sa avea 
o mare putere de convingere.
neam pus de acord ca, în fiecare an, doi dintre noi să se însărcineze, ase
menea unor magistraţi, să poarte de grijă de toate cele de trebuinţă gru
pului, timp în care ceilalţi să trăiască liniştiţi. Dar când am început să ne 



282 sfânTuL AugusTin

25

tuum manet in aeternum. ex quo consilio deridebas nostra et tua praepa
rabas nobis daturus escam in oportunitate et aperturus manum atque im
pleturus animas nostras benedictione.

caput xv

interea mea peccata multiplicabantur, et avulsa a latere meo tamquam 
impedimento coniugii cum qua cubare solitus eram, cor, ubi adhaerebat, 
concisum et vulneratum mihi erat et trahebat sanguinem. et illa in 
Africam redierat vovens tibi alium se virum nescituram, relicto apud me 
naturali ex illa filio meo. 
At ego infelix nec feminae imitator, dilationis impatiens, tamquam post 
biennium accepturus eam quam petebam, quia non amator coniugii sed 
libidinis servus eram, procuravi aliam, non utique coniugem, quo 
tamquam sustentaretur et perduceretur vel integer vel auctior morbus 
animae meae satellitio perdurantis consuetudinis in regnum uxorium. 
nec sanabatur vulnus illud meum, quod prioris praecisione factum erat, 
sed post fervorem doloremque acerrimum putrescebat et quasi frigidius, 
sed desperatius dolebat.
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întrebăm dacă soţiile ar fi de acord cu intenţia noastră – unii dintre noi 
erau deja căsătoriţi, alţii doream să ne căsătorim – tot acel plan, pe carel 
întocmiserăm atât de bine, nea scăpat din mâini, sa năruit şi a fost părăsit.
Am revenit deci la suspinele şi gemetele de dinainte, îndreptândune 
paşii din nou spre căile largi şi bătătorite ale lumii acesteia93, fiindcă multe 
planuri erau în inima noastră, dar numai planul tău rămâne pentru veşni
cie94. În înţelepciunea planului tău, îţi băteai joc de hotărârile noastre şi 
le pregăteai pe ale tale, ca să ne dai hrană la momentul potrivit şi să deschizi 
mâna şi să umpli sufletele tale cu binecuvântarea ta95.

capitolul al xv-lea
După repudierea femeii care îi dăruise un fiu, 

Augustin îşi ia o altă concubină, 
neputând trăi în castitate

Între timp, păcatele mele se înmulţeau; atunci când femeia cu care de 
multă vreme împărţeam patul a fost alungată din preajma mea ca o pie
dică în calea viitoarei mele căsătorii, inima mea a fost străpunsă şi rănită, 
lăsândumă cu o rană sângerândă, căci o iubeam foarte mult. ea sa întors 
în Africa, jurând în faţa ta că nu va mai cunoaşte un alt bărbat şi lăsândul 
la mine pe fiul natural pe care mil dăruise96.
Dar eu, nenorocitul de mine, nu am fost în stare să imit exemplul acestei 
femei şi, neputând suporta o amânare de doi ani până când o voi fi primit 
ca soţie pe fata pe care o cerusem în căsătorie, cum nu eram atât doritor de 
căsătorie, cât rob al plăcerilor, miam găsit o altă concubină; era ca şi cum 
anume aş fi întreţinut şi aş fi prelungit boala sufletului meu fie păstrândo 
întreagă, fie sporindo, la adăpostul unei obişnuinţe care trebuia să dureze 
până când aveam să ajung la starea de om căsătorit97. Pe deasupra, rana pe 
care o primisem odată cu izgonirea primei mele concubine nu se vindeca 
deloc; la început, durerea era ascuţită şi arzătoare, dar mai apoi rana sa 
descompus, lăsândumi o durere mai surdă, însă cu atât mai disperată.
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caput xvi

Tibi laus, tibi gloria, fons misericordiarum! ego fiebam miserior et tu 
propinquior. Aderat iam iamque dextera tua raptura me de caeno et 
ablutura, et ignorabam. nec me revocabat a profundiore voluptatum 
carnalium gurgite nisi metus mortis et futuri iudicii tui, per varias quidem 
opiniones, numquam tamen recessit de pectore meo.
et disputabam cum amicis meis Alypio et nebridio de finibus bonorum 
et malorum epicurum accepturum fuisse palmam in animo meo, nisi ego 
credidissem post mortem restare animae vitam et tracturus meritorum, 
quod epicurus credere noluit. et quaerebam, si essemus immortales et 
in perpetua corporis voluptate sine ullo amissionis terrore viveremus, cur 
non essemus beati aut quid aliud quaereremus, nesciens id ipsum ad 
magnam miseriam pertinere, quod ita demersus et caecus cogitare non 
possem lumen honestatis et gratis amplectendae pulchritudinis, quam 
non videt oculus carnis, et videtur ex intimo. nec considerabam miser, 
ex qua vena mihi manaret, quod ista ipsa foeda tamen cum amicis dulci
ter conferebam nec esse sine amicis poteram beatus etiam secundum 
sensum, quem tunc habebam quantalibet afluentia carnalium volupta
tum. Quos utique amicos gratis diligebam vicissimque ab eis me diligi 
gratis sentiebam.
o, tortuosas vias! Vae animae audaci, quae speravit, si a te recessisset, se 
aliquid melius habituram! Versa et reversa in tergum et in latera et in 
ventrem, et dura sunt omnia, et tu solus requies. et ecce ades et liberas a 
miserabilius erroribus et constituis nos in via tua et consolaris et dicis: 
„Currite, ego feram et ego perducam et ibi ego feram.“
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capitolul al xvi-lea
În plină căutare a fericirii pământeşti, 

Augustin începe să resimtă teama de moarte

Laudă ţie, mărire ţie, izvor al îndurărilor! cu cât nenorocirea mea se 
adâncea, cu atât tu îmi erai mai aproape. Mâna ta dreaptă era deja întinsă 
asupra mea, pregătită să mă scoată din mlaştină şi să mă cureţe, iar eu 
numi dădeam seama. singurul lucru care mă oprea să mă afund şi mai 
tare în hăul plăcerilor trupeşti era teama de moarte şi de judecata ta vii
toare. Dincolo de schimbătoarele mele gânduri şi frământări, teama 
aceasta nu sa îndepărtat nicicând din inima mea.
Discutam cu prietenii mei Alypius şi nebridius despre binele şi răul su
prem98, mărturisindule că, după părerea mea, aş fi acordat laurii victoriei 
în această dispută lui epicur99, dacă nu aş fi avut credinţa că şi după moarte 
sufletul rămâne viu şi este răsplătit sau pedepsit potrivit faptelor sale; or 
epicur nu voia să creadă acest lucru. Mă întrebam mereu de ce – dacă tot 
suntem nemuritori şi viaţa noastră se scurge întro neîntreruptă desfătare 
a trupului, fără nici o teamă de a neo pierde – să nu fim fericiţi şi de ce să 
mai căutăm altceva. nu înţelegeam că marea mea nenorocire venea tocmai 
din faptul că eram atât de prăbuşit şi de orb, încât nu puteam să întrezăresc 
lumina virtuţii şi a unei frumuseţi care trebuie îmbrăţişată pentru ea însăşi, 
căci această lumină nu o poate vedea ochiul trupului, ci ea poate fi văzută 
doar în adâncul sufletului100. În nenorocirea mea, numi puneam întreba
rea din ce izvor se revarsă pentru mine bucuria pe care o trăiam în discuţiile 
cu prietenii, chiar atunci când discutam unele lucruri ruşinoase şi înjosi
toare; fără prietenii mei nu aş fi putut fi fericit nici măcar în sensul în care 
înţelegeam pe atunci fericirea, oricât de mare ar fi fost abundenţa plăcerilor 
trupeşti de care aveam parte. Îi iubeam pe aceşti prieteni întrun chip cu 
totul dezinteresat şi simţeam că şi ei mă iubeau tot atât de dezinteresat.
o, ce căi întortocheate! Vai de sufletul trufaş101 care a nădăjduit că va 
dobândi ceva mai bun dacă sar îndepărta de tine! oriîncotro sar răsuci 
şi oricum lar întoarce, pe spate, peo parte sau pe pântece, pentru el orice 
pat este tare, căci doar în tine îşi poate găsi sufletul odihna. Dar iată că 
tu eşti aici de faţă ca să ne mântuieşti de nenorocitele noastre greşeli, să 
ne readuci pe calea ta şi să ne mângâi cu aceste cuvinte: Alergaţi, eu vă voi 
sprijini şi vă voi îndruma, vă voi purta până la capătul drumului102.
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Liber Vii

caput i

iam mortua erat adulescentia mea mala et nefanda, et ibam in iuventu
tem, quanto aetate maior, tanto vanitate turpior, qui cogitare aliquid 
substantiae nisi tale non poteram, quale per hos oculos videri solet. non 
te cogitabam, Deus, in figura corporis humani, ex quo audire aliquid de 
sapientia coepi – semper hoc fugi et gaudebam me hoc reperire in fide 
spiritalis matris nostrae, catholicae tuae – sed quid te aliud cogitarem non 
ocurrebat. et conabar cogitare te homo et talis homo, summum et solum 
et verum Deum, et te incorruptibilem et inviolabilem et incommutabilem 
totis medullis credebam, quia nesciens, unde et quomodo, plane tamen 
videbam et certus eram, id quod corrumpi potest, deterius esse quam id 
quod non potest, et quod violari non potest, incunctanter praeponebam 
violabili, et quod nullam patitur mutationem, melius esse quam id quod 
mutari potest.
clamabat violenter cor meum adversus omnia phantasmata mea et hoc 
uno ictu conabar abigere circumvolantem turbam immunditiae ab acie 
mentis meae: et vix dimota in ictu oculi ecce conglobata rursus aderat et 
irruebat in aspectum meum et obnubilabat eum, ut quamvis non forma 
humani corporis, corporeum tamen aliquid cogitare cogerer per spatia 
locorum sive infusum mundo sive etiam extra mundum per infinita dif
fusum, etiam ipsum incorruptibile et inviolabile et incommutabile, quod 
corruptibili et violabili et commutabili praeponebam, quoniam quidquid 
privabam spatiis talibus, nihil mihi esse videbatur, sed prorsus nihil, ne 
inane quidem, tamquam si corpus auferatur loco et maneat locus omni 
corpore vacuatus et terreno et humido et aerio et caelesti, sed tamen sit 
locus inanis tamquam spatiosum nihil.
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cArTeA A Vii-A

capitolul i
Dumnezeu este imaginat asemenea  

unei substanţe infinite răspândite în spaţiu

Prima mea tinereţe, cu toate păcatele şi infamiile ei, era deja sfârşită; mă 
îndreptam spre maturitatea deplină, dar, cu cât înaintam în vârstă, cu atât 
eram mai dezgustător şi mai nedemn prin deşertăciunea gândirii mele1. 
nu eram în stare să gândesc nici un fel de substanţă altcumva decât ca pe 
ceva care se poate vedea cu ochii2. Pe tine nu te gândeam, Dumnezeule, 
în forma corpului omenesc, căci am respins această idee chiar din mo
mentul în care am început sămi plec urechea la învăţăturile înţelepciunii. 
Am evitat întotdeauna acest gând şi eram bucuros să găsesc această înţe
legere în credinţa mamei noastre spirituale, biserica ta universală. cum 
altfel să te gândesc, numi trecea însă prin minte. eu, un simplu om – şi 
încă ce om slab –, mă străduiam să te gândesc pe tine ca pe singurul, 
adevăratul şi supremul Dumnezeu. Din străfundurile inimii mele3 cre
deam că eşti incoruptibil, de neatins şi neschimbător4. cu toate că nu 
înţelegeam de ce şi în ce chip se întâmplă aşa, vedeam cu limpezime şi 
eram sigur de faptul că ceea ce poate fi supus stricăciunii este inferior faţă 
de ceea ce nu poate fi corupt; ceea ce este de neatins pusesem fără şovăială 
mai presus de ceea ce poate fi pângărit şi vedeam că ceea ce nu suferă nici 
o schimbare este mai bun decât ceea ce poate fi schimbat.
inima mea5 protesta cu tărie împotriva tuturor plăsmuirilor mele închi
puite, şi aceasta era singura armă prin care mă străduiam să îndepărtez 
de puterea de pătrundere a minţii mele roiul de gânduri necurate care 
forfoteau în jurul meu. Dar, abia alungate, iată că, întro clipită a ochilor6, 
se strângeau din nou şi năvăleau asupra privirii mele întunecândo, astfel 
încât, deşi nu te gândeam sub forma unui corp omenesc, totuşi eram 
silit să mi te imaginez ca pe un fel de substanţă corporală ocupând un 
spaţiu, fie aceasta răspândită înlăuntrul lumii, fie chiar situată în afara 
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2ego itaque incrassatus corde nec mihimet ipsi vel ipse conspicuus, quidquid 
non per aliquanta spatia tenderetur vel diffunderetur vel conglobaretur 
vel tumeret vel tale aliquid caperet aut capere posset, nihil prorsus esse 
arbitrabar. Per quales enim formas ire solent oculi mei, per tales imagines 
ibat cor meum, nec videbam hanc eandem intentionem, qua illas ipsas 
imagines formabam, non esse tale aliquid: quae tamen ipsas non forma
ret, nisi esset magnum aliquid.
ita etiam te, vita vitae meae, grandem per infinita spatia undique cogi
tabam penetrare totam mundi molem et extra eam quaquaversum per 
immensa sine termino, ut haberet te terra, haberet caelum, haberent om
nia et illa finirentur in te, tu autem nusquam. sicut autem luci solis non 
obsisteret aeris corpus, aeris huius, qui supra terram est, quominus per 
eum traiceretur penetrans eum non dirrumpendo aut concidendo, sed 
implendo eum totum, sic tibi putabam non solum caeli et aeris et maris 
sed etiam terrae corpus pervium et ex omnibus maximis minimisque 
partibus penetrabile ad capiendam praesentiam tuam, occulta inspiratione 
intrinsecus et extrinsecus administrante omnia, quae creasti. ita suspica
bar, quia cogitare aliud non poteram; nam falsum erat. illo enim modo 
maior pars terrae maiorem tui partem haberet et minorem minor, atque 
ita te plena essent omnia, ut amplius tui caperet elephanti corpus quam 
passeris, quo esset isto grandius grandioremque occuparet locum, atque 
ita frustatim partibus mundi magnis magnas, brevibus breves partes tuas 
praesentes faceres. non est autem ita. sed nondum illuminaveras tenebras 
meas. 
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lumii, ca un fel de revărsare nesfârşită7. gândeam această substanţă ca pe 
ceva incoruptibil, de neatins şi neschimbător, şi o puneam mai presus de 
tot ceea ce este supus stricăciunii, pângăririi şi schimbării. gândeam aşa 
deoarece, atunci când încercam sămi imaginez ceva lipsit de dimensiunea 
spaţială, mi se părea că nu rămâne nimic, dar absolut nimic, nici chiar 
neantul; căci, de exemplu, dacă un corp ar fi mutat din locul pe carel 
ocupa, iar locul respectiv ar rămâne gol, lipsit de orice corp, fie el alcătuit 
din pământ, din apă, din aer sau din cer, chiar şi atunci ar rămâne ceva, 
şi anume un loc vid care, deşi nu conţine nimic, este totuşi un spaţiu8.
eram, aşadar, cu inima împietrită9 şi incapabil cu totul sămi înţeleg pro
pria gândire, socoteam că este un neant absolut tot ceea ce nu are o 
anumită întindere în spaţiu, nu se desfăşoară, nu se readună sau nu se 
dilată, în sfârşit, nu admite sau nu poate admite ceva asemănător. Mintea 
mea10 urmărea îndeaproape, ca pe nişte imagini, formele pe deasupra 
cărora ochii mei se plimbau de obicei, dar numi dădeam seama că pu
terea de înţelegere11 prin care eu plăsmuiam acele imagini era ea însăşi 
altceva, diferit de imaginile respective; această putere de înţelegere nar fi 
putut să formeze imagini dacă nar fi fost ea însăşi altceva, şi anume un 
altceva destul de mare ca să o poată face.
Aşa te gândeam şi pe tine, o, Viaţă a vieţii mele, asemenea unei fiinţe 
uriaşe, pătrunzând peste tot, prin spaţii infinite, întreaga materie a lumii 
şi revărsândute dincolo de aceasta în imensitatea fără hotar, aşa încât 
pământul, cerul şi întreaga creaţie12 să te cuprindă şi săşi afle în tine ho
tarele, în timp ce tu rămâi fără limite. La fel cum corpul aerului, al acestui 
aer care se află deasupra pământului13, nu împiedică să treacă lumina 
soarelui, ci, dimpotrivă, lumina trece prin el, pătrunde fără săl sfâşie sau 
săl risipească şi îl umple în întregime, tot aşa îmi imaginam că tu pătrunzi 
prin toate corpurile materiale, nu doar prin cer, prin aer şi prin mare, ci 
chiar şi prin pământ, că toate acestea se lasă pătrunse de tine, atât în păr
ţile lor cele mai mari, cât şi în cele mai mici, pentru ca ele să îmbrăţişeze 
întreaga ta prezenţă; că printro suflare tainică, atât înlăuntru, cât şi din 
afară, tu cârmuieşti toate pe care leai creat. Acestea erau presupunerile 
mele, căci să te gândesc în alt chip nu eram în stare; totul era o eroare. Dacă 
ar fi fost aşa, ar fi trebuit ca o parte mai mare a pământului să cuprindă o 
parte mai mare din tine, iar una mai mică din pământ, una mai mică din 
tine; întrucât toate sunt pline de prezenţa ta, ar fi trebuit ca trupul unui 



290 sfânTuL AugusTin

3

caput ii

sat erat mihi, Domine, adversus illos deceptos deceptores et loquaces 
mutos, quoniam non ex eis sonabat verbum tuum, sat erat ergo illud quod 
iam diu ab usque carthagine a nebridio proponi solebat et omnes, qui 
audieramus, concussi sumus: quid erat tibi factura nescio qua gens tene
brarum, quam ex adversa mole solent proponere, si tu cum ea pugnare 
noluisses? si enim responderetur aliquid fuisse nocituram, violabilis tu et 
corruptibilis fores. si autem nihil ea nocere potuisse diceretur, nulla 
afferretur causa pugnandi et ita pugnandi, ut quaedam portio tua et mem
brum tuum vel proles de ipsa substantia tua misceretur adversis potesta
tibus et non a te creatis naturis atque in tantum ab eis corrumperetur et 
commutaretur in deterius, ut a beatitudine in miseriam verteretur et 
indigeret auxilio, quo erui purgarique posset, et hanc esse animam, cui 
tuus sermo servienti liber et contaminatae purus et corruptae integer 
subveniret, sed et ipse corruptibilis, quia ex una eademque substantia. 
itaque si te, quidquid es, id est substantiam tuam, qua es, incorruptibilem 
dicerent, falsa esse illa omnia et exsecrabilia; si autem corruptibilem, id 
ipsum iam falsum et prima voce abominandum. 
sat erat ergo istuc adversus eos omni modo evomendos a pressura pecto
ris, quia non habebant, qua exirent sine horribili sacrilegio cordis et lin
guae sentiendo de te ista et loquendo.
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elefant să te conţină întro măsură mai mare decât cel al unei vrăbiuţe, în 
măsura în care elefantul este mai mare decât vrăbiuţa şi ocupă un spaţiu 
mai mare. Astfel, tu ai fi împărţit, bucată cu bucată, între toate părţile 
lumii, părţi din tine fiind prezente în toate făpturile, mai mult sau mai 
puţin, potrivit mărimii acestora. Dar, desigur, lucrurile nu stau aşa. Însă 
în acea perioadă nu aduseseşi încă lumină în întunericul minţii mele.

capitolul al ii-lea
nebridius aduce un argument puternic  

împotriva concepţiei maniheilor  
despre natura lui Dumnezeu şi a răului

Ar fi fost îndeajuns pentru mine, Doamne, dacă împotriva acelor înşelă
tori înşelaţi şi flecari muţi14 – îi numesc astfel pe manihei, deoarece nu 
cuvântul tău răsuna pe buzele lor –, ar fi fost deci îndeajuns dacă aş fi 
adus împotriva lor acel argument pe care nebridius15 la formulat încă pe 
când eram la cartagina şi care nea tulburat pe toţi cei carel ascultam. 
nebridius se întreba ce ar fi putut săţi facă acel neam închipuit al întu
nericului16, pe care maniheii obişnuiau săl descrie ca pe o forţă potrivnică 
ţie, dacă tu ai fi refuzat să lupţi cu ea. Dacă sar da răspunsul că această 
forţă ţiar pricinui ceva rău, aceasta ar însemna ca tu să fii supus pângă
ririi şi stricăciunii17. Dacă sar răspunde că, dimpotrivă, forţa răului nuţi 
poate pricinui nici o vătămare, atunci nar mai exista nici un motiv de 
înfruntare, o înfruntare în care o anumită porţiune din tine, o parte din 
alcătuirea ta sau o mlădiţă din propria ta substanţă, sar amesteca cu 
puteri potrivnice, cu naturi care nu au fost create de tine, ar fi coruptă şi 
degradată până întracolo încât ar cădea de la treapta beatitudinii la cea 
a nenorocirii şi ar avea nevoie de ajutor pentru a putea fi descătuşată şi 
purificată de rău. Şi mai spuneau maniheii că această mlădiţă ar fi sufletul 
care, fiind înrobit, pângărit şi corupt, ar trebui ajutat şi descătuşat de 
cuvântul tău liber, pur şi nevătămat. numai că, dacă ar fi aşa, atunci şi 
cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie coruptibil, fiindcă este alcătuit 
din aceeaşi substanţă ca şi sufletul! Astfel, orice ai fi tu, adică oricare ar fi 
substanţa prin care eşti ceea ce eşti, dacă maniheii ar admite că eşti inco
ruptibil, toate afirmaţiile şi argumentele lor ar fi false şi respingătoare; iar 
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caput iii

sed et ego adhuc, quamvis incontaminabilem et inconvertibilem et nulla 
ex parte mutabilem dicerem firmeque sentirem Dominum nostrum, Deum 
verum, qui fecisti non solum animas nostras sed etiam corpora, nec tantum 
nostras animas et corpora, sed omnes et omnia, non tenebam explicitam 
et enodatam causam mali. Quaecumque tamen esset, sic eam quaerendam 
videbam, ut non per illam constringerer Deum incommutabilem mutabi
lem credere, ne ipse fierem quod quaerebam. itaque securus eam quaere
bam et certus non esse verum quod illi dicerent, quos toto animo fugiebam, 
quia videbam quaerendo, unde malum, repletos malitia, qua opinarentur 
tuam potius substantiam male pati quam suam male facere.

et intendebam, ut cernerem quod audiebam, liberum voluntatis arbi
trium causam esse, ut male faceremus et rectum iudicium tuum ut pate
remur, et eam liquidam cernere non valebam. itaque aciem mentis de 
profundo educere conatus mergebar iterum et saepe conatus mergebar 
iterum atque iterum.
sublevabat enim me in lucem tuam, quod tam sciebam me habere vo
luntatem quam me vivere. itaque cum aliquid vellem aut nollem, non 
alium quam me velle ac nolle certissimus eram et tibi esse causam peccati 
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dacă ar spune că eşti coruptibil, această afirmaţie se vădeşte a fi de la bun 
început şi prin ea însăşi dezgustătoare.
Argumentul acesta ar fi, aşadar, îndeajuns împotriva acelor manihei pe care 
ar fi trebuit săi smulg cu orice preţ din pieptul pe care mil apăsau18, căci, 
gândind şi vorbind despre tine în acest chip, ei nu aveau cum să iasă din 
încurcătură fără să săvârşească un groaznic sacrilegiu al inimii şi al limbii.

capitolul al iii-lea
Din nou despre problema răului. care este  

originea răului? În ce măsură este  
omul responsabil? Despre liberularbitru

Dar eu, deşi afirmam şi credeam cu tărie că tu eşti Domnul Dumnezeul 
nostru, adevăratul Dumnezeu, cel care ai creat nu numai sufletele, ci şi 
trupurile noastre, nu numai sufletele şi trupurile noastre, ci deopotrivă 
toate fiinţele şi toate lucrurile19, deşi credeam cu tărie că eşti de nepângărit 
şi nesupus schimbării sau degradării, totuşi nu aveam încă o explicaţie clară 
şi fără complicaţii a cauzei răului. oricare ar fi fost această cauză a răului, 
îmi dădeam seama că ea trebuie căutată întro asemenea manieră încât să 
nu fiu constrâns ca în timpul cercetării să cred că Dumnezeu cel neschim
bător ar putea fi schimbător; dacă aş fi crezut aşa ceva20, aş fi devenit eu 
însumi tocmai cauza pe care căutam să o aflu. Şi astfel, cu un sentiment 
de siguranţă, căutam în continuare cauza răului, convins că nu era adevă
rat ceea ce afirmau maniheii; mă feream de ei din toată inima, fiindcă 
vedeam că, în cercetările lor asupra cauzei răului, erau ei înşişi plini de 
răutate, de vreme ce îndrăzneau să creadă că mai degrabă substanţa ta poate 
pătimi răul, decât că substanţa lor este în stare săl săvârşească.
Îmi încordam atenţia ca să înţeleg desluşit ceea ce auzeam discutânduse, şi 
anume că liberularbitru este cauza răului pe carel săvârşim noi înşine, iar 
judecata ta dreaptă este cauza suferinţelor pe care le îndurăm21; nu reuşeam 
însă să mă lămuresc pe deplin asupra acestei chestiuni. Încercam să desfac 
puterea de înţelegere a minţii mele din hăul în care se afla, dar mă scufundam 
din nou; încercam mereu, dar de fiecare dată mă prăbuşeam.
Mă mai ridica însă către lumina ta faptul că, după cum eram sigur că sunt 
viu, cu aceeaşi certitudine ştiam şi că am o voinţă. Astfel, ori de câte ori 
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mei iam iamque animadvertebam. Quod autem invitus facerem, pati me 
potius quam facere videbam et id non culpam, sed poenam esse iudica
bam, qua me non iniuste plecti te iustum cogitans cito fatebar.
sed rursus dicebam: „Qui fecit me? nonne Deus meus, non tantum 
bonus, sed ipsum bonum? unde igitur mihi male velle et bene nolle? ut 
esset, cur iuste poenas luerem? Quis in me hoc posuit et insevit mihi 
plantarium amaritudinis, cum totus fierem a dulcissimo Deo meo? si 
diabolus auctor, unde ipse diabolus? Quod si et ipse perversa voluntate 
ex bono angelo diabolus factus est, unde et in ipso voluntas mala, qua 
diabolus fieret, quando totus angelus a conditore optimo factus esset?“ 
His cogitationibus deprimebar iterum et suffocabar, sed non usque ad 
illum infernum subducebar erroris, ubi nemo tibi confitetur, dum tu potius 
mala pati quam homo facere putatur. 

caput iv

sic enim nitebar invenire cetera, ut iam inveneram melius esse incorrup
tibile quam corruptibile, et ideo te, quidquid esses, esse incorruptibilem 
confitebar. neque enim ulla anima umquam potuit poteritve cogitare 
aliquid, quod sit te melius, qui summum et optimum bonum es. cum 
autem verissime atque certissime incorruptibile corruptibili praeponatur, 
sicut ego iam praeponebam, poteram iam cogitatione aliquid attingere, 
quod esset melius Deo meo, nisi tu esses incorruptibilis. ubi igitur vide
bam incorruptibile corruptibili esse praeferendum, ibi te quaerere debe
bam atque inde avertere, ubi sit malum, id est unde sit ipsa corruptio, 
qua violari substantia tua nullo modo potest. nullo enim prorsus modo 
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voiam sau nu voiam să fac un anumit lucru, aveam certitudinea absolută 
că nu altcineva decât eu însumi doreşte sau nu doreşte acel lucru şi îmi 
dădeam seama din ce în ce mai clar că aici se află cauza păcatului meu22. 
Atunci când săvârşeam ceva împotriva voinţei mele, mi se părea că mai 
degrabă sufăr acel fapt decât că îl săvârşesc şi gândeam că aceasta este nu 
o vină, ci o pedeapsă; gândindumă că tu eşti întotdeauna drept, recu
noşteam imediat că mai pedepsit cu deplină îndreptăţire.
Dar mă întrebam apoi din nou: „cine ma creat? nu ma creat oare 
Dumnezeul meu, care nu numai că este bun, dar este bunătatea însăşi? 
De unde îmi vin atunci voinţa de a face răul şi refuzul de a face bine, aşa 
încât să ispăşesc pedepse îndreptăţite? cine a răsădit în inima mea să
mânţa amărăciunii, de vreme ce am fost creat întru totul de Dumnezeul 
meu, care este dulce mai presus de orice? iar dacă diavolul este cel care a 
făcuto, de unde vine atunci diavolul? căci dacă el însuşi dintrun înger 
bun a fost preschimbat întrun diavol din cauza voinţei sale perverse, de 
unde a venit atunci această voinţă rea care la făcut să devină diavol, de 
vreme ce şi el, ca înger, a fost creat în întregime de un creator preabun?“23 
cuprins de aceste gânduri, mă sufocam şi mă afundam din nou, dar nu 
mă prăbuşeam totuşi până în iadul acelei erori în care nimeni nuţi mai 
mărturiseşte păcatul său24, socotind mai degrabă că tu eşti constrâns să 
înduri răul decât să admită că omul îl săvârşeşte25.

capitolul al iv-lea
Dumnezeu este în mod necesar incoruptibil

Mă străduiam să aflu şi celelalte adevăruri şi, de vreme ce descoperisem 
faptul că ceea ce este incoruptibil este mai bun decât ceea ce este supus 
stricăciunii, recunoşteam deschis că tu, orice ai fi, trebuie să fii o fiinţă 
incoruptibilă. căci nici un suflet nu a putut şi nu va putea niciodată să 
gândească altceva care să fie mai bun decât tine, care eşti binele suprem şi 
desăvârşit. Şi fiindcă nu este nici o îndoială că ceea ce este incoruptibil 
trebuie pus mai presus decât ceea ce este supus stricăciunii – lucru de care 
eram deja convins –, înseamnă că tu trebuie să fii incoruptibil; căci altfel, 
dacă tu nu ai fi nesupus stricăciunii, ar fi trebuit să pot atinge prin gândire 
un altceva, care ar fi mai bun decât Dumnezeul meu. Aşadar, văzând că 
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violat corruptio Deum nostrum, nulla voluntate, nulla necessitate, nullo 
improviso casu, quoniam ipse est Deus et quod sibi vult, bonum est, et 
ipse est idem bonum; corrumpi autem non est bonum. nec cogeris in
vitus ad aliquid, quia voluntas tua non est maior quam potentia tua. esset 
autem maior, si te ipso tu ipse maior esses: voluntas enim et potentia Dei 
Deus ipse est. et quid improvisum tibi, qui nosti omnia? et nulla natura 
est, nisi quia nosti eam. et ut quid multa dicimus, cur non sit corrupti
bilis substantia, quae Deus est, quando, si hoc esset, non esset Deus?

caput v

et quaerebam, unde malum, et male quaerebam et in ipsa inquisitione 
mea non videbam malum. et constituebam in conspectu spiritus mei 
universam creaturam, quidquid in ea cernere possumus, sicuti est terra 
et mare et aer et sidera et arbores et animalia mortalia, et quidquid in ea 
non videmus, sicut firmamentum caeli insuper et omnes angelos et cuncta 
spiritalia eius, sed etiam ipsa, quasi corpora essent, locis et locis ordinavit 
imaginatio mea; et feci unam massam grandem distinctam generibus 
corporum creaturam tuam, sive re vera quae corpora erant, sive quae ipso 
pro spiritibus finxeram, et eam feci grandem, non quantum erat, quod 
scire non poteram, sed quantum libuit, undiqueversum sane finitam, te 
autem, Domine, ex omni parte ambientem et penetrantem eam, sed 
usquequaque infinitum, tamquam si mare esset ubique et undique per 
immensa infinitum solum mare et haberet intra se spongiam quamlibet 
magnam, sed finitam tamen, plena esset utique spongia illa ex omni sua 
parte ex immenso mari.
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ceea ce este incoruptibil trebuie preferat faţă de ceea ce este supus strică
ciunii, am înţeles că în această direcţie trebuie să te caut şi să încep să mă 
întreb unde se află răul, adică de unde vine această stricăciune, prin care 
substanţa ta nu poate fi pângărită în nici un chip. căci stricăciunea nul 
poate pângări în absolut nici un mod pe Dumnezeul nostru, nici printrun 
act de voinţă, nici din necesitate, nici dintro întâmplare neaşteptată. 
Deoarece el este Dumnezeu, tot ceea ce voieşte pentru sine este bun şi el 
însuşi este chiar binele; a fi atins de stricăciune nu este însă un bine. Tu 
nu poţi, Doamne, să fii constrâns la ceva împotriva voinţei tale; căci voinţa 
ta nu este mai mare decât puterea ta. Aceasta ar fi mai mare doar dacă tu 
însuţi ai fi mai mare decât tu însuţi, căci voinţa şi puterea lui Dumnezeu 
sunt Dumnezeu însuşi. Şiapoi, există oare ceva care să ţi se poată întâm
pla pe neaşteptate ţie, care cunoşti totul? nici o fiinţă nu există decât prin 
singurul fapt că o cunoşti tu26. Dar ce nevoie avem de atâtea cuvinte ca să 
dovedim că substanţa care este Dumnezeu nu este supusă stricăciunii, 
deoarece, dacă ar fi aşa, atunci nu ar mai fi Dumnezeu?

capitolul al v-lea
Din nou despre problema originii răului

Încercam deci să aflu de unde vine răul, dar cercetam în chip greşit şi nu 
observam răul din chiar căutarea mea27. Îmi orânduiam înaintea priviri
lor spiritului meu28 întreaga creaţie, atât lucrurile pe care le puteam vedea, 
pământul, marea, aerul, stelele, arborii sau vieţuitoarele muritoare, cât şi 
ceea ce nu putem vedea din creaţie, precum bolta cerească29 de deasupra 
noastră, împreună cu toţi îngerii şi cu întreaga lume spirituală de acolo; 
toate aceste fiinţe spirituale erau orânduite de imaginaţia mea fiecare la 
locul său, ca şi cum ar fi fost corpuri. Întregul creaţiei tale mil imaginam 
ca pe o masă uriaşă alcătuită din diferite feluri de corpuri, dintre care 
unele erau cu adevărat corpuri, iar pe altele, deşi erau spirituale, mi le 
închipuiam ca fiind corporale. Mă gândeam la această masă ca la ceva 
uriaş – mărimea sa, pe care nu puteam să o cunosc cu exactitate, mio 
imaginam după cum îmi venea la îndemână –, mărginit totuşi din toate 
părţile. Pe tine, Doamne, mi te imaginam înconjurând şi pătrunzând 
această masă de pretutindeni, dar rămânând totuşi nemărginit în toate 
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sic creaturam tuam finitam te infinito plenam putabam et dicebam: „ecce 
Deus et ecce quae creavit Deus, et bonus Deus atque his validissime 
longissimeque praestantior; sed tamen bonus bona creavit: et ecce quo
modo ambit atque implet ea? ubi ergo malum et unde et qua huc irrep
sit? Quae radix eius et quod semen eius? An omnino non est? cur ergo 
timemus et cavemus quod non est? Aut si inaniter timemus, certe vel 
timor ipse malum est, quo incassum stimulatur ut excruciatur cor, et 
tanto gravius malum, quanto non est, quod timeamus, et timemus. 
idcirco aut est malum, quod timemus, aut hoc malum est, quia timemus. 
unde est igitur, quoniam Deus fecit haec omnia bonus bona? Maius 
quidem et summum bonum minora fecit bona, sed tamen et creans et 
creata bona sunt omnia. unde est malum? An unde fecit ea, materies 
aliqua mala erat, et formavit atque ordinavit eam, sed reliquit aliquid in 
illa, quod in bonum non converteret? cur et hoc? An impotens erat totam 
vertere et commutare, ut nihil mali remaneret, cum sit omnipotens? 
Postremo cur inde aliquid facere voluit ac non potius eadem omnipoten
tia fecit, ut nulla esset omnino? Aut vero exsistere poterat contra eius 
voluntatem? Aut si aeterna erat, cur tam diu per infinita retro spatia 
temporum sic eam sivit esse ac tanto post placuit aliquid ex ea facere? Aut 
iam, si aliquid voluit agere hoc potius ageret omnipotens, ut illa non 
esset atque ipse solus esset totum verum et summum et infinitum bonum? 
Aut si non erat bene, ut non aliquid boni etiam fabricaretur et conderet 
qui bonus erat, illa sublata et ad nihilum redacta materie, quae mala erat, 
bonam ipse institueret, unde omnia crearet? non enim esset omnipotens, 
si condere non posset aliquid boni, nisi ea quam non ipse condiderat 
adiuvaretur materia.“
Talia volvebam pectore misero, ingravidato curis mordacissimis de timore 
mortis et non inventa veritate; stabiliter tamen haerebat in corde meo in 
catholica ecclesia fides christi tui, Domini et salvatoris nostri, in multis 
quidem adhuc informis et praeter doctrinae normam fluitans, sed tamen 
non eam relinquebat animus, immo in dies magis magisque imbibebat.
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direcţiile. era ca şi cum o mare întinsă peste tot şi oriunde, o singură mare 
nesfârşită, ar fi cuprins în sine un burete de o mărime nemăsurată, şi 
totuşi finită, iar acest burete ar fi fost îmbibat în întregime şi în toate 
părţile sale de nemărginita mare.
gândeam deci creaţia ta ca pe ceva finit, plin de prezenţa ta infinită, şi îmi 
spuneam: „iată, acesta este Dumnezeu, iar acestea sunt creaturile sale; 
Dumnezeu este bun, de departe şi întru totul mai presus decât creaţia sa. 
Totuşi, fiind bun, şi lucrurile pe care el lea creat sunt bune; iată cum el 
înconjoară şi le umple pe toate cu prezenţa sa. unde se află atunci răul, de 
unde a venit şi pe unde sa strecurat în lume? care este rădăcina şi care 
este sămânţa lui30? sau poate răul nu există deloc? Atunci de ce să ne te
mem şi de ce să ne păzim de ceva ce nu există? iar dacă ne temem fară 
motiv, desigur că însăşi această teamă este un rău care ne străpunge şi ne 
chinuieşte inima în mod inutil; este un rău cu atât mai chinuitor, cu cât 
nu avem de ce să ne temem, şi totuşi ne temem. Aşadar, fie există un rău 
de care ne temem, fie răul este însuşi faptul că ne temem! De unde vine 
deci răul, de vreme ce Dumnezeu, care este bun, a făcut ca toate lucrurile 
să fie bune? e drept că el este binele suprem şi că este bun întrun grad 
mai înalt decât lucrurile pe care lea creat; totuşi, creator şi lucru creat 
sunt bune toate. De unde vine deci răul? este oare cu putinţă să fi fost ceva 
rău în materia din care el a creat făpturile şi ca atunci când a dat o formă 
şi a orânduit această materie să fi rămas în ea ceva pe care Dumnezeu să 
nul fi preschimbat în bine? Dar de ce ar fi făcut aceasta? nu stătea oare 
în puterea lui – el, care este atotputernic – să schimbe această materie în 
bine şi să o prefacă aşa încât să nu mai rămână nimic rău în ea? Şi apoi, de 
ce a voit el să facă ceva din această materie coruptă, în loc să o nimicească 
în întregime prin atotputernicia lui? Ar fi putut ea exista împotriva voinţei 
lui? iar dacă materia a fost eternă, de ce ia îngăduit el atâta vreme să existe 
în trecut, dea lungul unor nesfârşite succesiuni de perioade31, şi de ce sa 
hotărât el atât de târziu să creeze ceva din ea? Dacă Dumnezeu sa hotărât 
dintrodată să facă ceva, oare nar fi fost mai bine dacă, în virtutea atot
puterniciei sale, ar fi făcut în aşa fel ca materia cea rea să nu mai existe şi 
să rămână doar el, binele integral, adevărat, suprem şi infinit? sau, dacă 
nu a fost potrivit ca Dumnezeu, în bunătatea lui, să nu fi făurit şi să nu fi 
întemeiat ceva bun, oare nu iar fi stat în puteri ca mai întâi să înlăture şi 
să desfiinţeze materia cea rea, iar mai apoi să întocmească în locul acesteia 
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caput vi

iam etiam mathematicorum fallaces divinationes et impia deliramenta 
reieceram. confiteantur etiam hinc tibi de intimis visceribus animae meae 
miserationes tuae, Deus meus! Tu enim, tu omnino – nam quis alius a 
morte omnis erroris revocat nos nisi vita, quae mori nescit, et sapientia 
mentes indigenes illuminas, nullo indigens lumine, qua mundus admi
nistratur usque ad arborum volatica folia? – tu procurasti pervicaciae 
meae, qua obluctatus sum Vindiciano acuto seni et nebridio adulescenti 
mirabilis animae, ille vehementer affirmanti, huic cum dubitatione qui
dem aliqua, sed tamen crebro dicenti non esse illam artem futura praevi
dendi, coniecturas autem hominum habere saepe vim sortis et multa 
dicendo dici pleraque ventura nescientibus eis, qui dicerent, sed in ea non 
tacendo incurrentibus, procurasti tu ergo hominem amicum, non quidem 
segnem consultorem mathematicorum nec eas litteras bene callentem, 
sed, ut dixi, consultorem curiosum et tamen scientem aliquid, quod a 
patre suo se audisse dicebat: quod quantum valeret ad illius artis opinio
nem evertendam, ignorabat.
is ergo vir nomine firminus, liberaliter institutus et excultus eloquio, 
cum me tamquam carissimum de quibusdam suis rebus, in quas saecularis 
spes eius intumuerat, consuleret, quid mihi secundum suas quas constel
lationes appellant videretur, ego autem, qui iam de hac re in nebridii 
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una bună din care să creeze toate lucrurile? el nu ar mai fi fost atotputer
nic dacă nu ar fi putut să întemeieze ceva bun decât cu ajutorul unei 
materii pe care nu el însuşi o crease.“
Astfel de gânduri frământam în inima mea nefericită, apăsată de griji 
chinuitoare şi de teama că voi muri înainte de a afla adevărul. Şi totuşi, 
în inima mea rămânea statornic înrădăcinată credinţa în Hristos, fiul tău, 
Domnul şi Mântuitorul nostru32, aşa cum o mărturiseşte biserica 
universală33; în multe privinţe, credinţa mea era încă neprecizată şi se 
abătea şovăitoare de la canoanele învăţăturii adevărate, şi totuşi spiritul 
meu nu se îndepărta de credinţă, ci, dimpotrivă, o sorbea din zi în zi tot 
mai mult34.

capitolul al vi-lea
Augustin respinge prezicerile astrologilor

respinsesem deja de mai multă vreme prezicerile înşelătoare şi bâiguielile 
nelegiuite ale astrologilor35. În această privinţă, vreau, Dumnezeul meu, 
săţi mărturisesc în continuare, din adâncurile cele mai tainice ale sufletu
lui meu, despre îndurările pe care mi leai arătat. Da, Doamne, tu şi numai 
tu mai scăpat de aceste rătăciri; căci cine altcineva ne cheamă înapoi de 
pe drumul morţii şi al greşelii, dacă nu tu, care eşti viaţa fără de moarte şi 
înţelepciunea luminând minţile aflate la nevoie, fără ca ea însăşi să aibă 
nevoie de altă lumină, înţelepciunea care cârmuieşte întreaga lume, până 
la cele din urmă frunze care freamătă în arbori? Tu teai îngrijit să înfrânezi 
îndărătnicia cu care mă împotriveam argumentelor lui Vindicianus, un 
bătrân ager caremi era prieten, şi ale lui nebridius, un tânăr înzestrat cu 
daruri sufleteşti admirabile. Amândoi afirmau – cel dintâi cu tărie, celălalt 
cu o oarecare nesiguranţă, care însă nul împiedica să stăruiască mereu, că 
nu există nici o ştiinţă în stare să prezică faptele viitoare – că presupunerile 
oamenilor coincid adesea din întâmplare cu adevărul36 şi că, din mulţimea 
prezicerilor, unele ajung să se potrivească, dar nu pentru că cei care le fac 
ar şti ceva în această privinţă, ci din pură întâmplare, prin simplul fapt că 
leau formulat. Aşadar, pentru a struni îndărătnicia mea, teai îngrijit să 
am un prieten care îi consulta cu râvnă pe astrologi, deşi nu pricepea mare 
lucru din meşteşugul acestora; totuşi, cum spuneam, îi consulta plin de 
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sen ten tiam flecti coeperam, non quidem abnuerem conicere ac dicere 
quod nutanti occurrebat, sed tamen subicerem prope iam esse mihi per
suasum ridicula illa esse et inania, tum ille mihi narravit patrem suum 
fuisse librorum talium curiosissimum et habuisse amicum aeque illa si
mulque sectantem. Qui pari studio et collatione flagrabant in eas nugas 
igne cordis sui, ita ut mutorum quoque animalium, si quae domi pare
rent, observarent momenta nascentium atque ad ea caeli positionem no
tarent, unde illius quasi artis experimenta colligerent.
itaque dicebat audisse se a patre suo, quod, cum eundem firminum 
praegnans mater esset, etiam illius paterni amici famula quaedam pariter 
utero grandescebat. Quod latere non potuit Dominum, qui etiam canum 
suarum partus examinatissima diligentia nosse curabat; atque ita factum 
esse, ut cum iste coniugis, ille autem ancillae dies et horas minutioresque 
horarum articulos cautissima observatione numerarent, enixae essent am
bae simul, ita ut easdem constellationes usque ad easdem minutias utrique 
nascenti facere cogerentur, iste filio, ille servulo. nam cum mulieres par
turire coepissent, indicaverunt sibi ambo, quid sua cuiusque domo age
retur, et paraverunt quos ad se invicem mitterent, simul ut natum quod 
parturiebatur esset cuique nuntiatum: quod tamen ut continuo nuntia
retur, tamquam in regno suo facile effecerant. Atque ita qui alterutro 
missi sunt, tam ex paribus domorum intervallis sibi obviam factos esse 
dicebat, ut aliam positionem siderum aliasque particulas momentorum 
neuter eorum notare sineretur. et tamen firminus amplo apud suos loco 
natus dealbatiores vias saeculi cursitabat, augebatur divitiis, sublimabatur 
honoribus, servus autem ille conditionis iugo nullatenus relaxato dominis 
serviebat, ipso indicante qui noverat eum.
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curiozitate, spunând că ştie el o anumită întâmplare, pe care o auzise de 
la tatăl său; numai că nuşi dădea seama că această poveste era tocmai 
potrivită ca săi distrugă încrederea în astrologie.
Acest bărbat, care se numea firminus, primise o educaţie liberală37, cu o 
pregătire specială în arta elocinţei. ca unul care îi eram foarte apropiat, a 
venit întro zi să se sfătuiască cu mine în legătură cu nişte afaceri de care 
el îşi lega mari speranţe, cerândumi sămi spun părerea despre ceea ce el 
numea „horoscopul“ său38. eu începusem deja să înclin în privinţa astro
logiei spre părerea lui nebridius, dar nu am refuzat totuşi să formulez o 
interpretare şi săi spun cum se prezentau lucrurile minţii mele şovăitoare; 
am adăugat doar că sunt aproape convins că toate aceste lucruri sunt ca
raghioase şi absurde. Mia povestit atunci că tatăl său studiase cu mult 
interes cărţile de astrologie şi că avusese un prieten care îi împărtăşea aceste 
preocupări. Înfierbântaţi amândoi de aceeaşi patimă pentru aceste neghio
bii, ei au ajuns cu însufleţirea până întracolo încât, atunci când animalele 
necuvântătoare din gospodăria lor aveau pui, urmăreau momentele în care 
se năşteau micile necuvântătoare şi notau poziţiile aştrilor, ca să adune 
date în vederea experimentelor aşazisei ştiinţe.
Mai spunea firminus că tot de la tatăl său a auzit cum, în momentul în 
care mama lui a rămas însărcinată, o slujitoare din casa prietenului tatălui 
său a început şi ea săşi poarte sarcina. fireşte că acest fapt nu a putut 
trece neobservat stăpânului ei, care urmărea cu cea mai mare meticulozi
tate până şi naşterile câinilor săi. cei doi bărbaţi au determinat prin 
calcule minuţioase momentul când cele două femei urmau să nască, so
cotind zilele, orele şi chiar cele mai mici clipe dintro oră, unul pentru 
soţia sa, celălalt pentru sclavă; în cele din urmă, sa întâmplat ca amân
două să nască în acelaşi moment, aşa încât ei sau văzut obligaţi să facă 
pentru cei doi nounăscuţi – unul pentru fiul său, celălalt pentru micul 
sclav – acelaşi horoscop, identic până în cele mai mici amănunte. Îndată 
ce femeile au fost cuprinse de durerile facerii, ei au început să se înştiin
ţeze unul pe altul despre ce se întâmpla în casa fiecăruia, ţinând la înde
mână oameni pregătiţi anume pentru a fi trimişi la celălalt, ca săl vestească 
de clipa exactă când naşterea a avut loc; cum totul se petrecea în propriile 
lor case, au putut dispune cu uşurinţă să fie înştiinţaţi imediat. firminus 
mai spunea că trimişii porniţi de cei doi bărbaţi îşi încrucişau drumurile 
exact la jumătatea distanţei dintre cele două case, astfel încât fiecăruia 
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His itaque auditis et creditis – talis quippe narraverat – omnis illa reluc
tatio mea resoluta concidit, et primo firminum ipsum conatus sum ab illa 
curiositate revocare, cum dicerem, constellationibus eius inspectis ut vera 
pronutiarem, debuisse me utique videre ibi parentes inter suos esse prima
rios, nobilem familiam propriae civitatis, natales ingenuos, honestam edu
cationem liberalesque doctrinas; at si me ille servus ex eisdem 
constellationibus – quia et illius ipsae essent – consuluisset, ut eidem quo
que vera proferrem, debuisse me rursus ibi videre abiectissimam familiam, 
conditionem servilem et cetera longe a prioribus aliena longeque distantia. 
unde autem fierem, ut eadem inspiciens diversa dicerem, si vera dicerem – si 
autem eadem dicerem, falsa dicerem – inde certissime colligi ea, quae vera 
consideratis constellationibus dicerentur, non arte dici, sed sorte, quae 
autem falsa, non artis imperitia, sed sortis mendacio.

Hinc autem accepto aditu ipse mecum talia ruminando, ne quis eorundem 
delirorum, qui talem quaestum sequerentur, quos iam iamque invadere atque 
irrisos refellere cupiebam, mihi ita resisteret, quasi aut firminus mihi aut illi 
pater falsa narraverit, intendi considerationem in eos qui gemini nascuntur, 
quorum plerique ita post invicem funduntur ex utero, ut parvum ipsum 
temporis intervallum, quantamlibet vim in rerum natura habere contendant, 
colligi tamen humana observatione non possit litterisque signari omnino non 
valeat, quas mathematicus inspcturus est, ut vera pronuntiet. et non erunt 
vera, quia easdem litteras inspiciens eadem debuit dicere de esau et iacob; 
sed non eadem utrique acciderunt. falsa ergo diceret aut, si vera diceret, non 
eadem diceret: at eadem inspiceret. non ergo arte, sed sorte vera diceret.
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dintre ei ia fost cu neputinţă să noteze cea mai mică deosebire în poziţia 
aştrilor sau în scurgerea clipelor până la momentul naşterii. Şi totuşi, 
firminus, născut întro familie distinsă, păşea pe străzile netede şi strălu
citoare ale veacului39, încărcat de averi şi menit unor funcţii înalte, pe 
când sclavul, după cum mărturisea chiar firminus, continua săşi slu
jească stăpânii, fără să i se uşureze cu nimic jugul condiţiei sale de sclav.
Auzind această poveste pe care, dată fiind persoana celui care mia relatato, 
am şi crezuto, miau dispărut şi cele din urmă îndoieli. Mam străduit 
mai întâi săl vindec pe firminus de bolnăvicioasa lui curiozitate faţă de 
astrologie. iam spus că, examinând horoscopul lui, pentru a face o prezi
cere adevărată ar fi trebuit neapărat să citesc acolo faptul că părinţii săi erau 
oameni de seamă între cei de rangul lor, că aparţinea uneia dintre famili
ile nobile ale cetăţii, că era născut din părinţi liberi, că primise o educaţie 
îngrijită şi o bună instrucţie în artele liberale. sclavul se născuse sub acelaşi 
horoscop şi, dacă acesta mar fi consultat şi el, ca săi pot spune adevărul 
ar fi trebuit să recunosc în aceleaşi semne o familie de cea mai joasă speţă, 
condiţia de sclav şi toate celelalte împrejurări atât de diferite şi atât de 
îndepărtate de primele. Aceasta dovedeşte că, examinând acelaşi horoscop 
şi dorind să spun adevărul, ar fi trebuit să dau răspunsuri diferite, căci 
dacă aş fi dat acelaşi răspuns ar fi însemnat să greşesc. rezultă de aici cu 
cea mai mare certitudine că, atunci când, pe temeiul examinării horos
coapelor, se rostesc preziceri care se dovedesc apoi adevărate, totul se 
datorează nu unei ştiinţe, ci întâmplării; cele care nu se adeveresc trebuie 
puse, la rândul lor, pe seama nu a incompetenţei ştiinţifice, ci a unei 
înşelătorii datorate întâmplării.
Pornind de aici, mi sa deschis calea către adevăr şi, frământând în mintea 
mea toate aceste lucruri, mă gândeam cum aş putea întâmpina obiecţia 
unuia dintre acei smintiţi careşi fac o meserie din astfel de preocupări şi 
pe care doream săi atac imediat şi, ridiculizândui, săi dovedesc drept 
mincinoşi; acesta ar fi putut obiecta că firminus mia relatat fapte neade
vărate sau că tatăl său la informat în mod greşit. Miam îndreptat deci 
atenţia spre oamenii care se nasc gemeni. cei mai mulţi gemeni ies din 
pântecele mamei lor unul după altul atât de repede, încât, oricât de mare 
ar fi însemnătatea pe care ar vrea astrologii să io atribuie în ordinea natu
rală a lucrurilor, acest scurt răstimp nu poate totuşi să fie reţinut de capa
citatea de observaţie a omului şi nici nu se lasă consemnat în întregime în 
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Tu enim, Domine, iustissime moderator universitatis, consulentibus con
sultisque nescientibus occulto instinctu agis, ut, dum quisque consulit, 
hoc audiat, quod eum oportet audire occultis meritis animarum ex abysso 
iusti iudicii tui. cui non dicat homo: „Quid est hoc?“ „ut quid hoc?“ 
non dicat, non dicat: homo est enim.

caput vii 

iam itaque me, auditor meus, illis vinculis solveras, et quaerebam, unde 
malum, et non erat exitus. sed me non sinebas ullis fluctibus cogitationis 
auferri ab ea fide, qua credebam et esse te et esse incommutabilem sub
stantiam tuam et esse de hominibus curam et iudicium tuum et in 
christo, filio tuo, Domine nostro, atque scripturis sanctis, quae ecclesiae 
tuae catholicae commendaret auctoritas, viam te posuisse salutis humanae 
ad eam vitam, quae post hanc mortem futura est.
His itaque salvis atque inconcusse roboratis in animo meo quaerebam 
aestuans, unde sit malum. Quae illa tormenta parturientis cordis mei, qui 
gemitus, Deus meus! et ibi erant aures tuae nesciente me. et cum in si
lentio fortiter quaererem, magnae voces erant ad misericordiam tuam, 
tacitae contritiones animi mei. Tu sciebas quid patiebar, et nullus homi
num. Quantum enim erat, quod inde digerebatur per linguam meam in 



 confesiuni – Vii 307

11

figurile pe care un astrolog trebuie să le cerceteze ca să facă preziceri sigure. 
Aceste preziceri nu vor fi niciodată adevărate, deoarece, examinând acelaşi 
horoscop, un astrolog ar fi trebuit să facă aceleaşi preziceri şi despre esau, 
şi despre iacov40; se ştie însă că celor doi fraţi li sau întâmplat lucruri cu 
totul deosebite. Aşadar, ori ar fi făcut preziceri neadevărate, ori, în cazul 
în care acestea sar fi adeverit, ele ar fi trebuit să fie diferite, şi aceasta în 
temeiul cercetării unuia şi aceluiaşi horoscop. se dovedeşte astfel că, dacă 
ar face preziceri adevărate, faptul acesta sar datora doar întâmplării, şi nu 
unei îndemânări ştiinţifice.
căci tu, Doamne, preadreptule Diriguitor al întregului univers, eşti acela 
care, printro suflare tainică şi fără ştirea atât a astrologilor consultaţi, cât 
şi a celor care îi consultă, faci ca, din adâncul de nepătruns41 al dreptei tale 
judecăţi, cel care se interesează de destinul său să primească răspunsul pe 
care se cuvine săl audă, potrivit meritelor neştiute ale sufletului său. fie 
ca nici un om să nu te întrebe pe tine: „De ce se întâmplă acest lucru?“ 
sau „Pentru ce se întâmplă acest lucru?“42 să nu te întrebe, nu, să nu te 
întrebe, căci nu este decât un biet om.

capitolul al vii-lea
sufletul lui Augustin este în continuare 

frământat de problema răului

Şi astfel, Doamne, tu, singurul meu sprijinitor, mă dezlegaseşi deja din 
lanţurile astrologiei. Încercam însă, în continuare, să descopăr de unde 
vine răul şi nu găseam ieşire din acest impas43. Tu nu îngăduiai totuşi ca 
prin zbaterile gândirii mele să mă îndepărtez de credinţa că tu exişti, că 
substanţa ta este neschimbătoare, că tu veghezi asupra oamenilor44 şi îi 
judeci pe ei45; credeam cu tărie că prin Hristos, fiul tău, Domnul nostru, 
şi prin sfintele scripturi, pe care se întemeiază autoritatea bisericii tale 
universale, tu ai rânduit calea mântuirii omului, deschisă spre acea viaţă46 
care va urma după moartea din lumea aceasta.
Aceste adevăruri au rămas neatinse şi adânc înrădăcinate în spiritul meu, 
iar eu cercetam plin de nelinişte care este izvorul de unde vine răul. ce 
cazne am pătimit atunci, Dumnezeul meu, în inima mea cuprinsă de 
chinurile facerii şi ce gemete! Şi urechile tale erau de faţă ca să mă asculte 
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aures familiarissimorum meorum! numquid totus tumultus animae 
meae, cui nec tempora nec os meum sufficiebat, sonabat eis? Totum ta
men ibat in auditum tuum, quod rugiebam a gemitu cordis mei, et ante te 
erat desiderium meum et lumen oculorum meorum non erat mecum. intus 
enim erat, ego autem foris, nec in loco illud. At ego intendebam in ea, 
quae locis continentur, et non ibi inveniebam locum ad requiescendum, 
nec recipiebant me ista, ut dicerem: „sat est et bene est“, nec dimittebant 
redire, ubi mihi satis esset bene. superior enim eram istis, te vero inferior, 
et tu gaudium verum mihi subdito tibi et tu mihi subieceras quae infra 
me creasti. et hoc erat rectum temperamentum et media regio salutis 
meae, ut manerem ad imaginem tuam et tibi serviens dominarer corpori. 
sed cum superbe contra te surgerem et currerem adversus Dominum in 
cervice crassa scuti mei, etiam ista infima supra me facta sunt et premebant, 
et nusquam erat laxamentum et respiramentum. ipsa occurrebant un
dique acervatim et conglobatim cernenti, cogitanti autem imagines cor
porum ipsae opponebantur redeunti, quasi diceretur: „Quo is, indigne et 
sordide?“ et haec de vulnere meo creverant, quia humiliasti tamquam 
vulneratum superbum, et tumore meo separabar abs te et nimis inflata 
facies claudebat oculos meos.
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fără ca eu să ştiu. chiar şi când te căutam cu înfrigurare, dar în tăcere, 
disperările mute ale spiritului meu erau asemenea unor ţipete puternice 
ce se înălţau către îndurarea ta. Tu ştiai ce pătimeam eu, dar nici un om 
nu o ştia. cât de puţin din pătimirea mea puteam să descriu prin vorbirea 
mea fie şi în auzul celor mai apropiaţi prieteni! Puteau ei oare pricepe 
întregul sunet al tumultului din inima mea, atâta vreme cât nu era nici 
timp destul şi nici cuvintele numi ajungeau pentru aceasta47? Totuşi, la 
urechile tale ajungea întreaga mea suferinţă, pe care o strigam cu suspinele 
inimii mele; dorinţa mea se afla înaintea ta, iar lumina ochilor mei nu mai 
era cu mine48. căci această lumină se afla înlăuntrul meu, iar eu mă gă
seam în afara mea; lumina aceasta nu era dependentă de spaţiu49, iar eu 
aveam în vedere doar lucruri care sunt conţinute în spaţiu, şi de aceea nu 
găseam nicăieri un loc unde sămi pot afla odihna. nici unul dintre aceste 
lucruri nu mă primea la sine până întracolo încât să pot spune: „Îmi este 
de ajuns, mă simt bine aşa!“; numi îngăduiau însă nici să mă reîntorc 
acolo unde aş fi găsit destulă mulţumire şi împăcare. eram superior aces
tor lucruri, dar cu mult inferior faţă de tine50; dacă maş fi supus ţie, tu 
ai fi fost adevărata mea bucurie, căci tu ai făcut să mi se supună toate 
fiinţele pe care leai creat inferioare faţă de mine. Aceasta era atunci ade
vărata măsură potrivită51 şi ţinutul intermediar al mântuirii mele52: să 
rămân credincios chipului tău şi, slujindute pe tine, sămi stăpânesc 
trupul. Dar, întrucât eu mă ridicam cu semeţie împotriva ta şi mă avân
tam împotriva Domnului meu cu grumazul învârtoşat ca o pavăză53, chiar 
şi aceste lucruri inferioare se ridicau deasupra mea şi mă apăsau, iar eu nu 
găseam nicăieri un răgaz şi nici o clipă sămi trag răsuflarea. oriîncotro 
îmi aruncam privirile, ele se arătau înaintea mea de peste tot, îngrămă
dinduse în roiuri, iar când voiam să mă gândesc cum să scap de ele, 
imaginile acestor corpuri mi se împotriveau ele însele, ca şi cum miar fi 
spus: „Încotro te duci, nevrednicule şi dezgustătorule?“ Toate aceste su
ferinţe crescuseră din rana mea, căci tu ai umilit pe cel trufaş ca pe un om 
rănit54; eram despărţit de tine din cauza îngâmfării mele, iar umflăturile 
de pe faţa mea îmi împiedicau ochii să vadă.
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caput viii

Tu vero, Domine, in aeternum manes et non in aeternum irasceris nobis, 
quoniam miseratus es terram et cinerem, et placuit in conspectu tuo refor
mare deformia mea. et stimulis internis agitabas me, ut impatiens essem, 
donec mihi per interiorem aspectum certus esses. et residebat tumor meus 
ex occulta manu medicinae tuae aciesque conturbata et contenebrata men
tis meae acri collyrio salubrium dolorum de die in diem sanabatur.

caput ix

et primo volens ostendere mihi, quam resistas superbis, humilibus autem 
des gratiam et quanta misericordia tua demonstrata sit hominibus via 
humilitatis, quod verbum tuum caro factum est et habitavit inter homines, 
procurasti mihi per quendam hominem immanissimo typho turgidum 
quosdam Platonicorum libros ex graeca lingua in latinam versos. 
et ibi legi non quidem his verbis, sed hoc idem omnino multis et multi
plicibus suaderi rationibus, quod in principio erat verbum et verbum erat 
apud Deum et Deus erat verbum: hoc erat in principio apud Deum; omnia 
per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil; quod factum est, in eo vita 
est, et vita erat lux hominum; et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non 
comprehenderunt; et quia hominis anima, quamvis testimonium perhibeat 
de lumine, non est tamen ipsa lumen, sed verbum, Deus ipse, est lumen 
verum, quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum; et 
quia in hoc mundo erat, et in mundus per eum factus est, et mundus eum 
non cognovit. Quia vero in sua propria venit et sui eum non receperunt, 
quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri creden
tibus in nomine eius, non ibi legi.
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capitolul al viii-lea
Augustin simte îndurarea lui Dumnezeu 

venindui în ajutor

Tu, Doamne, dăinuieşti în vecie55, dar nu pe vecie vei ţine mânie împotriva 
noastră56, fiindcă ai avut îndurare faţă de ţărâna şi cenuşa noastră, şi plăcut 
a fost înaintea feţei tale57 să preschimbi în mine ceea ce fusese rău alcătuit58. 
cu ţepuşe lăuntrice mai îmboldit mereu, ca să nu am linişte până nu 
câştig despre tine certitudinea necesară, prin forţa unei priviri interioare59. 
La atingerea tainică a mâinii tale vindecătoare, umflătura trufiei mele sa 
micşorat, iar agerimea tulburată şi întunecată a minţii mele sa însănătoşit 
de la o zi la alta prin aspra alifie a durerilor mântuitoare60.

capitolul al ix-lea
Din versiunile latineşti ale cărţilor filzofilor 
neoplatonici Augustin îşi însuşeşte doctrina 

despre divinitatea cuvântului

Mai întâi ai voit să îmi arăţi cum te împotriveşti celor mândri, iar celor 
smeriţi le dăruieşti harul tău61 şi cât de mare este îndurarea ta, prin care ai 
arătat oamenilor calea smereniei, când Cuvântul tău trup sa făcut şi a 
locuit între oameni62. Prin intermediul unui om umflat de o trufie mon
struoasă, tu miai făcut rost de anumite cărţi ale filozofilor platonicieni, 
traduse din limba greacă în latină63.
În aceste cărţi am citit – desigur, nu întocmai cu aceste cuvinte, dar întoc
mai în acelaşi înţeles şi sprijininduse pe o mulţime de argumente diferite – 
că La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 
Cuvântul; acesta era la început la Dumnezeu. Toate printrînsul sau făcut 
şi fără el nimic nu sa făcut din ceea ce sa făcut. În el se afla viaţa şi viaţa 
era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu 
a cuprinso64. Am mai citit că sufletul omului, cu toate că depune mărturie 
despre lumină, nu este el însuşi lumină; că doar cuvântul, care este 
Dumnezeu însuşi, este lumina adevărată care luminează pe orice om care 
vine în această lume; că în lume se afla şi lumea prin el sa făcut, dar lumea 
nu la cunoscut65. În acele cărţi nu am citit însă66 că întru ale sale a venit, 
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item ibi legi, quia verbum, Deus, non ex carne, non ex sanguine neque ex 
voluntate viri neque ex voluntate carnis, sed ex Deo natus est; sed quia ver
bum caro factum est et habitavit in nobis, non ibi legi.
indagavi quippe in illis litteris varie dictum et multis modis, quod sit 
filius in forma patris non rapinam arbitratus esse aequalis Deo, quia natu
raliter id ipsum est, sed quia semet ipsum exinanivit formam servi accipiens, 
in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo, humiliavit se 
factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod Deus 
eum exaltavit a mortuis et donavit ei nomen, ut in nomine Iesu omne genu 
flectatur caelestium, terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur, 
quia Dominus Iesus in gloria est Dei patris, non habent illi libri.
Quod autem ante omnia tempora et supra omnia tempora incommuta
biliter manet unigenitus filius tuus coaeternus tibi et quia de plenitudine 
eius accipiunt animae, ut beatae sint, et quia participatione in se sapientiae 
renovantur, ut sapientes sint, est ibi; quod autem secundum tempus pro 
impiis mortuus est et filio unico tuo non pepercisti, sed pro nobis omnibus 
tradidisti eum, non est ibi. Abscondisti enim haec a sapientibus et revelasti 
ea parvulis, ut venirent ad eum laborantes et onerati et reficeret eos, quoniam 
mitis est et humilis corde, et dirigit mites in iudicio et docet mansuetos vias 
suas videns humilitatem nostram et laborem nostrum et dimittens omnia 
peccata nostra. Qui autem cothurno tamquam doctrinae sublimioris elati 
non audiunt dicentem: discite a me, quoniam mitis sum et humilis corde, et 
invenietis requiem animabus vestris, etsi cognoscunt Deum, non sicut Deum 
glorificant aut gratias agunt, sed evanescunt in cogitationibus suis et obscura
tur insipiens cor eorum; dicentes se esse sapientes stulti fiunt.

et Deo legebam ibi etiam immutatam gloriam incorruptionis tuae in idola 
et varia simulacra, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et 
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iar ai săi nu lau primit; dar tuturor celor care lau primit şi care cred în 
numele lui lea dăruit puterea să devină fii ai lui Dumnezeu67.
Am mai citit, de asemenea, că Dumnezeucuvântul nu din carne, nu din 
sânge, nici din voinţa bărbatului, nici din dorinţa cărnii nu sa născut, ci 
din Dumnezeu sa născut68; dar că Cuvântul trup sa făcut şi a locuit între 
noi69 iarăşi nu am citit în acele cărţi. exprimată în mod diferit şi în felu
rite chipuri am mai descoperit în acele scrieri ideea că Fiul, fiind de aceeaşi 
fiinţă cu Tatăl, nu a socotit drept o uzurpare faptul de a fi egal cu Dumnezeu70, 
întrucât, prin natura sa, fiul este acelaşi cu Tatăl. În cărţile acelea nu scria 
însă că sa golit pe sine însuşi luând chip de rob, a devenit asemenea oame
nilor, afânduse la înfăţişare precum un om; sa umilit pe sine însuşi, supu
nânduse până la moarte, şi anume moartea pe cruce. Pentru aceea şi 
Dumnezeu la înălţat din morţi şi ia dăruit un nume care este mai presus 
de orice nume, pentru ca la numele lui Isus să se încovoaie orice genunchi, al 
celor din cer, al celor de pe pămmt şi al celor de sub pământ, şi orice limbă 
să depună mărturie că Domn este Isus Hristos, întru mărirea lui Dum
nezeuTatăl71.
Mai stătea scris în cărţile platonicienilor că, dinainte de toate timpurile şi 
deasupra tuturor timpurilor, fiul tău singurnăscut dăinuie neschimbător, 
veşnic împreună cu tine, că, pentru a fi fericite, sufletele primesc har din 
deplinătatea sa72 şi că, pentru a fi înţelepte, sufletele se reînnoiesc prin par
ticiparea la înţelepciunea care dăinuie mereu în sine. Dar nu scria în aceste 
cărţi că la timpul cuvenit Hristos a murit pentru cei nelegiuiţi73 şi nici că nu 
lai cruţat pe unicul tău Fiu, ci pentru noi toţi lai încredinţat morţii74. căci 
ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi leai dezvăluit pruncilor75, astfel încât 
să vină la el toţi cei osteniţi şi împovăraţi76, iar el săi reîntremeze pe ei, fiindcă 
el este blând şi smerit în inimă77 şi îi îndrumă pe cei blânzi după dreptate şi 
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale78; el vede smerenia noastră şi chinul nostru şi 
ne iartă toate păcatele noastre79. unii dintre ei sunt atât de orbiţi de aşazisa 
măreţie a doctrinei lor80, că nul mai aud rostind: învăţaţi de la mine, căci 
sunt blând şi smerit la inimă şi odihnă veţi găsi sufletelor voastre81 şi, cu toate 
că lau cunoscut pe Dumnezeu, nu lau mărit ca pe un Dumnezeu şi nu îi 
aduc mulţumiri, ci sau rătăcit în cugetările lor şi inima lor cea neînţelegătoare 
sa întunecat; spunând despre ei că sunt înţelepţi au ajuns nebuni.
Şi astfel, vedeam cum în acele cărţi îţi este răpită gloria neschimbătoare a 
nestricăciunii tale şi preschimbată în idoli şi în felurite chipuri cioplite, prin 
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volucrum et quadrupedum et serpentium, videlicet Aegyptium cibum, quo 
esau perdidit primogenita sua, quoniam caput quadrupedis pro te hono
ravit populus primogenitus, conversus corde in Aegyptum et curvans imagi
nem tuam, animam suam, ante imaginem vituli manducantis faenum.
inveni haec ibi et non manducavi. Placuit enim tibi, Domine, auferre 
opprobrium diminutionis ab iacob, ut maior serviret minori, et vocasti 
gentes in hereditatem tuam. et ego ad te veneram ex gentibus et intendi 
in aurum, quod ab Aegypto voluisti ut auferret populus tuus, quoniam 
tuum erat, ubicumque erat. et dixisti Atheniensibus per apostolum tuum, 
quod in te vivimus et movemur et sumus, sicut et quidam secundum eos 
dixerunt, et utique inde erant illi libri. et non attendi in idola Aegyptiorum, 
quibus de auro tuo ministrabant, qui transmutaverunt veritatem Dei in 
mendacium et coluerunt servierunt creaturae potius quam creatori.

caput x

et inde admonitus redire ad memet ipsum intravi in intima mea duce te 
et potui, quoniam factus es adiutor meus. intravi et vidi qualicumque oculo 
animae meae supra eundem oculum animae meae, supra mentem meam 
lucem incommutabilem, non hanc vulgarem et conspicuam omni carni 
nec quasi ex eodem genere grandior erat, tamquam si ista multo multoque 
clarius claresceret totumque occuparet magnitudine. non hoc illa erat, 
sed aliud, aliud valde ab istis omnibus. nec ita erat supra mentem meam, 
sicut oleum super aquam nec sicut caelum super terram, sed superior, 
quia ipsa fecit me, et ego inferior, quia factus ab ea. Qui novit veritatem, 
novit eam, et qui novit eam, novit aeternitatem. caritas novit eam.
o, aeterna veritas et vera caritas et cara aeternitatis! Tu es Deus meus, tibi 
suspiro die ac nocte. et cum te primum cognovi, tu assumpsisti me, ut 
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asemănare cu imaginea coruptibilă a omului, a păsărilor, a patrupedelor şi 
a târâtoarelor83. Desigur că toate acestea erau hrana egipteană prin care 
esau şia pierdut dreptul de întâinăscut, deoarece poporul întâinăscut 
a cinstit în locul tău capul unui patruped84 şi, întorcânduse în inimile lor 
către Egipt85, şiau înclinat sufletele, făcute după chipul tău, înaintea ima
ginii unui viţel care mănâncă fân86.
Aceste lucruri leam găsit eu în cărţile platonicienilor, dar nu am gustat 
din această hrană. căci ţie, Doamne, ţia fost pe plac săl îndepărtezi pe 
iacob de la ocara supuşeniei, astfel încât cel mai mare să slujească celui mai 
mic87, şi ai chemat neamurile la moştenirea ta. Şi eu, Doamne, am venit 
la tine din rândul neamurilor şi miam îndreptat atenţia spre aurul pe 
care ai voit ca poporul tău săl scoată din egipt, întrucât, oriunde sar fi 
aflat, ţie îţi aparţinea88. Tu ai spus atenienilor prin Apostolul tău că în 
tine vieţuim şi ne mişcăm şi fiinţăm, după cum au spus şi unii dintre poeţii89 
acestora; desigur, cărţile platonicienilor veneau din această sursă90. nu 
am mai acordat nici o atenţie idolilor egiptenilor, cărora le slujeau, folo
sinduse de aurul tău, aceia care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu 
în minciună, sau plecat şi au slujit creaturii mai degrabă decât Creatorului.91

capitolul al x-lea
În conştiinţa lui Augustin începe să se arate  

lumina adevărului divin

Prin citirea acelor cărţi, mam simţit îndemnat să mă întorc la mine în
sumi şi, sub îndrumarea ta92, am intrat în adâncurile sufletului meu93 şi 
am fost în stare să fac aceasta fiindcă tu ai venit în ajutorul meu94. Am 
intrat acolo şi, cu ochiul sufletului meu, atât de firav cât era el, am văzut 
strălucind deasupra acestui ochi al sufletului meu şi deasupra minţii mele, 
Lumina ta neschimbătoare95. nu era aceasta lumina obişnuită care poate 
fi văzută de orice fiinţă din carne şi nici o lumină de acelaşi fel, dar cumva 
mai puternică şi cu mult mai strălucitoare decât aceasta, învăluind între
gul spaţiu cu intensitatea strălucirii ei. nu, Lumina aceea nu era lumina 
obişnuită, ci altceva, cu totul altceva, diferită de lumina obişnuită. ea 
strălucea deasupra minţii mele nu întrun chip asemănător uleiului care 
se ridică deasupra apei sau cerului care acoperă pământul, ci era mai 
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viderem esse, quod viderem, et nondum me esse, qui viderem. et rever
berasti infirmitatem aspectus mei radians in me vehementer, et contremui 
amore et horrore: et inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis, 
tamquam audirem vocem tuam de excelso: „cibus sum grandium: cresce 
et manducabis me. nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae, sed 
tu mutaberis in me.“
et congnovi, quoniam pro iniquitate erudisti hominem et tabescere fecisti 
sicut araneam animam meam, et dixi: „numquid nihil est veritas, quo
niam neque per finita neque per infinita locorum spatia diffusa est?“ et 
clamasti de longinquo: Immo vero ego sum qui sum. et audivi, sicut audi
tur in corde, et non erat prorsus, unde dubitarem faciliusque dubitarem 
vivere me quam non esse veritatem, quae per ea, quae facta sunt, intellecta 
conspicitur.

caput xi

et inspexi cetera infra te et vidi nec omnino esse nec omnino non esse: 
esse quidem, quoniam abs te sunt, non esse autem, quoniam id quod es 
non sunt. id enim vere est, quod incommutabiliter manet. Mihi autem 
inhaerere Deo bonum est, quia, si non manebo in illo, nec in me potero. 
ille autem in se manens innovat omnia; et Dominus meus es, quoniam 
bonorum meorum non eges.
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presus de mine96, fiindcă ea însăşi a fost cea care ma creat, iar eu mă aflam 
dedesubtul ei, întrucât am fost creat de ea. Acela care cunoaşte Adevărul 
cunoaşte şi Lumina, şi acela care cunoaşte Lumina cunoaşte Veşnicia. ea 
este lumina pe care o cunoaşte iubirea97.
o, Adevărule veşnic, o, adevărată iubire şi iubită Veşnicie! Tu eşti 
Dumnezeul meu, după tine suspin zi şi noapte98. când team cunoscut 
pentru prima dată, mai înălţat către tine ca să văd că există ceva care trebuie 
să fie văzut, dar să văd de asemenea şi că nu eram încă în stare săl văd99. Ai 
orbit nevolnicele mele priviri cu strălucirea ta atât de puternică, încât mam 
cutremurat de iubire şi de înfricoşare. Am înţeles că mă aflam departe de 
tine, întrun ţinut al neasemănării100, unde mi se părea că aud din înălţimi 
glasul tău spunând: „eu sunt hrana celor puternici. creşti şi tu şi te vei 
hrăni cu mine. Dar nu tu mă vei preschimba în propria ta substanţă, aşa 
cum faci cu hrana trupului tău, ci tu te vei mistui în mine.“
Am înţeles că tu îl dojeneşti pe om pentru fărădelegea sa şi că tu ai făcut ca 
sufletul meu să se destrame asemenea pânzei de păianjen101, şi miam spus: 
„oare adevărul este un nimic doar pentru faptul că el nu are întindere în 
nici un spaţiu, fie acesta limitat sau nelimitat?“ iar tu ai strigat din depăr
tări: „Ba dimpotrivă, eu sunt cel ce sunt“102. Team auzit aşa cum auzim 
glasurile care vorbesc inimii noastre şi nu am mai avut motiv să mă în
doiesc; mai uşor maş fi putut îndoi că trăiesc decât de existenţa adevă
rului care se face cunoscut înţelegerii noastre prin mijlocirea creaturilor103.

capitolul al xi-lea
statutul creaturii faţă de Dumnezeu

Miam îndreptat, aşadar, privirile către toate celelalte lucruri care sunt 
mai prejos decât tine şi am constatat că nici nu deţin fiinţa în mod abso
lut, nici nu sunt lipsite în mod absolut de fiinţă: ele au fiinţă în măsura 
în care au primito de la tine şi sunt lipsite de fiinţă în măsura în care nu 
sunt ceea ce tu eşti. căci cu adevărat fiinţează numai ceea ce dăinuie fără 
schimbare. În ceea ce mă priveşte, binele înseamnă să mă alipesc lui 
Dumnezeu104, deoarece, dacă nu voi rămâne întrînsul, nu voi putea ră
mâne nici în mine însumi. Dar el, dăinuind în sine însuşi, le înnoieşte pe 
toate105, şi tu eşti Domnul meu, căci nu ai nevoie de bunurile mele106.
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caput xii

et manifestum est mihi, quoniam bona sunt, quae corrumpuntur, quae 
neque si summa bona essent, corrumpi possent, neque nisi bona essent, 
corrumpi possent, quia, si summa bona essent, incorruptibilia essent, 
quid in eis corrumperetur, non esset. nocet enim corruptio et, nisi bo
num minueret, non noceret. Aut igitur nihil nocet corruptio, quod fieri 
non potest, aut, quod certissimum est, omnia, quae corrumpuntur, pri
vantur bono. si autem omni bono privabuntur, omnino non erunt. si 
enim erunt et corrumpi iam non poterunt, meliora erunt, quia incorrup
tibiliter permanebunt. et quid monstrosius quam ea dicere omni bono 
amisso facta meliora? ergo si omni bono privabuntur, omnino nulla 
erunt: ergo quamdiu sunt, bona sunt. ergo quaecumque sunt, bona sunt, 
malumque illud, quod quaerebam unde esset, non est substantia, quia, 
si substantia esset, bonum esset. Aut enim esset incorruptibilis substantia, 
magnum utique bonum, aut substtantia corruptibilis esset, quae nisi bona 
esset, corrumpi non posset.
itaque vidi et manifestatum est mihi, quia omnia bona tu fecisti et pror
sus nullae substantiae sunt, quas tu non fecisti. et quoniam non aequalia 
omnia fecisti, ideo sunt omnia, quia singula bona sunt et simul omnia 
valde bona, quoniam fecit Deus noster omnia bona valde.
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capitolul al xii-lea
Toate creaturile sunt bune

A devenit clar pentru mine că şi lucrurile supuse stricăciunii sunt bune. 
Dacă aceste lucruri ar fi fost bune în mod absolut nu ar fi putut să se strice; 
pe de altă parte, ele nu ar fi putut să se strice decât dacă ar fi fost bune 
întro anumită măsură. căci, dacă ar fi fost bune în mod absolut, ele ar fi 
fost incoruptibile, iar dacă nu ar fi fost bune întro oarecare măsură, atunci 
nar fi fost nimic în ele care să poată fi supus stricăciunii. căci stricăciunea 
este un lucru vătămător şi deci, dacă lucrarea sa nu ar duce la micşorarea 
a ceea ce este bun, atunci ea nu ar vătăma deloc. Aşadar, fie stricăciunea 
nu aduce nici o vătămare, ceea ce nu este cu putinţă, fie – şi aceasta este 
mai presus de orice îndoială – toate lucrurile supuse stricăciunii sunt lipsite 
de un bine. Dar dacă lucrurile ar fi lipsite de tot binele, atunci ele ar înceta 
cu totul să mai fiinţeze107. Dacă îşi vor păstra fiinţa fără să mai fie supuse 
stricăciunii, atunci ele vor fi mai bune decât au fost înainte, fiindcă vor 
dăinui întro stare nesupusă stricăciunii. Dar ce poate fi mai monstruos 
decât să afirmi că lucrurile devin mai bune după ce au fost lipsite de tot 
binele? Aşadar, dacă lucrurile vor fi lipsite de tot binele, ele vor înceta cu 
totul să fiinţeze. cu alte cuvinte, atâta timp cât un lucru fiinţează, el este 
bun. Dacă tot ceea ce fiinţează este bun înseamnă că răul, a cărui origine 
încercam să o găsesc, nu este o substanţă, întrucât dacă ar fi fost o substanţă 
ar fi fost bun. Ar fi fost ori o substanţă incoruptibilă şi, prin aceasta, un 
bine de rangul cel mai înalt, ori o substanţă coruptibilă, care nu ar fi fost 
cu putinţă să fie coruptibilă decât dacă ar fi fost bună108.
Astfel am constatat şi a devenit limpede pentru mine că tot ceea ce tu ai 
creat este bun şi că, mai mult încă, nu există nici o substanţă pe care să 
nu o fi creat tu. Şi fiindcă nu leai creat pe toate egale între ele, fiecare 
lucru în parte este bun, iar toate împreună sunt foarte bune, căci 
Dumnezeul nostru pe toate lea făcut foarte bune109.
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caput xiii

et tibi omnino non est malum, non solum tibi sed nec universae creatu
rae tuae, quia extra non est aliquid, quod irrumpat et corrumpat ordinem, 
quem imposuisti ei. in partibus autem eius quaedam quibusdam quia 
non conveniunt, mala putantur; et eadem ipsa conveniunt aliis et bona 
sunt et in semet ipsis bona sunt. et omnia haec, quae sibimet invicem 
non conveniunt, conveniunt inferiori parti rerum, quam terram dicimus, 
habentem caelum suum nubilosum atque ventosum congruum sibi. et 
absit, ut dicerem iam: „non essent ista“, quia etsi sola ista cernerem, 
desiderarem avidem meliora, sed iam etiam de solis istis laudare te debe
rem, quoniam laudandum te ostendunt de terra dracones et omnes abyssi, 
ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis, quae faciunt verbum tuum, 
montes et omnes colles, ligna fructifera et omnes cedri, bestiae et omnia pecora, 
reptilia et volatilia pinnata; reges terrae et omnes populi, principes et omnes 
iudices terrae, iuvenes et virgines, seniores cum iunioribus laudant nomen 
tuum. cum vero etiam de caelis te laudent, laudent te, Deus noster, in 
excelsis omnes angeli tui, omnes virtutes tuae, sol et luna, omnes stellae et 
lumen, caeli caelorum et aquae, quae super caelos sunt, laudent nomen tuum, 
non iam desiderabam meliora, quia omnia cogitabam, et meliora quidem 
superiora quam inferiora, sed meliora omnia quam sola superiora iudicio 
saniore pendebam.
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capitolul al xiii-lea
Toate creaturile îl laudă pe Dumnezeu

Pentru tine răul nu există deloc, şi nu doar pentru tine, ci şi pentru în
treaga ta creaţie, deoarece nu există nimic dincolo de creaţie care să poată 
cotropi şi strica ordinea pe care ai instituito întrînsa. Doar în unele părţi 
separate ale creaţiei sunt câteva lucruri pe care le socotim rele fiindcă nu 
se potrivesc cu celelalte lucruri. numai că până şi aceste părţi separate se 
potrivesc altor lucruri şi sunt deci bune şi ele; sunt, de altfel, bune şi prin 
ele însele! Toate aceste părţi care nu se potrivesc între ele se potrivesc 
totuşi acelei părţi inferioare a lumii lucrurilor pe care o numim pământ: 
aceasta are deasupra sa cerul plin de nori şi de vânturi, cu care se potri
veşte. Departe de mine gândul de a afirma: „fie ca aceste lucruri pămân
teşti să nu existe!“ căci, chiar dacă nu leaş fi văzut decât pe ele, tot aş fi 
dorit să fie mai bune; aşa cum sunt ele, trebuie totuşi să le laud, deoarece 
lăudândute te slăvesc toate făpturile de pe pământ, monştrii şi toate adân
curile, focul, grindina, neaua şi gheaţa, suflările furtunii care îndeplinesc 
Cuvântul tău; munţii şi toate dealurile, pomii roditori şi toţi cedrii, fiarele 
sălbatice şi toate turmele domestice, târâtoarele şi zburătoarele înaripate; 
împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pă
mântului, tinerii şi fecioarele, bătrânii împreună cu cei mai tineri, cu toţii 
slăvesc numele tău110. Până şi cei din ceruri trebuie să te preamărească, să 
te preamărească, Dumnezeul nostru, să te preamărească în înălţimi toţi 
îngerii tăi, toate tăriile tale, soarele şi luna, toate stelele şi lumina, cerurile 
cerurilor şi apele care se află deasupra cerurilor să proslăvească numele tău111. 
Aşa stând lucrurile, deja nu mai doream o lume mai bună, deoarece cu
prindeam cu gândirea mea ansamblul creaţiei şi în lumina unei judecăţi 
cât mai sănătoase am ajuns să înţeleg că, deşi lucrurile superioare sunt 
preferabile celor inferioare, totuşi ansamblul creaţiei este preferabil fiecă
rei părţi din ea luate separat112.
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caput xiv

non est sanitas eis, quibus displicet aliquid creaturae tuae, sicut mihi non 
erat, cum displicerunt multa, quae fecisti. et quia non audebat anima 
mea, ut ei displiceret Deus meus, nolebat esse tuum quidquid ei displi
cebat. et inde ierat in opinionem duarum substantiarum et non requies
cebat et aliena loquebatur. et inde rediens fecerat sibi Deum per infinita 
spatia locorum omnium et eum putaverat esse et te eum collocaverat in 
corde suo et facta erat rursus templum idoli sui abominandum tibi. sed 
posteaquam fovisti caput nescientis et clausisti oculos meos, ne viderent 
vanitatem, cessavi de me paululum, et consopita est insania mea; et evi
gilavi in te et vidi te infinitum aliter, et visus iste non a carne trahebatur.

caput xv

et respexi alia et vidi debere quia sunt et in te cuncta finita, sed aliter, 
non quasi in loco, sed quia tu omnitenens manu veritate, et omnia vera 
sunt, in quantum sunt, nec quicquam est falsitas, nisi cum putatur esse 
quod non est.
et vidi quia non solum locis sua quaequae suis conveniunt sed etiam 
temporibus et quia tu, qui solus aeternus es, non post innumerabilia 
spatia temporum coepisti operari, quia omnia spatia temporum, et quae 
praeterierunt et quae praeteribunt, nec abirent nec venirent nisi te ope
rante et manente.
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capitolul al xiv-lea
Mintea omenească nu trebuie să vadă nimic 

nelalocul său în creaţia lui Dumnezeu

sunt lipsiţi de o minte sănătoasă aceia cărora nu le place vreo parte din 
creaţia ta, aşa cum eram lipsit eu în acea vreme, când numi plăceau atât 
de multe lucruri dintre cele pe care leai creat. Şi fiindcă sufletul meu nu 
îndrăznea să găsească o lipsă oarecare în Dumnezeul meu, nu voia nici să 
admită că vine de la tine ceva care nui este lui pe plac. Din această cauză 
sa rătăcit şi a căzut în teoria despre cele două substanţe113, nu îşi putea 
găsi împăcarea şi afirma idei care îi erau străine. Întorcânduse din această 
greşeală, sufletul meu şia făurit pentru sine un dumnezeu răspândit pre
tutindeni în infinitatea tuturor spaţiilor114, şia închipuit că acest dum
nezeu ai fi tu, la aşezat în inima sa şi a devenit astfel din nou templul 
unui idol respingător pentru tine. Din momentul în care, fără ca eu să o 
ştiu, miai adus însă capul la pieptul tău şi miai închis ochii ca să nu vadă 
închipuirile cele deşarte115, am început să aţipesc câte puţin şi nebunia mea 
sa mai domolit. Mam deşteptat apoi în braţele tale şi am văzut că eşti 
nemărginit, dar nu în felul în care îmi imaginasem eu; această viziune a 
mea nu purcedea dinspre trup116.

capitolul al xv-lea
În creaturi se îmbină adevărul şi neadevărul

Am privit din nou celelalte lucruri şi am văzut117 că toate îţi datorează ţie 
fiinţa lor, că toate se mărginesc în tine, dar nu ca şi cum tu ai fi un spaţiu 
care să le cuprinzi, ci în cu totul alt fel118; căci tu le aduni pe toate în 
adevărul tău, ca şi cum leai ţine strâns în mâna ta, şi toate lucrurile sunt 
adevărate în măsura în care ele fiinţează. falsitatea nu apare decât atunci 
când presupunem că există ceva ce nu are fiinţă119.
Am mai văzut că toate lucrurile se potrivesc nu doar spaţiilor120, ci şi timpu
rilor în care ele există121 şi că tu, care eşti singura fiinţă veşnică, nu ţiai în
ceput lucrarea după nenumărate şiruri de veacuri122, deoarece toate şirurile 
de veacuri, şi cele care sau scurs, şi cele care vor veni, nu sar fi putut scurge 
şi nar putea veni dacă nar fi lucrarea ta şi dacă nai dăinui în veşnicie123.
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caput xvi

et sensi expertus non esse mirum, quod palato non sano poena est et 
panis, qui sano suavis est, et oculis aegris odiosa lux, quae puris amabilis. 
et iustitia tua displicet iniquis, nedum vipera et vermiculus, quae bona 
creasti, apta inferioribus creaturae tuae partibus, quibus et ipsi iniqui apti 
sunt, quanto dissimiliores sunt tibi, apti autem superioribus quanto si
miliores fiunt tibi. et quaesivi, quid esset iniquitas, et non inveni sub
stantiam, sed a summa substantia, te Deo, detortae in infima voluntatis 
perversitatem proicientis intima sua et tumescentis foras.

caput xvii

et mirabar, quod iam te amabam, non pro te phantasma, et non stabam 
frui Deo meo, sed rapiebar ad te decore tuo moxque diripiebar abs te pon
dere meo et ruebam in ista cum gemitu; et pondus hoc consuetudo carna
lis. sed mecum erat memoria tui, neque ullo modo dubitabam esse, cui 
cohaererem, sed nondum me esse, qui cohaererem, quoniam corpus, quod 
corrumpitur aggravat animam et deprimit terrena inhabitatio sensum multa 
cogitantem, eramque certissimus, quod invisibilia tua a constitutione mundi 
per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque virtus et 
divinitas tua. Quaerens enim, unde approbarem pulchritudinem corporum 
sive caelestium sive terrestrium et quid mihi praesto esset integre de muta
bilibus iudicanti et dicenti: „Hoc ita esse debet, illud non ita“, hoc ergo 
quaerens, unde iudicarem, cum ita iudicarem, inveneram incommutabilem 
et veram veritatis aeternitatem supra mentem meam commutabilem.
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capitolul al xvi-lea
Toate creaturile sunt bune în sine,  
cu toate că unele par uneori rele

Am înţeles din propria mea experienţă că nu este de mirare faptul că unui 
cer al gurii nesănătos îi apare drept un chin până şi pâinea care pentru 
unul sănătos este un deliciu; că pentru ochii bolnavi lumina este nesuferită, 
în vreme ce pentru ochii curaţi ea este atât de plăcută. celor nelegiuiţi nici 
dreptatea ta nu le este pe plac, ca să nu mai vorbim de viperă şi de viermi
şor, pe care iai creat buni şi potriviţi cu părţile inferioare ale creaturii tale. 
Aceşti oameni răi sunt cu atât mai apropiaţi de cele două vieţuitoare, cu 
cât sunt mai puţin asemănători cu tine şi sunt cu atât mai apropiaţi de 
treptele superioare, cu cât devin mai asemănători cu tine124. Şi când mam 
întrebat ce este această sănătate, nu am descoperit deloc o substanţă125, ci 
perversitatea unei voinţe care se întoarce cu spatele către tine, Doamne, 
care eşti substanţa supremă, şi se îndreaptă spre lucrurile cele mai de jos, 
lepădânduşi măruntaiele126 şi umflânduse trufaşă în afară127.

capitolul al xvii-lea
ce anume ne împiedică să contemplăm 

lucrurile divine

eram uimit că, deşi te iubeam deja, pe tine cu adevărat, şi nu o nălucire 
în locul tău, nu puteam stărui totuşi să mă bucur de Dumnezeul meu. 
eram atras spre tine de frumuseţea ta, dar în clipa următoare mă şi sim
ţeam târât departe de tine de propria mea greutate şi mă prăbuşeam din 
nou gemând spre lucrurile lumii acesteia128. greutatea pe care o înduram 
era obişnuinţa trupească129. Dar alături de mine se afla amintirea pe care 
ţio purtam şi nu mă mai îndoiam absolut deloc de faptul că există o fiinţă 
de care ar trebui să mă agăţ, cu toate că eu încă nu eram în stare să mă 
agăţ de ea; căci trupul care este supus stricăciunii îngreunează sufletul, iar 
locuirea cea pământească împovărează mintea care cugetă la multe130. eram 
mai mult decât sigur că cele nevăzute ale tale, atât puterea ta eternă, cât şi 
dumnezeirea ta, de la întemeierea lumii se pot înţelege cu puterea minţii, 
prin toate cele ce sunt create131. Punândumi întrebarea cum este cu putinţă 
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Atque ita gradatim a corporibus ad sentientem per corpus animam atque 
inde ad eius interiorem vim, cui sensus corporis exteriora nuntiaret, et 
quousque possunt bestiae, atque inde rursus ad ratiocinantem potentiam, 
ad quam refertur iudicandum, quod sumitur a sensibus corporis; quae se 
quoque in me comperiens mutabilem erexit se ad intellegentiam suam et 
abduxit cogitationem a consuetudine, subtrahens se contradicentibus 
turbis phantasmatum, ut inveniret, quo lumine aspargeretur, cum sine 
ulla dubitatione clamaret incommutabile praeferendum esse mutabili, 
unde nosset ipsum incommutabile – quod nisi aliquo modo nosset, nullo 
modo illud mutabili certa praeponeret – et pervenit ad id, quod est in 
ictu trepidantis aspectus. Tunc vero invisibilia tua per ea quae facta sunt 
intellecta conspexi, sed aciem figere non evalui et repercussa infirmitate 
redditus solitis non mecum ferebam nisi amantem memoriam et quasi 
olefacta desiderantem, quae comedere nondum possem.
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să apreciez frumuseţea corpurilor, fie ele cereşti sau pământeşti, şi ce mă 
face în stare să judec corect cu privire la lucruri supuse schimbării atunci 
când spun: „Acest lucru trebuie să fie aşa, celălalt nu trebuie să fie aşa!“, 
punândumi deci întrebarea pe ce mă întemeiam când judecam aşa cum 
judecam, am descoperit până la urmă că deasupra minţii mele schimbă
toare se află adevărata şi neschimbătoarea veşnicie a Adevărului.
Şi astfel, în mod treptat, am urcat de la cunoaşterea corpurilor către su
fletul care percepe lucrurile prin mijlocirea simţurilor corporale şi de aici 
către puterea lăuntrică a sufletului căruia simţurile trupului îi comunică 
faptele exterioare; această treaptă constituie limita de înţelegere a anima
lelor. De aici, următoarea treaptă este puterea de raţionare, căreia i se 
supun, pentru a fi judecate, faptele percepute de simţurile corpului. 
Această putere de raţionare, recunoscând că, în mine, şi ea este supusă 
schimbării, sa ridicat pe sine până la treapta autoînţelegerii şi mia înde
părtat gândirea de robia obişnuinţei. ea sa sustras astfel roiului confuz 
de imagini contradictorii132, pentru a descoperi în ce lumină fusese ea 
însăşi scăldată atunci când proclamase fără nici o putinţă de îndoială că 
ceea ce este neschimbător este preferabil faţă de ceea ce este schimbător, 
şi cum a ajuns să înţeleagă că ea însăşi este neschimbătoare; căci, dacă nar 
fi cunoscut întrun fel oarecare ceva neschimbător, nu ar fi ajuns cu nici 
un chip să prefere cu certitudine ceea ce este neschimbător faţă de ceea 
ce este schimbător. Şi astfel, în străfulgerarea unei priviri înfiorate, pute
rea mea de raţionare sa înălţat până la fiinţa ca atare133. În acel moment 
am privit în sfârşit cele nevăzute ale tale, care se pot înţelege prin lucrurile 
create de tine134; nu am avut însă tăria sămi pironesc definitiv privirea 
asupra lor şi, revenindumi slăbiciunea, am recăzut în preocupările mele 
obişnuite135. nu am păstrat cu mine decât o amintire plină de adâncă 
iubire, de care îmi era dor, ca şi cum aş fi simţit mireasma unei mâncări 
cu care nu eram încă în stare să mă hrănesc.
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caput xviii

et quaerebam viam comparandi roboris, quod esset idoneum ad fruen
dum te, nec inveniebam, donec amplecterer mediatorem Dei et hominum, 
hominem Christum Iesum, qui est super omnia Deus benedictus in saecula, 
vocantem et dicentem: ego sum via et veritas et vita, et cibum, cui capiendo 
invalidus eram, miscentem carni, quoniam verbum caro factum est, ut 
infantiae nostrae lactesceret sapientia tua, per quam creasti omnia.
non enim tenebam Deum meum iesum humilis humilem nec cuius rei 
magistra esset eius infirmitas noveram. Verbum enim tuum, aeterna ve
ritas, superioribus creaturae tuae partibus supereminens subditos erigit 
ad se ipsam, in inferioribus autem aedificavit sibi humilem domum de 
limo nostro, per quam subdendos deprimeret a se ipis et ad se traiceret, 
sanans tumorem et nutriens amorem, ne fiducia sui progrederentur lon
gius, sed potius infirmarentur videntes ante pedes suos infirmam divini
tatem ex participatione tunicae pelliciae nostrae et lassi prosternerentur 
in eam, illa autem surgens levaret eos.

caput xix

ego vero aliud putabam tantumque sentiebam de Domino christo meo, 
quantum de excelentis sapientiae viro, cui nullus posset aequari, praeser
tim quia mirabiliter natus ex virgine ad exemplum contemnendorum 
temporalium prae adipiscenda immortalitate divina pro nobis cura tan
tam auctoritatem magisterii meruisse videbatur. Quid autem sacramenti 
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capitolul al xviii-lea
Augustin constată că, în ciuda apropierii de adevărata  

învăţătură divină, este încă lipsit de smerenie

căutam calea de a dobândi puterea de care aveam nevoie pentru a mă 
bucura de tine, dar nu o găseam, atâta vreme cât nu îmbrăţişam pe mij
locitorul între Dumnezeu şi om, pe omul Isus Hristos136, acela care este peste 
toate Dumnezeu binecuvântat în veci137, el, care ma chemat la el şi mia 
zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa138, el, care a amestecat cu trupul meu 
acea hrană pe care nu eram încă în stare să o înghit; deoarece Cuvântul 
trup sa făcut139, pentru ca înţelepciunea ta, prin care leai creat pe toate, 
să se prefacă în laptele copilăriei noastre.
căci nu eram destul de smerit ca săl pot primi pe smeritul isus Hristos 
ca pe Dumnezeul meu şi nu înţelegeam încă ce lucru era menită să mă 
înveţe slăbiciunea lui. Ar fi trebuit să înţeleg că cuvântul tău, Adevărul 
cel veşnic, depăşind cu mult cele mai înalte părţi ale creaţiei tale, îi înalţă 
până la el însuşi pe aceia care i se supun; în părţile cele mai joase ale 
creaţiei el şia clădit însă o locuinţă umilă din lutul nostru, prin care săi 
desprindă de ei înşişi pe aceia care trebuie să i se supună şi săi tragă spre 
sine, vindecândui de umflătura mândriei şi hrănindui cu iubire. el vo
ieşte prin aceasta ca încrederea lor în ei înşişi să nu mai sporească, ci mai 
degrabă ca ei să se smerească, văzând la picioarele lor slăbiciunea 
Dumnezeirii, care sa împărtăşit din starea noastră, îmbrăcând tunica 
noastră de piele; doreşte ca aceştia să se prosterneze osteniţi înaintea 
Dumnezeirii umilite, pentru ca aceasta, înălţânduse, săi ridice şi pe ei.

capitolul al xix-lea
concepţii greşite despre întruparea 

Domnului isus Hristos

Dar mintea mea era atunci preocupată cu alte gânduri. nu mă gândeam 
la Hristos, Domnul meu, decât ca la un om de o strălucită înţelepciune, 
pe care nimeni nu ar putea săl egaleze140. Mai ales pentru faptul că se 
născuse în chip miraculos dintro fecioară pentru a ne da o pildă despre cum 
trebuie să dispreţuim bunurile lumeşti de dragul dobândirii nemuririi, mi 
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haberet verbum caro factum, ne suspicari quidem poteram. Tantum cog
noveram ex his, quae de illo scripta traderentur, quia manducavit et bibit, 
dormivit, ambulavit, exhilaratus est, contristatus est, sermocinatus est, 
non haesisse carnem illam verbo tuo nisi cum anima et mente humana. 
novit hoc omnis, qui novit incommutabilitatem verbi tui, quam ego iam 
noveram, quantum poteram, nec omnino quicquam inde dubitabam. et 
enim nunc movere membra corporis per voluntatem, nunc non movere, 
nunc aliquo affectu affici, nunc non affici, nunc proferre per signa sapi
entes sententias, nunc esse in silentio propria sunt mutabilitatis animae 
et men tis. Quae si falsa de illo scripta essent, etiam omnia periclitarentur 
mendacio neque in illis litteris ulla fidei salus generi humano remaneret. 
Quia itaque vera scripta sunt, totum hominem in christo agnoscebam, 
non corpus tantum hominis aut cum corpore sine mente animum, sed 
ipsum hominem, non persona veritatis, sed magna quadam naturae hu
manae excellentia et perfectiore participatione sapientiae praeferri ceteris 
arbitrabar.
Alypius autem Deum carne indutum ita putabat credi a catholicis, ut 
praeter Deum et carnem non esset in christo anima, mentemque homi
nis non exsistimabat in eo praedicari. et quoniam bene persuasum tene
bat ea, quae de illo memoriae mandata sunt, sine vitali et rationali creatura 
non fieri, ad ipsam christianam fidem pigrius movebatur. sed postea 
haereticorum Apollinaristarum hunc errorem esse cognoscens catholicae 
fidei collaetatus et contemperatus est.
ego autem aliquanto posterius didicisse me fateor, quod verbum caro 
factum est, quomodo catholica veritas a Photini falsitate dirimatur. 
improbatio quippe haereticorum facit eminere, quid ecclesia tua sentiat 
et quid habeat sana doctrina. Oportuit enim et haereses esse, ut probati 
manifesti fierent inter infirmos.
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se părea că, prin grija proniei dumnezeieşti, el a meritat să primească înalta 
autoritate de învăţător141. Dar ce taină se ascundea în cuvintele Cuvântul 
trup sa făcut142 nu eram în stare nici măcar să bănuiesc143. Din tot ceea ce 
scripturile neau transmis despre isus Hristos, şi anume că a mâncat şi a 
băut, a dormit şi a umblat, sa veselit şi sa întristat, a vorbit înaintea oa
menilor, eu înţelesesem doar că trupul lui nu sa putut împreuna cu 
cuvântul tău decât prin mijlocirea unui suflet şi a unei minţi omeneşti. 
Lucrul acesta îl cunoaşte oricine ştie că cuvântul tău este neschimbător, 
aşa cum şi eu, pe măsura puterilor mele de atunci, îl cunoşteam deja; de 
fapt, nu aveam în această privinţă nici cea mai mică îndoială. Şintradevăr, 
a mişca în acest moment, după voinţă, membrele corpului, pentru ca mai 
apoi să nu le mai mişti, a simţi pe moment o anumită trăire, pentru a nu 
o mai simţi în momentul următor, a exprima, întrun moment oarecare, 
prin semne, gânduri înţelepte144, pentru ca mai apoi să rămâi tăcut, toate 
acestea sunt proprii şi unei minţi supuse schimbării. Dacă aceste relatări 
scrise despre viaţa lui ar fi neadevărate, atunci întreaga scriptură ar fi pri
mejduită de bănuiala minciunii şi nar mai rămâne în aceste cărţi nici o 
credinţă mântuitoare pentru neamul omenesc. Şi astfel, întrucât scripturile 
sunt adevărate, recunoşteam în Hristos un om integral; mă gândeam la el 
nu doar ca la ceva care are corp de om sau ca la un suflet unit cu un corp, 
dar fără puterea de a înţelege, ci ca la un om real, care era superior tuturor, 
dar nu pentru că ar fi întruchipat persoana Adevărului, ci fiindcă în el 
natura umană dobândise o mare strălucire şi fiindcă se bucura de o mai 
desăvârşită participare la înţelepciune.
Alypius, la rândul său, era de părere că credinţa catolicilor145 cu privire 
la un Dumnezeu îmbrăcat în trup trebuie luată în sensul că în Hristos 
nu ar exista suflet, ci doar dumnezeire şi trup; mai credea, de asemenea, 
că în învăţătura acestora nu i se atribuie lui Hristos puterea de înţelegere 
a omului. Şi, fiindcă era foarte convins că toate faptele relatate de tradi
ţie în legătură cu isus Hristos nu sar fi putut împlini decât printro 
făptură înzestrată cu viaţă şi cu raţiune, el se apropia cu mare greutate 
de credinţa creştină adevărată. Dar, în cele din urmă, recunoscând în 
părerea sa eroarea ereticilor apolinarişti146, a îmbrăţişat cu bucurie cre
dinţa bisericii universale.
În ceea ce mă priveşte, mărturisesc că nu am înţeles decât puţin mai 
târziu cât de mare este deosebirea între adevărul bisericii universale şi 
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caput xx

sed tunc lectis Platonicorum illis libris posteaquam inde admonitus 
quaerere incorpoream veritatem invisibilia tua per ea quae facta sunt 
intellecta conspexi et repulsus sensi, quid per tenebras animae meae con
templari non sinerer, certus esse te et infinitum esse nec tamen per locos 
finitos infinitosve diffundi et vere te esse, qui semper idem ipse esses, ex 
nulla parte nulloque motu alter aut aliter, cetera vero ex te esse omnia, 
hoc solo firmissimo documento, quia sunt, certus quidem in istis eram, 
nimis tamen, infirmus ad fruendum te. garriebam plane quasi peritus 
et, nisi in Christo, salvatore nostro, viam tuam quaererem, non peritus, 
sed periturus essem. iam enim coeperam velle videri sapiens plenus po
ena mea et non flebam, insuper et inflabar scientia. ubi enim erat illa 
aedificans caritas a fundamento humilitatis, quod est christus iesus? Aut 
quando illi libri me docerent eam? in quos me propterea, priusquam 
scripturas tuas considerarem, credo voluisti incurrere ut imprimeretur 
memoriae meae, quomodo ex eis affectus essem et, cum postea in libris 
tuis mansuefactus essem et curantibus digitis tuis contrectarentur vulnera 
mea, discernerem atque distinguerem, quid interesset inter praesumpti
onem et confessionem, inter videntes, quo eundum sit, nec videntes qua, 
et viam ducentem ad beatificam patriam non tantum cernendam sed et 
habitandam.
nam si primo sanctis tuis litteris informatus essem et in earum familia
ritate obdulcuisses mihi et post in illa volumina incidissem, fortasse aut 
abripuissent me a solidamento pietatis, aut si in affectu, quem salubrem 
imbiberam, perstitissem, putarem etiam ex illis libris eum posse concipi, 
si eos solos quisque didicisset.
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felul greşit în care Photinus147 interpretează cuvintele Cuvântul trup sa 
făcut148. De bună seamă că respingerea ereticilor pune mai bine în lumină 
gândirea bisericii tale şi conţinutul învăţăturii celei sănătoase. căci au 
trebuit să fie şi erezii, ca să se vădească cei încercaţi149 între cei neputincioşi.

capitolul al xx-lea
Lectura neoplatonicilor îi sporeşte lui Augustin 

vanitatea şi orgoliul

La acea vreme însă, după ce am citit scrierile filozofilor platonicieni şi 
mam simţit îndemnat să caut adevărul de dincolo de lumea corpurilor, 
am întrezărit cele nevăzute ale tale, care se pot înţelege cu puterea minţii 
prin toate cele ce sunt create150 şi, cu toate că am fost respins în încercarea 
mea, am înţeles cum era adevărul pe care nu mi se îngăduia săl contem
plu din cauza întunericului caremi stăpânea sufletul151. eram sigur că tu 
exişti şi că eşti nemărginit, fără ca, totuşi, să ai o întindere în spaţii, nici 
finite, nici infinite152; că tu eşti cu adevărat cel care este, cel care rămâi 
mereu acelaşi, fără să devii altul sau în alt fel în nici una dintre părţi şi în 
nici una dintre mişcări153. eram sigur, de asemenea, că toate celelalte 
lucruri îşi iau fiinţa de la tine şi că singura şi cea mai hotărâtoare dovadă 
în această privinţă este faptul că ele există154. Da, eram absolut convins 
de toate aceste adevăruri, şi totuşi rămâneam prea slab ca să mă bucur de 
tine. Pălăvrăgeam întruna, ca şi cum aş fi cunoscut bine despre ce este 
vorba, dar, dacă nu aş fi căutat calea către tine în Hristos, Mântuitorul 
nostru155, aş fi fost sortit nu cunoaşterii, ci pieirii156. Începusem deja să 
doresc să fiu socotit un înţelept şi, apăsat de această semeţie ca de o pe
deapsă, nu numai că nu plângeam, dar, pe deasupra, mă mai şi îngâmfam 
de ştiinţa mea157. căci unde era acea iubire care zideşte pe temelia smere
niei, adică pe isus Hristos? Puteau oare cărţile filozofilor platonicieni să 
mă înveţe despre această iubire? Dacă vrerea ta a fost să dau peste aceste 
cărţi înainte de a lua seama la sfintele tale scripturi, cred că prin aceasta 
ai intenţionat ca în memoria mea să se întipărească impresia pe care mia 
lăsato lectura lor, astfel încât mai târziu, când voi fi găsit alinarea în 
cărţile tale, iar rănile mele vor fi fost mângâiate de degetele tale tămădu
itoare, să fiu în stare să discern şi să disting ce deosebire există între o prea 
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caput xxi

itaque avidissime arripui venerabilem stilum spiritus tui et prae ceteris 
apostolum Paulum, et perierunt illae quaestiones, in quibus mihi ali
quando visus est adversari sibi et non congruere testimoniis legis et pro
phetarum textus sermonis eius, et apparuit mihi una facies eloquiorum 
castorum, et exultare cum tremore didici. et coepi et inveni, quidquid illac 
verum legeram, hac cum commendatione gratiae tuae dici, ut qui videt 
non sic glorietur, quasi non acceperit non solum id quod videt, sed etiam 
ut videat – quid enim habet quod non accepit? – et ut te, qui es semper 
idem, non solum admoneatur ut videat, sed etiam sanetur ut teneat, et 
qui de longinquo videre non potest, viam tamen ambulet, qua veniat et 
videat et teneat, quia, etsi condelectetur homo legi Dei secundum interiorem 
hominem, quid faciet de alia lege in membris suis repugnante legi mentis 
suae et se captivum ducente in legi peccati, quae est in membris eius? 
Quoniam iustus es, Domine; nos autem peccavimus, inique fecimus, impie 
gessimus, et gravata est super nos manus tua, et iuste traditi sumus antiquo 
peccatori, praeposito mortis, quia persuasit voluntati nostrae similitudi
nem voluntatis suae, qua in veritate tua non stetit. Quid faciet miser 
homo? Quis eum liberabit de corpore mortis huius nisi gratia tua per Iesus 
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mare încredere în sine şi mărturisirea propriei slăbiciuni158, între cei care 
văd unde este ţinta la care trebuie să ajungă, dar nu pot vedea calea pe 
care să meargă şi cei care cunosc calea călăuzitoare către acea patrie preafe
ricită, menită nu doar să fie contemplată, ci şi locuită159.
căci, dacă aş fi fost format de la început în spiritul sfintelor tale cărţi şi, 
deprinzândumă cu ele, aş fi gustat din dulceaţa iubirii faţă de tine, pen
tru ca după aceea sămi cadă în mână lucrările platonicienilor, poate că 
doctrina acestora ar fi năruit în mine temelia trainică a evlaviei; or, chiar 
şi dacă aş fi stăruit neclintit în starea de suflet mântuitoare de care mă 
îmbibasem citind scriptura, poate că aş fi ajuns să gândesc că ar fi cu 
putinţă ca cineva care nu ar fi citit decât scrierile acestor filozofi să do
bândească un câştig spiritual asemănător.

capitolul al xxi-lea
Din scrierile sfântului Apostol Pavel 
Augustin înţelege ce este smerenia

Am apucat deci cu nesaţ venerabilele scrieri inspirate de Duhul tău, şi 
mai ales pe cele ale Apostolului Pavel. La un moment dat, mi sa părut 
că sfântul Pavel se contrazice în spusele sale şi că semnificaţiile literale 
ale discursului său nu concordă cu mărturiile Legii şi ale Profeţilor, dar 
aceste dificultăţi au dispărut o dată pentru totdeauna; mia apărut cu 
limpezime că toate aceste curate cuvântări nu au decât o singură înfăţişare 
şi am învăţat să mă bucur cu cutremur160. Am început deci să citesc 
scriptura şi miam dat seama că tot ceea ce citisem adevărat în scrierile 
platonicienilor este spus şi în cărţile sfinte, dar de data aceasta cu sprijinul 
Harului tău, pentru ca acela care vede să nu se fălească de parcă ar fi pri
mit161 nu numai ceea ce vede, ci chiar putinţa de a vedea. căci ce are el 
cu adevărat pe care să nul fi primit ?162 Şi astfel, prin sprijinul Harului tău, 
omul nu numai că este îndemnat să te vadă pe tine, care rămâi mereu 
acelaşi, ci este şi întărit ca să te primească la sine; prin Harul tău şi cel 
aflat prea departe ca să te poată vedea se îndreaptă pe calea care îl aduce 
mai aproape de tine, să te vadă şi să te primească. căci, deşi orice om se 
bucură de legea lui Dumnezeu potrivit omului lăuntric163, cum se va împo
trivi el celeilalte legi din mădularele sale, cea care se luptă cu legea minţii 
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Christum Dominum nostrum, quem genuisti coaeternum et creasti in prin
cipio viarum tuarum, in quo princeps huius mundi non invenit quicquam 
morte dignum, te occidit eum; et evacuatum est chirografum, quod erat 
contrarium nobis.
Hoc illae litterae non habent. non habent illae paginae vultum pietatis 
huius, lacrimas confessionis, sacrificium tuum, spiritum contribulatum, cor 
contritum et humiliatum, populi salutem, sponsam civitatem, arram spiritus 
sancti, poculum pretii nostri. nemo ibi cantat: nonne Deo subdita erit 
anima mea? Ab ipso enim salutare meum: etenim ipse Deus meus et salutaris 
meus, susceptor meus: non movebor amplius. nemo ibi audit vocantem: 
venite ad me, qui laboratis. Dedignantur ab eo discere, quoniam mitis est 
et humilis corde. Abscondisti enim haec a sapientibus et prudentibus et reve
lasti ea parvulis. 
et aliud est de silvestri cacumine videre patriam pacis et iter ad eam non 
invenire et frustra conari per invia circum obsidentibus et insidiantibus 
fugitivis desertoribus cum principe suo leone et dracone, et aliud tenere 
viam illuc ducentem cura caelestis imperatoris munitam, ubi non latro
cinantur, qui caelestem militiam deserverunt; vitant enim eam sicut 
supplicium.
Haec mihi inviscerebantur miris modis, cum minimum apostolorum tuo
rum legerem, et consideraveram opera tua et expaveram.
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sale şi care îl face rob legii pământului care se află în mădularele lui?164 
Fiindcă tu eşti drept, Doamne165, noi însă am păcătuit, am săvârşit fărăde
legi166, neam purtat ca nişte nemernici şi mâna ta a apăsat greu asupra 
noastră167. cu dreptate neai dat pe mâna străvechiului stăpân al păcatu
lui, întâistătătorul morţii, fiindcă el a înduplecat voinţa noastră să se 
supună voinţei sale, care nu a rămas întru adevărul tău168. ce să facă ne
norocitul de om? Cine îl va elibera de trupul morţii acestuia, dacă nu Harul 
tău, prin Isus Hristos, Domnul nostru169, pe care lai născut să fie veşnic 
împreună cu tine şi lai zidit la începutul căilor tale170? În el, stăpânitorul 
acestei lumi171 nu a găsit nimic vrednic de moarte172, şi totuşi a lăsat să fie 
ucis; el este acela care a şters înscrisul care ne era împotrivă173.
cărţile platonicienilor nu conţin nimic din toate acestea. Paginile lor nu 
cuprind nici atmosfera de evlavie creştină, nici lacrimile mărturisirilor, 
nici jertfa care îţi este pe plac: un spirit chinuit, o inimă zdrobită şi sme
rită174; nu se vorbeşte acolo nici despre mântuirea poporului tău, nici 
despre cetatea cea sfântă, gătită ca o mireasă175, nici despre arvuna Duhului 
Sfânt176, nici despre potirul ispăşirii noastre. nimeni nu cântă în acele 
cărţi: Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Căci de la el vine 
mântuirea mea, el este Dumnezeul şi Mântuitorul meu, el este Sprijinitorul 
meu, ca să nu mă mai clatin177. nimeni nu aude din cărţile neoplatoni
cilor glasul care cheamă: Veniţi la mine, voi, cei care vă chinuiţi!178 filo
zofii au dispreţuit învăţătura lui Hristos fiindcă el este blând şi smerit în 
inimă179; căci tu ai ascuns toate acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi leai 
descoperit pruncilor 180.
una este ca din vârful unui munte împădurit să zăreşti patria păcii, fără 
să fii în stare să găseşti drumul către ea, să te istoveşti în zadar prin ţinu
turi neumblate, înconjurat de năvălirile şi capcanele întinse de dezertorii 
fugiţi din cetatea păcii şi îndrumaţi de căpetenia lor, leul şi şarpele181, şi 
altceva să urmezi calea deschisă care duce întracolo, drumul ocrotit prin 
grija împăratului ceresc, unde nu tâlhăresc fugarii din oştirea cerească, 
deoarece îl ocolesc ca pe un loc de tortură.
Toate aceste adevăruri au pătruns în adâncurile fiinţei mele182 pe căi mi
raculoase atunci când am citit pe cel mai mic dintre apostolii tăi183; privind 
cu luareaminte la lucrările tale, am fost cuprins de înfiorare.
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Liber Viii

caput i

Deus meus, recorder in gratiarum actione tibi et confitear misericordias 
tuas super me. Perfundantur ossa mea dilectione tua et dicant: Domine, 
quis similis tibi? Dirupisti vincula mea: sacrificem tibi sacrificium laudis. 
Quomodo dirupisti ea, narrabo, et dicent omnes, qui adorant te, cum 
audient haec: benedictus Dominus in caelo et in terra; magnum et mirabile 
nomen eius.
inhaeserant praecordiis meis tua, et undique circumvallabar abs te. De 
vita tua aeterna certus eram, quamvis eam in aenigmate et quasi per spe
culum videram; dubitatio tamen omnis de incorruptibili substantia, quod 
ab illa esset omnis substantia, ablata mihi erat, nec certior de te, sed 
stabilior in te esse cupiebam. De mea vero temporali vita nutabant omnia 
et mundandum erat cor a fermento veteri; et placebat via ipse salvator et 
ire per eius angustias adhuc pigebat.
et immisisti in mentem meam visumque est bonum in conspectu meo 
pergere ad simplicianum, qui mihi bonus apparebat servus tuus et luce
bat in eo gratia tua. Audieram etiam, quod a iuventute sua devotissime 
tibi viveret; iam vero tunc senuerat et longa aetate in tam bono studio 
sectandae viae tuae multa expertus, multa edoctus mihi videbatur: et vere 
sic erat. unde mihi ut proferret volebam conferenti secum aestus meos, 
quis esset aptus modus sic affecto, ut ego eram, ad ambulandum in via 
tua.
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cArTeA A Viii-A

capitolul i
Dorinţa de a avea o viaţă mai curată îl determină 

pe Augustin săl caute pe simplicianus, 
un om dedicat lui Dumnezeu

Dumnezeul meu, trebuie să fiu plin de recunoştinţă faţă de tine şi să 
mărturisesc toate îndurările pe care leai avut faţă de mine! să se cufunde 
oasele mele în iubirea ta şi să spună: Doamne, cine este asemenea ţie1? Tu 
ai rupt lanţurile mele. Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă2. Voi povesti cum 
ai rupt aceste lanţuri, iar toţi cei care te adoră, când vor auzi ce am de 
spus, vor zice: Binecuvântat fie Domnul în cer şi pe pământ! Mare şi minu
nat este numele său! 3
cuvintele tale mi sau înrădăcinat în adâncul inimii şi din toate părţile 
sunt înconjurat de tine ca de un meterez de apărare. eram sigur de viaţa 
ta veşnică, deşi o văzusem abia ca întro enigmă şi ca prin oglindă4. 
scăpasem de orice îndoială cu privire la substanţa ta incoruptibilă şi la 
faptul că orice altă substanţă de la ea purcede; nu mai doream acum mai 
multe dovezi despre tine, ci doream să fiu mai statornic întru tine5. În 
viaţa mea lumească, totul se clătina încă, iar inima mea trebuia să se cureţe 
de aluatul cel vechi6. Miar fi plăcut să urmez adevărata cale, pe 
Mântuitorul însuşi, dar îmi venea încă foarte greu să păşesc prin strâm
torile sale7.
Atunci ai trimis în mintea mea gândul, care mi sa părut bun şi înaintea 
feţei mele8, să plec săl caut pe simplicianus9, omul care mi se înfăţişa ca 
un bun slujitor al tău şi în care strălucea Harul tău. Auzisem despre el că, 
încă din tinereţe, a dus o viaţă plină de dăruire şi de evlavie. La vremea 
aceea el era deja bătrân şi mi se părea că o viaţă atât de îndelungată, trăită 
cu râvnă pe căile tale, la făcut să dobândească multă experienţă şi învă
ţătură; desigur că aşa şi era. De aceea, mam hotărât săi cer părerea 
asupra frământărilor mele pentru ca, potrivit cu starea sufletească în care 
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2Videbam enim plenam ecclesiam, et alius sic ibat, alius autem sic. Mihi 
autem displicebat, quod agebam in saeculo, et oneri mihi erat valde non 
iam inflammantibus cupiditatibus, ut solebant, spe honoris et pecuniae 
ad tolerandam illam servitutem tam gravem. iam enim me illa non de
lectabant prae dulcedine tua et decore domus tuae, quam dilexi, sed adhuc 
tenaciter colligabar ex femina, nec me prohibebat apostolus coniugari, 
quamvis exhortaretur ad melius maxime volens omnes homines sic esse, 
ut ipse erat. sed ego infirmior eligebam molliorem locum et propter hoc 
unum volvebar in ceteris languidus et tabescens curis marcidis, quod et 
in aliis rebus, quas nolebam pati, congruere cogebar vitae coniugali, cui 
deditus obstringebar.
Audieram ex ore veritatis esse spadones, qui se ipsos absciderunt propter 
regnum caelorum; sed, qui potest, inquit, capere, capiat. Vani sunt certe 
omnes homines, quibus non inest Dei scientia, nec de his, quae videntur bona, 
potuerunt invenire eum, qui est. At ego iam non eram in illa vanitate; 
transcenderam eam et contestante universa creatura inveneram te crea
torem nostrum et verbum tuum apud te Deum tecumque unum Deum, 
per quod creasti omnia.
et est aliud genus impiorum, qui cognoscentes Deum non sicut Deum glo
rificaverunt aut gratias egerunt. in hoc quoque incideram, et dextera tua 
suscepit me et inde ablatum posuisti, ubi convalescerem, quia dixisti ho
mini: ecce pietas est sapientia, et: noli velle videri sapiens, quoniam dicentes 
se esse sapientes stulti facti sunt. et inveneram iam bonam margaritam, et 
venditis omnibus, quae haberem, emenda erat, et dubitabam.
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mă aflam, sămi arate cea mai bună metodă de a mă apropia şi de a um
bla pe calea ta.
Vedeam că biserica era plină de credincioşi, şi fiecare urma calea proprie. 
Viaţa pe care o duceam în lumea aceasta îmi devenise foarte neplăcută; 
era pentru mine o mare povară, de vreme ce poftele nestăpânite, dorinţa 
de onoruri şi de bani nu mă mai înflăcărau ca odinioară, întărindumă 
ca să pot suporta o robie atât de apăsătoare. Toate aceste lucruri nu mă 
mai atrăgeau deloc în comparaţie cu dulceaţa ta şi cu podoaba casei tale, 
pe care am iubito10; eram totuşi încă strâns înlănţuit de atracţia pentru 
femeie. este adevărat că Apostolul nu mă oprea să mă căsătoresc, deşi el 
ne îndeamnă către o stare mai bună, dorind cu tărie ca toţi oamenii să fie 
aşa cum el însuşi era. Dar, întrucât eu eram mult mai slab, am fost ispitit 
să aleg alternativa cea mai comodă, şi acesta era singurul motiv pentru 
care, vlăguit şi epuizat, mă lăsam în continuare frământat de vechile mele 
nelinişti enervante; căci, odată cu viaţa conjugală de care mă simţeam 
atras şi căreia îi fusesem făgăduit11, aş fi fost oricum silit să mă împac cu 
multe alte neajunsuri, pe care nu voiam să le îndur.
Am auzit din chiar gura Adevărului că există eunuci care sau făcut ei înşişi 
pe sine eunuci, de dragul împărăţiei cerurilor12; dar, mai spune Apostolul, 
cine poate înţelege, să înţeleagă13. Deşerţi cu adevărat sunt toţi oamenii în 
care nu locuieşte ştiinţa lui Dumnezeu şi care, pornind de la bunătăţile care 
se văd, nu au fost în stare săl găsească pe Acela care este14. eu însă depăşisem 
deja această deşertăciune; mă ridicasem mai presus de ea şi, prin mărturia 
adeveritoare a întregii creaţii, team descoperit pe tine, creatorul nostru, 
şi cuvântul tău, care este Dumnezeu alături de tine, un singur Dumnezeu 
împreună cu tine, prin care ai creat toate lucrurile15.
Mai există şi un alt neam de nelegiuiţi, aceia care, deşi lau cunoscut pe 
Dumnezeu, nu lau mărit ca pe un Dumnezeu şi nu iau adus mulţumiri16. 
În această greşeală căzusem şi eu, dar mâna ta dreaptă a fost reazemul meu17, 
ma scos din greşeală şi ma aşezat întrun loc unde sămi redobândesc 
sănătatea, fiindcă tu ai spus omului: Iată, evlavia înseamnă înţelepciunea18 
şi nu dori să pari înţelept19, căci aceia care au spus că sunt înţelepţi au ajuns 
nebuni20. Descoperisem deja măgăritarul cel bun21, îmi mai rămânea doar 
să vând tot ceea ce aveam şi săl cumpăr, iar eu încă mai şovăiam.
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caput ii

Perrexi ergo ad simplicianum, patrem in accipienda gratia tunc episcopi 
Ambrosii et quem vere ut patrem diligebat. narravi ei circuitus erroris 
mei. ubi autem commemoravi legisse me quosdam libros Platonicorum, 
quos Victorinus quondam rhetor urbis romae, quem christianum de
functum esse audieram, in latinam linguam transtulisset, gratulatus est 
mihi, quod non in aliorum philosophorum scripta incidissem plena falla
ciarum et deceptionum secundum elementa huius mundi, in istis autem 
omnibus modis insinuari Deum et eius verbum. Deinde, ut me exhorta
retur ad humilitatem christi sapientibus absconditam et revelatam parvu
lis, Victorinum ipsum recordatus est, quem, romae cum esset, 
familiarissime noverat, deque illo mihi narravit quod non silebo. Habet 
enim magnam laudem gratiae tuae confitendam tibi, quemadmodum ille 
doctissimus senex et omnium liberalium doctrinarum peritissimus quique 
philosophorum tam multa legerat et diiudicaverat, doctor tot nobilium 
senatorum, qui etiam ob insigne praeclari magisterii, quod cives huius 
mundi eximium putant, statuam romano foro meruerat et acceperat, 
usque ad illam aetatem venerator idolorum sacrorumque sacrilegorum 
particeps, quibus tunc tota fere romana nobilitas inflata spirabat populo 
osirim et omnigenum Deum monstra et Anubem latratorem, quae ali
quando contra Neptunum et Veneram contraque Minervam tela tenuerant 
et a se victis iam roma supplicabat, quae iste senex Victorinus tot annos 
ore terricrepo defensitaverat, non erubuerit esse puer christi tui et infans 
fontis tui subiecto collo ad humilitatis iugum et edomita fronte ad crucis 
opprobrium.

o, Domine, Domine, qui inclinasti caelos et descendisti, tetigisti montes, et 
fumigaverunt, quibus modis te insinuasti illi pectori?
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capitolul al ii-lea
simplicianus îi povesteşte lui Augustin 

convertirea retorului Victorinus

Am plecat deci săl caut pe simplicianus, un adevărat părinte întru Har 
pentru Ambrozie, care pe atunci era episcop şi carel iubea pe simplicianus 
ca pe un adevărat părinte22. iam povestit despre întregul traseu al rătă
cirilor mele. când iam adus la cunoştinţă că am citit câteva din cărţile 
filozofilor platonicieni, traduse în limba latină de Victorinus, care fusese 
odinioară profesor de retorică la roma şi care, după cum auzisem, a 
murit creştin23, simplicianus ma felicitat că nu am dat peste scrierile 
altor filozofi, pline le năluciri şi de înşelătorii, potrivit stihiilor acestei 
lumi24; căci în lucrările platonicienilor Dumnezeu şi cuvântul său sau 
strecurat în numeroase chipuri25. Apoi, pentru a mă îndemna spre sme
renia întru Hristos, care fusese ascunsă celor înţelepţi şi dăruită pruncilor26, 
mia relatat amintirile sale despre Victorinus, pe care îl cunoscuse foarte 
îndeaproape, pe când era la roma. nu voi trece sub tăcere faptele pe care 
mi lea povestit simplicianus, pentru că ele arată marea laudă a Harului 
tău, pe care trebuie să o mărturisesc. Victorinus fusese un bătrân foarte 
învăţat, cu o profundă cunoaştere a tuturor ştiinţelor liberale27, care citise 
un mare număr de cărţi de filozofie şi publicase comentarii asupra lor. ca 
maestru şi învăţător al multor nobili senatori şi în semn de recunoaştere a 
vestitului său talent de profesor, a fost socotit vrednic să i se acorde cea 
mai înaltă onoare a acestei lumi: înălţarea statuii sale în forul roman. el 
rămăsese, aşadar, până la vârsta sa înaintată un închinător la idoli şi un 
părtaş la riturile nelegiuite, de care se entuziasma la acea vreme aproape 
întreaga nobilime romană28, care insufla poporului patima sa pentru osiris 
şi pentru tot felul de zei monstruoşi şi pentru Anubis cel lătrător, care ridica
seră odinioară armele împotriva lui Neptun, a Venerei şi împotriva Minervei 
şi cărora roma ajunsese să li se închine după ce îi învinsese29. Victorinus, 
ajuns acum om bătrân, apărase aceste zeităţi timp de atâţia ani de zile cu 
o elocvenţă teribilă30, şi totuşi nu sa ruşinat deloc să devină un slujitor al 
Hristosului tău şi un copil al izvorului tău, plecânduşi grumazul în jugul 
smereniei şi înclinânduşi fruntea trufaşă în faţa ocării crucii.
o, Doamne, Doamne, tu, care ai aplecat cerurile şi ai coborât, tu, care ai atins 
munţii şi au fumegat31, prin ce mijloace teai strecurat întro astfel de inimă?
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Legebat, sicut ait simplicianus, sanctam scripturam omnesque christianas 
litteras investigabat studiosissime et perscrutabatur et dicebat simpliciano 
non palam, sed secretius et familiarius: „noveris iam me esse christia
num?“. et respondebat ille: „non credam nec deputabo te inter christi
anos, nisi in ecclesia christi videro.“ ille autem irridebat dicens: „ergo 
parietes faciunt christianos?“ et hoc saepe dicebat, iam se esse christianum, 
et simplicianus illud saepe respondebat et saepe ab illo parietum irrisio 
repetebatur. Amicos enim suos reverebatur offendere, superbos daemo
nicolas, quorum ex culmine babylonicae dignitatis quasi ex cedris Libani, 
quas nondum contriverat Dominus, graviter ruituras in se inimicitias arbi
trabatur. sed posteaquam legendo et inhiando hausit firmitatem timuitque 
negari a christo coram angelis sanctis, si eum timeret coram hominibus 
confiteri, reusque sibi magni criminis apparuit erubescendo de sacramen
tis humilitatis verbi tui et non erubescendo de sacris sacrilegis superborum 
daemoniorum, quae imitator superbus acceperat, depuduit vanitati et 
erubuit veritati subitoque et inopinatus ait simpliciano, ut ipse narrabat: 
„eamus in ecclesiam: christianus volo fieri.“ At ille non se capiens laetitia 
perrexit cum eo. ubi autem imbutus est primis instructionis sacramentis, 
non multo post etiam nomen dedit, ut per baptismum regenereratur 
mirante roma, gaudente ecclesia. superbi videbant et irascebantur, den
tibus suis stridebant et tabescebant: servo autem tuo Dominus Deus erat 
spes eius et non respiciebat in vanitates et insanias mendaces.

Denique ut ventum est ad horam profitendae fidei, quae verbis certis 
conceptis retentisque memoriter de loco eminentiore in conspectu populi 
fidelis romae reddi solet ab eis, qui accessuri sunt ad gratiam tuam, 
oblatum esse dicebat Victorino a presbyteris, ut secretius redderet, sicut 
nonnulis, qui verecundia trepidaturi videbantur, offerri mos erat; illum 
autem maluisse salutem suam in conspectu sanctae multitudinis profiteri. 
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După cum mia povestit simplicianus, Victorinus citea sfânta scriptură 
şi cerceta cu multă atenţie şi cu dorinţa de a le pătrunde înţelesurile toate 
scrierile creştine; nu în public, ci cu discreţie, asemenea unui prieten, îi 
declara adesea lui simplicianus: „Ştii că sunt deja creştin?“ simplicianus 
îi răspundea: „nu te voi crede şi nu te voi socoti în numărul creştinilor 
decât atunci când te voi vedea în biserica lui Hristos.“ Victorinus îi răs
pundea însă în glumă: „oare zidurile bisericii îl fac pe om creştin?“ el 
repeta deci mereu că este deja creştin şi, la răspunsul de mai sus al lui 
simplicianus, repeta mereu gluma cu pereţii bisericii. căci se temea săi 
supere pe prietenii săi, trufaşi închinători la demoni32, şi credea că, dacă 
iar jigni, de pe culmile demnităţii lor babilonice, asemenea vârfurilor 
unor cedri de Liban pe care Domnul încă nu ia sfărâmat33, se vor prăvăli 
asupra sa duşmăniile lor copleşitoare. Dar, după aceea, citind cu nesaţ 
cărţile creştine a sorbit din ele tărie şi a început să se îngrijoreze că va fi 
respins de Hristos înaintea sfinţilor îngeri, ca unul care sa temut săl 
mărturisească pe el înaintea oamenilor34 şia dat seama că sar face vinovat 
de o mare crimă dacă sar ruşina de sfintele taine instituite de cuvântul 
tău la vremea smeririi sale, el, care nu se ruşinase de misterele nelegiuite 
ale demonilor celor trufaşi, al căror trufaş admirator acceptase să fie el 
însuşi. A pierdut astfel orice sfială faţă de deşertăciunea omenească şi nu 
sa mai ruşinat decât în faţa Adevărului. brusc şi când nimeni nu se mai 
aştepta, ia spus lui simplicianus, după cum acesta însuşi mia relatat: 
„să mergem ia biserică! Vreau să devin creştin!“ simplicianus, abia stru
ninduşi bucuria, la însoţit la biserică. nu mult după ce a primit însem
narea cu primele taine ale credinţei35, şia înscris numele între cei care 
urmau să renască prin botez36, spre marea mirare a romei şi spre bucu
ria bisericii. cei trufaşi au văzut aceasta şi sau mâniat, au scrâşnit din 
dinţi şi sau ofilit37. Dar tu, Doamne, Dumnezeule, ai fost pentru robul 
tău nădejdea lui şi el nu şia mai întors privirile spre lumi deşarte şi spre 
nelegiuiri mincinoase38.
A venit în sfârşit şi ora când trebuia făcută profesiunea de credinţă. La 
roma era obiceiul ca aceia care erau pe cale să primească Harul tău să 
rostească de pe un loc mai ridicat, în faţa poporului credincios, o anumită 
îmbinare de cuvinte, învăţată pe de rost. simplicianus mia spus că preo
ţii iau propus lui Victorinus săşi rostească profesiunea de credinţă în 
secret, după cum era obiceiul să li se propună adesea acelora care păreau 
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non enim erat salus quam docebat in rhetorica, et tamen eam publice 
professus erat. Quanto minus ergo vereri debuit mansuetum gregem 
tuum pronuntians verbum tuum, qui non verebatur in verbis suis turbas 
insanorum? itaque ubi ascendit, ut redderet, omnes sibimet invicem, 
quisque ut eum noverat, instrepuerunt nomen eius strepitu gratulationis. 
Quis autem ibi non eum noverat? et sonuit presso sonitu per ora cunc
torum collaetantium: „Victorinus, Victorinus“. cum sonuerunt exulta
tione, quia videbant eum, et cito siluerunt intentione, ut audirent eum. 
Pronuntiavit ille fidem veracem praeclara fiducia, et volebant eum omnes 
rapere intro in cor suum. et rapiebant amando et gaudendo: hae rapien
tium manus erant.

caput iii

Deus bone, quid agitur in homine, ut plus gaudeat de salute desperatae 
animae et de maiore periculo liberatae, quam si spes ei semper affuisset 
aut periculum minus fuisset? et enim tu quoque, misericors pater, plus 
gaudes de uno paenitente quam de nonaginta novem iustis, quibus non opus 
est paenitentia. et nos cum magna iucunditate audimus, cum audimus 
quam exultantibus pastoris umeris reportetur ovis, quae erraverat, et 
drachma referatur in thesauros tuos collaetantibus vicinis mulieri, quae 
invenit, et lacrimas excutit gaudium sollemnitatis domus tuae, cum legitur 
in domo tua de minore filio tuo, quoniam mortuus erat et revixit, perierat 
et inventus est. gaudes quippe in nobis et in angelis tuis sancta caritate 
sanctis. nam tu semper idem, qui ea quae non semper nec eodem modo 
sunt eodem modo semper nosti omnia.
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că vor fi stânjeniţi datorită unei timidităţi fireşti; el însă a preferat săşi 
rostească formula de mântuire înaintea sfintei adunări. În retorica pe care 
o preda elevilor nu se afla mântuire, şi totuşi lecţiile se făceau în public. 
Dacă nu sa temut săşi rostească propriile cuvinte înaintea unor gloate de 
nebuni, cu atât mai puţin ar fi trebuit să se teamă să rostească cuvântul 
tău în faţa blândei tale turme. Şi astfel, când el sa ridicat pentru aşi rosti 
profesiunea de credinţă, cei de faţă, care îl cunoşteau cu toţii, au început 
să şoptească numele lui unul către altul, cu murmure de felicitare. 
Întradevăr, cine nu îl cunoştea? În bucuria generală, se auzeau strigăte 
înăbuşite: „Victorinus, Victorinus!“ Îndată ce lau văzut, au început să 
murmure cu însufleţire, dar imediat după aceea sa făcut o mare tăcere, în 
dorinţa de al asculta. Victorinus şia mărturisit credinţa cea adevărată cu 
o admirabilă încredere în sine şi toţi voiau săl cuprindă în braţe şi săl 
aşeze în adâncul inimii lor. iubirea şi bucuria, acestea erau cele două braţe 
care lau cuprins39.

capitolul al iii-lea
Dumnezeu se bucură foarte mult de convertirea  

unui păcătos

bunule Dumnezeu, ce se întâmplă în om astfel încât el se bucură mai mult 
de mântuirea unui suflet deznădăjduit sau a unuia scăpat dintro mare pri
mejdie decât de cea a sufletelor care şiau păstrat neatinsă nădejdea mântu
irii sau a celor care sau aflat întro primejdie mai mică? chiar şi tu, 
preaîndurătorule părinte, şi tu te bucuri mai mult pentru un păcătos care se 
pocăieşte decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de pocăinţă40. 
suntem foarte bucuroşi şi mulţumiţi atunci când auzim că oaia care fusese 
rătăcită este adusă acasă pe umerii fericiţi ai păstorului şi că banul pierdut se 
reîntoarce în vistieria ta, adus de femeia care la găsit, spre marea bucurie a 
vecinilor săi41. când se citeşte în casa ta despre fiul tău mai mic că a fost mort 
şi a înviat, pierdut a fost şi a fost regăsit42, această bucurie solemnă din biserica 
ta smulge lacrimi din ochii noştri. cu adevărat tu eşti acela care te bucuri în 
noi şi în îngerii tăi, sfinţiţi printro iubire sfântă. căci tu rămâi mereu acelaşi 
şi ţie îţi sunt cunoscute dintotdeauna, întrun chip nestrămutat, toate lucru
rile care nici nu au existat întotdeauna şi nici nu rămân neschimbate.
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Quid ergo agitur in anima, cum amplius delectatur inventis aut redditis 
rebus, quas diligit, quam si eas semper habuisset? contestantur enim et 
cetera et plena sunt omnia testimoniis clamantibus: „ita est.“ Triumphant 
victor imperator et non vicisset, nisi pugnavisset, et quanto maius peri
culum fuit in proelio, tanto est gaudium maius in triumpho. iactat tem
pestas navigantes minaturque naufragium; omnes futura morte pallescunt: 
tranquillatur caelum et mare, et exultant nimis, quoniam timuerunt ni
mis. Aeger est carus et vena eius malum renuntiat; omnes, qui eum sal
vum cupiunt, aegrotant simul animo: fit ei recte et nondum ambulat 
pristinis viribus, et fit iam tale gaudium, quale non fuit, cum antea salvus 
et fortis ambularet. easque ipsas voluptates humanae vitae etiam non 
inopinatis et praeter voluntatem irruentibus, sed institutis et voluntariis 
molestiis homines adquirunt. edendi et bibendi voluptas nulla est, nisi 
praecedat esuriendi et sitiendi molestia. et ebriosi quaedam salsiuscula 
comedunt, quo fiat molestus ardor, quem dum extinguit potatio, fit de
lectatio. et institutum est, ut iam pactae sponsae non tradantur statim, 
ne vile habeat maritus datam, quam non suspiraverit sponsus dilatam.

Hoc in turpi et execranda laetitia, hoc in ea, quae concessa et licita est, in ipsa 
sincerissima honestate amicitiae, hoc in eo, qui mortuus erat et revixit, perie
rat et inventus est: ubique maius gaudium molestia maiore praeceditur. 
Quid est hoc, Domine Deus meus, cum tu aeternum tibi, tu pse sis gau
dium, et quaedam de te circa te semper gaudeant? Quid est, quod haec 
rerum pars alternat defectu et profectu, offensionibus et conciliationibus? 
An is est modus earum, et tantum dedisti eis, cum a summis caelorum 
usque ad ima terrarum ab initio usque in finem saeculorum, ab angelo 
usque ad vermiculum, a motu primo usque ad extremum omnia genera 
bonorum et omnia iusta opera tua suis quaeque sedibus locares et suis 
quaeque temporibus ageres? ei mihi, quam excelsus es in excelsis et quam 
profundus in profundis! et nusquam recedis, et vix redimus ad te.
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ce se petrece, aşadar, în suflet atunci când el se bucură mai mult de lu
crurile pe care, iubindule, le găseşte sau le redobândeşte decât de cele 
pe care lea avut întotdeauna cu sine? Dovedesc acest fapt atâtea lucruri 
în jurul nostru şi totul este plin de mărturii care strigă: „Aşa este!“ un 
împărat victorios îşi serbează triumful, dar nu ar fi ajuns la victorie dacă 
nu ar fi luptat, şi cu cât primejdia în luptă a fost mai mare, cu atât mai 
mare este bucuria în triumf. Pe nişte marinari îi izbeşte o furtună şi îi 
ameninţă naufragiul. Toţi pălesc la gândul morţii ce stă să vină43; dar când 
cerul şi marea se liniştesc toţi sar în sus de bucurie, pe măsura spaimei pe 
care au trăito. cineva care ne este drag se îmbolnăveşte şi pulsul său ne 
indică primejdia. Toţi cei care dorim săl vedem sănătos suferim alături 
de el cu sufletul. La un moment dat, începe să se simtă bine şi începe să 
meargă, deşi nu cu vioiciunea de odinioară; bucuria noastră este cu mult 
mai mare acum decât înainte, când umbla sănătos şi plin de vigoare. chiar 
şi plăcerile obişnuite ale vieţii omeneşti le dobândim din necazuri, dar nu 
din necazuri neaşteptate năpădindune împotriva dorinţei noastre, ci din 
necazuri pe care ni le pregătim noi înşine în mod intenţionat. Plăcerea 
de a mânca şi de a bea nu înseamnă nimic dacă nu am simţit mai înainte 
neplăcerea de a fi flămând sau însetat. beţivii mănâncă ceva mai sărat 
pentru aşi produce un fel de sete arzătoare şi supărătoare, astfel încât, 
stingândo cu băutură, săşi procure o plăcere şi mai mare. există obice
iul ca logodnicele deja făgăduite să nu fie încredinţate imediat bărbaţilor 
lor, pentru ca, îndurând această amânare, bărbatul devenit soţ să nu 
dispreţuiască un bun după care a suspinat44.
Astfel, atât întro bucurie ruşinoasă şi demnă de dispreţ, cât şi întruna 
îngăduită şi îndreptăţită, atât în prietenia cea mai sinceră şi mai plină de 
curăţenie, cât şi în cazul tânărului care mort a fost şi a înviat, pierdut a fost 
şi a fost regăsit45, peste tot vedem cum bucuria este cu atât mai mare, cu 
cât suferinţa care o precedă este mai mare.
De ce se întâmplă aşa, Doamne, Dumnezeul meu, de vreme ce tu însuţi 
eşti pentru tine o veşnică bucurie şi de vreme ce eşti înconjurat de nişte 
creaturi care îşi găsesc în tine bucuria? cum se face că, în această lume a 
lucrurilor pe care le cunoaştem, scăderea şi înaintarea, înfruntările şi îm
păcările îşi urmează mereu unele altora? este oare aceasta măsura proprie 
a creaţiei46 şi datul pe care i lai hărăzit atunci când, din înălţimile ceru
rilor47 şi până în adâncurile pământului, de la începutul timpului şi până 
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caput iv

Age, Domine, fac excita et revoca nos, accende et rape, flagra, dulcesce: 
amemus, curramus. nonne multi ex profundiore tartaro caecitatis quam 
Victorinus redeunt ad te et accedunt et illuminantur recipientes lumen, 
quod si qui recipiunt, accipiunt a te potestatem, ut filii tui fiant? sed si 
minus noti sunt populis, minus de illis gaudent etiam qui noverunt eos. 
Quando enim cum multis gaudetur, et in singulis uberius est gaudium, 
quia fervefaciunt se et inflammantur ex alterutro. Deinde, quod multis 
noti, multis sunt auctoritati ad salutem et multis praeeunt secuturis, ide
oque multum de illis et qui eos praecesserunt laetantur, quia non de solis 
laetantur. 
Absit enim, ut in tabernaculo tuo prae pauperibus accipiantur personae 
divitum aut prae ignobilibus nobiles, quando potius infirma mundi ele
gisti, ut confunderes fortia, et ignobilia huius mundi elegisti et contemptibi
lia et ea quae non sunt, tamquam sint, ut ea quae sunt evacuares. et tamen 
idem ipse minimus apostolorum tuorum, per cuius linguam tua ista verba 
sonuisti, cum Paulus proconsul per eius militiam debellata superbia sub 
lene iugum christi tui missus esset regis magni provincialis effectus, ipse 
quoque ex priore saulo Paulus vocari amavit ob tam magnae insigne 
victoriae. Plus enim hostis vincitur in eo, quem plus tenet et de quo 
plures tenet. Plus autem superbos tenet nomine nobilitatis et de his plu
res nomine auctoritatis. Quanto igitur gratius cogitabatur Victorini pec
tus, quod tamquam inexpugnabile receptaculum diabolus obtinuerat, 
Victorini lingua, quo telo grandi et acuto multos peremerat, abundantius 
exultare oportuit filios tuos, quia rex noster alligavit fortem, et videbant 
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la sfârşitul veacurilor, de la înger şi până la vierme, de la cea dintâi mişcare 
şi până la cea din urmă, ai rânduit tuturor întruchipărilor binelui şi tu
turor lucrărilor tale celor drepte câte un loc al fiecăreia şi leai potrivit pe 
fiecare la vremea lor? Vai, cât eşti de înalt în cele înalte şi cât de adânc în 
cele adânci! nu te depărtezi niciodată de noi, şi totuşi cât de greu ne este 
să ne reîntoarcem la tine!

capitolul al iv-lea
convertirea oamenilor mari produce 

mai multă bucurie decât a celor de rând

Vino, Doamne, fă să ne trezim şi cheamăne la tine, înflăcăreazăne şi ne 
răpeşte! fă să simţim mireasma şi dulceaţa ta! fie să te iubim şi să alergăm 
către tine! cine poate nega că mulţi sunt aceia care sau reîntors către tine 
dintrun iad al orbirii mai adânc decât cel al lui Victorinus? ei sau apro
piat de tine şi sau iluminat primind lumina ta; odată cu lumina, ei au 
primit de la tine puterea de a deveni fii ai tăi48. Dar, întrucât aceştia sunt 
mai puţin cunoscuţi de ceilalţi oameni decât Victorinus, cu privire la 
convertirea acestora se bucură mai puţin până şi cei care îi cunosc bine. 
căci, atunci când un număr mai mare de oameni se bucură împreună, şi 
bucuria fiecăruia este mai mare, deoarece se înfierbântă şi se înflăcărează 
unul de la altul. Mai mult încă, aceia care sunt cunoscuţi de multă lume 
arată şi altora drumul spre mântuire; datorită autorităţii lor, ei deschid 
calea pe care sunt urmaţi de ceilalţi. iată de ce se bucură atât de mult de 
convertirea lor cei care iau precedat în credinţă; căci se bucură nu doar 
cu privire la aceştia, ci şi la cei care îi vor urma.
Departe de mine gândul că în cortul tău sunt mai bine primite persoanele 
bogate în comparaţie cu cei săraci sau cei nobili înaintea celor de rând! 
ba dimpotrivă, tu ai ales cele slabe ale lumii, ca să le dai de ruşine pe cele 
puternice, ai ales cele de rând ale acestei lumi şi cele vrednice de dispreţ: ai 
ales pe cele care nu sunt nimic ca şi cum ar fi ceva, pentru ca astfel să desfi
inţezi pe cele ce sunt49. Şi totuşi, însuşi cel mai mic dintre apostolii tăi50, prin 
a cărui limbă ai făcut să răsune aceste cuvinte, a dorit să îşi schimbe nu
mele vechi şi din saul să se numească Pavel, în semn de amintire a unei 
mari biruinţe; zdrobind prin râvna şi prin curajul său trufia proconsulului 
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vasa eius erepta mundari et aptari in honorem tuum et fieri utilia Domino 
ad omne opus bonum.

caput v

sed ubi mihi homo tuus simplicianus de Victorino ista narravit, exarsi 
ad imitandum: ad hoc enim et ille narraverat. Posteaquam vero et illud 
addidit, quod imperatoris iuliani temporibus lege data prohibiti sunt 
christiani docere litteraturam et oratoriam – quam legem ille amplexus 
loquacem scholam deserere maluit quam verbum tuum, quo linguas in
fantium facis disertas – non mihi fortior quam felicior visus est, quia in
venit occasionem vacandi tibi. cui rei ego suspirabam ligatus non ferro 
alieno, sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus et inde 
mihi catenam fecerat et constrinxerat me. 
Quippe ex voluntate perversa facta est libido, et dum consuetudini non 
resistitur, facta est necessitas. Quibus quasi ansulis sibimet innexis – unde 
catenam appellavi – tenebat me obtrictum dura servitus. Voluntas autem 
nova, quae mihi esse coeperat, ut te gratis colerem fruique te vellem, 
Deus, sola certa iucunditas, nondum erat idonea ad superandam priorem 
vetustate roboratam. ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa 
carnalis, illa spiritalis, confligebant inter se atque discordando dissipabant 
animam meam.
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sergius Paulas, la condus pe acesta sub blândul jug al Hristosului tău, 
prefăcândul întrun umil supus al marelui împărat51. Mult mai mare este 
victoria împotriva duşmanului nostru când e vorba despre cineva pe care 
demonul îl ţine mai strâns în stăpânire şi de care depind mai mulţi oa
meni; cel rău are o stăpânire mai durabilă asupra celor suspuşi, datorită 
orgoliului rangului lor, şi prin aceştia stăpâneşte un mare număr de oa
meni, datorită prestigiului şi autorităţii lor în această lume52. Aşadar, cu 
cât fiii tăi se gândeau cu mai multă mulţumire la inima lui Victorinus, care 
fusese odinioară o cetate de necucerit a diavolului, sau la limba lui, pe care 
diavolul o folosise ca pe o armă ascuţită şi de temut ca să distrugă multe 
suflete, cu atât au avut ei să se bucure mai din plin văzând că împăratul 
nostru la legat pe cel puternic53. ei au văzut cum vasele sale, răpite de la 
cel rău, au fost curăţite şi pregătite spre slava ta şi au devenit vase de bună 
folosinţă Domnului, potrivite pentru tot lucrul bun54.

capitolul al v-lea
Voinţa răului şi voinţa binelui

După ce slujitorul tău simplicianus mia povestit toate aceste lucruri 
despre Victorinus, ma cuprins dorinţa fierbinte de al imita; acesta şi 
fusese gândul lui simplicianus. După aceea, a adăugat faptul că în timpul 
împăratului iulian55 a fost dată o lege prin care li se interzicea creştinilor 
să predea literatura şi arta oratorică. Atunci, Victorinus sa supus în faţa 
legii şi a preferat să părăsească şcoala sa de pălăvrăgeală decât să părăsească 
cuvântul tău, prin care faci pline de elocinţă limbile copiilor56. Prin această 
hotărâre, el mi sa părut mai degrabă norocos decât îndrăzneţ, căci a găsit 
astfel prilejul să ţi se dedice în întregime. eu tânjeam să fac acelaşi lucru, 
dar eram înlănţuit nu de fiare impuse de alţii, ci de propria mea voinţă, mai 
neînduplecată decât fierul. Duşmanul ţinea în puterea lui voinţa mea şi 
făurise dintrînsa un lanţ în care mă încătuşase. căci dintro voinţă perversă 
se naşte pofta, iar când ajungi subjugat de poftă se naşte obişnuinţa, iar 
când nu te mai poţi împotrivi obişnuinţei apare nevoia57.
Prin îmbinarea acestor două verigi – de aceea am şi vorbit mai înainte de 
un lanţ – eram ţinut strâns ferecat întro aspră robie. iar voinţa cea nouă, 
care începuse să crească în mine, de a te sluji fără nici o răsplată şi de a 
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sic intellegebam in me ipso experimento id quod legeram, quomodo caro 
concupisceret adversus spiritum et spiritus adversus carnem, ego quidem in 
utroque, sed magis ego in eo, quod in me approbabam, quam in eo, quod 
in me improbabam. ibi enim magis iam non ego, quia ex magna parte id 
patiebar invitus quam faciebam volens. sed tamen consuetudo adversus 
me pugnacior ex me facta erat, quoniam volens quo nollem perveneram. 
et quis iure contradiceret, cum peccantem iusta poena sequeretur? et 
non erat iam illa excusatio, qua videri mihi solebam propterea me non
dum contempto saeculo servire tibi, quia incerta mihi esset perceptio 
veritatis: iam enim et ipsa certa erat. ego autem adhuc terra obligatus 
militare tibi recusabam et impedimentis omnibus sic timebam expediri, 
quemadmodum impediri timendum est.

ita sarcina saeculi, velut somno assolet, dulciter premebar, et cogitationes, 
quibus meditabar in te, similes erant conatibus expergisci volentium, qui 
tamen superati soporis altitudine remerguntur. et sicut nemo est, qui 
dormire semper velit, omniumque sano iudicio vigilare praestat, differt 
tamen plerumque homo somnum excutere, cum gravis torpor in membris 
est, eumque iam displicentem carpit libentius, quamvis surgendi tempus 
advenerit: ita certum habebam esse melius tuae caritati me dedere quam 
meae cupiditati cedere; sed illud placebat et vincebat, hoc libebat et vin
ciebat. non enim erat quod tibi responderem dicenti mihi: surge qui 
dormis et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus. et undique ostendenti 
vera te dicere, non erat omnino, quid responderem veritate convictus, 
nisi tantum verba lenta et somnolenta: „Modo“, „ecce modo“, „sine pau
lulum“. sed „modo et modo“ non habebat modum et „sine paululum“ 



 confesiuni – Viii 355

11

12

dori să mă bucur de tine, Dumnezeule, tu, singura bucurie sigură, nu era 
încă destul de puternică încât să o învingă pe cea veche, întărită deja de 
trecerea timpului. Şi astfel, două voinţe, una veche, cealaltă nouă, prima 
trufaşă, ceastălaltă spirituală, se înfruntau între ele şi, sfâşiinduse una pe 
alta, îmi nimiceau sufletul.
Înţelegeam astfel din propria experienţă ceea ce citisem, şi anume că 
trupul pofteşte împotriva spiritului, iar spiritul, împotriva trupului58. În 
această înfruntare mă situam în acelaşi timp şi de o parte, şi de cealaltă, 
şi totuşi eram mai apropiat de ceea ce încuviinţam în mine decât de acea 
parte din mine pe care o dezaprobam. sinele meu adevărat deja nu se mai 
afla apropiat de partea pe care o dezaprobam în mine, deoarece, în mare 
măsură, eram dispus mai degrabă ca, împotriva voinţei mele, să îndur răul 
decât săl săvârşesc în mod voit59. Şi totuşi, obişnuinţa a devenit din vina 
mea un duşman înverşunat împotriva mea, fiindcă prin propria mea vo
inţă ajunsesem în starea în care nu mai doream să întârzii. cine ar putea 
să se plângă cu îndreptăţire atâta vreme cât pedeapsa care urmează păca
tului este dreaptă60? nu mai puteam invoca vechea scuză prin care obiş
nuiam altădată sămi justific în propriii ochi faptul că dacă nu renunţam 
încă la lumea pământească pentru a te sluji pe tine era din cauză că înţe
legerea adevărului îmi era nesigură; nu, ea era deja sigură pentru mine. 
eu însă, legat încă de ţărână, refuzam încă să intru în slujba ta şi mă te
meam să mă desfac de toate piedicile din jurul meu tot atât de mult cât 
ar fi trebuit să mă tem să mă las împresurat de ele.
Astfel, aşa cum se întâmplă uneori când dormim, mă simţeam apăsat 
întrun chip plăcut de povara veacului; gândurile pe care le înălţam către 
tine erau asemenea sforţărilor celor care doresc să se trezească din somn, 
dar care, doborâţi de o adâncă toropeală, se scufundă din nou în somn. 
nimeni însă nu vrea să doarmă pentru totdeauna şi toată lumea este de 
acord pe bună dreptate că este preferabil să fii treaz. Şi totuşi, de cele mai 
multe ori, atunci când amorţeala îi îngreunează membrele, omul amână 
clipa întreruperii somnului şi se lasă în continuare cuprins de plăcerea de 
a lâncezi, cu toate că nu ar mai vrea să doarmă şi a sosit deja ora deştep
tării. Tot astfel şi eu eram absolut sigur că ar fi mai bine să mă dăruiesc 
iubirii tale, în loc să cedez în faţa patimii mele; dar, în vreme ce iubirea 
ta îmi aducea bucurie şi mă cucerea, patima mea îmi făcea plăcere şi mă 
ţinea înlănţuit61. nu aveam un răspuns potrivit săţi dau atunci când îmi 
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in longum ibat. frustra condelectabar legi tuae secundum interiorem homi
nem, cum alia lex in membris meis repugnaret legi mentis meae et captivum 
me duceret in lege peccati, quae in membris meis erat. Lex enim peccati est 
violentia consuetudinis, qua trahitur et tenetur etiam invitus animus eo 
merito, quo in eam volens illabitur. Miserum ergo me quis liberaret de 
corpore mortis huius nisi gratia tua per Iesum Christum, Dominum nostrum?

caput vi

et de vinculo quidem desiderii concubitus, quo artissimo tenebar, et 
saecularium negotiorum servitute quemadmodum exemeris, narrabo et 
confitebor nomini tuo, Domine, adiutor meus et redemptor meus.
Agebam solita crescente anxitudine et cotidie suspirabam tibi, frequen
tabam ecclesiam tuam, quantum vacabat ab eis negotiis, sub quorum 
pondere gemebam. Mecum erat Alypius otiosus ab opere iuris peritorum 
post assessionem tertiam, expectans, quibus iterum consilia venderet, 
sicut ego vendebam dicendi facultatem, si qua docendo praestari potest. 
nebridius autem amicitiae nostrae cesserat, ut omnium nostrum familia
rissimo Verecundo, Mediolanensi et civi et grammatico, subdoceret, ve
hementer desideranti et familiaritatis iure flagitanti de numero nostro 
fidele adiutorium, quo indigebat nimis. non itaque nebridium cupiditas 
commodorum eo traxit – maiora enim posset, si vellet, de litteris agere 
– sed officio benivolentiae petitionem nostram contemnere noluit amicus 
dulcissimus et mitissimus. Agebat autem illud prudentissime cavens in
notescere personis secundum hoc saeculum maioribus, devitans in eis 
omnem inquietudinem animi, quem volebat habere liberum et quam 
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spuneai: Deşteaptăte, tu, cel care dormi, şi ridicăte din morţi, iar Hristos 
te va lumina62. De peste tot miai arătat dovezi63 despre adevărul cuvin
telor tale, am devenit convins de acest adevăr, dar nu aveam nimic săţi 
răspund, în afară de cuvinte atât de greoaie şi leneşe precum: „Îndată!“, 
„chiar acum!“, „numai o clipă!“ numai că acest „îndată“ nu se mai sfâr
şea, iar „numai o clipă“ se tot lungea! În zadar mă bucuram de legea ta, 
potrivit omului lăuntric64, fiindcă în mădularele mele o altă lege se împotri
vea legii minţii mele şi mă făcea rob legii păcatului, care se afla în mădula
rele mele65. căci legea păcatului este puterea obişnuinţei, care stăpâneşte 
şi târăşte cu sine spiritul chiar şi împotriva voinţei sale, dar totuşi cu de
plină îndreptăţire, deoarece spiritul alunecă de bunăvoie în stăpânirea 
obişnuinţei. Aşadar, nenorocitul de mine, cine mă va elibera de trupul 
morţii acesteia, dacă nu Harul tău, prin Isus Hristos, Domnul nostru?66

capitolul al vi-lea
Ponticianus îi povesteşte lui Augustin 

despre viaţa sfântului Antonie

iar acum, Doamne, tu, Sprijinul meu şi Răscumpărătorul meu67, voi prea
mări numele tău68, voi mărturisi înaintea ta şi voi arăta în ce chip mai 
dezlegat din lanţul dorinţei de împreunare, de care eram atât de strâns 
încătuşat, şi mai izbăvit din robia preocupărilor lumeşti.
continuam sămi duc viaţa obişnuită, dar neliniştea mea creştea mereu 
şi suspinam în fiecare zi după tine, mergeam în biserica ta ori de câte ori 
îmi îngăduiau preocupările mele lumeşti, sub povara cărora gemeam. 
Alături de mine se afla Alypius, care, după ce fusese asesor pentru a treia 
oară69, se odihnea, eliberat de îndatoririle sale publice, aşteptând clienţi 
cărora să le vândă din nou sfaturile sale juridice, tot aşa cum şi eu vindeam 
priceperea de a vorbi70, dacă este cumva posibil ca această artă să fie pre
dată şi învăţată. cât îl priveşte pe nebridius, acesta acceptase, de dragul 
prieteniei noastre, săi stea alături, ca ajutor de magistru71, lui Verecundus, 
cel mai apropiat dintre toţi prietenii mei72, care era profesor de gramatică 
şi cetăţean al Milanului; acesta dorea cu tărie şi ne cerea cu insistenţă ca, 
în numele prieteniei, cineva din grupul nostru săi ofere ajutorul de nă
dejde de care avea mare nevoie. nu dorinţa de câştig a fost cea care la 
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multis posset horis feriatum ad quaerendum aliquid vel legendum vel 
audiendum de sapientia.

Quodam igitur die – non recolo causam, qua erat absens nebridius – cum 
ecce ad nos domum venit ad me et Alypium Ponticianus quidam, civis 
noster, in quantum Afer, praeclare in palatio militans: nescio quid a no
bis volebat. et consedimus, ut colloqueremur. et forte supra mensam 
lusoriam, quae ante nos erat, attendit codicem: tulit, aperuit, invenit 
apostolum Paulum, inopinate sane; putaverat enim aliquid de libris, quo
rum professio me conterebat. Tum vero arridens meque intuens gratula
torie miratus est, quod eas et solas prae oculis meis litteras repente 
comperisset. christianus quippe et fidelis erat saepe tibi, Deo nostro, 
prosternebatur in ecclesia crebris et diuturnis orationibus. cui ego cum 
indicassem illis me scripturis curam maximam impendere, ortus est sermo 
ipso narrante de Antonio Aegyptio monacho, cuius nomen excellenter 
clarebat apud servos tuos, nos autem usque in illam horam latebat. 
Quod ille ubi comperit, immoratus est in eo sermone insinuans tantum 
virum ignorantibus et admirans eandem nostram ignorantiam. stupebamus 
autem audientes tam recenti memoria et prope nostris temporibus testa
tissima mirabilia tua in fide recta et catholica ecclesia. omnes mirabamur, 
et nos, quia tam magna erat, et ille, quia inaudita nobis erant.

inde sermo eius devolutus est ad monasteriorum greges et mores suave
olentiae tuae et ubera deserta heremi, quorum nos nihil sciebamus. et 
erat monasterium Mediolanii plenum bonis fratribus extra urbis moenia 
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îndemnat pe nebridius să primească acest post, căci, dacă ar fi vrut, el ar 
fi putut trage un folos mult mai mare din cultura sa, ci, în bunăvoinţa sa 
îndatoritoare, acest prieten blând şi generos nu a vrut să nesocotească 
rugămintea noastră. el se comporta astfel cu multă discreţie, evitând să 
se facă cunoscut cu orice preţ persoanelor importante ale veacului aces
tuia73, ferinduse în această privinţă de orice tulburare a spiritului, pe care 
voia să şil păstreze liber şi, pe cât posibil, pregătit pentru cercetare, pen
tru lecturi sau pentru audierea de dezbateri filozofice.
Întro zi, când, numi mai aduc aminte din ce cauză, nebridius lipsea, 
Alypius şi cu mine am primit acasă vizita unui anume Ponticianus, un 
african, şi deci concetăţean al nostru, care se bucura de o poziţie înaltă la 
curtea imperială. nu mai ştiu ce anume voia de la noi; neam aşezat să 
stăm de vorbă. Din întâmplare, pe masa de joc ce se afla înaintea noastră 
el a observat o carte. A luato, a deschiso şi a rămas foarte uimit când a 
găsit întrînsa Epistolele Apostolului Pavel, căci îşi închipuise la început 
că este vreuna din cărţile de care mă foloseam frecvent în activitatea mea 
de profesor. Atunci el a zâmbit, ma privit şi, felicitândumă, şia exprimat 
mirarea că a descoperit în faţa ochilor mei acele cărţi şi numai acele cărţi. 
căci era creştin el însuşi, foarte credincios, şi adesea îngenunchea în bi
serică înaintea ta, Dumnezeul nostru, în repetate şi îndelungi rugăciuni. 
când iam arătat că studiam cu cea mai mare atenţie scrierile Apostolului 
Pavel, discuţia sa orientat spre povestirea pe care el a început să neo 
relateze în legătură cu Antonie, un monah egiptean, al cărui nume era 
ţinut la mare cinste între slujitorii tăi, dar despre care noi nu auziserăm 
nimic până în acel moment74.
când şia dat seama de acest fapt, Ponticianus a stăruit asupra acestui su
biect, dorind să strecoare în minţile noastre ignorante imaginea unui bărbat 
atât de mare şi arătânduse mirat de neştiinţa noastră. La rândul nostru, 
eram uluiţi ascultând amintiri despre minunile tale75, pe care leai săvârşit 
atât de recent, aproape în vremea noastră, şi mărturisite de atâţia oameni, 
în cadrul adevăratei credinţe şi în biserica universală. cu toţii eram uimiţi, 
pe de o parte Alypius şi cu mine în faţa unor fapte atât de măreţe, pe de 
altă parte Ponticianus, mirat că nu auziserăm de ele înainte.
relatarea lui sa îndreptat apoi spre mulţimea grupurilor de monahi din 
mănăstiri, spre virtuţile lor care înalţă către tine miresme suave76, spre 
pustietăţile roditoare ale deşertului, lucruri despre care noi nu ştiam nimic. 
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sub Ambrosio nutritore, et non noveramus. Pertendebat ille et loque batur 
adhuc, et nos intenti tacebamus. unde incidit, ut diceret nescio quando 
se et tres alios contubernales suos, nimirum apud Treveros, cum impe
rator promeridiano circensium spectaculo teneretur, exisse deambulatum 
in hortos muris contiguos atque illic, ut forte combinati spatiabantur, 
unum secum seorsum et alios duos itidem seorsum pariterque digressos; 
sed illos vagabundos irruisse in quandam casam, ubi habitabant quidam 
servi tui spiritu pauperes, qualium est regnum caelorum, et invenisse ibi 
codicem, in quo scripta erat vita Antonii. Quam legere coepit unus eorum 
et mirari et accendi et inter legendum meditari arripere talem vitam et 
relicta militia saeculari servire tibi. erant autem ex eis, quos dicunt agen
tes in rebus. Tum subito repletus amore sancto et sobrio pudore iratus 
sibi coniecit oculos in amicum et ait illi: „Dic, quaeso te, omnibus istis 
laboribus nostris quo ambimus pervenire? Quid quaerimus? cuius rei 
causa militamus? Maiorne esse poterit spes nostra in palatio quam ut 
amici imperatoris simus? et ibi quid non fragile plenumque periculis? et 
per quod pericula pervenitur at grandius periculum? et quando istuc erit? 
Amicus autem Dei, si voluero, ecce nunc fio.“
Dixit hoc et turbidus parturitione novae vitae reddidit oculos paginis: 
et legebat et mutabatur intus, ubi tu videbas, et exuebatur mundo mens 
eius, ut mox apparuit. namque dum legit et volvit fluctus cordis sui, 
infremuit aliquando et discrevit decrevitque meliora iamque tuus ait 
amico suo: „ego iam abrupi me ab illa spe nostra et Deo servire statui 
et hoc ex hac hora, in hoc loco aggredior. Te si piget imitari, noli adver
sari.“ respondit ille adhaerere se socium tantae mercedis tantaeque mi
litiae. et ambo iam tui aedificabant turrem sumptu idoneo relinquendi 
omnia sua et sequendi te.
Tum Ponticianus et qui cum eo per alias horti partes deambulabant, 
quaerentes eos devenerunt in eundem locum et invenientes admonue
runt, ut reddirent, quod iam declinasset dies. At illi narrato placito et 
propositio suo, quoque modo in eis talis voluntas orta est atque firmata 
petiverunt, ne sibi molesti essent, si adiungi recusarent. isti autem nihil 
mutati a pristinis fleverunt se tamen, ut dicebat, atque illis pie congratu
lati sunt et commendaverunt se orationibus eorum et trahentes cor in 
terra abierunt in palatium, illi autem affigentes cor caelo manserunt in 
casa.
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Şi la Milan, în afara zidurilor cetăţii, există o mănăstire plină de fraţi buni, 
sub îndrumarea lui Ambrozie, dar noi nu o cunoşteam. Ponticianus con
tinua să vorbească, şi noi îl ascultam în tăcere şi cu luareaminte. În cele 
din urmă, a ajuns să ne povestească cum odată – numi amintesc exact 
când, dar era la Trevi77 – el ieşise să se plimbe, împreună cu alţi trei ca
marazi ai săi, prin grădinile de pe lângă zidurile cetăţii, întro oră a du
păamiezii când împăratul urmărea jocurile de la circ. La un moment dat, 
din întâmplare, ei sau despărţit în două grupuri, Ponticianus împreună 
cu unul dintre ei mergând în faţă, iar ceilalţi doi venind împreună din 
urmă. rătăcinduse, al doilea grup a nimerit întro casă unde lăcrimau 
câţiva slujitori ai tăi, oameni săraci cu duhul, dintre cei cărora le aparţine 
împărăţia cerurilor78. Acolo, cei doi prieteni au descoperit un codice în 
care se afla scrisă viaţa lui Antonie. unul din cei doi prieteni a început să 
o citească şi a fost atât de impresionat şi de tulburat, încât, pe măsură ce 
citea, în mintea lui a încolţit gândul să îmbrăţişeze şi el un astfel de mod 
de viaţă şi, părăsind serviciul public – căci amândoi erau funcţionari 
dintre cei numiţi „prieteni“ ai împăratului79 –, să se pună în slujba ta. 
Atunci, cuprins dintrodată de un fel de iubire sfântă şi de o ruşine cum
pătată, mâniinduse împotriva lui însuşi, a privit către prietenul său şi ia 
spus: „spunemi, te rog, unde dorim noi să ajungem cu preţul tuturor 
acestor chinuri ale noastre? ce căutăm? În ce scop rămânem noi în ser
viciul public? Putem noi avea la palat o speranţă mai mare decât aceea de 
a deveni prieteni ai împăratului? chiar şi o asemenea înaltă poziţie, nui 
ea oare atât de nesigură şi de plină de primejdii? Şi prin câte primejdii ar 
trebui să trecem ca să ajungem la o primejdie încă şi mai mare! Apoi cât 
mai trebuie să aşteptăm până să ajungem acolo? În schimb, prieten al lui 
Dumnezeu pot să devin, dacă aş vrea, chiar acum pe loc.“
După ce a spus aceste cuvinte, frământat de chinurile naşterii unei vieţi 
noi, şia îndreptat din nou privirile spre carte şi a continuat să citească. 
Înlăuntrul său, acolo unde numai tu poţi vedea, sa petrecut o mare 
schimbare. gândirea lui sa desfăcut de patimile lumii acesteia, după cum 
sa văzut imediat după aceea. În vreme ce încă citea şi sufletul îi oscila 
încolo şi încoace, a scos în cele din urmă un geamăt când a întrezărit 
calea cea bună şi sa hotărât să o urmeze; devenit deja al tău, ia spus 
prietenului său: „De acum eu mam rupt de toate ambiţiile noastre tre
cute şi am hotărât săl slujesc pe Dumnezeu; voi purcede la aceasta chiar 
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et habebant ambo sponsas: quae posteaquam hoc audierunt, dicaverunt 
etiam ipsae virginitatem tibi.

caput vii

narrabat haec Ponticianus. Tu autem, Domine, inter verba eius retor
quebas me ad me ipsum, auferens me a dorso meo, ubi me posueram, 
dum nollem me attendere, et constituebas me ante faciem meam, ut vi
derem, quam turpis essem, quam distortus et sordidus, maculosus et 
ulcerosus. et videbam et horrebam, et quo a me fugerem non erat. et si 
conabar a me avertere aspectum, narrabat ille quod narrabat, et tu me 
rursus opponebas mihi et impingebas me in oculos meos, et invenirem 
iniquitatem meam et odissem. noveram eam, sed dissimulabam et cohi
bebam et obliviscebar.
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în acest moment şi chiar în locul în care ne aflăm. Dacăţi vine greu sămi 
urmezi exemplul, te rog măcar să numi stai împotrivă.“ celălalt a răspuns 
că îi va sta şi el alături, ca părtaş la o atât de mare răsplată şi la o slujire atât 
de înaltă. Astfel, amândoi au devenit ai tăi şi (iau zidit un turn80, plătind 
preţul cuvenit, părăsind adică tot ce aveau pentru a te urma pe tine.
În clipa aceea, Ponticianus şi celălalt prieten, care se plimbau prin alte 
părţi ale grădinii, au început săşi caute camarazii şi au ajuns la casa unde 
aceştia se aflau. găsindui, leau atras atenţia că este vremea să se întoarcă, 
fiindcă ziua era pe sfârşite. Dar cei doi prieteni, după ce leau împărtăşit 
gândul şi intenţia lor, arătândule şi în ce fel sa născut şi sa întărit în ei 
această dorinţă, leau cerut ca, dacă refuză să li se alăture, cel puţin să nu 
le pună piedici în drumul pe care şi lau ales. Ponticianus a adăugat că el 
şi celălalt prieten nu şiau schimbat vechile gânduri, dar şiau deplâns – 
cum spunea Ponticianus – până la lacrimi starea în care se aflau, iau 
felicitat cu evlavie pe cei doi, încredinţânduse rugăciunilor lor; apoi, 
lăsânduşi inimile împovărate de gânduri lumeşti, sau întors la curtea 
imperială, pe când ceilalţi doi au rămas în căsuţa din grădină, cu inimile 
înălţate spre cer.
Aceştia din urmă aveau amândoi logodnice, dar, îndată ce au auzit ce sa 
întâmplat, cele două femei ţiau dăruit şi ele fecioria lor.

capitolul al vii-lea
Augustin trăieşte o mare tulburare sufletească 

pe parcursul relatării lui Ponticianus

Aceasta a fost povestirea lui Ponticianus. Tu însă, Doamne, în timp ce 
acesta vorbea, mai întors spre mine însumi, trăgândumă afară din spa
tele meu, unde mă ascunsesem, deoarece nu voiam să mă privesc aşa cum 
sunt, şi mai aşezat înaintea propriilor mele priviri, ca să văd cât de dez
gustător eram, cât de hidos, murdar, plin de pete şi de bube. Vedeam 
toate acestea şi mă înspăimântam, dar nu aveam încotro să fug şi să scap 
de mine însumi. iar dacă încercam sămi îndepărtez privirile de la mine, 
atunci îl vedeam pe Ponticianus relatânduşi povestirea, şi astfel tu făceai 
să mă înfrunt din nou cu mine însumi şi mă împingeai înaintea privirilor 
mele, ca să descopăr nelegiuirea mea şi să o urăsc81. o cunoşteam, de altfel, 
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Tunc vero quanto ardentius amabam illos, de quibus audiebam salubres 
affectus, quod se totos tibi sanandos dederant, tanto exsecrabilius me 
comparatum eis oderam, quoniam multi mei anni mecum effluxerant – 
forte duodecim anni – ex quo ab undevicensimo anno aetatis meae lecto 
ciceronis Hortensio excitatus eram studio sapientiae et differebam con
tempta felicitate terrena ad eam investigandam vacare, cuius non inven
tio, sed vel sola inquisitio iam praeponenda erat etiam inventis thesauris 
regnisque gentium et ad nutum circumfluentibus corporis voluptatibus. 
At ego adulescens miser valde, miser in exordio ipsius adulescentiae, 
etiam petieram a te castitatem et dixeram: „Da mihi castitatem et con
tinentiam, sed noli modo.“ Timebam enim, ne me cito exaudires et cito 
sanares a morbo concupiscentiae, quem malebam expleri quam extingui. 
et ieram per vias pravas superstitione sacrilega non quidem certus in ea, 
sed quasi praeponens eam ceteris, quae non pie quaerebam, sed inimice 
oppugnabam.

et putaveram me propterea differre de die in diem contempta spe saeculi 
te solum sequi, quia non mihi apparebat certum aliquid, quo dirigerem 
cursum meum. et venerat dies, quo nudarer mihi et increparet in consci
entia mea: „ubi est lingua? nempe tu dicebas propter incertum verum 
nolle te abicere sarcinam vanitatis. ecce iam certum est, et illa te adhuc 
premit umerisque liberioribus pinnas recipiunt, qui neque ita in quae
rendo adtriti sunt nec decennio et amplius ista meditati.“
ita rodebar intus et confundebar pudore horribili vehementer, cum 
Ponticianus talia loqueretur. Terminato autem sermone et causa, qua 
venerat, abiit ille, et ego ad me. Quae non in me dixi? Quibus sententia
rum verberibus non flagellavi animam meam, ut sequeretur me conantem 
post te ire? et renitebatur, recusabat et non se excusabat. consumpta 
erant et convicta argumenta omnia: remanserat muta trepidatio et quasi 
mortem reformidabat restringi a fluxu consuetudinis, quo tabescebat in 
mortem.
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mai demult, dar îmi închipuiam mereu că este altceva, mă străduiam să 
nu o văd şi mio ştergeam din minte.
În timpul acela însă, cu cât îi iubeam mai înfocat pe cei doi tineri, despre 
care ascultam cum au luat o hotărâre mântuitoare, încredinţânduse în 
întregime grijii tale pline de îndurare, cu atât mai îndârjit mă uram pe 
mine însumi, privindumă în comparaţie cu ei. căci se scurseseră mulţi 
ani peste mine – aproape doisprezece – de când citisem, la vârsta de no
uăsprezece ani, lucrarea Hortensius de cicero82, care mia trezit interesul 
pentru studiul filozofiei. Amânam curajul de a dispreţui fericirea pămân
tească pentru a mă dedica cercetării celeilalte fericiri, a cărei, să nu spun 
descoperire, dar chiar şi numai căutare ar fi trebuit să fie pusă mai presus 
de toate comorile din lume, de toate împărăţiile neamurilor şi de toate 
plăcerile trupeşti care, la un simplu semn, sar fi revărsat peste mine. iar 
eu, tânăr preanefericit, da, nefericit în chiar zorii tinereţii, ceream de la 
tine neprihănire şi mă rugam: „Dămi, Doamne, neprihănire şi înfrânare, 
dar nu chiar imediat!“ căci mă temeam că vei răspunde rugăciunii mele 
pe dată şi că mă vei vindeca prea repede de boala poftei trupeşti, pe care 
voiam mai degrabă să o satisfac decât să o sting. Şi rătăceam pe căile 
greşite ale unei superstiţii nelegiuite83, nu fiindcă aş fi fost sigur de ade
vărul ei, ci preferândo altor învăţături pe care, în loc să le cercetez cu 
evlavie, cum ar fi trebuit, le combăteam cu ostilitate.
Îmi imaginam în sinea mea că motivul pentru care amânam de pe o zi pe 
alta hotărârea de a dispreţui ambiţiile lumeşti şi de a te urma numai pe 
tine se găsea în faptul că nu îmi apărea în faţă un scop clar şi sigur spre 
care sămi îndrept paşii84. Dar a venit şi ziua în care mam aflat gol îna
intea mea, în timp ce conştiinţa mă mustra: „unde eşti tu, limbă a mea, 
tu, care spuneai că numai nesiguranţa cu privire la adevăr te împiedică să 
arunci povara deşertăciunii85? iată, acum ştii care este adevărul, şi totuşi 
povara încă te apasă; au existat umeri mult mai puţin împovăraţi cărora 
leau crescut aripi fără să fi avut nevoie de chinul atâtor cercetări şi nici 
de zece ani şi mai bine de reflecţii.“
În timp ce Ponticianus vorbea, eu eram ros înlăuntrul meu de astfel de 
gânduri şi răvăşit cu violenţă de o ruşine groaznică. După ce a terminat 
povestirea, acesta şia rezolvat treaba pentru care venise şi a plecat, iar eu 
am rămas cu mine însumi. ce nu am spus împotriva mea?! cât miam 
biciuit sufletul cu vergile argumentelor, îmboldindul să mă urmeze în 
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caput viii

Tum in illa grandi rixa interioris domus meae, quam fortiter excitaveram 
cum anima mea in cubiculo nostro, corde meo, tam vultu quam mente 
turbatus invado Alypium, exclamo: „Quid patimur? Quid est hoc, quod 
audisti? surgunt indocti et caelum rapiunt, et nos cum doctrinis nostris 
sine corde ecce ubi volutamur in carne et sanguine! An quia praecesserunt, 
pudet sequi et non pudet nec saltem sequi?“
Dixi nescio qua talia, et abripuit me ab illo aestus meus, cum taceret at
tonitus me intuens. neque enim solita sonabam. Plus loquebantur ani
mum meum frons, genae, oculi, color, modus vocis quam verba, quae 
promebam.
Hortulus quidam erat hospitii nostri, quo nos utebamur sicut tota domo: 
nam hospes ibi non habitabat, Dominus domus. illuc me abstulerat tu
multus pectoribus, ubi nemo impediret ardentem litem, quam mecum 
aggressus eram, donec exiret, qua tu sciebas, ego autem non: sed tantum 
insaniebam salubriter et moriebar vitaliter, gnarus, quid mali essem, et 
ignarus, quid boni post paululum futurus essem.
Abscessi ergo in hortum et Alypius pedem post pedem. neque enim se
cretum meum non erat, ubi ille aderat. Aut quando me sic affectum 
desereret? 
sedimus quantum potuimus remoti ab aedibus. ego fremebam spiritu 
indignans indignatione turbulentissima, quod non irem in placitum et 
pactum tecum, Deus meus, in quod eundum esse omnia ossa mea clamabant 
et in caelum tollebant laudibus. et non illuc ibatur navibus aut quadrigis 
aut pedibus, quantum saltem de domo in eum locum ieram, ubi sedeba
mus. nam non solum ire verum etiam pervenire illuc nihil erat aliud 
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strădania mea de a mă îndrepta spre tine! Dar sufletul se împotrivea, 
respingea propunerile mele fără să aducă nici o justificare. Toate argu
mentele sale fuseseră epuizate şi dovedite a fi greşite. nui mai rămăsese 
decât un zbucium tăcut; se înfricoşa ca de moarte atunci când era târât 
de vâltoarea obişnuinţei, prin care vorbea putreziciunea morţii.

capitolul al viii-lea
Meditaţie în grădina din Milan 

asupra slăbiciunilor voinţei

În acel moment, în mijlocul dezbinării care sfâşia cu violenţă înlăun
trul spiritului meu şi pe care o aţâţam neîncetat împreună cu sufletul 
meu, în adâncul celei mai tainice încăperi a inimii mele86, cu o înfă
ţişare tot atât de răvăşită pe cât îmi era mintea de tulburată, mă nă
pustesc asupra lui Alypius şi strig: „ce se întâmplă cu noi? ce înţeles 
are întâmplarea pe care ai auzito? Doi oameni neinstruiţi se ridică 
din ţărână şi împing cu forţa porţile cerului, iar noi, cu toată învăţă
tura noastră lipsită de inimă, iată cum ne bălăcim în lumea asta de 
carne şi de sânge. oare fiindcă neau luato înainte ne este ruşine săi 
urmăm? nar trebui mai degrabă să ne fie ruşine că nici măcar acum 
nu avem curajul săi urmăm?“
numi mai amintesc întocmai ce iam spus; în agitaţia de care eram 
stăpânit, am plecat repede, în timp ce Alypius a rămas în tăcere, privin
dumă cu mare uimire; căci glasul meu răsuna întrun chip cu totul ne
obişnuit. Mai mult încă decât cuvintele pe care le rosteam, despre starea 
de spirit în care mă aflam vorbeau expresia feţei mele, sprâncenele încrun
tate, obrajii înroşiţi şi intensitatea vocii mele.
Locuinţa noastră avea o mică grădină de care ne foloseam noi, ca şi de 
întreaga casă, întrucât stăpânul ei, gazda noastră, nu locuia întrînsa. 
Întracolo ma purtat tumultul din inima mea, unde nimeni nar fi putut 
să întrerupă înfruntarea în care mă prinsesem cu mine însumi, a cărei 
dezlegare tu o cunoşteai, eu însă, nu! nebunia de care eram cuprins urma 
sămi aducă sănătatea şi, murind, urma să mă nasc la o nouă viaţă87; 
cunoşteam răul care se afla în mine, dar nu cunoşteam binele care, o clipă 
mai târziu, urma să se nască în mine.
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quam velle ire, sed fortiter et integre, non semisauciam hac atque hac 
versare et iactare voluntatem parte assurgente cum alia parte cadente 
luctantem.

Denique tam multa faciebam corpore in ipsis cunctationis aestibus, quae 
aliquando volunt homines et non valent, si aut ipsa membra non habeant 
aut ea vel colligata vinculis vel resoluta languore vel quoquo modo im
pedita sint. si vulsi capillum, si percussi frontem, si consertis digitis am
plexatus sum genu, quia volui, feci. Potui autem velle et non facere, si 
mobilitas membrorum non obsequeretur. Tam multa ergo feci, ubi non 
hoc erat velle quod posse: et non faciebam, quod et incomparabili affectu 
amplius mihi placebat et mox, ut vellem, possem, quia mox, ut vellem, 
utique vellem. ibi enim facultas ea, quae voluntas, et ipsum velle iam 
facere erat; et tamen non fiebat, faciliusque obtemperabat corpus tenuis
simae voluntati animae, ut ad nutum membra moverentur, quam ipsa 
sibi anima ad voluntatem suam magnam in sola voluntate perficiendam.
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Mam retras, aşadar, în grădină, iar Alypius mă urmărea pas cu pas. 
singurătatea mea nu era tulburată deloc de prezenţa lui. Şi cum ar fi 
putut el să mă părăsească în starea în care mă găseam?
neam aşezat cât mai departe de casă. spiritul meu clocotea răzvrătit de 
o puternică indignare pentru faptul că nu mă supuneam încă dorinţei 
tale şi nu primeam legământul tău, Dumnezeul meu88, spre care strigau să 
mă îndrept toate oasele mele, prin laudele pe care ţi le înălţau până la cer. 
Pentru acest drum nu era nevoie de corăbii sau de cvadrige şi nici măcar 
de cei câţiva paşi care despărţeau casa de locul unde ne aflam89; întrade
văr, nu doar pentru a porni către tine, ci chiar şi pentru a ajunge la tine 
nu era nevoie de altceva decât de voinţa de a merge, însă o voinţă puter
nică şi deplină, nu una rănită şi sfâşiată în două părţi, care oscilează în
coace şi încolo, înfruntânduse mereu, o parte încercând să se ridice, pe 
când cealaltă se prăbuşeşte la pământ.
În sfârşit90, în învălmăşeala tuturor şovăielilor mele, făceam tot felul de 
mişcări, aşa cum se întâmplă adesea ca oamenii să dorească să facă ceva 
şi să nu fie în stare, fie pentru că nu au braţe, fie pentru că acestea le sunt 
încătuşate în lanţuri, moleşite de oboseală sau împiedicate în orice alt fel. 
Îmi smulgeam părul din cap, îmi izbeam fruntea cu pumnii, îmi îmbră
ţişam genunchii cu degetele încleştate; făceam toate aceste gesturi fiindcă 
voiam să le fac. Ar fi fost posibil să vreau să le fac, şi totuşi să nu reuşesc 
să le fac, dacă mobilitatea membrelor nu miar fi dat ascultare. Am săvâr
şit deci toate aceste mişcări în care a voi şi a putea nu însemnau acelaşi 
lucru. nu făceam, în schimb, ceea ce miar fi convenit să fac cu o dorinţă 
cu mult mai fierbinte, ceea ce aş fi putut să fac imediat dacă aş fi voit, ceea 
ce ar fi fost de ajuns să voiesc în mod sincer pentru a voi cu adevărat. 
Putinţa de a face era totuna cu voinţa; faptul însuşi de a voi însemna chiar 
a o face. Şi totuşi, nu se petrecea aşa! cu mai multă uşurinţă se supunea 
trupul meu la cea mai neînsemnată voinţă a sufletului, mişcând membrele 
la cel mai mic semn, decât se supunea sufletul meu lui însuşi, ca să îm
plinească numai prin voinţă marea sa voinţă.
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caput ix

unde hoc monstrum? et quare istuc? Luceat misericordia tua, et interro
gem, si forte mihi respondere possint latebrae poenarum hominum et 
tenebrosissimae contritiones filiorum Adam. unde hoc monstrum? et 
quare istuc? imperat animus corpori, et paretur statim: imperat animus 
sibi, et resistitur. imperat animus, ut moveatur manus, et tanta est faci
litas, ut vix a servitio discernatur imperium: et animus animus est, manus 
autem corpus est. imperat animus, ut velit animus, nec alter est nec facit 
tamen. unde hoc monstrum? et quare istuc? imperat, inquam, ut velit, 
qui non imperaret, nisi vellet, et non fit quod imperat.
sed non ex toto vult: non ergo ex toto imperat. nam in tantum imperat, 
in quantum vult, et in tantum non fit quod imperat, in quantum non 
vult, quoniam voluntas imperat, ut sit voluntas, nec alia sed ipsa. non 
itaque plena imperat; ideo non est, quod imperat. nam si plena esset, nec 
imperaret, ut esset, quia iam esset. non igitur monstrum partim velle, 
partim nolle, sed aegritudo animi est, quia non totus assurgit veritate 
sublevatus, consuetudine praegravatus. et ideo sunt duae voluntates, quia 
una earum tota non est et hoc adest alteri, quod deest alteri.
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capitolul al ix-lea
cum se explică împotrivirea sufletului faţă 

de propria voinţă

De unde vine acest coşmar îngrozitor91? Şi care este cauza lui? o, Doamne, 
fă să mă lumineze îndurarea ta, ca să pun întrebări – de miar putea răs
punde cumva – adâncurilor de nepătruns ale pedepselor care apasă asupra 
oamenilor şi tainicelor căinţe ale fiilor lui Adam. De unde vine acest coş
mar îngrozitor? Şi care este cauza lui? spiritul porunceşte corpului, iar 
acesta se supune imediat; dar când îşi porunceşte sieşi, spiritul întâmpină 
împotrivire. când spiritul porunceşte mâinii să se mişte, aceasta se înde
plineşte cu atâta uşurinţă, încât abia putem distinge porunca de îndepli
nirea ei. Şi totuşi, spiritul este spirit, iar mâna este o parte a corpului. 
spiritul porunceşte spiritului să voiască şi, cu toate că este unul şi acelaşi, 
refuză să se supună. De unde vine acest coşmar îngrozitor? Şi care este 
cauza lui? cum spun, îi porunceşte să voiască cineva care nu ar porunci 
dacă nu ar dori un lucru, şi totuşi lucrul poruncit nu se îndeplineşte.
Dar spiritul nu voieşte în mod complet; de aceea, nici nu porunceşte în 
mod complet. căci el nu porunceşte decât în măsura în care voieşte, iar 
porunca sa nu se îndeplineşte decât în măsura voinţei, deoarece voinţa 
porunceşte îndeplinirea unui act de voinţă, şi dă această poruncă sieşi, nu 
unei alte voinţe. Aşadar, voinţa nu este completă şi, de aceea, porunca 
dată nu este dusă la îndeplinire. Dacă voinţa ar fi fost completă, ea nu ar 
mai fi trebuit săşi poruncească sieşi să fie completă, căci ar fi fost deja 
dinainte completă. A voi pe jumătate să faci un lucru şi pe jumătate a nu 
voi săl faci nu este, aşadar, un coşmar îngrozitor, ci este o boală a spiri
tului, care nu se înalţă în întregime pe culmile unde a fost ridicat de 
adevăr fiindcă este tras în jos de povara obişnuinţei. există deci în noi 
două voinţe şi nici una dintre ele nu este completă, deoarece fiecare deţine 
ceea ce îi lipseşte celeilalte92.
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caput x

Pereant a facie tua, Deus, sicuti pereunt vaniloqui et mentis seductores, qui 
cum duas voluntates in deliberando animadverterint, duas naturas dua
rum mentium esse asseverant, unam bonam, alteram malam. ipsi vere 
mali sunt, cum ista mala sentiunt, et idem ipsi boni erunt, si vera sense
rint verisque consenserint, ut dicat eis apostolus tuus: fuistis aliquando 
tenebrae, nunc autem lux in Domino. illi enim dum volunt esse lux non 
in Domino, sed in se ipsis, putando animae naturam hoc esse, quod Deus 
est, ita facti sunt densiores tenebrae, quoniam longius a te recesserunt 
horrenda arrogantia, a te, vero lumine illuminante omnem hominem veni
entem in hunc mundum. Attendite, quid dicatis, et erubescite et accedite 
ad eum et illumi namini, et vultus vestri non erubescent.
ego cum deliberabam, ut iam servirem Domino Deo meo, sicut diu dispo
sueram, ego eram, qui volebam, ego, qui nolebam; ego, ego eram. nec 
plene volebam nec plene nolebam. ideo mecum contendebam et dissi
pabar a me ipso, et ipsa dissipatio me invito quidem fiebat, nec tamen 
ostendebat naturam mentis alienae, sed poenam meae. et ideo non iam 
ego operabar illam, sed quod habitabat in me peccatum de supplicio libe
rioris peccati, quia eram filius Adam.

nam si tot sunt contrariae naturae, quot voluntates sibi resistunt, non 
iam duae, sed plures erunt. si deliberet quisquam, utrum ad conventicu
lum eorum pergat an ad theatrum, clamant isti: „ecce duae naturae, una 
bona hac ducit, altera mala illa reducit. nam unde ista cunctatio sibimet 
adver santium voluntatum?“ ego autem dico ambas malas, et quae ad illos 
ducit quae at theatrum reducit. sed non credunt nisi bonam esse, qua 
itur ad eos. Quid? si ergo quisquam nostrum deliberet et secum altercan
tibus duabus voluntatibus fluctuet, utrum ad theatrum pergat an ad 
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capitolul al x-lea
Augustin se desprinde de rătăcirea maniheistă

Să piară dinaintea feţei tale93, Dumnezeul meu, precum pier cei care vor
besc în deşert şi cei care îşi rătăcesc minţile94, să piară aceia care, observând 
cum în luarea hotărârilor se înfruntă două voinţe, ajung să susţină că 
există două spirite, fiecare cu natura sa diferită, unul bun şi celălalt rău95. 
cu adevărat răi sunt ei înşişi, atâta vreme cât susţin această învăţătură rea, 
dar chiar şi ei vor deveni buni dacă vor vedea adevărul şi vor fi de acord 
cu cei care cunosc adevărul, astfel încât să poată auzi cuvintele Apostolului 
tău: Aţi fost odinioară în întuneric, dar acum sunteţi lumină întru Domnul96. 
ei însă vor să fie lumină nu întru Domnul, ci în ei înşişi, socotind că 
natura sufletului este aceeaşi cu natura lui Dumnezeu97. Prin aceasta, 
întunericul în care ei se află devine şi mai adânc, deoarece, în groaznica 
lor trufie, ei se îndepărtează şi mai mult de tine, care eşti cu adevărat lu
mina care luminează pe orice om care vine în această lume98. băgaţi de 
seamă la ceea ce spuneţi şi ruşinaţivă, apropiaţivă de Domnul şi veţi fi 
luminaţi, iar feţele voastre nu se vor mai ascunde de ruşine99.
Pe când chibzuiam să iau hotărârea de al sluji pe Domnul Dumnezeul 
meu100, aşa cum de mult aveam intenţia să o fac, eu eram acela care voiam 
să pornesc pe această cale, şi tot eu eram cel care nu voiam. eu eram, da, 
eu şi numai eu! nu voiam în mod deplin, dar nici nu mă împotriveam 
în mod deplin. Mă luptam astfel cu mine însumi şi mă rupeam de mine 
însumi, iar această sfâşiere, care mi se întâmpla împotriva voinţei mele, 
nu dovedea că în mine exista un spirit cu o a doua natură, ci arăta că 
spiritul meu suferă o pedeapsă101. Şi astfel, nu eu îmi pricinuiam acest 
chin, ci păcatul care locuia în mine102, ca o pedeapsă pentru păcatul săvâr
şit în mod liber de Adam, al cărui fiu eram.
Mai mult încă, dacă în noi există tot atâtea naturi contrare câte voinţe se 
împotrivesc una alteia, atunci acestea ar trebui să fie nu doar două, ci mult 
mai multe. să ne imaginăm că cineva stă la îndoială dacă să meargă la o 
întrunire a maniheilor sau la teatru; în faţa acestei dileme maniheii ar 
spune: „iată, există două voinţe, una, cea bună, îl îndeamnă încoace, spre 
noi, iar cealaltă, cea rea, îl abate în altă parte! cum altfel am putea explica 
această şovăială care vine din înfruntarea a două voinţe?“ eu afirm însă 
că ambele voinţe sunt rele, şi cea care îl îndrumă spre ei, şi cea care îl abate 



374 sfânTuL AugusTin

24

ecclesiam nostram, nonne et isti quid respondeant fluctuabunt? Aut enim 
fatebuntur, quod nolunt, bona voluntate pergi in ecclesiam nostram, 
sicut in eam per gunt qui sacramentis eius imbuti sunt atque detinentur, 
aut duas malas naturas et duas malas mentes in uno homine confligere 
putabunt, et non erit verum quod solent dicere, unam bonam, alteram 
malam, aut convertentur ad verum et non negabunt, cum quisque deli
berat, animam unam diversis voluntatibus aestuare.

iam ergo non dicant, cum duas voluntates in homine uno adversari sibi 
sentiunt, duas contrarias mentes de duabus contrariis substantiis et de 
duobus contrariis principiis contendere, unam bonam, alteram malam. 
nam, tu Deus verax, improbas eos et redarguis atque convincis eos, sicut 
in utraque mala voluntate, cum quisque deliberat, utrum hominem ve
neno interimat an ferro, utrum fundum alienum illum an illum invadat, 
quando utrumque non potest, utrum emat voluptatem luxuria an pecu
niam servet avaritia, utrum ad circum pergat an ad theatrum, si uno die 
utrumque exhibeatur; addo etiam tertium, an ad furtum de domo aliena, 
si subest occasio; addo et quartum, an ad committendum adulterium, si 
et inde simul facultas aperitur, si omnia concurrant in unum articulum 
temporis pariterque cupiantur omnia, quae simul agi nequeunt: discer
punt enim animum sibimet adversantibus quattuor voluntatibus vel etiam 
pluribus in tanta copia rerum, quae appetuntur, nec tamen tantam mul
titudinem diversarum substantiarum solent dicere.
ita et in bonis voluntatibus. nam quaero ab eis, utrum bonum sit de
lectari lectione apostoli et utrum bonum sit delectari psalmo sobrio et 
utrum bonum sit evangelium disserere. respondebunt ad singula: 
„bonum“. Quid? si ergo pariter delectent omnia simulque uno tempore, 
nonne diversae voluntates distendunt cor hominis, dum deliberatur, 
quid potissimum arripiamus? et omnes bonae sunt et certant secum, 
donec eligatur unum, quo feratur tota voluntas una, quae in plures di
videbatur.
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spre teatru. Maniheii îşi închipuie că doar voinţa prin care se ajunge la ei 
poate fi bună. Dar cum adică? să presupunem că unul dintre ai noştri stă 
la îndoială şi oscilează între două voinţe potrivnice, neputânduse hotărî 
dacă să meargă la teatru sau la biserica noastră. oare în acest caz maniheii 
nu ar fi în mare încurcătură, neştiind ce să răspundă? căci atunci ar trebui 
fie să recunoască – ceea ce nu vor cu nici un chip – că o viaţă bună este 
aceea care îndrumă spre biserica noastră, precum atunci când se strâng 
aici cei care aparţin bisericii şi sunt iniţiaţi în tainele ei, fie să considere că 
întrunul şi acelaşi om se înfruntă două naturi rele şi două spirite rele. 
gândind aşa, vor vădi ca neadevărată afirmaţia lor obişnuită cum că există 
doar o natură bună şi una rea sau vor fi siliţi să recunoască adevărul şi nu 
vor mai tăgădui că atunci când chibzuim nehotărâţi asupra unui lucru 
avem un singur suflet, frământat între două voinţe diferite.
Aşadar, să nu mai dăm credit afirmaţiilor lor că atunci când întrun singur 
om se înfruntă două voinţe avem dea face cu o luptă între două spirite 
contrare, unul bun şi unul rău, alcătuite din două substanţe contrare şi 
guvernate de două principii contrare. căci tu, care eşti Dumnezeu cu 
adevărat103, îi dezminţi, le zdrobeşti argumentele şi îi pui la grea încercare. 
să presupunem că ambele voinţe sunt rele. De exemplu, cineva stă la 
îndoială dacă să ucidă un om cu ajutorul otrăvii sau al pumnalului, dacă 
să deposedeze pe altcineva de o parte sau de alta a averii, neputând să şi 
le însuşească pe amândouă, dacă săşi cheltuiască banii cumpărânduşi 
plăcerile desfrâului sau să şii economisească cu mare zgârcenie, dacă să 
meargă la circ sau la teatru când amândouă au spectacole în aceeaşi zi. În 
acest ultim caz, aş mai putea adăuga un al treilea motiv de îndoială: omul 
respectiv ar putea să jefuiască o casă străină, dacă i sar ivi prilejul; ba încă 
sc poate imagina şi un al patrulea motiv de ezitare, şi anume dacă ar 
apărea ispita de a comite un adulter şi ar avea putinţa să o facă. Toate 
aceste posibilităţi i se înfăţişează în acelaşi moment şi i se par deopotrivă 
de ispititoare, fără a putea fi însă realizate simultan. sufletul omului este 
sfâşiat între patru voinţe care nu se pot împăca, poate chiar mai multe, 
căci sunt atâtea lucruri pe care un om ar fi ispitit să le facă. Şi totuşi, 
maniheii nu îndrăznesc să vorbească, de regulă, despre un număr atât de 
mare de substanţe diferite.
La fel se întâmplă şi cu voinţele cele bune. iaş întreba pe manihei dacă 
este bine să găseşti desfătare în citirea sfântului Apostol104, în bucuria 
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ita etiam, cum aeternitas delectat superius et temporalis boni voluptas 
retentat inferius, eadem anima est non tota voluntate illud aut hoc volens 
et ideo discerpitur gravi molestia, dum illud veritate praeponit, hoc fa
miliaritate non ponit.

caput xi

sic aegrotabam et excruciabar accusans memet ipsum solito acerbius ni
mis ac volvens et versans me in vinculo meo, donec abrumperetur totum, 
quo iam exiguo tenebar. sed tenebar tamen. et instabas tu in occultis 
meis, Domine, severa misericordia flagella ingeminans timoris et pudoris, 
ne rursus cessarem et non abrumperetur id ipsum exiguum et tenue, quod 
remanserat, et revalesceret iterum et me robustius alligaret.
Dicebam enim apud me intus: „ecce modo fiat, modo fiat“, et cum verbo 
iam ibam in placitum. iam paene faciebam, et non faciebam, nec relabe
bar tamen in pristina, sed de proximo stabam et respirabam. et item 
conabar et paulo minus ibi eram et paulo minus, iam iamque attingebam 
et tenebam: et non ibi eram nec attingebam nec tenebam, haesitans mori 
morti et vitae vivere, plusque in me valebat deterius inolitum, quam 
melius insolitum, punctumque ipsum temporis, quo aliud futurus eram, 
quanto propius admovebatur, tanto ampliorem incutiebat horrorem; sed 
non recutiebat retro nec avertebat, sed suspendebat. 
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cumpătată a unui psalm sau în discuţia pe marginea evangheliei. La fie
care din aceste trei întrebări ei miar răspunde: „Da, este bine!“ Dar 
atunci, dacă aceste trei lucruri ne delectează în egală măsură şi în acelaşi 
moment, nar trebui să spunem oare că în inima omului se confruntă trei 
voinţe diferite, când nu ne putem hotărî cu care din ele să începem? Toate 
aceste voinţe sunt bune, şi totuşi se luptă între ele, până se alege o singură 
cale, asupra căreia se orientează şi prin care se unifică voinţa anterior 
divizată.
Tot aşa se întâmplă când partea cea mai înaltă din noi aspiră spre fericirea 
eternităţii, pe când plăcerea legată de bunurile trecătoare ale lumii ne trage 
înapoi. unul şi acelaşi suflet doreşte şi una, şi alta, dar pe nici una nu o 
doreşte cu o voinţă întreagă şi deplină. Şi astfel sufletul este sfâşiat şi apă
sat de suferinţă, fiindcă, în vreme ce adevărul îl îndeamnă să prefere cea 
dintâi cale, obişnuinţa îl împiedică să o părăsească pe cealaltă.

capitolul al xi-lea
Înfruntarea dintre spirit şi trup

Aceasta era boala care mă mistuia. Mă chinuiam învinuindumă pe mine 
însumi mai neîndurător decât oricând, răsucindumă şi zvârcolindumă 
în lanţuri, nădăjduind să le rup o dată pentru totdeauna, căci le simţeam 
deja mult mai slabe; şi totuşi, eram încă înlănţuit. Dar tu, Doamne, ai 
stat atunci în preajma mea, veghind asupra tainiţelor inimii mele, iar 
aspra ta îndurare mă biciuia cu loviturile îngemănate ale fricii şi ale ruşi
nii105, împiedicândumă să le dau înapoi şi, întârziind zdrobirea slabelor 
legături care mă mai ţineau încătuşat, să îngădui lanţurilor să se întărească 
din nou şi să mă strângă cu şi mai mare vigoare.
Îmi spuneam în adâncul inimii mele: „fie să se petreacă acum, chiar acum, 
pe loc!“ Şi prin chiar aceste cuvinte eram aproape de a mă hotărî. eram 
foarte aproape să o fac, dar nu reuşeam. Şi totuşi, nu mă prăbuşeam din 
nou în vechea mea stare, eram aproape de momentul hotărârii şi răsuflam 
adânc spre a mă întrema. Încercam din nou şi mă apropiam puţin de ţintă, 
apoi încă puţin, până aproape să o ating şi să o prind. Dar nu, nu ajungeam 
la ea, nu reuşeam să o ating şi să o prind, şovăind să fac pasul prin care aş 
fi murit pentru moarte şi aş fi înviat pentru viaţă. răul înrădăcinat în mine 
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retinebant nugae nugarum et vanitates vanitantium, antiquae amicae 
meae, et succutiebant vestem meam carneam et submurmurabant: 
„Dimittisne nos?“ et „a momento isto non tibi licebit hoc et illud ultra 
in aeternum.“ et quae suggerebant in eo, quod dixi „hoc et illud“, quae 
suggerebant, Deus meus? Avertat ab anima servi tui misericordia tua! 
Quas sordes suggerebant, quae dedecora! et audiebam eas iam longe 
minus quam dimidius, non tamquam libere contradicentes eundo in 
obviam, sed velut a dorso mussitantes et discedentem quasi furtim velli
cantes, ut respicerem. retardabant tamen cunctantem me abripere atque 
excutere ab eis et transilire quo vocabar, cum diceret mihi consuetudo 
violenta: „Putasne sine istis poteris?“

sed iam tepidissime hoc dicebat. Aperiebatur enim ab ea parte, qua in
tenderam faciem et quo transire trepidabam, casta dignitas continentiae, 
serena et non dissolute hilaris, honeste blandiens, ut venirem neque du
bitarem, et extendens ad me suscipiendum et amplectendum pias manus 
plenas gregibus bonorum exemplorum. ibi tot pueri et puellae, ibi iuven
tus multa et omnis aetas et graves viduae et virgines anus, et in omnibus 
ipsa continentia nequaquam sterilis, sed fecunda mater filiorum gaudio
rum de marito te, Domine.
et irridebat me irrisione hortatoria, quasi diceret: „Tu non poteris, quod 
isti, quod istae? An vero isti et istae in se ipsis possunt ac non in Domino 
Deo suo? Dominus Deus eorum me dedit eis. Quid in te stas et non stas? 
Proice te in eum, noli metuere; non se subtrahet, ut cadas: proice te se
curus, excipiet et sanabit te.“ et erubescebam nimis, quia illarum nuga
rum murmura adhuc audiebam, et cunctabundus pendebam. et rursus 
illa, quasi diceret: „obsurdesce adversus immunda illa membra tua super 
terram, ut mortificentur. narrant tibi delectationes, sed non sicut lex Domini 
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avea mai multă putere asupra mea decât binele, proaspăt încă şi neobiş
nuit. cu cât clipa în care urma să se petreacă în mine marea schimbare 
era mai aproape, cu atât mai mult mă cutremuram de spaimă; dar nu 
eram aruncat înapoi, nici abătut din drumul meu, ci doar întrerupt şi 
reţinut pe moment.
Mă mai reţineau doar nişte fleacuri neînsemnate şi nişte patimi vanitoase106, 
vechile mele prietene, care mă trăgeau uşurel de veşmântul meu trupesc şi 
îmi şopteau: „cu noi ce faci, ne părăseşti? Din această clipă nu vom mai 
fi alături de tine niciodată, pe veşnicie! Din această clipă nuţi va mai fi 
îngăduit un lucru sau altul, pe veşnicie!“107 cemi sugerau ele şoptindumi 
ceea ce eu numesc „unaalta“, cemi sugerau oare, Doamne, Dumnezeul 
meu? Lucruri atât de josnice şi de dezgustătoare, încât mă rog îndurării 
tale să le ţină departe de sufletul robului tău! Auzeam deja glasurile lor mai 
mult decât înjumătăţite, căci numi mai tăiau calea înfruntândumă pe 
faţă, ci şuşoteau în spatele meu, ca şi cum ar fi încercat pe furiş să mă facă 
sămi întorc privirea spre ele atunci când voiam să mă îndepărtez. izbuteau 
totuşi să mă mai întârzie, căci şovăiam încă să mă rup şi să mă desprind 
de ele, pentru a trece de partea cealaltă, acolo unde eram chemat de tine; 
nestăpânita obişnuinţă108 mă întreba: „Îţi închipui că vei putea trăi fără 
aceste lucruri?“
Dar glasul obişnuinţei era de acum deja foarte slab. căci dinspre partea 
spre care îmi îndreptam faţa şi al cărei hotar mă zbăteam săl trec mi se 
dezvăluia neprihănita demnitate a înfrânării. senină, zâmbindumi, fără 
urmă de uşurătate, blândă şi plină de sfială, ea mă îndemna să mă apropii 
şi să nu mai şovăie. Îşi întindea spre mine, pentru a mă primi şi a mă 
îmbrăţişa, braţele sale iubitoare, încărcate de mulţimea unor bune exem
ple; se aflau în braţele ei atât de mulţi copii şi fecioare, un mare număr 
de tineri şi de oameni de toate vârstele, văduve cumpătate şi femei rămase 
fecioare până la bătrâneţe. În toate aceste suflete înfrânarea nu era nici
decum neroditoare, ci, dimpotrivă, rodnică asemenea mamei unor copii 
fericiţi, dăruiţi de tine, Doamne, Logodnicul ei.
Zâmbea către mine cu o blândă ironie, ca şi cum mar fi îndemnat: „cum, 
tu nu ai fi în stare să faci ceea ce fac aceşti tineri şi aceste femei? crezi oare 
că ei îşi iau puterea din ei înşişi, şi nu din Domnul Dumnezeul lor? o, 
nu, căci eu leam fost dăruită de Domnul Dumnezeul lor. De ce încerci 
să te sprijini pe tine însuţi ca să te prăbuşeşti? Lasăte cu totul în seama 
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Dei tui.“ ista controversia in corde meo non nisi de me ipso adversus me 
ipsum. At Alypius affixus lateri meo inusitati motus mei exitum tacitus 
opperiebatur.

caput xii

ubi vero a fundo arcano consideratio traxit et congessit totam miseriam 
meam in conspectu cordis mei, oborta est procella ingens ferens ingentem 
imbrem lacrimarum. et ut totum effunderem cum vocibus suis, surrexi 
ab Alypio – solitudo mihi ad negotium flendi aptior suggerebatur – et 
secessi remotius, quam ut posset mihi onerosa esse etiam eius praesentia.
sic tunc eram, et ille sensit: nescio quid enim puto, dixeram, in quo 
apparebat sonus vocis meae iam fletu gravidus, et sic surrexeram. Mansit 
ergo ille ubi sedebamus nimie stupens. ego sub quadam fici arbore stravi 
me nescio quomodo et dimisi habenas lacrimis, et proruperunt flumina 
oculorum meorum, acceptabile sacrificium tuum, et non quidem his ver
bis, sed in hac sententia multa dixi tibi: „Et tu, Domine, usquequo? 
Usquequo, Domine, irasceris in finem? Ne memor fueris iniquitatum nos
trarum antiquarum. sentiebam enim eis me teneri. iactabam voces mise
rabiles: „Quamdiu, quamdiu, cras et cras“? Quare non modo? Quare non 
hac hora finis turpitudinis meae?“
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lui, nu te mai teme: el nu va da înapoi şi nu te va lăsa să cazi. Aruncăte 
spre el cu îndrăzneală, te va primi la sine şi te va însănătoşi.“ Mam ruşi
nat atunci peste măsură, căci încă mai ascultam şoaptele vechilor fleacuri 
şi deşertăciuni, încă mai stăteam la îndoială. iar înfrânarea mia vorbit 
din nou: „rămâi surd la chemarea necurată a mădularelor tale din această 
lume, pentru a le face să moară. ele îţi povestesc despre desfătări, dar nu 
despre desfătări potrivite cu legea Domnului Dumnezeului tău.109 Toată 
această dezbatere sa petrecut în inima mea, nefiind altceva decât o în
fruntare cu mine însumi, în legătură cu mine însumi. În acest răstimp, 
Alypius a rămas alături de mine, aşteptând în tăcere sfârşitul neobişnuitei 
mele frământări110.

capitolul al xii-lea
Momentul convertirii: un glas misterios  

îl îndeamnă pe Augustin să citească  
din Epistolele Apostolului Pavel

Acum însă, aruncând o adâncă privire în străfundurile cele mai ascunse 
ale sufletului meu, am scos la iveală şi am îngrămădit înaintea privirilor111 
inimii mele întreaga mea nenorocire, în mine sa ridicat o furtună uriaşă, 
purtând cu sine un potop de lacrimi112. Mam ridicat atunci de lângă 
Alypius şi mam despărţit de el, ca sămi pot vărsa până la sfârşit potopul 
de lacrimi însoţit de gemete şi de ţipete; singurătatea mi se părea mai 
potrivită pentru tânguieli. Mam îndepărtat, aşadar, cât am putut de mult, 
ca să nu mă stingherească nici măcar prezenţa unui prieten.
Aceasta era starea în care mă aflam şi cred că Alypius a înţeleso; bănuiesc 
că am spus ceva, iar din glasul meu sa văzut limpede că eram gata să 
izbucnesc în plâns. Mam ridicat şi am plecat, iar prietenul meu a rămas 
în locul unde stătuserăm, încremenit de uimire. În ce mă priveşte, numi 
mai amintesc cum mam oprit, mam prăbuşit lângă un smochin şi am 
dat drumul lacrimilor care miau izbucnit din ochi ca nişte râuri, jertfă 
ceţi este bine primită113. Şi ţiam vorbit atât de mult, dacă nu chiar întoc
mai cu aceste cuvinte, cel puţin în acest înţeles: Iar tu, Doamne, până 
când vei sta departe de mine?114 Până când, Doamne, vei stărui în mânia 
ta? Nu păstra amintirea vechilor noastre nelegiuiri!115 simţeam că sunt încă 
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Dicebam haec et flebam amarissima contritione cordis mei. et ecce audio 
vocem de vicina domo cum cantu dicentis et crebro repetentis quasi 
pueri an puellae, nescio: „Tolle, lege; tolle, lege“. statimque mutato vultu 
intentissimus cogitare coepi, utrumnam solerent pueri in aliquo genere 
ludendi cantitare tale aliquid, nec occurrebat omnino audisse me uspiam 
repressoque impetu lacrimarum surrexi nihil aliud interpretans divinitus 
mihi iuberi, nisi ut aperirem codicem et legerem quod primum caput 
invenissem. Audieram enim de Antonio, quod ex evangelica lectione, cui 
forte supervenerat, admonitus fuerit, tamquam sibi diceretur quod lege
batur: vade, vende omnia, quae habes, et da pauperibus et habebis thesaurum 
in caelis; et veni, sequere me, et tali oraculo confestim ad te esse conversum.
itaque concitus redii in eum locum, ubi sedebat Alypius: ibi enim posu
eram codicem apostoli, cum inde surrexeram. Arripui, aperui et legi in 
silentio capitulum, quo primum coniecti sunt oculi mei: non in comissa
tionibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione 
et aemulatione, sed induite Dominum Iesum Christum et carnis providen
tiam ne feceritis in concupiscentiis. nec ultra volui legere nec opus erat. 
statim quippe cum fine huiusce sententiae quasi luce securitatis infusa 
cordi meo omnes dubitationis tenebrae diffugerunt.

Tum interiecto aut digito aut nescio quo alio signo codicem clausi et 
tranquillo iam vultu indicavi Alypio. At ille quid in se ageretur – quod ego 
nesciebam – sic indicavit. Petit videre quid legissem: ostendi, et attendit 
etiam ultra quam ego legeram. et ignorabam quid sequeretur. sequebatur 
vero: infirmum autem vero in fide recipite. Quod ille ad se rettulit mihique 
aperuit. sed tali admonitione firmatus est placitoque ac proposito bono 
et congruentissimo suis moribus, quibus a me in melius iam olim valde 
longeque distabat, sine ulla turbulenta cunctatione coniunctus est.
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robul acestora. În nenorocirea mea, am început să strig: „cât timp, cât 
timp voi mai spune «mâine» şi «mâine»? De ce nu acum, pe dată? De ce 
să nu pun capăt chiar în această oră ruşinii mele?“116

spuneam asemenea cuvinte şi plângeam cu inima zdrobită de amărăciune, 
când, deodată, am auzit un glas care venea parcă din casa de alături; nu 
mai ştiu dacă era un glas de băiat sau de fată, dar repeta întruna, ca în 
refrenul unui cântec: „ia şi citeşte! ia şi citeşte!“ imediat miam ridicat 
faţa şi am început să mă gândesc cu atenţie dacă nu cumva copiii obiş
nuiesc în vreunul din jocurile lor să cânte ceva asemănător; dar nu miam 
amintit deloc să fi auzit vreodată aşa ceva. stăvilindumi năvala lacrimilor, 
mam ridicat, spunândumi că aceste cuvinte nu pot fi altceva decât o 
poruncă dumnezeiască, de a deschide cartea sfântului Apostol Pavel şi de 
a citi primul capitol peste care îmi vor cădea privirile. căci auzisem despre 
sfântul Antonie117 cum, întro zi, intrând în biserică tocmai în clipa când 
se citea din evanghelie, a înţeles ca pe un îndemn care i se adresa chiar 
lui aceste cuvinte: Dute, vinde tot ce ai şi dăruieşte săracilor, şi vei avea o 
comoară în ceruri; apoi vino şi urmeazămă!118 Auzind această dumneze
iască prevestire, Antonie sa convertit imediat la credinţa în tine.
Mam repezit deci înapoi, către locul unde şedea Alypius, căci acolo lă
sasem cartea Apostolului când mă ridicasem să plec. Am apucato, am 
deschiso şi am citit în tăcere primul pasaj pe care miam aruncat privirea: 
Să umblăm în plină zi cu bunăcuviinţă, nu în ospeţe şi în beţii, nu în 
desfrânări şi în destrăbălări, nu în certuri şi în rivalităţi; ci îmbrăcaţivă în 
Domnul Isus Hristos şi nu vă îngrijiţi de îndestularea poftelor trupului119. 
nu am dorit să mai citesc în continuare, şi nici nu mai era nevoie. imediat 
ce am ajuns la sfârşitul acestei fraze, în inima mea sa răspândit ceva 
asemenea unei lumini pline de linişte şi de încredere120, care a risipit tot 
întunericul îndoielilor mele.
Apoi, însemnând locul din care citisem, cu degetul sau cu nu mai ştiu ce 
alt semn, am închis cartea şi, întorcândumă către Alypius cu chipul 
împăcat, iam povestit ce mi se întâmplase. La rândul lui, mia relatat ce 
sentimente a trăit în acest răstimp, lucruri pe care, desigur, eu nu le cu
noşteam. Mia cerut să vadă ce citisem. iam arătat, iar el a citit în con
tinuare textul pe care îl începusem eu. nu ştiam ce urmează, şi anume: 
Sprijiniţil pe cel ce este încă slab în credinţă121. Alypius mia mărturisit că 
el se supune acestei îndrumări. Întărit de acest îndemn, fără şovăială şi fără 
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inde ad matrem ingredimur, indicamus: gaudet. narramus quemadmo
dum gestum sit: exultat et triumphat et benedicebat tibi, qui potens es 
ultra quam petimus aut intellegimus facere, quia tanto amplius sibi a te 
concessum de me videbat, quam petere solebat miserabilius flebilibusque 
gemitibus. convertisti enim me ad te, ut nec uxorem quaererem nec 
aliquam spem saeculi huius, stans in ea regula fidei, in qua me ante tot 
annos ei revelaveras, et convertisti luctum eius in gaudium multo uberius, 
quam voluerat, et multo carius atque castius, quam de nepotibus carnis 
meae requirebat.
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întârziere, mi sa alăturat, printro hotărâre bună, foarte potrivită cu firea 
şi cu comportările sale, care, încă de multă vreme, erau de departe mai 
bune ca ale mele.
Plecăm122 apoi să o căutăm pe mama mea, îi povestim totul, iar ea se bu
cură. când ajungem săi relatăm în amănunt cum sa petrecut totul, mama 
este cuprinsă de însufleţire şi, în culmea bucuriei, te binecuvântează pe 
tine, care poţi face cu mult mai mult decât tot ceea ce noi cerem sau înţele
gem123; vedea că tu iai dăruit mult mai mult decât îndrăznea săţi ceară 
prin rugăciunile sale înlăcrimate şi prin gemetele sale îndurerate. Mai 
întors către tine atât de deplin, încât am încetat sămi mai caut o soţie, am 
părăsit orice speranţă în această lume şi am început să mă bizui pe acea 
stinghie a credinţei pe care mai înfăţişat stând întrun vis al mamei, cu 
mulţi ani înainte124. Şi ai întors în bucurie jalea ei125, o bucurie mult mai 
deplină decât o dorise, mult mai scumpă şi mai curată decât sar fi aştep
tat să primească din partea unor nepoţi născuţi din trupul meu.
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Liber iX

caput i

O Domine, ego servus tuus, ego servus tuus et filius ancillae tuae. Dirupisti 
vincula mea; tibi sacrificabo hostiam laudis. Laudet te cor meum et lingua 
mea, et omnia ossa mea dicant: Domine, quis similis tibi? Dicant, et res
ponde mihi et dic animae meae: salus tua ego sum.
Quis ego et qualis ego? Quid non mali aut facta mea aut, si non facta, 
dicta mea aut, si non dicta, voluntas mea fuit? Tu autem, Domine, bonus 
et misericors et dextera tua respiciens profunditatem mortis meae et a 
fundo cordis mei exhauriens abyssum corruptionis. et hoc erat totum, 
nolle quod volebam, et velle quod volebas.
sed ubi erat tam annoso tempore et de quo imo altoque secreto evocatum 
est in momento liberum arbitrium meum, quo subderem cervicem leni 
iugo tuo et umeros levi sarcinae tuae, christe iesu, adiutor meus et re
demptor meus? Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus 
nugarum, et quas amittere metus fuerat iam dimittere gaudium erat.
eiciebas enim eas a me, vera tu et summa suavitas, eiciebas et intrabas 
pro eis omni voluptate dulcior, sed non carni et sanguini, omni luce 
clarior, sed omni secreto interior, omni honore sublimior, sed non subli
mibus in se. iam liber erat animus meus a curis mordacibus ambiendi et 
adquirendi et volutandi atque scalpendi scabiem libidinum, et garriebam 
tibi claritati meae et divitiis meis et saluti meae, Domino Deo meo.
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cArTeA A iX-A

capitolul i
După momentul convertirii, Augustin se retrage 

la cassiciacum împreună cu familia şi cu prietenii

O, Doamne, eu sunt sluga ta, eu sunt sluga ta şi fiul slujnicei tale. Tu ai 
surpat lanţurile mele; ţie îţi voi aduce jertfă de laudă1. să te slăvească inima 
mea şi limba mea, iar toate oasele mele să spună: Doamne, cine este ase
menea ţie? 2 să spună aşa, iar tu să răspunzi sufletului meu: „Eu sunt mân
tuirea ta.“3

cine eram eu? Şi ce fel de om eram? ce rău nu am pus eu în faptele mele? 
sau dacă nu în fapte, atunci în cuvintele mele; sau dacă nu în cuvinte, 
atunci în voinţa mea4? Tu însă, Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând 
cu privirea adâncimea morţii mele, tu ai secătuit5 cu mâna ta dreaptă hăul 
stricăciunii din fundul inimii mele. Tot ceea ce cereai de la mine era să 
nu mai voiesc ceea ce voiam şi să voiesc ceea ce voieşti tu.
Dar unde era liberul meu arbitru dea lungul acestui lung şir de ani? Din 
ce tainic şi adânc ascunziş a fost el scos întro clipită pentru ca eu sămi 
aplec grumazul sub blândul tău jug şi umerii sub blânda ta povară, o, 
isuse Hristoase, ajutorul meu şi mântuitorul meu6? cât de plăcut mia 
devenit dintrodată să mă lipsesc de plăceri uşuratice! La început mă te
meam să nu le pierd, iar acum mă bucur să scap de ele7.
Tu leai aruncat departe de mine, tu, adevărata şi suprema blândeţe, leai 
aruncat şi ai intrat în locul lor, mai dulce decât orice desfătare – nu însă 
pentru carne şi pentru sânge; mai strălucitor decât orice lumină, dar mai 
lăuntric decât orice taină8, mai măreţ decât orice cinstire9, dar nu pentru 
cei care caută ei înşişi această măreţie10. sufletul meu era în sfârşit elibe
rat de grijile muşcătoare ale ambiţiei şi ale banilor, de tăvălitul în noroi 
şi de zgândăritul râiei poftelor; am început să vorbesc plin de voioşie11 
cu tine, tu, strălucirea mea, bogăţia şi mântuirea mea, tu, Domnul, 
Dumnezeul meu!
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caput ii

et placuit mihi in conspectu tuo non tumultuose abripere, sed leniter 
subtrahere ministerium linguae meae nundinis loquacitatis, ne ulterius 
pueri meditantes non legem tuam, non pacem tuam, sed insanias men
daces et bella forensia mercarentur ex ore meo arma furori suo.
et opportune iam paucissimi dies supererant ad vindemiales ferias, et 
statui tolerare illos, ut sollemniter abscenderem et redemptus a te iam 
non redirem venalis.
consilium ergo nostrum erat coram te, coram hominibus autem nisi 
nostris non erat. et convenerat inter nos, ne passim cuiquam effundere
tur, quamquam tu nobis a convalle plorationis ascendentibus et cantantibus 
canticum graduum dederas sagittas acutas et carbones vastatores adversus 
linguam subdolam velut consulendo contradicentem et, sicut cibum as
solet, amando consumentem. 

sagittaveras tu cor nostrum caritate tua, et gestabamus verba tua transfixa 
visceribus et exempla servorum tuorum, quos de nigris lucidos et de 
mortuis vivos feceras, congesta in sinum cogitationis nostrae urebant et 
absumebant gravem torporem, ne in ima vergeremus, et accendebant nos 
valide, ut omnis ex lingua subdola contradictionis flatus inflammare nos 
acrius posset, non extinguere.
Verum tamen quia propter nomen tuum, quod sanctificasti per terras, 
etiam laudatores utique haberet votum et propositum nostrum, iactantiae 
simile videbatur non opperiri tam proximum feriarum tempus, sed de 
publica professione atque ante oculos omnium sita ante discedere, ut 
conversa in factum meum ora cunctorum intuentium, quam vicinum 
vindemialium diem praevenire voluerim, multa dicerent, quod quasi 
appetissem magnus videri. et quo mihi erat istuc, ut putaretur et dispu
taretur de animo meo et blasphemaretur bonum nostrum?
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capitolul al ii-lea
Augustin renunţă la profesia  

de magistru de retorică

Am hotărât, înaintea privirilor tale12, că este mai bine să retrag în linişte 
slujba limbii mele din iarmarocul pălăvrăgelii şi să nu mă despart de ea 
cu mare vâlvă; nu voiam ca acei tineri elevi ai mei, care nu se preocupau 
nici de legea ta, nici de pacea ta, ci doar de minciunile prosteşti şi de 
înfruntările verbale din for, să mai cumpere în continuare din gura mea 
arme care să le întărească nebunia.
Printro fericită întâmplare, până la vacanţa de toamnă13 mai erau doar 
câteva zile; am hotărât să îndur cu răbdare aceste zile, să merg la şcoală 
ca de obicei, dar, odată răscumpărat de tine, să nu mă mai reîntorc la 
hotărârea de a mă vinde în continuare.
Acest plan al meu era cunoscut de tine, dar nimeni altcineva nu ştia nimic 
de el, în afară de câţiva prieteni apropiaţi; ne înţeleseserăm între noi să 
nu îl dezvăluim lumii întregi, cu toate că, asemenea unor care neam 
înălţat din valea plângerii14 şi am cântat cântarea treptelor15, neai trimis 
săgeţi ascuţite şi cărbuni mistuitori, ca să ne apărăm împotriva limbii celei 
viclene16 care, cu pretextul că ne sfătuieşte, vorbeşte împotriva ta şi care, 
cu pretextul că te iubeşte, te mistuie cum ar mistui o hrană17.
Ai străpuns inima noastră cu săgeţile iubirii tale; purtăm înfipte în mă
runtaiele noastre cuvintele tale, iar exemplele robilor tăi, pe care din 
întunecaţi iai prefăcut în strălucitori şi din morţi iai făcut vii, se îngră
mădeau în adâncul gândirii noastre, ardeau şi mistuiau marea noastră 
moleşeală, aşa încât să nu ne mai înclinăm către lucrurile lumeşti; în noi 
ardea o flacără atât de puternică, încât o limbă vicleană18 nu numai că 
nu ar fi putut să o stingă cu suflarea contrazicerii, ci mai mult iar fi 
întreţinut arderea.
Totuşi, de dragul numelui tău, pe care lai sfinţit peste tot pământul, ar 
fi existat cu siguranţă şi unii care să laude făgăduinţa şi planul nostru. De 
aceea, neam gândit că ar fi apărut ca un fel de fanfaronadă dacă, în loc 
să aştept venirea vacanţei care se apropia, aş fi părăsit pe neaşteptate o 
profesiune publică, desfăşurată înaintea privirilor tuturor; acest fapt ar fi 
atras asupra mea atenţia tuturor şi, când ar fi văzut că nu am voit să aştept 
începutul vacanţei, cu toate că era foarte aproape, mulţi mar fi bârfit, 
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Quin etiam quod ipsa aestate litterario labori nimio pulmo meus cedere 
coeperant et difficulter trahere suspiria doloribusque pectoris testari se 
saucium vocemque clariorem productioremve recusare, primo perturba
verat me, quia magisterii illius sarcinam paene iam necessitate deponere 
cogebat aut, si curari et convalescere potuissem, certe intermittere. sed 
ubi plena voluntas vacandi et videndi, quoniam tu es Dominus, oborta mihi 
est atque firmata – nosti, Deus meus – etiam gaudere coepi, quod haec 
quoque suberat non mendax excusatio, quae offensionem hominum tem
peraret qui propter liberos suos me liberum esse numquam volebant.
Plenus igitur tali gaudio tolerabam illud intervallum temporis, donec 
decurreret – nescio utrum vel viginti dies erant – sed tamen fortiter tole
rabantur, quia recesserat cupiditas, quae mecum solebat ferre grave nego
tium, et ego premendus remanseram, nisi patientia succederet.
Peccasse me in hoc quisquam servorum tuorum fratrum meorum, dixerit, 
quod iam pleno corde militia tua passus me fuerim vel una hora sedere 
in cathedra mendacii. At ego non contendo. sed tu, Domine misericor
dissime, nonne et hoc peccatum cum ceteris horendis et funereis in aqua 
sancta ignovisti et remisisti mihi?

caput iii

Macerabatur anxitudine Verecundus de isto nostro bono, quod 
propter vincula sua, quibus tenacissime tenebatur, deseri se nostro 
consortio videbat. nondum christianus coniuge fideli ea tamen 
ipsa artiore prae ceteris compede ab itinere quod aggressi eramus, 
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spunând că în felul acesta am dorit să capăt faimă. La ce miar fi folosit 
deci să îmi implic sufletul în discuţii şi controverse, şi să las ca bunul meu 
să fie defăimat19?
Mai mult decât atât, în cursul acelei veri, din cauza muncii excesive ca 
magistru, mam îmbolnăvit de plămâni20; îmi trăgeam cu greu răsuflarea, 
iar suferinţa se manifesta prin dureri în piept, care mă împiedicau să 
vorbesc foarte clar şi mai multă vreme. Am fost mai întâi îngrijorat, fi
indcă mă vedeam silit sămi părăsesc, aproape de nevoie, obligaţiile de 
magistru, sau cel puţin să le întrerup o vreme, dacă aveam în vedere să 
mă vindec şi sămi recapăt puterile. Însă, când în mine sa născut şi sa 
întărit voinţa deplină de a mă opri şi de a vedea că tu eşti Domnul21 – tu 
cunoşti aceasta, Dumnezeul meu, am început să mă bucur că mi sa ivit 
la îndemână o scuză nemincinoasă, prin care să împac nemulţumirea oa
menilor care, de dragul copiilor lor, nu mar fi voit niciodată liber.
Aşadar, plin de o astfel de bucurie, înduram cu răbdare răstimpul care 
trebuia să se scurgă – mă întreb dacă mai erau cumva vreo douăzeci de zile 
până la vacanţă; înduram însă cu greu aşteptarea, căci mă părăsise pofta de 
câştig care mă ajuta de obicei să suport sarcinile profesoratului; aş fi rămas 
doborât sub povară, dacă răbdarea nu ar fi luat locul poftei de câştig.
Poate că vreunul din robii tăi, dintre fraţii mei de credinţă, ar fi ispitit să 
spună că am păcătuit atunci când am hotărât să rămân în scaunul min
ciunii22 fie şi măcar o oră din momentul în care inima mea a fost plină 
de dorinţa de a te sluji. nu comentez acest aspect. Însă tu, Doamne 
preaîndurătorule, oare nu miai iertat şi nu miai şters în apa sfântă a 
botezului şi acest păcat, laolaltă cu celelalte groaznice şi ucigătoare tică
loşii ale mele?

capitolul al iii-lea
Verecundus îşi oferă casa de la cassiciacum 

drept loc de retragere pentru Augustin şi prietenii lui

Verecundus era frământat de nelinişte tocmai din cauza bucuriei noastre; 
căci, datorită strânselor legături care îl înlănţuiau23, el se vedea îndepărtat 
din comunitatea noastră24. Încă nu era creştin, însă soţia lui era credin
cioasă, şi tocmai ea era piedica spre drumul pe care porniserăm noi; el 
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retardabatur nec christianum esse alio modo se velle dicebat quam 
illo, quo non poterat. 
benigne tamen obtulit, ut, quamdiu ibi essemus, in re eius essemus. 
retribues illi, Domine, in resurrectione iustorum, quia iam ipsam sortem 
retribuisti ei. Quamvis enim absentibus nobis, cum romae iam essemus, 
corporali aegritudine correptus et in ea christianus et fidelis factus ex hac 
vita emigravit. ita misertus es non solum eius sed etiam nostri, ne cogi
tantes egregiam erga nos amici humanitatem nec eum in grege tuo nu
merantes dolore intolerabili cruciaremur.
gratias tibi, Deus noster. Tui sumus. indicant hortationes et consolati
ones tuae: fidelis promissor reddis Verecundo pro rure illo eius cassiciaco, 
ubi ab aestu saeculi requievimus in te, amoenitatem sempiterne virentis 
paradisi tui, quoniam dimisisti ei peccata super terram in monte incaseato, 
monte tuo, monte uberi.

Angebatur ergo tunc ipse, nebridius autem conlaetabatur. Quamvis enim 
et ipse nondum christianus in illam foveam perniciosissimi erroris incide
rat, ut veritatis filii tui carnem phantasma crederet, tamen inde emergens 
sic sibi erat, nondum imbutus ullis ecclesiae tuae sacramentis, sed inqui
sitor ardentissimus veritatis. Quem non multo post conversionem nostram 
et regenerationem per baptismum tuum ipsum etiam fidelem catholicum 
castitate perfecta atque continentia tibi servientem in Africa apud suos, 
cum tota domus eius per eum christiana facta esset, carne solvisti.
et nunc ille vivit in sinu Abraham, quidquid illud est, quod illo signifi
catur sinu, ibi nebridius meus vivit, dulcis amicus meus, tuus autem, 
Domine, adoptivus ex liberto filius: ibi vivit. nam quis alius tali animae 
locus? ibi vivit, unde me multa interrogabat homuncionem inexpertum. 
iam non ponit aurem ad os meum, sed spiritale os ad fontem tuum et 
bibit, quantum potest, sapientiam pro aviditate sua sine fine felix. nec 
eum sic arbitror inebriari ex ea, ut obliviscatur mei, cum tu, Domine, 
quem potat ille, nostri sis memor. 
sic ergo eramus, Verecundum consolantes tristem salva amicitia de tali 
conversione nostra et exhortantes ad fidem gradus sui, vitae scilicet 
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spunea că nu doreşte să devină creştin în alt fel decât în cel care tocmai 
lui nu îi era îngăduit25.
Totuşi, cu multă generozitate, sa oferit să ne îngăduie să locuim în pro
prietatea lui de la ţară atât cât aveam nevoie. Pentru bunătatea lui îl vei 
răsplăti, Doamne, la învierea drepţilor26, căci lai răsplătit deja împărtă
şindui soarta acestora. După plecarea noastră, când noi eram deja la 
roma, a fost atins de o boală a corpului în cursul căreia a devenit creştin 
deplin27 şi a plecat din viaţa aceasta ca un credincios adevărat. Astfel, tu 
ai fost îndurător nu doar faţă de el, ci şi faţă de noi: near fi chinuit o 
durere insuportabilă dacă neam fi gândit la aleasa lui generozitate faţă 
de noi, fără săl putem socoti în turma credincioşilor tăi.
Îţi mulţumim, Dumnezeul nostru! Ai tăi suntem. o dovedesc îndem
nurile şi mângâierile tale. credincios făgăduielilor tale, în schimbul aces
tei case de ţară de la cassiciacum28, unde neam pregătit liniştea în tine, 
departe de aprinsele frământări ale lumii acesteia, îi vei dărui lui Vere
cundus farmecul paradisului tău veşnic verde; căci iai iertat păcatele lui 
pe pământ, aşezândul pe muntele îmbelşugat în caş, muntele tău, muntele 
plin de roadă29.
În acele zile, în timp ce Verecundus era frământat de nelinişti, nebridius 
împărtăşea bucuria noastră. cu toate că nici el nu era încă un creştin 
adevărat şi căzuse în groapa acelei foarte primejdioase greşeli carel făcea 
să creadă că trupul fiului tău, care este Adevărul însuşi, nu este decât o 
închipuire30, totuşi începuse să se desprindă de această credinţă; fără să fi 
primit încă nici una din tainele bisericii tale, el era încă deja un înflăcărat 
căutător al Adevărului. nu multă vreme după ce noi neam convertit şi 
am renăscut prin botezul tău, lai eliberat din trupul acesta de carne; mai 
înainte însă devenise şi el un catolic credincios şi tea slujit în Africa, 
întro curăţie şi o înfrânare desăvârşite, în mijlocul alor săi, căci, după 
pilda lui, întreaga sa familie devenise creştină.
Acum el trăieşte în sânul lui Avraam31; oricare ar fi lucrul care este sem
nificat prin acest „sân“, eu ştiu că acolo trăieşte dragul meu nebridius, 
scumpul meu prieten, Doamne, devenit din libert fiul tău adoptiv32. Da, 
acolo trăieşte el! căci ce alt loc ar fi oare mai potrivit pentru un astfel de 
suflet? Trăieşte acolo, în locul despre care îmi punea multe întrebări, mie, 
un biet om nepriceput33. Acum el nu îşi mai apropie urechea de gura mea, 
ci îşi apropie gura lui duhovnicească de izvorul tău şi soarbe cât poate din 
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coniugalis, nebridium autem opperientes, quando sequeretur. Quod de 
tam proximo poterat et erat iam iamque facturus, cum ecce evoluti sunt 
dies illi tandem. nam longi et multi videbantur prae amore libertatis 
otiosae ad cantandum de medullis omnibus: tibi dixit cor meum, quaesivi 
vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram.

caput iv

et venit dies, quo etiam actu solverer a professione rhetorica, unde iam 
cogitatu solutus eram. et factum est, eruisti linguam meam, unde iam 
erueras cor meum, et benedicebam tibi gaudens profectus in villam cum 
meis omnibus. 
ibi quid egerim in litteris iam quidem servientibus tibi, sed adhuc super
biae scholam tamquam in pausatione anhelantibus testantur libri dispu
tati cum praesentibus et cum ipso me solo coram te; quae autem cum 
absente nebridio, testantur epistulae. 
et quando mihi sufficiat tempus conmemorandi omnia magna erga nos 
beneficia tua in illo tempore praesertim ad alia maiora properanti? 
revocat enim me recordatio mea, et dulce mihi fit, Domine, confiteri 
tibi, quibus internis me stimulis perdomueris et quemadmodum me com
planaveris humiliatis montibus et collibus cogitationum mearum et tor
tuosa mea direxeris et aspera lenieris quoque modo ipsum etiam Alypium, 
fratrem cordis mei, subegeris nomini unigeniti tui, Domini et salvatoris 
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înţelepciunea ta, pe măsura însetării sale, întro fericire fără sfârşit. socot 
însă că el nu se îmbată cu înţelepciunea ta până întracolo încât să uite 
de mine, căci tu, Doamne, pe care el te soarbe, îţi aminteşti de noi34.
ne aflam deci în următoarea situaţie: pe de o parte îl consolam pe 
Verecundus, pentru care convertirea era un motiv de tristeţe, fără ca pri
etenia noastră să fie orbită în vreun fel, şi îl îndemnam săşi îndeplinească 
cu credinţă datoriile stării sale, adică pe cele ale vieţii conjugale; pe de 
altă parte, aşteptam ca nebridius să găsească momentul potrivit ca să ne 
urmeze. el era atât de aproape de noi, încât se afla pe cale so facă şi se 
simţea din ce în ce mai hotărât. iată că, în sfârşit, sau scurs şi acele zile 
care mi se păreau atât de lungi şi atât de numeroase, datorită dorinţei 
mele aprinse pentru libertatea liniştită în care să pot cânta, din adâncurile 
fiinţei mele: Ţie ţia vorbit inima mea, pe tine tea cântat viaţa mea; faţa 
ta, Doamne, o caut neîncetat35.

capitolul al iv-lea
retragerea la casa lui Verecundus  
de la cassiciacum. o viaţă liniştită  

dedicată meditaţiei şi lecturii Psalmilor

A sosit şi ziua în care mam despărţit efectiv de meseria de retor, de care 
în cuget mă desprinsesem mai demult. sa întâmplat astfel că ai scos la 
lumină limba mea, după ce scoseseşi la lumină inima mea. Te binecuvân
tam cu bucurie plecând în casa de la ţară împreună cu toţi ai mei36.
Pentru operele literare pe care leam realizat aici37, pe care leam închinat 
în întregime slujirii tale, dar în care, asemenea gâfâielii luptătorilor în 
pauza dintre înfruntări, se mai vedea încă orgoliul activităţii didactice de 
până atunci38, depun mărturie39 cărţile cu dialogurile purtate cu prietenii 
mei sau cu mine însumi înaintea ta40; despre corespondenţa mea cu 
nebridius, care nu era de faţă, depune mărturie epistolarul meu41.
când oare voi avea destul timp să amintesc de toate marile tale binefaceri 
faţă de mine, mai ales în această perioadă, cu atât mai mult, cu cât mă 
grăbesc să amintesc despre altele încă şi mai însemnate? Memoria mea 
mă recheamă şi îmi este foarte plăcut, Doamne, săţi mărturisesc prin ce 
imbolduri lăuntrice mai domesticit în chip desăvârşit, cum mai netezit 
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nostri Iesu Christi, quod primo dedignabatur inseri litteris nostris. Magis 
enim eas volebat redolere gymnasiorum cedros, quas iam contrivit 
Dominus, quam salubres herbas ecclesiasticas adversas serpentibus.

Quas tibi, Deus meus, voces dedi, cum legerem psalmos David, cantica 
fidelia, sonos pietatis excludentes turgidum spiritum; rudis in germano 
amore tuo, catechumenus in villa cum catechumeno Alypio feriatus, ma
tre adhaerente nobis muliebri habitu, virili fide, anili securitate, materna 
caritate, christiana pietate! Quas tibi voces dabam in psalmis illis et quo
modo in te inflammabar ex eis et accendebar eos recitare, si possem, toto 
orbe terrarum adversus typhum generis humani! et tamen toto orbe can
tantur, et non est qui se abscondat a calore tuo. Quam vehementi et acri 
dolore indignabar manichaeis et miserabar eos rursus, quod illa sacra
menta, illa medicamenta nescirent et insani essent adversus antidotum 
quo sani esse potuissent! Vellem, ut alicubi iuxta essent tunc et me nesci
ente, quod ibi essent, intuerentur faciem meam et audirent voces meas, 
quando legi quartum psalmum in illo tunc otio, quid de me fecerit ille 
psalmus: cum invocarem te, exaudisti me, Deus iustitiae meae; in tribulati
one dilatasti mihi. Miserere mei, Domine, et exaudi orationem meam; au
dirent ignorante me, utrum audirent, ne me propter se illa dicere putarent, 
quae inter haec verba dixerim, quia et re vera nec ea dicerem nec sic ea 
dicerem, si me ab eis audiri viderique sentirem, nec, si dicerem, sic acci
perent, quomodo mecum et mihi coram te de familiari affectu animi mei.

inhorrui timendo ibidemque inferbui sperando et exultando in tua mi
sericordia, pater. et haec omnia exhibant per oculus et vocem meam, cum 
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umilind munţii şi dealurile gândurilor mele, cum ai îndreptat căile mele 
întortocheate şi ai îndulcit asprimile mele, în ce chip lai supus pe Alypius, 
fratele meu de inimă, numelui singurului tău născut, Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos42, nume socotit de el până atunci ne
demn de a fi inclus în scrierile noastre43. Îi plăcea mai mult să respire 
mireasma cedrilor şcolilor păgâne, pe care Domnul ia doborât deja44, 
decât pe cea a ierburilor vindecătoare ale bisericii, care ne apără de şerpi.
câte strigăte nu am înălţat către tine, Dumnezeul meu, când am citit Psalmii 
lui David, aceste cântări de credinţă, aceste glasuri ale evlaviei în care nuşi 
poate găsi locul un spirit trufaş! Încă începător în iubirea ta autentică, pe
treceam în tihnă vremea la ţară, alături de Alypius, care era catehumen, ca 
şi mine, avândo împreună cu noi pe mama, femeie doar la înfăţişare, însă 
asemenea unui bărbat prin credinţă, cu siguranţa pe care io dădea vârsta, 
cu gingăşia ei de mamă şi cu evlavia ei creştină. Da, câte strigăte nu înălţam 
către tine citind acei psalmi, cum mă înflăcăram prin ei de iubire pentru tine 
şi cum eram mistuit de dorinţa de ai recita, dacă ar fi fost cu putinţă, către 
întregul pământ, ca să înfrunt înfumurarea neamului omenesc! ei sunt cân
taţi însă în întreaga lume şi nu este nimeni care să se ascundă de căldura ta45. 
cât de aprigă şi de ascuţită era dureroasa mea pornire împotriva maniheilor! 
Şi totuşi, ea se transforma în milă faţă de ei, pentru faptul că nu cunoşteau 
tainele şi leacurile noastre şi pentru faptul că erau cuprinşi de o furie nebu
nească împotriva unui leac ce ar fi putut săi însănătoşească46. Aş fi vrut ca 
ei să se afle undeva, prin preajma mea, fără ca eu să o ştiu, să privească faţa 
mea şi să asculte cuvintele mele în momentul în care, cu liniştea sufletească 
de atunci, citeam Psalmul al patrulea, şi să priceapă cât de mult mă emoţiona 
acest psalm: Dumnezeule al dreptăţii mele, ascultămă când te strig! Eram la 
strâmtoare şi mai scos la larg. Îndurăte de mine, Doamne, şi ascultă rugăciu
nea mea 47. Aş vrea ca ei să mă asculte fără ca eu sămi dau seama, să mă as
culte aşa, pentru ca ei să nu creadă cumva că acele cuvinte ale mele, pe care 
leam împletit cu Psalmii, le erau adresate lor; căci, este adevărat, nu aş fi 
rostit acele cuvinte sau, dacă leaş fi rostit, nu leaş fi rostit în acel mod, dacă 
aş fi simţit că sunt ascultat; pe de altă parte, chiar dacă aş fi vorbit astfel, ei48 
nu ar fi înţeles cuvintele mele aşa cum mi le spuneam mie însumi, pentru 
mine, înaintea ta, prin simţirea intimă a sufletului meu.
Mam cutremurat de teamă şi, în acelaşi timp, mam înflăcărat de spe
ranţă şi de bucurie întru îndurarea ta49, Părinte. Toate aceste sentimente 
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conversus ad nos spiritus tuus bonus ait nobis: filii hominum, quousque 
graves corde? Ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium? Dilexeram 
enim vanitatem et quaesieram mendacium. et tu, Domine, iam magni
ficaveras sanctum tuum, suscitans eum a mortuis et collocans ad dexteram 
tuam, unde mitteret ex alto promissionem suam, paracletum, spiritum 
veritatis. et miserat eum iam, sed ego nesciebam. Miserat eum, quia iam 
magnificatus erat resurgens a mortuis et ascendens in caelum. Ante autem 
spiritus nondum erat datus, quia Iesus nondum erat clarificatus. et clamat 
propheta: quousque graves corde? Ut quid diligitis vanitatem et quaeritis 
mendacium? Et scitote quoniam Dominus magnificavit sanctum suum. 
clamat: quousque, clamat: scitote, et ego tamdiu nesciens vanitatem dilexi 
et mendacium quaesivi et ideo audivi et contremui, quoniam talibus 
dicitur, qualem me fuisse reminiscebar. in phantasmatis enim, quae pro 
veritate tenueram, vanitas erat et mendacium. et insonui multa graviter 
ac fortiter in dolore recordationis meae. Quae utinam audissent qui adhuc 
usque diligunt vanitatem et quaerunt mendacium! forte conturbarentur 
et evomuissent illud, et exaudires eos, cum clamarent ad te, quoniam vera 
morte carnis mortuus est pro nobis, qui te interpellat pro nobis.

Legebam: irascimini et nolite peccare et quomodo movebar, Deus meus, 
qui iam didiceram irasci mihi de praeteritis, ut de cetero non peccarem, 
et merito irasci, quia non alia natura gentis tenebrarum de me peccabat, 
sicut dicunt qui sibi non irascuntur et thesaurizant sibi iram in die irae et 
revelationis iusti iudicii tui! nec iam bona mea foris erant nec oculis car
neis in isto sole quaerebantur. Volentes enim gaudere forinsecus facile 
vanescunt et effunduntur in ea, quae videntur et temporalia sunt, et 
imagines eorum famelica cogitatione lambiunt. et o si fatigentur inedia 
et dicant: quis ostendet nobis bona? et dicamus et audiant: signatum est in 
nobis lumen vultus tui, Domine. non enim lumen nos sumus, quod illu
minat omnem hominem, sed illuminamur a te, ut, qui fuimus aliquando 
tenebrae, simus lux in te. o si viderent internum aeternum, quod ego quia 
gustaveram, frendebam, quoniam non eis poteram ostendere, si afferent 
ad me cor in oculis suis foris a te et dicerent: quis ostendet nobis bona? ibi 
enim, ubi mihi iratus eram, intus in cubili, ubi compunctus eram, ubi 
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erau scoase la lumină prin ochii mei şi prin tremurul glasului meu, atunci 
când, întorcânduse spre noi, Duhul tău cel bun ne spune: Fii ai oame
nilor, până când veţi avea inimile împietrite? Până când veţi iubi deşertă
ciunea şi veţi căuta minciuna?50 Şi eu am iubit deşertăciunea şi am căutat 
minciuna. iar tu, Doamne, lai înălţat pe sfântul tău, ridicândul din morţi 
şi aşezândul la dreapta ta51, pentru ca el să trimită din cer, după cum a 
făgăduit, pe Paraclet52, Duhul adevărului53. Îl trimisese deja, dar eu nu 
ştiam. Îl trimisese, căci el era deja preamărit, ridicat din morţi şi înălţat 
la cer. Mai înainte însă, Duhul încă nu fusese dat pentru că Isus nu fusese 
încă slăvit54. iar profetul strigă: Până când veţi avea inimile împietrite? 
Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi căuta minciuna? Să ştiţi că Domnul 
şia preamărit pe cel sfânt al său55. el strigă: Până când? strigă: Să ştiţi! iar 
eu, neştiutor atâta vreme, am iubit deşertăciunea şi am căutat minciuna, 
de aceea am auzit şi mam cutremurat, căci miam amintit că şi eu am 
fost întocmai ca aceia cărora li se adresează profetul. În închipuirile pe 
care le luasem drept adevăr nu se aflau decât deşertăciune şi minciună. În 
durerea de ami reaminti am scos multe strigăte adânci şi puternice. o, 
de lear fi auzit aceia care şi acum iubesc deşertăciunea şi caută minciuna! 
Poate că ar fi fost tulburaţi şi ar fi vomitat greşeala lor. Tu iai fi auzit 
când ar fi strigat către tine, fiindcă a murit pentru noi de adevărata moarte 
a trupului acela care mijloceşte pentru noi56.
citeam: Mâniaţivă şi nu mai păcătuiţi! 57, şi cât de tare eram impresionat, 
Dumnezeul meu! căci învăţasem deja să mă mânii împotriva mea din 
cauza păcatelor mele trecute, ca să nu mai păcătuiesc în viitor. Şi mă 
mâniam pe bună dreptate, căci în mine nu păcătuia un fel de altă natură 
aparţinând neamului întunericului, după cum spun aceia care nu se mâ
nie împotriva lor înşişi58, dar îşi agonisesc mânie pentru ziua mâniei şi a 
arătării dreptei tale judecăţii59. binele meu nu se mai afla deja în afara mea 
şi nul mai căutam sub soarele acesta, cu ochii mei trupeşti. cei ce îşi 
caută bucuria în afara lor înşişi se risipesc uşor şi se împrăştie în lucrurile 
vizibile şi vremelnice, şi ling cu mintea lor flămândă imaginile înşelătoare 
ale acestora60. o, dear fi ei istoviţi de foame şi dear striga: Cine ne va 
arăta binele?61 Atunci leam răspunde ca ei să ne audă: Lumina chipului 
tău a fost întipărită în noi ca un semn, Doamne!62 căci noi nu suntem 
lumina care luminează pe orice om63, ci suntem luminaţi de tine pentru 
ca noi, cei care am fost întuneric odinioară, să devenim lumină întru tine64. 
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sacrificaveram mactans vetustatem meam et inchoata meditatione reno
vationis meae sperans in te, ibi mihi dulcescere coeperas et dederas laeti
tiam in corde meo. et exclamabam legens haec foris et agnoscens intus nec 
volebam multiplicari terrenis bonis et devorans tempora et devoratus 
temporibus, cum haberem in aeterna simplicitate aliud frumentum et 
vinum et oleum.

et clamabam in consequenti versu clamore alto cordis mei: O in pace! O 
in id ipsum! o quid dixit: obdormiam et somnum capiam! Quoniam quis 
resistet nobis, cum fiet sermo, qui scriptus est: absorpta est mors in victo
riam? et tu es id ipsum valde, qui non mutaris, et in te requies obliviscens 
laborum omnium, quoniam nullus alius tecum nec ad alia multa adipis
cenda, quae non sunt quod tu, sed tu, Domine, singulariter in spe consti
tuisti me.
Legebam et ardebam nec inveniebam, quid facerem surdis mortuis, ex 
quibus fueram, pestis, latrator amarus et caecus adversus litteras de melle 
caeli melleas et de lumine tuo luminosas, et super inimicis scripturae hu
ius tabescebam.

Quando recordabor omnia dierum illorum feriatorum? sed nec oblitus 
sum nec silebo flagelli tui asperitatem et misericordiae tuae mirabilem 
celeritatem. 
Dolore dentium tunc excruciabas me, et cum in tantum ingravesceret, ut 
non valerem loqui, ascendit in cor meum admonere omnes meos, qui 
aderant, ut deprecarentur te pro me, Deum salutis omnimodae. et scripsi 
hoc in cera et dedi, ut eis legeretur. Mox ut genua supplici affectu fiximus, 
fugit dolor ille. sed quis dolor? Aut quomodo fugit? expavi, fateor, 
Domine meus et Deus meus: nihil enim tale ab ineunte aetate expertus 
fueram. et insinuati sunt mihi in profundo nutus tui et gaudens in fide 
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o, cât aş vrea să vadă şi ei acel lăuntric etern65 pe care eu, fiindcă iam 
simţit gustul, sufeream că nu puteam să lil arăt şi lor! o, dacă miar fi 
oferit inima lor, îndepărtată de tine şi prinsă în privirile lor revărsate spre 
lucrurile din afară, şi miar fi spus: Cine ne va arăta binele? 66 căci acolo, 
da, acolo mam mâniat eu împotriva mea însumi, în lăuntrul meu cel 
mai adânc67, acolo unde am fost cuprins de căinţă, unde am adus jertfă 
ucigând în mine omul cel vechi68 şi, cu nădejdea în tine, am început să 
mă pregătesc pentru reînnoirea mea; acolo mai făcut să simt pentru 
prima dată dulceaţa ta şi ai adus bucurie în inima mea69. strigam atunci 
când citeam în afara mea ceea ce recunoşteam înlăuntrul meu şi nu mai 
voiam să mă risipesc printre bunurile terestre, devorând timpul şi fiind 
devorat de timp; căci găsisem în veşnica simplitate un alt grâu, un alt vin 
şi un alt untdelemn70.
La versul următor, scoteam un strigăt din adâncul inimii: O, în pace! O, 
în fiinţa însăşi! o, acele cuvinte... voi adormi şimi voi găsi odihna!71 Şi 
cine va îndrăzni să mi se împotrivească atunci când se va împlini ceea ce 
a fost scris: Moartea a fost înghiţită de biruinţă?72 Tu eşti fiinţa însăşi73, 
tu, care nu te schimbi, şi în tine se află liniştea care aduce uitarea tuturor 
chinurilor; căci nimeni altcineva nu îţi stă alături şi nu trebuie să căutăm 
să dobândim alte lucruri care nu sunt ceea ce tu eşti. Tu, Doamne, mai 
întărit, făcândumă unul şi simplu în speranţă!74

citeam şi mă înfierbântam, dar numi dădeam seama cum să mă port cu 
aceşti morţi surzi printre care mă număram şi eu, un ciumat şi un lătrător 
înverşunat şi orb, pornit împotriva cărţilor tale, din care picură miere ce
rească şi lumină din lumina ta; mă frământam gândindumă la duşmanii75 
sfintei scripturi.
când îmi voi aminti toate întâmplările din acele zile de vacanţă? un 
lucru cel puţin nu lam uitat: nu voi trece sub tăcere asprimea biciului 
tău, dar nici minunata iuţeală a îndurării tale.
Mă chinuiai pe atunci cu o durere de dinţi şi, când durerea sa agravat atât 
de mult încât nu mai puteam vorbi, sa ivit în inima mea ideea de ai în
demna pe toţi cei apropiaţi mie, care erau de faţă, să se roage pentru mine 
către tine, care eşti Dumnezeul oricărui fel de vindecare76. Am scris rugă
mintea mea pe o tăbliţă de ceară77 şi leam dato ca să o citească. Abia 
neam plecat genunchii pentru o rugăciune umilă, când iată că durerea a 
dispărut. Şi încă ce durere! cum oare a dispărut? Mam înspăimântat, 
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laudavi nomen tuum, et ea fides me securum esse non sinebat de praete
ritis peccatis meis, quae mihi per baptismum tuum remissa nondum 
erant. 

caput v

renuntiavi peractis vindemialibus, ut scholasticis suis Mediolanensis 
venditorem verborum alium providerent, quod et tibi ego servire dele
gissem et illi professioni prae difficultate spirandi ac dolore pectoris non 
sufficerem.
et insinuavi per litteras antistiti tuo, viro sancto Ambrosio, pristinos 
errores meos et praesens votum meum, ut moneret, quid mihi potissi
mum de libris tuis legendum esset, quo percipiendae tantae gratiae para
tior aptiorque fierem. At ille iussit esaiam prophetam, credo, quod prae 
ceteris evangelii vocationisque gentium sit praenuntiator apertior. Verum 
tamen ego, primam huius lectionem non intellegens totumque talem 
arbitrans, distuli repetendum exercitatior in dominico eloquio.

caput vi

inde ubi tempus advenit, quo me nomen dare oportet, relicto rure 
Mediolanium remeavimus. 
Placuit et Alypio renasci in te mecum iam induto humilitate sacramentis 
tuis congrua et fortissimo domitori corporis usque ad italicum solum 
glaciale nudo pede obterendum insolito ausu. Adiunximus etiam nobis 
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mărturisesc, Domnul şi Dumnezeul meu! căci nu mi se mai întâmplase 
nimic asemănător de când venisem pe lume. În adâncul sufletului meu 
sau strecurat atunci semnele voinţei tale şi, bucurândumă de credinţa 
mea, am slăvit numele tău; credinţa aceea nu îmi îngăduia să mai rămân 
liniştit cu privire la păcatele mele trecute, căci ele numi fuseseră încă 
iertate prin botezul tău.

capitolul al v-lea
Augustin renunţă oficial la îndatoririle publice 

de magistru de retorică

către sfârşitul vacanţei de toamnă78 iam înştiinţat pe toţi cetăţenii Milanului 
săşi găsească un alt negustor de vorbe79, fiindcă eu mam hotărât să te slujesc 
pe tine şi, de altfel, nu mai eram în stare să îndeplinesc sarcinile acelei me
serii, din cauza unei greutăţi de a respira şi a durerii în piept.
iam trimis o scrisoare episcopului tău80, sfântul bărbat Ambrozie, ară
tândui vechile mele rătăciri, precum şi intenţia mea de acum, şi cerândui 
să mă sfătuiască ce ar trebui să citesc mai întâi din scripturile tale, ca să 
fiu mai bine pregătit şi mai în stare să primesc un dar81 atât de mare. el 
mi la indicat pe profetul isaia, deoarece, cred, între toţi profeţii, acesta 
a prevestit cel mai limpede evanghelia ta şi chemarea neamurilor păgâne82. 
nu am înţeles însă primul capitol al cărţii şi, socotind că tot aşa nu voi 
înţelege nici restul, am lăsat deoparte cartea lui isaia, cu gândul să o reiau 
mai târziu, când voi fi mai obişnuit cu cuvântul Domnului.

capitolul al vi-lea
Augustin se reîntoarce la Milan 

pentru a primi botezul

când a venit momentul în care trebuia sămi înscriu numele pentru 
botez83, am plecat de la ţară şi neam reîntors la Milan.
Alypius a dorit să renască întru tine prin botez în acelaşi timp cu mine84; 
el era deja înveşmântat în smerenia potrivită cu tainele tale şi îşi stăpânea 
cu atâta tărie corpul, încât ar fi putut umbla în picioarele goale pe 
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puerum Adeodatum ex me natum carnaliter de peccato meo. Tu bene 
feceras eum. Annorum erat ferme quindecim et ingenio praeveniebat 
multos graves et doctos viros. Munera tua tibi confiteor, Domine Deus 
meus, creator omnium et multum potens formare nostra deformia: nam 
ego in illo puero praeter delictum nihil habebam. Quod enim et nutrie
batur a nobis in disciplina tua, tu inspiraveras nobis, nullus alius: munera 
tua tibi confiteor. 
est liber noster, qui inscribitur de Magistro. ipse ibi mecum loquitur. Tu 
scis illius esse sensa omnia, quae inseruntur ibi ex persona collocutoris 
mei, cum esset in annis sedecim. Multa eius alia mirabiliora expertus sum. 
Horrori mihi erat illud ingenium: et quis praeter te talium miraculorum 
opifex? 
cito de terra abstulisti vitam eius, et securior eum recordor non timens 
quicquam pueritiae nec adulescentiae nec omnino homini illi. 
sociavimus eum coaevum nobis in gratia tua, educandum in disciplina 
tua: et baptizati sumus et fugit a nobis sollicitudo vitae praeteritae.
nec satiabar illis diebus dulcitudine mirabili, considerare altitudinem con
silii tui super salutem generis humani. Quantum flevi in hymnis et canticis 
tuis suave sonantis ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae 
influebant auribus meis et eliquabatur veritas in cor meum et exaestuabat 
inde affectus pietatis, et currebant lacrimae, et bene mihi erat cum eis.

caput vii

non longe coeperat Mediolanensis ecclesia genus hoc consolationis et 
exhortationis celebrare magno studio fratrum concinentium vocibus et 
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pământul îngheţat al italiei, fapt care cere, întradevăr, o îndrăzneală neo
bişnuită. Lam luat cu noi pe tânărul Adeodatus, copil născut din carnea 
mea, fruct al păcatului meu. Tu îl înzestraseşi cu multe daruri. La cei abia 
cincisprezece ani ai lui, el îi întrecea în inteligenţă pe mulţi bărbaţi serioşi 
şi învăţaţi85. recunosc în el darurile tale, Doamne, Dumnezeul meu, 
creatorul tuturor lucrurilor, tu, care eşti atât de puternic şi care poţi să 
redai o faţă frumoasă urâţeniilor noastre86; căci în acest copil nimic numi 
aparţinea, în afară de păcat. Dacă a fost crescut de noi în învăţătura ta, tu 
şi nimeni altcineva neai inspirat. De aceea, recunosc în el darurile tale.
există o carte a mea intitulată Despre Învăţător87; acolo Adeodatus discută 
cu mine. Tu ştii, Doamne, că toate gândurile pe care eu le însemnez ca 
din partea interlocutorului meu îi aparţin chiar lui, cu toate că avea doar 
şaisprezece ani. Ştiu din propria experienţă că avea calităţi încă şi mai 
uimitoare. inteligenţa lui îmi inspira un fel de teamă. Şi cine altul decât 
tine ar fi putut fi făuritorul unor astfel de minuni?
Tu ai întrerupt repede viaţa lui pe această lume şi îmi amintesc de el mai 
împăcat, neavând a mă mai teme de ceva cu privire la copilăria şi la ado
lescenţa lui, ca şi la toate slăbiciunile sale omeneşti.
ni lam asociat ca părtaş egal cu noi88 întru Harul tău, gândind săl creş
tem în învăţătura ta; am primit botezul, iar neliniştea vieţii din trecut sa 
depărtat de la noi89.
nu mă mai săturam în acele zile de uimitoarea dulceaţă pe care o simţeam 
contemplând profunzimea planurilor tale cu privire la mântuirea neamu
lui omenesc. câte lacrimi am vărsat ascultând, cuprins de o puternică 
emoţie, psalmii şi cântările înălţate către tine, care răsunau cu gingăşie în 
biserica ta90. Acele sunete picurau în urechile mele, strecurând adevărul 
în inima mea, şi o trăire plină de smerenie clocotea în mine. Lacrimile 
îmi curgeau, dar erau lacrimi de bucurie.

capitolul al vii-lea
Despre începuturile muzicii religioase 

în biserica occidentală

nu de multă vreme, biserica din Milan introdusese acest obicei plin de 
mângâiere şi de întremare sufletească de a cânta laolaltă, prin care inimile 
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cordibus. nimirum annus erat aut multo amplius, cum iustina, 
Valentiniani regis pueri mater, hominem tuum Ambrosium persequere
tur haeresis suae causa, qua fuerat seducta ab Arrianis. excubabat pia 
plebs in ecclesia mori parata cum episcopo suo, servo tuo. ibi mater mea, 
ancilla tua, sollicitudinis et vigiliarum primas tenens, orationibus vivebat. 
nos adhuc frigidi a calore spiritus tui excitabamur tamen civitate attonita 
atque turbata. Tunc hymni et psalmi ut canerentur secundum morem 
orientalium partium, ne populus maeroris taedio contabesceret, institu
tum est: et ex illo in hodiernum retentum multis iam ac paene omnibus 
gregibus tuis et per cetera orbis imitantibus.

Tunc memorato antistiti tuo per visum aperuisti quo loco laterent mar
tyrum cor pora Protasii et gervasii, quae per tot annos incorrupta in 
thesauro secreti tui reconderas, unde oportune promeres ad cohercendam 
rabiem femineam, sed regiam. cum enim propalata et effossa digno cum 
honore transferrentur ad Ambrosianam basilicam, non solum quos im
mundi vexabat spiritus confessis eisdem daemonibus sanabantur, verum 
etiam quidam plures annos caecus civis civitatique notissimus, cum po
puli tumultuante laetitia causam quaesisset atque audisset, exilivit eoque 
se ut duceret suum ducem rogavit. Quo perductus impetravit admitti, ut 
sudario tangeret feretrum pretiosae in conspectu tuo mortis sanctorum tu
orum. Quod ubi fecit atque admovit oculis, confestim aperti sunt. inde 
fama discurrens, inde laudes tuae ferventes, lucentes, inde illius inimicae 
animus etsi ad credendi sanitatem non applicatus, a persequendi tamen 
furore compressus est.
Gratias tibi, Deus meus! unde et quo duxisti recordationem meam, ut 
haec etiam confiterer tibi, quae magna oblitus praeterieram? et tamen 
tunc, cum ita flagraret odor unguentorum tuorum, non currebamus post te; 
ideo plus flebam inter cantica hymnorum tuorum olim suspirans tibi et 
tandem respirans, quantum patet aura in domo faenea.
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tuturor fraţilor se uneau cu multă înflăcărare în acordul glasurilor şi al 
inimilor. Doar cu un an mai înainte sau nu cu mult mai mult, iustina, 
mama împăratului copil Valentinian, care fusese amăgită de arieni, îl 
persecuta pe credinciosul tău Ambrozie în interesul ereziei sale. Mulţimea 
evlavioasă stătea de veghe noaptea în biserică, pregătită să moară împre
ună cu episcopul ei, robul tău. În acea împrejurare, mama mea, slujitoa
rea ta, a cărei râvnă îi conferea un loc de frunte în acele nopţi de veghe, 
trăia numai în rugăciuni. chiar şi noi, cu toate că eram încă nesimţitori 
faţă de căldura Duhului tău, eram totuşi stârniţi de starea de îngrijorare 
şi de tulburare din cetate91. Atunci sa luat hotărârea să se cânte în biserică 
imnuri şi psalmi, după obiceiul din ţinuturile răsăritene, pentru ca popo
rul să nuşi piardă curajul din pricina mâhnirii şi a dezgustului. Această 
inovaţie sa păstrat de atunci până astăzi şi este imitată de multe, dacă nu 
de toate bisericile tale92 din alte părţi ale lumii.
Tot atunci iai dezvăluit întro viziune episcopului tău amintit mai îna
inte93 locul unde zăceau înmormântate trupurile martirilor Protasie şi 
ghervasie. Timp de atâţia ani leai păstrat neatinse de stricăciune în 
tainica ta vistierie, ca să le scoţi la lumină în momentul potrivit pentru a 
domoli furia unei simple femei, însă împărăteasă. După ce au fost scoase 
la lumină şi dezgropate, în timp ce erau purtate cu mare cinste către bi
serica lui Ambrozie94, nu numai că nişte oameni stăpâniţi de duhuri ne
curate au fost vindecaţi – căci până şi demonii recunosc aceste sfinte 
relicve –, ci, mai mult, un cetăţean foarte cunoscut al oraşului, orb de 
câţiva ani, a întrebat de unde vine acest tumult plin de veselie al poporu
lui; după ce i sa răspuns, sa ridicat şi ia cerut călăuzei sale să îl conducă 
întracolo. Ajuns lângă trupurile sfinte, a cerut să i se îngăduie să atingă 
cu batista sa racla în care odihneau sfinţii a căror moarte a fost scumpă 
înaintea ta95. Abia a făcut acest gest şi şia atins apoi ochii cu batista, că 
aceştia i sau deschis imediat. Ştirea sa răspândit îndată, şi către tine sau 
înălţat laude fierbinţi şi pline de strălucire; iar sufletul duşmancei tale96, 
chiar dacă nu sa întors către judecata sănătoasă a credinţei, a trebuit cel 
puţin săşi mai înfrâneze furia persecuţiei.
Ţie îţi mulţumesc, Dumnezeul meu! 97 De unde şi în ce chip ai rechemat 
amintirile mele ca săţi mărturisesc aceste întâmplări pe care, în ciuda în
semnătăţii lor, leaş fi trecut sub tăcere prin uitare? Şi totuşi, oricât se 
răspândea mireasma parfumurilor tale98, noi nu alergam încă pe atunci pe 
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caput viii

Qui habitare facis unanimes in domo, consociasti nobis et evodium iuve
nem ex nostro municipio. Qui cum agens in rebus militaret, prior nobis 
ad te conversus est et baptizatus et relicta militia saeculari accinctus in 
tua. simul eramus, simul habitaturi placito sancto.
Quaerebamus, quisnam locus nos utilius haberet servientes tibi: pariter 
remeabamus in Africam. et cum apud ostia Tiberina essemus, mater 
defuncta est.
Multa praetereo, quia multum festino. Accipe confessiones meas et gra
tiarum actiones, Deus meus, de rebus innumerabilibus, etiam in silentio. 
sed non praeteribo quidquid mihi anima parturit de illa famula tua, quae 
me parturivit et carne, ut in hanc temporalem, et corde, ut in aeternam 
lucem nascerer.
non eius, sed tua dicam dona in eam. neque enim se ipsa fecerat aut 
educaverat se ipsam: tu creasti eam, nec pater, nec mater sciebat, qualis 
ex eis fieret. et erudivit eam in timore tuo virga christi tui, regimen unici 
tui in domo fideli, bono membro ecclesiae tuae. 
nec tantam erga suam disciplinam diligentiam matris praedicabat quan
tum famulae cuiusdam decrepitae, quae patrem eius infantem portaverat, 
sicut dorso grandiuscularum puellarum parvuli portari solent. cuius rei 
gratia et propter senectam ac mores optimos in domo christiana satis a 
dominis honorabatur. unde etiam curam dominicarum filiarum com
missam diligenter gerebat et erat in eis cohercendis, cum opus esset, sancta 
severitate vehemens atque in docendis sobria prudentia. 
nam eas praeter illas horas, quibus ad mensam parentum moderatissime 
alebantur, etiamsi exardescerent siti, nec aquam bibere sinebat praecavens 
consuetudinem malam et addens verbum sanum: „Modo aquam bibitis; 
quia in potestate vinum non habetis; cum autem ad maritos veneritis, 
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urmele tale99. De aceea plângeam mai tare în timp ce se cântau imnurile 
tale. suspinasem cândva pentru tine, iar acum respiram în sfârşit puţina 
suflare ce este îngăduită întro casă de fân100.

capitolul al viii-lea
Moartea Monicăi. Despre educaţia pe care  

a primito ea în copilărie

Tu, care îi faci să locuiască pe oameni în aceeaşi casă întrun singur cuget101, 
lai adus alături de noi şi pe evodius, un tânăr din municipiul nostru. el 
era funcţionar imperial atunci când sa întors către tine înaintea noastră; 
a primit botezul şi, părăsind slujba lumească, a intrat în slujba ta102. eram 
mereu împreună şi luaserăm sfânta hotărâre de a locui mereu împreună.
Discutam despre ce loc ar fi mai potrivit ca să te slujim şi neam întors 
cu toţii în Africa. Ajunşi la ostia, la gurile Tibrului, mama mea a murit.
Las la o parte multe amănunte, căci mă grăbesc foarte mult. Primeşte 
mărturisirile mele şi mulţumirile mele, Dumnezeul meu, şi pentru nenu
măratele binefaceri ale tale, pe care le trec sub tăcere. Dar nu voi trece cu 
vederea toate gândurile care se nasc în sufletul meu cu privire la roaba ta, 
cea care ma născut din trupul ei pentru viaţa aceasta pământească şi a 
făcut ca prin inima ei să mă nasc pentru lumina cea veşnică.
nu despre însuşirile ei voi vorbi, ci despre însuşirile pe care tu i leai 
dăruit; căci nu ea însăşi sa plăsmuit pe sine şi nici nu sa educat singură. 
Tu ai creato, nici tatăl şi nici mama ei nu ştiau ce va deveni ea întro zi. 
Şi a crescuto în teama faţă de tine103 nuiaua Hristosului tău, adică îndru
marea singurului tău fiu, întro familie de credincioşi, un mădular vi
guros al bisericii tale.
ea spunea mereu că îşi datorează buna creştere nu atât silinţei mamei sale, cât 
grijii unei bătrâne servitoare care îl purtase pe bunicul meu când era copil, 
aşa cum obişnuiesc unele fetiţe mai mărişoare săi poarte în cârcă pe copilaşi. 
Din această pricină, pentru bătrâneţea sa, ca şi pentru caracterul ei foarte bun, 
bătrâna se bucura în această familie creştină de multă cinstire din partea 
stăpânilor săi104. De aceea, iau fost date în grijă fiicele stăpânilor, iar ea şia 
dat toată silinţa să le educe; ştia să le mustre când trebuia, cu o asprime sfântă 
şi neînduplecată, dar şi să le înveţe, cu o cumpătare chibzuită.
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factae dominae apothecarum et cellariorum, aqua sordebit, sed mos po
tandi praevalebit“. Hac ratione praecipiendi et auctoritate imperandi 
frenabat aviditatem tenerioris aetatis et ipsam puellarum sitim formabat 
ad honestum modum, ut iam non liberet quod non deceret.

et subrepserat tamen, sicut mihi filio famula tua narrabat, subrepserat ei 
vinulentia. nam cum de more tamquam puella sobria iuberetur a paren
tibus de cupa vinum depromere, submisso poculo, qua desuper patet, 
priusquam in lagunculam funderet merum, primoribus labris sorbebat 
exiguum, quia non poterat amplius sensu recusante. non enim ulla te
mulenta cupidine faciebat hoc, sed quibusdam superfluentibus aetatis 
excessibus, qui ludicris motibus ebulliunt et in puerilibus animis maio
rum pondere premi solent.
itaque ad illud modicum cotidiana modica addendo – quoniam qui mo
dica spernit, paulatim decidit – in eam consuetudinem lapsa erat, ut prope 
iam plenos mero caliculos inhianter hauriret. 
ubi tunc sagax anus et vehemens illa prohibitio? numquid valebat aliquid 
adversus latentem morbum, nisi tua medicina, Domine, vigilaret super 
nos? Absente patre et matre et nutritoribus tu praesens, qui creasti, qui 
vocas, qui etiam per praepositos homines boni aliquid agis ad animarum 
salutem.
Quid tunc egisti, Deus meus? unde curasti? unde sanasti? nonne protulisti 
durum et acutum ex altera anima convicium tamquam medicinale ferrum 
ex occultis provisionibus tuis et uno ictu putredinem illam praecidisti? 
Ancilla enim, cum qua solebat accedere ad cupam, litigans cum domina 
minore, ut fit, sola cum sola, obiecit hoc crimen amarissima insultatione 
vocans meribibulam. Quo illa stimulo percussa respexit foeditatem suam 
confestimque damnavit atque exuit.
sicut amici adulantes pervertunt, sic inimici litigantes plerumque corri
gunt. nec tu quod per eos agis, sed quod ipsi voluerunt, retribuis eis. illa 
enim irata exagitare appetivit minorem dominam, non sanare, et ideo 
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În afară de orele în care luau o gustare foarte simplă la masa părinţilor, ea 
nu le îngăduia fetelor nici măcar să bea apă, oricât de mare lear fi fost 
setea, de teamă să nu dobândească vreun obicei rău; le dădea acest sfat 
sănătos: „Acum beţi doar apă, fiindcă nu aveţi îngăduinţa să beţi vin; când 
veţi fi însă măritate şi veţi deveni stăpâne peste cămări şi pivniţe, apa nu 
vă va mai fi pe plac, însă obiceiul de a bea vă va covârşi.“ Prin astfel de 
poveţe şi prin autoritatea de a porunci pe care o avea, bătrâna ţinea în 
frâu nesaţul firesc al acestei vârste fragede şi le obişnuia pe fete, cu ajuto
rul setei lor, să ştie care este măsura cumpătării, astfel încât să nu mai 
dorească ceva ce nu se cuvine.
Şi totuşi, după cum mia povestit chiar roaba ta mie, fiul ei, în ea sa 
strecurat pe nesimţite plăcerea de a bea vin. căci, după cum se obişnuieşte, 
socotindo o fată cuminte, părinţii o trimiteau uneori să scoată vin din 
butoi; cufundând paharul prin deschizătura de deasupra butoiului, îna
inte de a vărsa vinul curat în carafă, sorbea puţin cu vârful buzelor, dar nu 
mai mult decât atât, fiindcă i se părea neplăcut la gust. făcea aceasta nu 
pentru că ar fi fost cuprinsă de patima beţiei, ci din pricina nestăpânitelor 
zburdălnicii ale copilăriei, care se revarsă prin fel de fel de ghiduşii şi 
pozne, şi care nu sunt ţinute în frâu la această vârstă decât prin autorita
tea celor mari.
numai că, adăugând în fiecare zi câteva picături în plus la mica ei înghi
ţitură – fiindcă cine dispreţuieşte ceea cei puţin se prăbuşeşte repede105 –, a 
alunecat întro asemenea obişnuinţă, încât a ajuns să soarbă cu nesaţ cupe 
întregi de vin.
unde se afla în acele momente bătrâna cea înţeleaptă? unde erau aprigile 
ei oprelişti? sar fi găsit oare vreun alt leac pentru această boală ascunsă dacă 
puterea ta vindecătoare, Doamne, nu ar fi vegheat asupra noastră? nefiind 
de faţă nici tata, nici mama, nici cei care ne poartă de grijă, tu eşti întot
deauna prezent, tu, care neai creat, care ne chemi la tine şi care, fie şi prin 
oameni interpuşi106, faci să iasă ceva bun pentru mântuirea sufletelor.
ce ai făcut tu atunci, Dumnezeul meu? cum ai îngrijito pe mama? cum ai 
însănătoşito? nu ai scos tu oare din sufletul unei alte persoane o ocară aspră 
şi necruţătoare asemenea unui cuţit vindecător din vistieriile tale ascunse şi 
nu ai tăiat cu ea, printro singură lovitură, întreaga putreziciune107?
căci una dintre servitoare, care o însoţea de obicei pe mama la butoiul 
cu vin, certânduse întro zi cu mica ei stăpână, cum se întâmpla uneori 
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clanculo, aut quia ita eas invenerat locus et tempus litis, aut ne forte et 
ipsa periclitaretur, quod tam sero prodidisset.
At tu, Domine, rector caelitum et terrenorum, ad usus tuos contorquens 
profunda torrentis, fluxum saeculorum ordinate turbulentum, etiam de 
alterius animae insania sanasti alteram, ne quisquam, cum hoc advertit, 
potentiae suae tribuat, si verbo eius alius corrigatur, quem vult corrigi.

caput ix

educata itaque pudice ac sobrie potiusque a te subdita parentibus quam 
a parentibus tibi, ubi plenis annis nubilis facta est, tradita viro servivit 
veluti Domino et sategit eum lucrari tibi loquens te illi moribus suis, 
quibus eam pulchram faciebas et reverenter amabilem atque mirabilem 
viro. ita autem toleravit cubilis iniurias, ut nullam de hac re cum marito 
haberet umquam simultatem. Expectabat enim misericordiam tuam super 
eum, ut in te credens castificaretur.
erat vero ille praeterea sicut benivolentia praecipuus, ita ira fervidus. sed 
noverat haec non resistere irato viro, non tantum facto, sed ne verbo 
quidem. iam vero refractum et quietum cum opportunum viderat, rati
onem facti sui reddebat, si forte ille inconsideratius commotus fuerat. 
Denique cum matronae multae, quarum viri mansuetiores erant, plagarum 
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când rămâneau singure, supărată tare, ia aruncat cu neruşinare în faţă o 
ocară foarte neplăcută, numindo „beţivancă“108. Pătrunsă de această îm
punsătură, copila şia dat seama cât de dezgustător era obiceiul ei, la 
condamnat imediat şi a renunţat la el.
După cum prietenii ne pot strica prin măgulelile lor, tot aşa adesea duş
manii ne îndreaptă greşelile prin insultele lor. Dar tu, Doamne, le dai 
răsplată nu potrivit cu ceea ce obţii tu prin ei, ci potrivit cu gândul lor de 
a face rău. căci, în mânia ei, slujnica a voit săşi rănească mica stăpână, 
şi nu să o lecuiască; şi a făcut aceasta pe ascuns, când erau doar ele două, 
fie pentru că aşa sa întâmplat să fie locul şi momentul certei, fie pentru 
că se temea ea însăşi să nu se pună în primejdie pentru faptul că a dat în 
vileag atât de târziu fapta fetiţei.
Dar tu, Doamne, diriguitorul tuturor celor cereşti şi al celor pământeşti, tu, 
care întorci spre planurile tale apele adânci ale puhoaielor, care pui ordine 
în curgerea zbuciumată a veacurilor, ai folosit chiar şi sminteala unui suflet 
pentru a vindeca un alt suflet. să învăţăm de aici că nimeni dintre noi nu 
trebuie să atribuie propriei sale puteri îndreptarea pe care o observă în urma 
cuvintelor sale la acela pe care doreşte să îl vadă îndreptat.

capitolul al ix-lea
Despre tactul şi discreţia Monicăi în relaţiile 

cu soţul ei şi cu restul familiei

Mama mea a fost, aşadar, crescută în modestie şi în cumpătare, supusă 
mai degrabă de către tine părinţilor ei decât de către părinţii ei faţă de 
tine; iar când a ajuns la vârsta potrivită pentru măritiş a fost încredinţată 
unui bărbat pe care la slujit ca pe un stăpân şi sa străduit neîntrerupt 
săl câştige de partea ta, vorbindui despre tine doar prin însuşirile cu care 
ai împodobito şi datorită cărora ai făcut să fie respectată, iubită şi admi
rată de bărbatul ei. ia îndurat infidelităţile conjugale109 cu atâta răbdare, 
încât nici o vrajbă nu sa iscat din această cauză între ea şi bărbatul ei. 
Aştepta să coboare îndurarea ta110 asupra lui, sperând că odată cu credinţa 
în tine el va dobândi şi castitatea.
Tatăl meu era un bărbat deosebit de afectuos, dar tot atât de aprins la 
mânie. când bărbatul i se mânia, mama ştia să nu i se împotrivească nici 
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vestigia etiam dehonestata facie gererent, inter amica colloquia illae ar
guebant maritorum vitam, haec earum linguam, veluti per iocum gravi
ter admonens, ex quo illas tabulas, quae matrimoniales vocantur, recitari 
audissent, tamquam instrumenta, quibus ancillae factae essent, deputare 
debuisse; proinde memores conditionis superbire adversus dominos non 
oportere. cumque mirarentur illae scientes, quam ferocem coniugem 
sustineret, numquam fuisse auditum aut aliquo indicio claruisse, quod 
Patricius ceciderit uxorem aut quod a se invicem vel unum diem domestica 
lite dissenserint, et causam familiariter quaererent, docebat illa institutum 
suum, quod supra memoravi. Quae observabant, expertae gratulabantur; 
quae non observabant, subiectae vexabantur.

socrum etiam suam primo susurris malarum ancillarum adversus se irri
tatam sic vicit obsequiis perseverans tolerantia et mansuetudine, ut illa 
ultro filio suo medias linguas famularum proderet, quibus inter se et 
nurum pax domestica turbabatur, expeteretque vindictam. itaque pos
teaquam ille et matri obtemperans et curans familiae disciplinam et con
cordiae suorum consulens proditas ad prodentis arbitrium verberibus 
cohercuit, promisit illa talia de se praemia sperare debere, quaecumque 
de sua nuru sibi, quo placeret, mali aliquid loqueretur, nullaque iam 
audente memorabili inter se benivolentiae suavitate vixerunt.

Hoc quoque illi bono mancipio tuo, in cuius utero me creasti, Deus meus, 
misericordia mea, munus grande donaveras, quod inter dissidentes atque 
discordes quaslibet animas, ubi poterat, tam se praebebat pacificam, ut 
cum ab utraque multa de invicem audiret amarissima, qualia solet eruc
tare turgens atque indigesta discordia, quando praesenti amicae de absente 
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prin fapte şi nici chiar prin cuvinte. Dacă el se lăsase cumva în chip ne
chibzuit cuprins de mânie, mama aştepta momentul potrivit şi, îndată ce 
îl vedea potolit şi liniştit, îi explica înţelesul faptelor sale. Multe femei 
căsătorite, ai căror bărbaţi erau mai blânzi decât soţul ei, purtau totuşi pe 
chip urmele dezonorante ale rănilor primite de la soţii lor; când, în tim
pul conversaţiilor prieteneşti, acestea se plângeau de purtarea bărbaţilor 
lor, mama făcea vinovată limba lor şi, cu un aer de glumă, le dădea un 
avertisment serios, spunândule că, din momentul în care au ascultat 
citindulise tăbliţele cu contractul matrimonial111, ar fi trebuit să soco
tească acest act ca pe un document oficial prin care ele au devenit sclave; 
amintinduşi deci de condiţia lor, ele nu ar fi trebuit săi înfrunte, orgo
lioase, pe cei care le erau stăpâni. femeile, care ştiau cât de sălbatic este 
soţul pe care trebuia săl îndure mama mea, se mirau că nu auziseră ni
ciodată şi nici nu observaseră vreun semn oarecare cum că Patricius şiar 
fi lovit soţia sau că ar fi existat vreodată între ei o înfruntare casnică, fie 
doar şi pentru o singură zi. cerândui prieteneşte o lămurire, mama le 
învăţa metoda ei, pe care am relatato mai sus. Acele femei care o puneau 
în practică îi mulţumeau mai apoi, după ce îi simţiseră ele însele eficaci
tatea; cele care nu o luau în seamă erau mai departe umilite şi chinuite.
La început, soacra ei sa lăsat provocată împotriva sa de clevetirile unor 
slujnice răutăcioase; după aceea însă, stăruind în supunere, în îngăduinţă 
şi blândeţe, mama a cucerito pe bătrâna soacră până întracolo încât, 
până la urmă, aceasta sa plâns fiului ei de limbile bârfitoare ale slugilor 
care au încercat să tulbure liniştea casnică între ea şi nora ei, şi ia cerut 
să le pedepsească. Dorind să se supună mamei sale şi preocupat de buna 
orânduială şi de armonia din sânul familiei, Patricius a pus să fie biciuite 
vinovatele după voinţa mamei sale, care lea pârât şi care a promis o răs
plată asemănătoare tuturor celor care, sperând săi facă pe plac, vor mai 
veni la ea să o vorbească de rău pe nora sa; după această întâmplare, ni
meni nu a mai îndrăznit aşa ceva, iar cele două femei au trăit alături întro 
dulce înţelegere care merită să fie amintită aici.
Dar mai este încă o mare însuşire pe care, Dumnezeul meu, tu, îndurarea 
mea112, ai dăruito credincioasei tale slujitoare, în sânul căreia mai creat: 
ori de câte ori îi stătea în putinţă, ea era gata să restabilească pacea între 
două suflete care se confruntau sau se certau, oricine ar fi fost ele. Dintre 
multele reproşuri pe care le auzea aruncânduşile una alteia două femei, 
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inimica per acida colloquia cruditas exhalatur odiorum, nihil tamen alteri 
de altera proderet, nisi quod ad eas reconciliandas valeret.
Parvum hoc bonum mihi videretur, nisi turbas innumerabiles tristis ex
perirer nescio qua horrenda pestilentia peccatorum latissime pervagante 
non solum iratorum inimicorum iratis inimicis dicta prodere, sed etiam 
quae non dicta sunt addere, cum contra homini humano parum esse 
debeat inimicitias hominum nec excitare nec augere male loquendo, nisi 
eas etiam extinguere bene loquendo studuerit. Qualis illa erat docente te 
magistro intimo in schola pectoris.

Denique etiam virum suum iam in extrema vita temporali eius lucrata 
est tibi nec in eo iam fideli planxit, quod in nondum fideli toleraverat. 
erat etiam serva servorum tuorum. Quisquis eorum noverat eam, multum 
in ea laudabat et honorabat et diligebat te, quia sentiebat praesentiam 
tuam in corde eius sanctae conversationis fructibus testibus. fuerat enim 
unius viri uxor, mutuam vicem parentibus reddiderat, domum sua pie trac
taverat, in operibus bonis testimonium habebat. nutrierat filios totiens eos 
parturiens, quotiens abs te deviare cernebat. Postremo nobis, Domine, 
omnibus, quia ex munere tuo sinis loqui servis tuis, qui ante dormitionem 
eius in te iam consociati vivebamus percepta gratia baptismi tui, ita curam 
gessit, quasi omnes genuisset, ita servivit, quasi ab omnibus genita fuisset.

caput x

impendente autem die, quo ex hac vita erat exitura – quem diem tu 
noveras, ignorantibus nobis – provenerat, ut credo, procurante te 
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cum sunt acelea pe care le vomită de obicei o vrăjmăşie dospită şi nemis
tuită atunci când, în prezenţa unei prietene, se răspândesc prin acre con
fidenţe duhorile aversiunii faţă de o duşmancă absentă, ea nu purta de la 
una la alta altceva decât ceea ce ar fi putut ajuta să le împace113.
Această însuşire a ei mi sar fi părut neînsemnată, dacă naş fi cunoscut 
prin propria mea experienţă tristă mulţimi nenumărate de oameni care, 
printrun fel de respingătoare molimă a păcatului, foarte răspândită, 
transmit unor duşmani îndârjiţi spusele duşmanilor lor la fel de îndârjiţi, 
ba mai mult, mai adaugă şi de la ei chiar şi lucruri care nu au fost spuse; 
de fapt, un om demn de acest nume ar trebui să socotească o josnicie să 
aţâţe şi să sporească duşmăniile dintre oameni dacă nu este în stare să 
ajute la stingerea lor prin cuvinte înţelepte.
Acest lucru îl făcea mama mea, învăţată de tine, Învăţătorul ei lăuntric, 
în şcoala inimii114.
Până la urmă, ea la câştigat pentru tine, în ultimele zile ale vieţii lui 
pământeşti, şi pe bărbatul ei; şi îndată ce a devenit credincios, ea nu i sa 
plâns deloc în legătură cu jignirile pe care lea îndurat din partea lui 
înainte de a fi devenit creştin. ea era astfel o roabă a robilor tăi. oricare 
dintre cei care au cunoscuto găseau în ea multe temeiuri ca să te laude, 
să te cinstească şi să te iubească, fiindcă simţea prezenţa ta în inima ei, 
mărturii fiind roadele unui trai atât de sfânt. căci a fost soţia unui singur 
bărbat, şia plătit datoriile către părinţii săi, şia gospodărit cu evlavie casa, 
pentru ea depun mărturie faptele ei bune115. Şia crescut fiii născândui din 
nou116 ori de câte ori îi vedea că se îndepărtează de tine. În sfârşit, Doamne, 
fiindcă în dărnicia ta ne îngădui să vorbim ca nişte robi ai tăi, ea a avut 
grijă de noi toţi după ce am primit Harul botezului tău şi trăiam laolaltă, 
înainte ca ea să adoarmă întru tine; se îngrijea de noi ca şi cum ar fi fost 
mamă tuturor şi ne slujea pe toţi ca şi cum fiecare iam fi fost părinte.

capitolul al x-lea
Viziunea de la ostia a Monicăi.  

ea îşi presimte sfârşitul

Apropiinduse ziua când trebuia să iasă din această viaţă, zi pe care tu o 
cunoşteai, Doamne, deşi noi nu o ştiam, sa întâmplat ca – după cum 
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occultis tuis modis, ut ego et ipsa soli staremus incumbentes ad quandam 
fenestram, unde hortus intra domum, quae nos habebat, prospectabatur, 
illic apud ostia Tiberina, ubi remoti a turbis post longi itineris laborem 
instaurabamus nos navigationi. colloquebamur ergo soli valde dulciter 
et praeterita obliviscentes in ea quae ante sunt extenti quaerebamus inter 
nos apud praesentem veritatem, quod tu es, qualis futura esset vita aeterna 
sanctorum, quam nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis as
cendit. sed inhiabamus ore cordis in superna fluenta fontis tui, fontis vitae, 
qui est apud te, ut inde pro captu nostro aspersi quoquo modo rem tantam 
cogitaremus.

cumque ad eum finem sermo perduceretur, ut carnalium sensuum de
lectatio quantalibet in quantalibet luce corporea prae illius vitae iucun
ditate non comparatione, sed ne commemoratione quidem digna 
videretur, erigentes nos ardentiore affectu in id ipsum perambulavimus 
gradatim cuncta corporalia et ipsum caelum, unde sol et luna et stellae 
lucent super terram. et adhuc ascendebamus interius cogitando et lo
quendo et mirando opera tua et venimus in mentes nostras et transcen
dimus eas, ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis, ubi pascis 
israhel in aeternum veritatis pabulo, et ibi vita sapientia est, per quam 
fiunt omnia ista, et quae fuerunt et quae futura sunt, et ipsa non fit, sed 
sic est, ut fuit, et sic erit semper. Quin potius fuisse et futurum esse non 
est in ea, sed esse solum, quoniam aeterna est: nam fuisse et futurum esse 
non est aeternum. et dum loquimur et inhiamus illi, attingimus eam 
modice toto ictu cordis; et suspiravimus et reliquimus ibi religatas primi
tias spiritus et remeavimus ad strepitum oris nostri, ubi verbum et inci
pitur et finitur. et quid simile verbo tuo, Domino nostro, in se permanenti 
sine vetustate atque innovanti omnia?
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cred, potrivit unor tainice planuri ale tale – să ne aflăm singuri amândoi, 
ea şi cu mine, aplecaţi la o fereastră, de unde se vedea în grădina casei în 
care locuiam atunci, la ostia, pe râul Tibru; departe de gălăgia mulţimii, 
ne odihneam după oboseala unei lungi călătorii, recăpătândune puterile 
pentru traversarea mării117. stăteam deci de vorbă singuri, cu multă gin
găşie, şi, uitând de cele trecute, ne îndreptam către cele ce ne stăteau în 
faţă118; căutam să aflăm împreună, în prezenţa Adevărului care eşti tu 
însuţi, cum ar putea fi viaţa veşnică a sfinţilor, pe care nici ochiul nu a 
văzuto, nici urechea nu a auzito, nici inima omului nu a înţeleso119. 
Deschideam însă cu nesaţ gura inimii către revărsarea cerească a izvorului 
tău, a izvorului vieţii, care se află la tine120, pentru a ne lăsa stropiţi de 
picăturile lui pe măsura puterilor noastre şi a ajunge la o oarecare înţele
gere a unei taine atât de adânci121.
Discuţia noastră nea condus la concluzia că nici o plăcere dată de sim
ţurile trupului, oricât de mare ar fi ea şi oricât de vie ar fi lumina corpo
rală în care sar scălda, nu poate fi comparată şi nici măcar menţionată 
faţă de bucuria vieţii veşnice a sfinţilor; înălţândune apoi cu un simţă
mânt mai fierbinte către fiinţa însăşi122, am străbătut treaptă cu treaptă123 
toate lucrurile corporale şi cerul însuşi, de unde soarele, luna şi stelele 
răspândesc lumină asupra pământului. De aici am urcat înlăuntrul nostru, 
gândind, admirând şi vorbind despre operele tale; am ajuns apoi în cu
getele noastre şi am trecut dincolo de ele, ca să atingem ţinutul belşugu
lui nesecat124, unde hrăneşti în veşnicie pe israel cu hrana adevărului125, 
acolo unde viaţa înseamnă înţelepciunea prin care au fost create toate 
lucrurile pe care le ştim, toate care au fost şi toate care vor fi, fără ca ea 
însăşi să fi fost creată, căci ea fiinţează pur şi simplu, cum a fiinţat şi cum 
va fiinţa întotdeauna. Aş spune mai degrabă că în ea nu se află fiinţare 
trecută şi fiinţare viitoare, ci o singură fiinţă, fiindcă ea este veşnică; căci 
faptul de a fi fiinţat în trecut şi faptul de a fiinţa în viitor nu înseamnă 
veşnicie. Şi, pe când vorbeam despre înţelepciune şi o sorbeam cu răsu
flările noastre, am atinso pentru o clipă întrun avânt suprem al inimii126; 
am scos apoi un suspin şi, lăsând înlănţuită acolo pârga Duhului127, am 
coborât din nou la zgomotul vorbirii noastre, în care cuvântul are un 
început şi un sfârşit. Şi cât de diferit este acest cuvânt faţă de cuvântul 
tău, Doamne al nostru, care rămâne mereu acelaşi, în sine, fără să îmbă
trânească şi înnoind mereu toate lucrurile128.
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Dicebamus ergo: „si cui sileat tumultus carnis, sileant phantasiae terrae 
et aquarum et aeris, sileant et poli et ipsa sibi anima sileat et transeat se 
non se cogitando, sileant somnia et imaginariae revelationes, omnis lingua 
et omne signum et quidquid transeundo fit si cui sileat omnino – quo
niam si quis audiat, dicunt haec omnia: non ipsa nos fecimus, sed fecit nos 
qui manet in aeternum – his dictis si iam taceant, quoniam erexerunt 
aurem in eum, qui fecit ea, et loquatur ipse solus non per ea, sed per se 
ipsum, ut audiamus verbum eius, non per linguam carnis naque per 
vocem angeli nec per sonitum nubis nec per aenigma similitudinis, sed 
ipsum, quem in his amamus, ipsum sine his audiamus, sicut nunc exten
dimus nos et rapida cogitatione attingimus aeternam sapientiam super 
omnia manentem, si continuetur hoc et subtrahantur aliae visiones longe 
imparis generis et haec una rapiat et absorbeat et recondat in interiora 
gaudia spectatorem suum, ut talis sit sempiterna vita, quale fuit hoc mo
mentum intellegentiae, cui suspiravimus, nonne hoc est: intra in gaudium 
Domini tui? et istud quando? An cum omnes resurgimus, sed non omnes 
immutabimur?“

Dicebam talia, etsi non isto modo et his verbis, tamen, Domine, tu scis, 
quod illo die, cum talia loqueremur et mundus iste nobis inter verba 
vilesceret cum omnibus delectationibus suis, tunc ait illa: „fili, quantum 
ad me attinet, nulla re iam delector in hac vita. Quid hic faciam adhuc 
et cur hic sim, nescio, iam consumpta spe huius saeculi. unum erat, 
propter quod in hac vita aliquantum immorari cupiebam, ut te christia
num catholicum viderem, priusquam morerer. cumulatius hoc mihi 
Deus meus praestitit, ut te etiam contempta felicitate terrena servum eius 
videam. Quid hic facio?“
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Discuţia noastră a continuat astfel: „să ne imaginăm un om în care se 
linişteşte tumultul trupului, se liniştesc toate închipuirile pe care el şi le 
face despre pământ, despre ape şi despre aer, se liniştesc şi cerurile, se 
linişteşte chiar şi sufletul lui şi se autodepăşeşte, nemaigândinduse la sine 
însuşi; să ne imaginăm că se liniştesc la fel şi visele şi dezvăluirile imagi
naţiei sale, tace orice limbă, orice semn şi tot ceea ce se naşte pentru a 
dispărea, da, să ne imaginăm o tăcere totală – deoarece, dacă ar fi cine să 
le asculte, toate aceste lucruri spun: Nu noi înşine neam creat, ci nea creat 
acela care dăinuie în veşnicie129; să ne imaginăm că, după ce neau spus 
aceste cuvinte şi neau înălţat auzul ca săl ascultăm pe Acela care lea 
creat, aceste lucruri ar tăcea şi ar începe să vorbească el singur, dar nu prin 
ele, ci prin sine însuşi, aşa încât noi să auzim cuvântul lui nu printro 
limbă de carne, nici prin glasul unui înger, nici prin tunetul dintrun nor 
şi nici prin taina unei parabole130, ci pe el însuşi, cel pe care îl iubim; săl 
auzim pe el însuşi fără nici o mijlocire, aşa cum, pentru o clipă, mama şi 
cu mine neam desprins şi, printro străfulgerare a minţii, am atins înţe
lepciunea cea veşnică, dăinuind deasupra tuturor; să presupunem că 
această stare se prelungeşte şi că toate celelalte viziuni ale unor lucruri 
inferioare dispar, că această unică viziune131 îl răpeşte, îl soarbe şi îl cu
fundă pe cel care contemplă întrun fel de bucurii lăuntrice, aşa încât 
viaţa veşnică să semene cu această clipită de înţelegere fulgerătoare, după 
care am suspinat. oare nu sar împlini atunci aceste cuvinte: Intră în 
bucuria Domnului tău132? Şi când se va întâmpla aceasta? nu cumva în 
ziua când toţi ne vom trezi, dar nu toţi vom fi schimbaţi?133“
Despre astfel de lucruri discutam, cu toate că nu întocmai în acest chip 
şi cu aceste cuvinte. Totuşi, Doamne, tu ştii că în ziua când am discutat 
aceste lucruri şi când lumea aceasta, cu toate plăcerile ei, şia pierdut în 
convorbirea noastră toată strălucirea, în aceeaşi zi deci, mama mia spus: 
„fiule, cât mă priveşte pe mine, nimic nu îmi mai face plăcere în viaţa 
aceasta. ce voi face de aici încolo şi de ce aş mai rămâne în lumea aceasta 
nu ştiu, de vreme ce nu mai am nici o speranţă în această viaţă. un singur 
motiv era pentru care doream să mai întârzii puţin în viaţa aceasta, şi 
anume să te văd, înainte de a muri, creştin catolic134. Dumnezeul meu 
mia împlinit această dorinţă din plin, de vreme ce te văd gata să fii un 
slujitor al lui până la a dispreţui fericirea pământească. ce a mai rămas 
pentru mine de făcut în această lume?“
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caput xi

Ad haec ei quid responderim, non satis recolo, cum interea vix intra 
quinque dies aut non multo amplius decubuit febribus. et cum aegrota
ret, quodam die defectum animae passa est et paululum subtracta a prae
sentibus. nos concurrimus, sed cito reddita est sensui et aspexit astantes 
me et fratrem meum et ait nobis quasi quaerenti similis: „ubi eram?“ 
Deinde nos intuens maerore attonitos: „Ponitis hic“ inquit „matrem 
vestram». ego silebam et fletum frenabam. frater autem meus quiddam 
locutus est, quo eam non in peregre, sed in patria defungi tamquam fe
licius optaret. Quo audito illa vultu anxio reverberans eum oculis, quod 
talia saperet, atque inde me intuens: „Vide“ ait „quid dicit“ et mox am
bobus: „Ponite“ inquit „hoc corpus ubicumque: nihil vos eius cura con
turbet; tantum illud vos rogo, ut ad Domini altare memineritis mei, 
ubiubi fueritis“. cumque hanc sententiam verbis quibus poterat expli
casset, conticuit et ingravescente morbo exercebatur.

ego vero cogitans dona tua, Deus invisibilis, quae immitis in corda fide
lium tuorum, et proveniunt inde fruges admirabiles, gaudebam et gratias 
tibi agebam recolens, quod noveram, quanta cura semper aestuasset de 
sepulchro, quod sibi providerat et praeparaverat iuxta corpus viri sui. 
Quia enim valde concorditer vixerant, id etiam volebat, ut est animus 
humanus minus capax divinorum, adiungi ad illam felicitatem et com
memorari ab hominibus, concessum sibi esse post transmarinam peregri
nationem, ut coniuncta terra amborum coniugum terra tegeretur.
Quando autem ista inanitas plenitudine bonitatis tuae coeperat in eius 
corde non esse, nesciebam et laetabar admirans, quod sic mihi apparuis
set, quamquam et in illo sermone nostro ad fenestram, cum dixit: „iam 
quid hic facio?“ non apparuit desiderare in patria mori. Audivi etiam 
postea, quod iam, cum ostiis essemus, cum quibusdam amicis meis ma
terna fiducia colloquebatur quodam die de contemptu vitae huius et bono 
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capitolul al xi-lea
Monica îşi găseşte sfârşitul în seninătate. 

ultimele ei cuvinte

nu îmi mai amintesc destul de bine ce iam răspuns la aceste cuvinte ale 
ei; fapt este că, peste vreo cinci zile, sau nu mult după aceea, ea a căzut 
la pat cuprinsă de febră135. Întro zi, în timpul bolii, a avut un moment 
de slăbiciune şi şia pierdut pentru câteva clipe cunoştinţa. Am alergat 
la ea, dar şia recăpătat repede cunoştinţa şi, privind către mine şi fratele 
meu136, care stăteam lângă ea, nea spus ca şi cum ar fi căutat ceva: „unde 
am fost?“ Apoi, văzândune încremeniţi de durere, a adăugat: „să o în
gropaţi aici pe mama voastră!“ eu tăceam, încercând sămi înfrânez 
plânsul. fratele meu însă a rostit câteva cuvinte, prin care îşi exprima 
întrun fel dorinţa ca ea să moară nu printre străini, ci mai degrabă în 
patria ei, ceea ce ar fi fost mai puţin dureros. Auzindul vorbind astfel, 
pe chipul mamei a trecut o umbră de nelinişte şi, dojenindul din priviri 
pentru asemenea gânduri, sa întors către mine şi mia spus: „uite cemi 
spune!“ Vorbind apoi către amândoi, adăugă: „Îngropaţimi corpul ori
unde ar fi şi să nu vă faceţi nici o grijă; atâta doar vă rog, să vă aduceţi 
aminte de mine în faţa altarului Domnului, oriunde aţi fi.“ După ce şia 
rostit dorinţa prin aceste cuvinte aşa cum a putut, a tăcut; boala sa 
agravat şi îi sporea suferinţele.
În acest timp, eu mă gândeam la darurile tale, Dumnezeule cel nevăzut137, 
pe care le semeni în inimile credincioşilor tăi, unde ele cresc şi dau roade 
minunate. Mă bucuram la acest gând şiţi aduceam mulţumiri, amintin
dumi ceea ce ştiam mai de mult, şi anume cu câtă grijă sa preocupat ea 
întotdeauna de mormântul ei, pe care îl prevăzuse şi îl pregătise alături 
de trupul bărbatului său. fiindcă trăiseră în cea mai mare armonie, ea a 
dorit – o, cât de puţin este în stare sufletul omenesc să înţeleagă lucrurile 
dumnezeieşti! – să mai adauge încă ceva la fericirea trecută, iar oamenii 
săşi aducă aminte că ei ia fost dat ca, după o călătorie peste mare, săşi 
amestece rămăşiţele pământeşti cu cele ale soţului, sub aceeaşi ţărână.
nu cunoşteam atunci momentul în care deplinătatea bunătăţii tale a 
făcut ca această dorinţă deşartă138 săi părăsească inima, dar mă minunam 
şi mă bucuram să văd acest lucru. Totuşi, în timpul discuţiei noastre de 
la fereastră, atunci când a spus: „ce voi mai face de aici încolo?“139, era 
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mortis, ubi ipse non aderam, illisque stupentibus virtutem feminae – 
quam tu dederas ei – quaerentibusque utrum non formidaret tam longe 
a sua civitate corpus relinquere: „nihil“ inquit „longe est Deo, neque 
timendum est, ne ille non agnoscat in fine saeculi, unde me resuscitet“.
Ergo die nono aegritudinis suae, quinquagesimo et sexto anno aetatis 
suae, tricesimo et tertio aetatis meae, anima illa religiosa et pia corpore 
soluta est.

caput xii

Premebam oculos eius, et confluebat in praecordia mea maestitudo ingens 
et transfluebat in lacrimas, ibidemque oculi mei violento animi imperio 
resorbebant fontem suum usque ad siccitatem, et in tali luctamine valde 
male mihi erat. tum vero, ubi efflavit extremum, puer adeodatus excla‑
mavit in planctu atque ab omnibus nobis cohercitus tacuit. Hoc modo 
etiam meum quiddam puerile, quod labebatur in fletus, iuvenali voce, 
voce cordis, cohercebatur et tacebat. neque enim decere arbitrabamur 
funus illud questibus lacrimosis gemitibusque celebrare, quia his ple‑
rumque solet deplorari quaedam miseria morientium aut quasi omnimoda 
extinctio. at illa nec misere moriebatur nec omnino moriebatur. Hoc et 
documentis morum eius et fide non ficta rationibusque certis tenebamus.

Quid erat ergo, quod intus mihi graviter dolebat, nisi ex consu‑
etudine simul vivendi dulcissima et carissima repente dirrupta 
vulnus recens? gratulabar quidem testimonio eius, quod in ea 
ipsa ultima aegritudine obsequiis meis interblandiens appellabat 
me pium et commemorabat grandi dilectionis affectu numquam 
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limpede că nu mai dorea să moară neapărat în patrie. am aflat de aseme‑
nea mai târziu că, în timpul şederii noastre la ostia, discutând într‑o zi, 
în absenţa mea, cu câţiva prieteni, mama le‑a vorbit plină de bunăvoinţă 
despre dispreţul faţă de viaţa aceasta şi despre binefacerile morţii; când ei 
s‑au arătat uimiţi de o asemenea bărbăţie la o femeie – pe care tu i‑o 
dăruiseşi, Doamne! – şi au întrebat‑o dacă nu se înfioară la gândul de a‑şi 
lăsa corpul atât de departe de cetatea natală, ea le‑a răspuns: „nimic nu 
este departe pentru Dumnezeu şi nu am a mă teme că, la sfârşitul veacu‑
lui, el nu va recunoaşte locul din care să mă trezească la o nouă viaţă.“
Şi astfel, în a noua zi de boală, când ea avea vârsta de cincizeci şi şase de 
ani, iar eu eram de treizeci şi trei de ani, sufletul ei credincios şi evlavios 
a fost dezlegat de trup.

capitolul al xii‑lea
Durerea lui augustin în faţa morţii mamei

i‑am închis ochii şi un val de imensă tristeţe mi‑a năpădit inima, gata să 
se reverse în lacrimi; în acelaşi timp însă, printr‑un puternic efort de 
voinţă, ochii mei au zăgăzuit şuvoiul de lacrimi până aproape să‑l sece, iar 
această încordare mi‑a produs o mare suferinţă. În clipa când mama şi‑a 
dat ultima suflare, băiatul meu adeodatus a izbucnit în hohote de plâns, 
dar, ţinut din scurt de ceilalţi, a tăcut şi el. În acelaşi chip, ceea ce era 
copilăresc în mine stătea să izbucnească în plâns la auzul glasului său de 
copil, dar un alt glas, glasul minţii, m‑a înfrânat şi am tăcut. socoteam 
că nu se cuvine să săvârşim înmormântarea mamei mele cu plânsete, la‑
crimi şi gemete doar pentru că prin asemenea bocete sunt deplânse de 
obicei soarta jalnică a celor care mor şi stingerea lor totală. Însă moartea 
mamei nu avea nimic jalnic într‑însa şi nici nu era o moarte definitivă. 
Pentru aceasta, mărturie stătea curăţenia vieţii ei, iar noi eram absolut 
convinşi, din motive sigure şi din credinţă nefăţarnică140.
atunci însă ce mă făcea oare să sufăr atâta înlăuntrul meu, dacă nu rana 
proaspătă pricinuită de ruptura bruscă de cea de care mă lega o atât de 
dulce şi de scumpă obişnuinţă de a ne vedea tot timpul? Îmi găseam îm‑
păcarea la gândul mărturisirii pe care mi‑a făcut‑o în ultima parte a bolii 
ei, când, mângâindu‑mă pentru măruntele mele servicii, m‑a numit „fiul 
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se audisse ex ore meo iaculatum in se durum aut contumeliosum 
sonum.
sed tamen quid tale, Deus meus, qui fecisti nos, quid comparabile habe‑
bat honor a me delatus illi et servitus ab illa mihi? Quoniam itaque de‑
serebar tam magno eius solacio sauciabatur anima mea et quasi 
dilaniabatur vita, quae una facta erat ex mea et illius.

cohibito ergo a fletu illo puero psalterium arripuit Evodius et cantare 
coepit psalmum. cui respondebamus omnis domus: misericordiam et iu-
dicium cantabo tibi, Domine. audito autem quid ageretur, convenerunt 
multi fratres ac religiosae feminae, et de more illis, quorum officium erat, 
funus curantibus ego in parte, ubi decenter poteram, cum eis, qui me non 
deserendum esse censebant, quod erat tempori congruum disputabam 
eoque fomento veritatis mitigabam cruciatum tibi notum illis ignoranti‑
bus et intente audientibus et sine sensu doloris me esse arbitrantibus. at 
ego in auribus tuis, ubi eorum nullus audiebat, increpabam mollitiam 
affectus mei et constringebam fluxum maeroris, cedebatque mihi paulu‑
lum: rursusque impetu suo ferebatur non usque ad eruptionem lacrima‑
rum nec usque ad vultus mutationem, sed ego sciebam, quid corde 
premerem. Et quia mihi vehementer displicebat tantum in me posse haec 
humana, quae ordine debito et sorte conditionis nostrae accidere necesse 
est, alio dolore dolebam dolorem meum et duplici tristitia macerabar.

cum ecce corpus elatum est, imus, redimus sine lacrimis. nam neque in 
eis precibus, quas tibi fudimus, cum offerretur pro ea sacrificium pretii 
nostri iam iuxta sepulchrum posito cadavere, priusquam deponeretur, 
sicut illic fieri solet, nec in eis ergo precibus flevi, sed toto die graviter in 
occulto maestus eram et mente turbata rogabam te, ut poteram, quo 
sanares dolorem meum, nec faciebas, credo, commendas memoriae meae 
vel hoc uno documento omnis consuetudinis vinculum etiam adversus 
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ei drag“ şi şia adus aminte cu un simţământ de mare duioşie că nu a auzit 
niciodată ieşind de pe buzele mele nici un cuvânt aspru sau jignitor la 
adresa ei.
Şi totuşi, o, Dumnezeul meu, care neai creat pe amândoi, cum poate fi 
comparată cinstirea pe care iam arătato eu cu supunerea de roabă pe 
care a avuto ea faţă de mine? Lipsită de marea mângâiere pe care o găsea 
în ea, sufletul meu a rămas rănit, iar viaţa mea, până atunci una cu a ei, 
se simţea sfâşiată.
După ce am potolit plânsul băiatului, evodius a luat Psaltirea şi a început 
să cânte un psalm. noi, toţi cei din casă, îi răspundeam: Voi preamări, 
Doamne, îndurarea şi judecata ta!141 Auzind ce se întâmplă, mulţi dintre 
fraţii noştri de credinţă şi multe femei evlavioase au venit alături de noi 
şi, pe când aceia care aveau această datorie se îngrijeau, potrivit obiceiului, 
de cele trebuincioase pentru înmormântare, eu mam retras întro altă 
încăpere, unde bunacuviinţă îmi îngăduia să vorbesc, şi am discutat de
spre lucruri potrivite pentru acest moment cu cei care socoteau că nu 
trebuie să mă părăsească la nevoie. Îmi îmblânzeam prin balsamul adevă
rului142 o adâncă suferinţă pe care tu o cunoşteai, Doamne, dar pe care 
prietenii mei nu o bănuiau; mă ascultau cu luareaminte, dar socoteau că 
nu au simţământul durerii. Dar eu, aproape de urechile tale, acolo unde 
nici unul dintre ei nu putea să asculte, mă mustram aspru pentru slăbi
ciunea inimii mele, încercam sămi strunesc şuvoiul durerii, izbuteam 
pentru o clipă, dar el răbufnea apoi cu şi mai mare forţă, nu însă până 
acolo încât sămi izbucnească lacrimile sau să mi se schimbe înfăţişarea; 
eu ştiam totuşi cât chin înăbuşeam în inimă. Întrucât îmi era extrem de 
neplăcut să simt în mine aceste slăbiciuni omeneşti, cu toate că nu le 
putem ocoli, căci fac parte din ordinea firească a lucrurilor şi din condiţia 
ce ne este sortită, durerea mea era sporită de această nouă durere143 şi eram 
astfel frământat de o tristeţe de două ori mai mare.
când corpul mamei a fost dus la mormânt, mam dus şi mam întors fără 
sămi curgă nici o lacrimă. nici în timpul rugăciunilor pe care le revărsam 
către tine în momentul când îţi era adusă în cinstea ei jertfa izbăvirii 
noastre, pe când corpul neînsufleţit, după cum cerea obiceiul locului, era 
aşezat înaintea mormântului, înainte de a fi coborât în groapă, nu, nici 
chiar în momentul acestor rugăciuni nu am plâns; dar întreaga zi am fost 
copleşit de durere în taina inimii mele şi, cu mintea descumpănită, te 
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mentem quae iam non fallaci verbo pascitur. Visum etiam mihi est, ut 
irem lavatum, quod audieram inde balneis nomen inditum, quia graeci 
balane‹on dixerint, quod anxietatem pellat ex animo. ecce et hoc confi
teor misericordiae tuae, pater orfanorum, quoniam lavi et talis eram, qua
lis priusquam lavissem. neque enim exudavit de corde meo maeroris 
amaritudo. Deinde dormivi, evigilavi, et non parva ex parte mitigatum 
inveni dolorem meum atque, ut eram in lecto meo solus, recordatus sum 
veridicos versus Ambrosii tui: tu es enim, 
 
 Deus, creator omnium
 Polique rector vestiens
 Diem decoro lumine,
 noctem sopora gratia,
 
 Artus solutos ut quies
 reddat laboris usui
 Mentesque fessas allevet
 Luctusque solvat anxios.

Atque inde paulatim reducebam in pristinum sensum ancillam tuam 
conversationemque eius piam in te et sancte in nos blandam atque mori
geram, qua subito destitutus sum, et libuit flere in conspectu tuo de illa et 
pro illa, de me et pro me. et dimisi lacrimas quas continebam et effluerent 
quantum vellent, substernens eas cordi meo: et requievit in eis, quoniam 
ibi erant aures tuae, non cuiusquam hominis superbe interpretantis plo
ratum meum.
et nunc, Domine, confiteor tibi in litteris. Legat qui volet et interpretetur 
ut volet et si peccatum invenerit, flevisse me matrem exigua parte horae, 
matrem oculis meis interim mortuam, quae me multos annos fleverat, ut 
oculis tuis viverem, non irrideat, sed potius, si est grandi caritate, pro 
peccatis meis fleat ipse ad te, patrem omnium fratrum christi tui.
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rugam, atât cât eram în stare, să vindeci durerea mea, însă tu nu mai 
ascultat; cred că ai făcut aşa pentru că ai dorit să întipăreşti în memoria 
mea, fie şi prin această singură dovadă, cât de tari sunt lanţurile obişnu
inţei, chiar şi întrun spirit care se hrăneşte cu cuvântul ce nu înşală. Mia 
trecut prin minte chiar să merg să mă îmbăiez, fiindcă auzisem că băile 
şiau căpătat acest nume deoarece grecii le numeau cu cuvântul balanéion, 
ceea ce înseamnă că baia alungă neliniştea din suflet144. Dar iată, mărtu
risesc şi aceasta înaintea îndurării tale, părinte al orfanilor145: mam îm
băiat, dar am rămas la fel ca înainte de a mă fi îmbăiat. nu am scos afară 
din inima mea sudoarea amară a tristeţii. În cele din urmă am adormit; 
când mam trezit, am observat că durerea sa mai potolit cumva şi, cum 
eram singur în patul meu, miam amintit versurile atât de adevărate ale 
robului tău Ambrozie. căci tu eşti

Dumnezeu, creatorul tuturor,
cârmuitorul cerurilor, cel care îmbraci
Ziua cu podoaba luminii,
noaptea cu binecuvântarea somnului,

Pentru ca liniştea să redea
Muncii lor obişnuite încheieturile uşurate,
să aline minţile ostenite
Şi să risipească suspinele neliniştite.146

Şi aşa, puţin câte puţin, mam întors la vechile mele gânduri cu privire 
la slujitoarea ta; mă gândeam la evlavia ei faţă de tine, la sfinţita ei blân
deţe şi nemărginita ei îngăduinţă faţă de mine. Părăsit de ea pe neaşteptate, 
ma cuprins bucuria de a plânge înaintea feţei tale147 din pricina ei şi 
pentru ea, din pricina mea şi pentru mine. Am dat drumul lacrimilor, pe 
care le stăpânisem până atunci, să curgă cât vor ele, aşternândule sub 
inima mea ca pe un culcuş în care ea şia găsit odihna; căci de faţă erau 
doar urechile tale ca să le audă, şi nu orice om care ar fi putut interpreta 
cu dispreţ jalea mea.
iar acum, Doamne, îţi mărturisesc totul în această carte. să o citească cine 
doreşte şi să o interpreteze cum doreşte. iar dacă ar găsi cineva un păcat 
în faptul că miam jelit mama doar câteva frânturi dintro oră, pe mama 
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caput xiii

ego autem iam sanato corde ab illo vulnere, in quo poterat redargui 
carnalis affectus, fundo tibi, Deus noster, pro illa famula tua longe aliud 
lacrimarum genus, quod manat de concusso spiritu consideratione peri
culorum omnis animae, quae in Adam moritur. Quamquam illa in christo 
vivificata etiam nondum a carne resoluta sic vixerit, ut laudetur nomen 
tuum in fide moribusque eius, non tamen audeo dicere, ex quo eam per 
baptismum regenerasti, nullum verbum exisse ab ore eius contra prae
ceptum tuum. et dictum est a veritate, filio tuo: si quis dixerit fratri suo 
„fatue“ reus erit gehennae ignis; et vae etiam laudabili vitae hominum, si 
remota misericordia discutias eam! Quia vero non exquiris delicta vehe
menter, fiducialiter speramus aliquem apud te locum. Quisquis autem 
tibi enumerat vera merita sua, quid tibi enumerat nisi munera tua? o si 
cognoscant se homines et qui gloriatur, in Domino glorietur.

ego itaque, laus mea et vita mea, Deus cordis mei, sepositis paulisper 
bonis eius actibus, pro quibus tibi gaudens gratias ago, nunc pro peccatis 
matris meae deprecor te; exaudi me per medicinam vulnerum nostrorum, 
quae pependit in ligno et sedens ad dexteram tuam te interpellat pro nobis. 
scio misericorditer operatam et ex corde dimisisse debita debitoribus suis: 
dimitte illi et tu debita sua, si qua etiam contraxit per tot annos post 
aquam salutis. Dimitte, Domine, dimitte, obsecro, ne intres cum ea in 
iudicium. Superexultet misericordia iudicio, quoniam eloquia tua vera sunt 
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mea, moartă pentru un timp pentru privirile mele148, dar care a plâns 
pentru mine atâţia ani pentru ca eu să trăiesc înaintea privirilor tale, acela 
să nuşi bată joc de mine, ci mai degrabă, dacă are cu adevărat milă, să 
plângă el însuşi pentru păcatele mele înaintea ta, care eşti părintele tutu
ror fraţilor Hristosului tău.

capitolul al xiii-lea
o rugăciune pentru Monica. 

Meditaţie asupra destinului omenesc

Acum, când inima mi sa vindecat de acea rană, căreia i sar putea reproşa 
prezenţa unui sentiment prea trupesc, revărs înaintea ta, Dumnezeul meu, 
un cu totul alt fel de lacrimi pentru slujitoarea ta; sunt lacrimi care izvo
răsc dintrun spirit cutremurat la vederea primejdiilor care pândesc orice 
suflet ce moare întru Adam149. cu toate că, întărită întru Hristos, încă 
înainte de a fi dezlegată de trup, mama mea a trăit în aşa fel încât a slăvit 
numele tău prin credinţa şi prin comportările ei, nu aş îndrăzni să afirm 
că, după ce tu ai aduso la o nouă viaţă prin botezul tău, de pe buzele ei 
nu a ieşit nici un cuvânt împotriva învăţăturilor tale. fiul tău, care este 
Adevărul, a spus: Dacă cineva va spune fratelui său „nebuniile“, acela va fi 
vrednic de focul Gheenei150. Şi vai de orice viaţă de om, oricât de vrednică 
de laudă ar fi ea, dacă o vei cerceta fără marea ta îndurare! Dar, fiindcă 
tu nu ne cercetezi greşelile cu asprime, noi sperăm cu mare încredere că 
vom afla cândva un loc în preajma ta. Dacă cineva înşiruie înaintea ta 
meritele sale, ce altceva înşiruie decât darurile tale? o, dear cunoaşte 
oamenii ce sunt ei ca oameni şi dacă cei care se laudă sar lăuda întru 
Domnul!151

De aceea, o, tu, slava mea şi viaţa mea, Dumnezeule al inimii152 mele, 
lăsând pentru o clipă deoparte faptele ei bune, pentru care cu bucurie îţi 
aduc mulţumiri, îţi voi înălţa acum rugăciuni pentru păcatele mamei 
mele; ascultămi ruga, în numele celui care este leacul pentru rănile noas
tre153, al celui care a fost atârnat pe lemnul crucii şi stă la dreapta ta şi 
mijloceşte pentru noi154. Ştiu că orice faptă a ei a fost săvârşită cu milă şi 
că şia înapoiat cu toată inima datoriile către datornici. iartăi şi tu ei 
datoriile sale faţă de tine, dacă a făcut vreuna în anii cei mulţi trecuţi după 
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et promisisti misericordiam misericordibus. Quod ut essent, tu dedisti 
eis, qui misereberis, cui misertus eris, et misericordiam praestabis, cui mise‑
ricors fueris.

Et, credo, iam feceris quod te rogo, sed voluntaria oris mei approba, 
Domine. namque illa imminente die resolutionis suae non cogitavit 
suum corpus sumptuose contegi aut condiri aromatis aut monumentum 
electum concupivit aut curavit sepulchrum patrium: non ista mandavit 
nobis, sed tantummodo memoriam sui ad altare tuum fieri desideravit, 
cui nullius diei praetermissione servierat, unde sciret dispensari victimam 
sanctam, qua deletum est chirographum, quod erat contrarium nobis, qua 
triumphatus est hostis computans delicta nostra et quaerens, quid obiciat, 
et nihil inveniens in illo in quo vincimus. Quis ei refundet innocentem 
sanguinem? Quis ei restituet pretium, quo nos emit, ut nos auferat ei? ad 
cuius pretii nostri sacramentum ligavit ancilla tua animam suam vinculo 
fidei. nemo a protectione tua dirrumpat eam. non se interponat nec vi 
nec insidiis leo et draco; neque enim respondebit illa nihil se debere, ne 
convincatur, et obtineatur ab accusatore callido, sed respondebit dimissa 
debita sua ab eo, cui nemo reddet, quod pro nobis non debens reddidit.

sit ergo in pace cum viro, ante quem nulli et post quem nulli nupta est, 
cui servivit fructum tibi afferens cum tolerantia, ut eum quoque lucrare‑
tur tibi. Et inspira, Domine meus, Deus meus, inspira servis tuis, fratribus 
meis, filiis tuis, dominis meis, quibus et corde et voce et litteris servio, ut 
quotquot haec legerint, meminerint ad altare tuum Monnicae, famulae 
tuae, cum Patricio, quondam eius coniuge, per quorum carnem introdu‑
xisti me in hanc vitam, quemadmodum nescio. Meminerint cum affectu 
pio parentum meorum in hac luce transitoria et fratrum meorum sub te 
patre in matre catholica et civium meorum in aeterna Hierusalem, cui 
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cufundarea în apa mântuirii. iartă‑i‑le, Doamne, iartă‑i‑le, te implor, şi 
nu intra cu ea la judecată155! fie ca mila să biruiască în faţa judecăţii156, 
deoarece cuvintele tale sunt adevărate şi ai făgăduit îndurare celor îndu‑
rători157. căci dacă ei au fost îndurători, tu eşti acela care i‑ai făcut îndu‑
rători, tu, care te‑ai îndurat de cine ai vrut să te înduri şi ai avut milă de 
cine ai vrut să ai milă158.
ai făcut deja, cred, ce te rog, Doamne, dar primeşte încă şi această ofrandă 
a gurii mele!159 în apropierea zilei când urma să fie dezlegată de lumea 
aceasta, mama nu s‑a gândit să ceară ca trupul ei să fie înveşmântat în 
haine bogate sau să fie îmbălsămat cu miresme scumpe, nu a dorit un 
monument somptuos, nici nu s‑a îngrijit să‑şi aibă mormântul în patrie. 
nu acestea au fost ultimele dorinţe pe care mi le‑a lăsat. nu a dorit 
decât să ne aducem aminte de ea la altarul tău, pe care l‑a slujit zi de zi, 
fără întrerupere160, ştiind că de la altarul tău ne va fi împărţită jertfa 
sfântă161 prin care a fost şters înscrisul care ne era potrivnic162 şi prin care 
a triumfat asupra vrăjmaşului nostru, care ţine socoteala greşelilor noas‑
tre şi caută mereu să ne reproşeze ceva, negăsind în schimb nimic la acela 
prin care noi suntem biruitori. cine‑i va aduce înapoi sângele lui nevi‑
novat? cine‑i va înapoia preţul cu care ne‑a cumpărat ca să ne smulgă 
de la acest vrăjmaş? De această taină a răscumpărării noastre şi‑a legat 
slujitoarea ta sufletul său, cu lanţurile credinţei. fie ca nimeni să nu o 
smulgă de sub ocrotirea ta! Între ea şi tine să nu se strecoare nici cu forţa, 
nici cu vicleşuguri leul şi şarpele163. Şi ea nu va răspunde că nu are nici o 
datorie de plătit, din teama de a nu fi convinsă şi câştigată de un acuza‑
tor şiret, ci va răspunde că datoriile ei au fost răscumpărate de acela164 
căruia nimeni nu‑i poate da înapoi preţul pe care l‑a plătit pentru noi 
fără să fi avut vreo datorie.
odihnească‑se în pace alături de bărbatul ei, care i‑a fost şi primul, şi 
singurul soţ, pe care l‑a slujit cu acea răbdare care a dat roade165 întru tine, 
aşa încât până la urmă l‑a câştigat şi pe el de partea ta. insuflă‑le, Doamne, 
Dumnezeul meu, insuflă‑le gândul cel bun robilor tăi şi fraţilor mei, fiilor 
tăi şi stăpânilor mei, pe care eu îi slujesc cu inima, cu glasul şi cu scrierile 
mele, insuflă‑le tuturor gândul cel bun ca atunci când vor citi aceste pagini 
să‑şi aducă aminte la altarul tău de Monica, roaba ta, de Patricius, care a 
fost odinioară soţul ei166, de cei prin a căror carne m‑ai adus pe mine în 
această viaţă – cum anume, nu ştiu167. să‑şi aducă aminte cu un simţământ 
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suspirat peregrinatio populi tui ab exitu usque ad reditum, ut quod a me 
illa poposcit extremum uberius ei praestetur in multorum orationibus per 
confessiones quam per orationes meas.
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de evlavie de cei care au fost părinţii mei în această lume trecătoare168, de 
fraţii mei întru tine, Părinte, şi întru mama noastră, biserica universală169, 
de concetăţenii mei din ierusalimul cel veşnic, spre care suspină poporul 
tău în rătăcirile lui, de la plecare până la întoarcerea către tine. Astfel, prin 
rugăciunile multor oameni care vor citi Confesiunile mele, ultima ei do
rinţă se va îndeplini mai din belşug decât doar prin rugăciunile mele170.



1

2

Liber X

caput i

cognoscam te, cognitor meum, cognoscam sicut et cognitus sum. Virtus 
animae meae, intra in eam et coapta tibi, ut habeas et possideas sine 
macula et ruga. Haec est mea spes, ideo loquor et in ea spe gaudeo, quan do 
sanum gaudeo. cetera vero vitae huius tanto minus flenda, quanto magis 
fletur, et tanto magis flenda, quanto minus fletur in eis. Ecce enim veri
tatem dilexisti, quoniam qui facit eam venit ad lucem. Volo eam facere in 
corde meo coram te in confessione, in stilo autem meo coram multis 
testibus. 

caput ii

et tibi quidem, Domine, cuius oculis nuda est abyssus humanae consci
entiae, quid occultum esset in me, etiamsi nollem confiteri tibi? Te enim 
mihi absconderem, non me tibi. nunc autem quod gemitus meus testis 
est displicere me mihi, tu refulges et places et amaris et desideraris, ut 
erubescam de me et abiciam me atque eligam te et nec tibi nec mihi 
placeam nisi de te.
Tibi ergo, Domine, manifestus sum, quicumque sim. et quo fructu tibi 
confitear, dixi. neque enim id ago verbis carnis et vocibus, sed verbis 
animae et clamore cogitationis, quem novit auris tua. cum enim malus 
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cArTeA A X-A

capitolul i
Despre cunoaşterea lui Dumnezeu

Te voi cunoaşte, o, tu, care mă cunoşti pe mine, te voi cunoaşte după cum 
şi eu sunt cunoscut de tine1. Tărie a sufletului meu, pătrunde în el şi potri
veştel pe măsura ta, ca să ţil însuşeşti şi săl stăpâneşti fără vreo pată sau 
vreo zbârcitură2. Aceasta este speranţa mea, pentru aceasta vorbesc şi întru 
această speranţă mă bucur atunci când mă bucur cu o bucurie întremă
toare. cât priveşte însă celelalte bucurii ale vieţii acesteia, cu atât mai 
puţin sunt vrednice de lacrimile noastre, cu cât le plângem mai mult, şi 
cu atât ar trebui să le plângem mai mult pe acelea pe care le plângem mai 
puţin. eu ştiu că tu ai iubit adevărul 3, fiindcă acela care lucrează adevărul 
vine la lumină4. Vreau, aşadar, să lucrez adevărul, atât în inima mea, 
mărturisindumă înaintea ta, cât şi înaintea multor martori, prin ceea ce 
scriu aici.

capitolul al ii-lea
Despre puterea confesiunilor adresate lui 

Dumnezeu

o, Doamne, abisul conştiinţei umane este gol şi dezvăluit privirilor tale!5 
ce ar mai putea oare rămâne în mine ascuns de tine, chiar dacă nu maş 
mărturisi ţie? Mai degrabă pe tine te ascund de mine însumi decât aş 
putea eu să mă ascund de tine. Acum însă, când geamătul meu stă măr
turie cât de silă îmi este de mine însumi, tu eşti acela care străluceşti 
pentru mine, care mă bucuri, acela care eşti iubit şi dorit de mine până 
întracolo încât sămi fie ruşine de mine, să mă resping pe mine însumi 
pentru a te îmbrăţişa pe tine, să nu vreau să fiu pe placul fie al meu, fie 
al tău, decât în numele tău.
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sum, nihil est aliud confiteri tibi quam displicere mihi; cum vero pius, 
nihil est aliud confiteri tibi quam hoc non tribuere mihi, quoniam tu, 
Domine, benedicis iustum, sed prius eum iustificas impium. confessio 
itaque mea, Deus meus, in conspectu tuo tibi tacite fit et non tacite. Tacet 
enim strepitu, clamat affectu. neque enim dico recti aliquid hominibus, 
quod non a me tu prius audieris, aut etiam tu aliquid tale audis a me, 
quod non mihi tu prius dixeris.

caput iii

Quid mihi ergo est cum hominibus, ut audiant confessiones meas, quasi 
ipsi sanaturi sint omnes languores meos? curiosum genus ad cognoscendam 
vitam alienam, desidiosum ad corrigendam suam. Quid a me quaerunt 
audire qui sim, qui nolunt a te audire qui sint. et unde sciunt, cum a me 
ipso de me ipso audiunt, an verum dicam, quandoquidem nemo scit 
hominum quid agatur in homine, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? si 
autem a te audiant de se ipsis, non poterunt dicere: „Mentitur Dominus“. 
Quid est enim a te audire de se, nisi cognoscere se? Quis porro cognoscit 
et dicit: „falsum est“, nisi ipse mentiatur? sed quia caritas omnia credit, 
inter eos utique, quos conexos sibimet unum facit, ego quoque, Domine, 
etiam sic tibi confiteor, ut audiant homines, quibus demonstrare non 
possum an vera confitear; sed credunt mihi, quorum mihi aures caritas 
aperit.
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În faţa ta, Doamne, stau dezvelit, aşa cum sunt. Şi în ce scop mă mărtu
risesc ţie, am spuso deja. Şi mă mărturisesc nu prin cuvinte şi strigăte 
trupeşti, ci prin cuvintele inimii şi prin strigarea gândirii mele, pe care 
urechea ta o poate înţelege. când sunt păcătos, a mă mărturisi către tine 
nu înseamnă altceva decât sămi fie silă de mine; când sunt însă bun, 
atunci mărturisirea nu înseamnă altceva decât să numi însuşesc eu acest 
merit, fiindcă tu, Doamne, îl binecuvântezi pe cel drept6, dar mai înainte 
de asta tu îl îndreptezi pe păcătos7. Mărturisirea mea, Dumnezeul meu, pe 
care o fac înaintea privirilor tale8, se petrece, aşadar, deopotrivă în tăcere 
şi în linişte; căci, deşi glasul meu tace, inima mea strigă! Tot ceea ce spun 
bine oamenilor tu ai auzit înainte în inima mea, iar tot ceea ce tu auzi în 
inima mea tu miai spus mai înainte.

capitolul al iii-lea
Mărturisinduse lui Dumnezeu,  

Augustin se adresează şi oamenilor,  
pentru a fi înţeles de aceştia

Dar ce treabă am eu cu oamenii, ca ei să asculte mărturisirile mele ca şi 
cum ei ar urma sămi vindece mie toate bolile?9 o, seminţie indiscretă când 
e vorba să cunoşti viaţa altuia, dar leneşă când ar trebui să ţio îndrepţi 
pe a ta! De ce urmăresc să afle de la mine cine sunt eu aceşti oameni care 
nu voiesc să audă de la tine cine sunt ei înşişi? iar când mă ascultă vorbind 
despre mine însumi, de unde ştiu ei că spun adevărul, atâta vreme cât 
nimeni dintre oameni nu cunoaşte ce se petrece înlăuntrul omului, în afară 
de spiritul acelui om, care se află întrînsul?10 Dacă însă te aud pe tine 
vorbind despre ei, nu vor putea spune: „Domnul minte“! căci a te auzi 
pe tine vorbindule despre ei înşişi nu înseamnă altceva decât a se cu
noaşte pe ei înşişi. cum ar putea cineva să se cunoască pe sine şi apoi să 
spună: „nu este adevărat!“ fără să fie el însuşi un mincinos? Dar, fiindcă 
iubirea le crede pe toate11 – mai ales în rândul acelora pe care ea îi uneşte 
între ei legândui de sine –, şi eu, Doamne, mă mărturisesc înaintea ta, 
pentru ca oamenii să mă asculte12; cu toate că nu pot să le dovedesc că 
mărturisirile mele sunt adevărate, să mă creadă totuşi cel puţin aceia că
rora iubirea le deschide urechile către glasul meu!
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Verum tamen tu, medice meus intime, quo fructu ista faciam, eliqua 
mihi. nam confessiones praeteritorum malorum meorum, quae remisisti 
et texisti, ut beares me in te, mutans animam meam fide et sacramento 
tuo, cum leguntur et audiuntur, excitant cor, ne dormiat in desperatione 
et dicat: „non possum“, sed evigilet in amore misericordiae tuae et dul
cedine gratiae tuae, qua potens est omnis infirmus, qui sibi per ipsam fit 
conscius infirmitatis suae. et delectat bonos audire praeterita mala eorum, 
qui iam carent eis, nec ideo delectat, quia mala sunt, sed quia fuerunt et 
non sunt.
Quo itaque fructu, Domine meus, cui cotidie confitetur conscientia mea 
spe misericordiae tuae securior quam innocentia sua, quo fructu, quaeso, 
etiam hominibus coram te confiteor per has litteras adhuc, quis ego sim, 
non quis fuerim? nam illum fructum vidi et commemoravi. sed quis 
adhuc sim ecce in ipso tempore confessionum mearum, et multi hoc nosse 
cupiunt, qui me noverunt, et non me noverunt, qui ex me vel de me 
aliquid audierunt, sed auris eorum non est ad cor meum, ubi ego sum 
quicumque sum. Volunt ergo audire confitentem me, quid ipse intus sim, 
quo nec oculum nec aurem nec mentem possunt intendere; credituri 
tamen volunt, numquid cognituri? Dicit enim eis caritas, qua boni sunt, 
non mentiri me de me confidentem, et ipsa in eis credit mihi.

caput iv

sed quo fructu id volunt? An congratulari mihi cupiunt, cum audierint, 
quantum ad te accedam munere tuo, et orare pro me, cum audierint, 
quantum retarder pondere meo? indicabo me talibus. non enim parvus 
est fructus, Domine Deus meus, ut a multis tibi gratiae agantur de nobis 
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Şi totuşi, lămureştemă ce folos am eu din toate acestea, tu, care eşti 
medicul meu lăuntric13! Mărturisirile păcatelor mele trecute, pe care mi 
leai iertat şi leai acoperit cu vălul uitării, ca sămi găsesc în tine fericirea, 
preschimbândumi sufletul prin credinţa în tine şi prin taina ta, vor tul
bura inima celor care le vor citi sau le vor asculta, aşa încât ei să nu mai 
adoarmă în deznădejde şi să nu mai spună: „nu pot!“ Dimpotrivă, le va 
trezi inima la iubirea pentru îndurarea ta, la dulceaţa Harului tău, prin 
care fiecare dintre noi, oricât de slab ar fi, devine puternic, căpătând 
conştiinţa propriei slăbiciuni! Şi celor buni le va face plăcere să asculte 
despre păcatele trecute ale unor oameni care deja sau vindecat de ele; ei 
se vor bucura nu pentru că acele păcate sunt rele, ci pentru că ceea ce a 
fost rău nu mai există.
cu ce folos, Doamne al meu, tu, către care zilnic se mărturiseşte conştiinţa 
mea, încredinţânduse mai degrabă în speranţa îndurărilor tale decât în 
propria nevinovăţie, cu ce folos, te întreb, mă mărturisesc înaintea priviri
lor tale oamenilor, în această carte, arătândule nu doar ce am fost odinioară, 
ci şi ce sunt acum? folosul mărturisirii trecutului lam văzut şi lam amin
tit. Mulţi oameni care mă cunosc, ca şi alţii care nu mă cunosc, dar au 
auzit vorbinduse despre mine sau au citit cărţile mele doresc să afle ce sunt 
eu în acest moment când îmi scriu Confesiunile; însă urechea lor nu este 
aşezată lângă inima mea, acolo unde eu sunt cu adevărat eu însumi. Aşadar, 
ei voiesc să mă audă mărturisind ce sunt eu înlăuntrul meu, acolo unde ei 
nu pot pătrunde nici cu privirea, nici cu auzul, nici cu mintea lor. Vor să 
mă audă, gata să mă creadă; cum vor putea fi însă siguri că mau cunoscut? 
iubirea, carei face buni, este aceea care le spune că nu mint atunci când 
mă mărturisesc, da, iubirea din ei îi face să mă creadă.

capitolul al iv-lea
Despre scopurile pentru care Augustin 

scrie Confesiunile

Dar la ce folos se aşteaptă ei ascultândumă? Doresc ei oare să mi se alăture 
în mulţumirile mele către tine atunci când vor fi aflat cât de mult mam 
apropiat de tine prin Harul tău, sau să se roage pentru mine atunci când 
vor fi auzit cât de mult mă apasă încă propria mea povară? căci nu mic 
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et a multis rogeris pro nobis. Amet in me fraternus animus quod aman
dum doces, et doleat in me quod dolendum doces.
Animus ille hoc faciat fraternus, non extraneus, non filiorum alienorum, 
quorum os locutum est vanitatem, et dextera eorum dextera iniquitatis, sed 
fraternus ille, qui cum approbat me, gaudet de me, cum autem improbat 
me, contristatur pro me, quia sive approbet sive improbet me, diligit me. 
indicabo me talibus; respirent in bonis meis, suspirent in malis meis. 
bona mea instituta tua sunt et dona tua, mala mea delicta mea sunt et 
iudicia tua. respirent in illis et suspirent in his, et hymnus et fletus as
cendant in conspectum tuum de fraternis cordibus, turibulis tuis.
Tu autem, Domine, delectatus odore sancti templi tui, miserere mei se
cundum magnam misericordiam tuam propter nomen tuum et nequaquam 
deserens coepta tua consumma imperfecta mea.

Hic est fructus confessionum mearum, non qualis fuerim, sed qualis sim, 
ut hoc confitear non tantum coram te secreta exultatione cum tremore et 
secreto maerore cum spe, sed etiam in auribus credentium filiorum homi
num, sociorum gaudii mei et consortium mortalitatis meae, civium meo
rum et mecum peregrinorum, praecedentium et consequentium et 
comitum vitae meae. Hi sunt servi tui, fratres mei, quos filios tuos esse 
voluisti dominos meos, quibus iussisti ut serviam, si volo tecum de te vivere. 
et hoc mihi verbum tuum parum erat si loquendo praeciperet, nisi et fa
ciendo praeiret. et ego id ago factis et dictis, id ago sub alis tuis nimis cum 
ingenti periculo, nisi quia sub alis tuis tibi subdita est anima mea et infir
mitas mea tibi nota est. Parvulus sum, sed vivit semper pater meus et ido
neus est mihi tutor meus; idem ipse est enim, qui genuit me et tuetur me, 
et tu ipse es omnia bona mea, tu omnipotens, qui mecum es et priusquam 
tecum sim. indicabo ergo talibus, qualibus iubes ut serviam, non quis fu
erim, sed quis iam sim et quis adhuc sim; sed neque me ipsum diiudico.
sic itaque audiar.
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este folosul, Doamne, Dumnezeul meu, dacă mulţi îţi aduc mulţumire 
pentru noi14 şi mulţi sunt cei care te roagă pentru noi. fie ca sufletul 
fraţilor mei să iubească în mine ceea ce ei ştiu din învăţătura ta că trebuie 
iubit şi să deplângă în mine ceea ce tu ne înveţi că trebuie deplâns.
nu mă aştept la un asemenea comportament decât de la un suflet de frate, 
nu de la unul străin, nu de la sufletul fiilor străini, a căror gură rosteşte 
deşertăciuni şi a căror dreaptă este o dreaptă a nedreptăţii15. Adevăraţii mei 
fraţi sunt aceia care se bucură pentru mine când mă pot aproba şi se în
tristează pentru mine când trebuie să mă dezaprobe; ei sunt fraţi adevăraţi 
deoarece, fie că mă aprobă, fie că mă dezaprobă, mă iubesc întotdeauna. 
unor astfel de oameni mă voi dezvălui eu; să respire uşuraţi pentru părţile 
mele bune, să se întristeze pentru cele rele. Părţile mele bune sunt făurite 
de tine şi sunt daruri ale tale, pe când cele rele sunt din vina mea şi sunt 
pedepsele pe care tu mi le trimiţi. să respire uşuraţi pentru cele bune şi 
să suspine pentru cele rele, iar din inimile lor de fraţi, ca din nişte cădel
niţe cu tămâie, să se înalţe către privirile tale cântări şi strigăte de jale.
iar tu, Doamne, încântat de mireasma care urcă spre sfântul tău templu, 
îndurăte de mine potrivit cu marea ta îndurare16, întru numele tău! Şi 
fiindcă tu nu părăseşti niciodată ceea ce ai început, desăvârşeşte ceea ce 
în mine este încă nedesăvârşit.
Acesta este folosul mărturisirilor mele, dacă voi arăta nu atât cum am fost, 
ci cum sunt acum17. Îmi voi spune mărturisirile nu numai înaintea ta, cu o 
tainică bucurie cutremurătoare şi cu o tainică mâhnire plină de speranţă18, 
ci şi în auzul fiilor credincioşi ai oamenilor, al celor care împărtăşesc bucuria 
mea şi sunt părtaşi la condiţia mea de muritor, concetăţeni ai mei şi călători 
împreună cu mine19, însoţindumă pe calea mea şi păşind fie înaintea mea, 
fie în urma mea. Aceştia sunt robii tăi, fraţi ai mei, pe care iai dorit săţi fie 
fii, iar mie stăpâni, şi pe care miai poruncit săi slujesc dacă vreau să trăiesc 
cu tine şi întru tine20. Această poruncă a ta nu ar fi fost îndeajuns dacă miar 
fi fost transmisă doar prin cuvinte şi dacă nu miar fi arătat calea cuvântul 
tău, prin propriile sale fapte. Şi eu îmi fac datoria21 prin fapte şi prin cuvinte, 
îmi fac datoria sub ocrotirea aripilor tale, căci prea mare ar fi primejdia dacă 
sufletul nu mi sar adăposti sub aripile tale şi dacă slăbiciunea mea nu ţiar 
fi cunoscută. eu nu sunt decât un copil, însă Părintele meu trăieşte veşnic 
şi îmi este un ocrotitor mereu alături de mine. căci unul şi acelaşi este cel 
care mia dat viaţă şi care mă ocroteşte, iar pentru mine tu singur eşti binele 
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caput v

Tu enim, Domine, diiudicas me, quia etsi nemo scit hominum, quae sunt 
hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est, tamen est aliquid hominis, 
quod nec ipse scit spiritus hominis, qui in ipso est, tu autem, Domine, 
scis eius omnia, qui fecisti eum. ego vero quamvis prae tuo conspectu 
me despiciam et aestimem me terram et cinerem, tamen aliquid de te 
scio, quod de me nescio. et certe videmus nunc per speculum in aenigmate, 
nondum facie ad faciem; et ideo, quamdiu peregrinor abs te, mihi sum 
praesentior quam tibi et tamen te novi nullo modo posse violari; ego vero 
quibus temptationibus resistere valeam quibusve non valeam nescio. et 
spes est quia fidelis es, qui nos non sinis temptari supra quam possumus ferre, 
sed facis cum temptatione etiam, ut possimus sustinere.
confitear ergo quid de me sciam, confitear et quid de me nesciam, quo
niam et quod de me scio, te mihi lucente scio, et quod de me nescio, 
tamdiu nescio, donec fiant tenebrae meae sicut meridies in vultu tuo.

caput vi

non dubia, sed certa conscientia, Domine, amo te. Percussisti cor meum 
verbo tuo, et amavi te. sed et caelum et terra et omnia, quae in eis sunt, 
ecce undique mihi dicunt, ut te amem, nec cessant dicere omnibus, ut sint 
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meu, tu, Atotputernicule, care eşti alături de mine chiar şi înainte ca eu să 
fiu alături de tine. Mă voi dezvălui deci în faţa acelora pe care miai porun
cit săi slujesc, dar nu aşa cum am fost, ci aşa cum sunt acum şi cum voi fi 
de acum înainte. Totuşi, nu eu singur mă judec22.
În acest fel doresc să fiu ascultat.

capitolul al v-lea
Pentru a se cunoaşte pe sine, omul are nevoie 

de ajutorul lui Dumnezeu

Tu, Doamne, eşti cel care mă judeci deoarece, cu toate că nimeni dintre 
oameni nu ştie ce se petrece întrun om, în afară de spiritul omului care se află 
în el23, există totuşi ceva în fiecare om pe care nul cunoaşte nici chiar spiri
tul acelui om, care se află întrînsul; însă tu, Doamne, cunoşti totul despre 
el, fiindcă tu lai creat. iar eu, deşi înaintea privirilor tale mă dispreţuiesc şi 
mă socotesc ţărână şi cenuşă24, cunosc totuşi despre tine un lucru pe care 
nul ştiu despre mine. fireşte, acum vedem ca întro oglindă, ca întro para
bolă şi nu încă faţă în faţă25; de aceea, cât timp rătăcesc departe de tine, sunt 
mai aproape de mine însumi decât de tine, dar ştiu totuşi că tu nu poţi fi 
pângărit în nici un fel. nu ştiu însă despre mine căror ispite aş fi în stare să 
le rezist şi cărora nu leaş putea rezista. speranţa mea stă în faptul că tu eşti 
credincios şi că nu îngădui ca noi să fim ispitiţi mai mult decât putem îndura, 
ci odată cu ispita tu ne deschizi şi o ieşire, ca să putem răbda 26.
Voi mărturisi, aşadar, ceea ce ştiu despre mine, voi mărturisi şi ceea ce nu 
ştiu despre mine, căci ceea ce ştiu despre mine ştiu fiindcă tu reverşi lu
mină asupra mea, iar ceea ce nu ştiu nu voi şti până când întunericul meu 
se va face ca miezul zilei27 înaintea feţei tale.

capitolul al vi-lea
Augustin se întreabă ce este Dumnezeu

Te iubesc, Doamne, cu o cunoştinţă sigură şi deloc îndoielnică. Ai stră
puns inima mea prin cuvântul tău, iar din clipa aceea team iubit. Dar 
iată că, totuşi, şi cerul, şi pământul şi toate cele care se află în ele, de peste 
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inexcusabiles. Altius autem tu misereberis, cui misertus eris, et misericor
diam praestabis, cui misericors fueris: alioquin caelum et terra surdis 
loquuntur laudes tuas.
Quid autem amo, cum te amo? non speciem corporis, non decus tem
poris, non candorem lucis ecce istis amicum oculis, non dulces melodias 
cantilenarum omnimodarum, non florum et unguentorum et aromatum 
suaviolentiam, non manna et mella, non membra acceptabilia carnis am
plexibus: non haec amo, cum amo Deum meum. et tamen amo quandam 
lucem et quandam vocem et quendam odorem et quendam cibum et 
quendam amplexum, cum amo Deum meum, lucem, vocem, odorem, 
cibum, amplexum, interioris hominis mei, ubi fulget animae meae, quod 
non capit locus, et ubi sonat, quod non rapit tempus, et ubi olet, quod 
non spargit flatus, et ubi sapit, quod non minuit edacitas, et ubi haeret, 
quod non divellit satietas. Hoc est quod amo, cum Deum meum amo.

et quid est hoc?
interrogavi terram, et dixit: „non sum“; et quaecumque in eadem sunt, 
idem confessa sunt. interrogavi mare et abyssos et reptilia animarum 
vivarum, et responderunt: „non sumus Deus tuus; quaere super nos“. 
interrogavi auras flabiles, et inquit universus aer cum incolis suis: „fallitur 
Anaximenes; non sumus Deus“. interrogavi caelum, solem, lunam, stellas: 
„neque nos sumus Deus, quem quaeris“, inquiunt. et dixi omnibus his, 
quae circumstant fores carnis meae: „Dicite mihi de Deo meo, quod vos 
non estis, dicite mihi de illo aliquid.“ et exclamaverunt voce magna: Ipse 
fecit nos. interrogatio mea intentio mea et responsio eorum species eorum.
et direxi me ad me et dixi mihi: „Tu quis es?“ et respondi: „Homo“. et 
ecce corpus et anima in me mihi praesto sunt, unum exterius et alterum 
interius. Quid horum est, unde quaerere debui Deum meum, quem iam 
quaesiveram per corpus a terra usque ad caelum, quousque potui mittere 
nuntios radios oculorum meorum? sed melius quod interius. ei quippe 
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tot, îmi spun să te iubesc şi nu încetează să o spună tuturor, pentru ca ei 
să nu se mai poată dezvinovăţi28 că nu te iubesc. Mai adâncă va fi îndura
rea ta faţă de cel de care teai îndurat şi vei arăta multă îndurare pentru 
cel faţă de care teai arătat îndurător29. Dacă nu ar fi aşa, cerul şi pămân
tul ar rosti laude către tine unor urechi surde.
Dar ce iubesc, de fapt, atunci când te iubesc? nu frumuseţea corpurilor 
sau gingăşia lor trecătoare, nu strălucirea luminii, a acestei lumini atât de 
prietenoase faţă de ochii mei, nu suavele melodii ale feluritelor cântări, 
nici mireasma dulce a florilor, a parfumurilor şi a balsamurilor, nu mana 
cerească şi mierea, nici membrele făcute pentru îmbrăţişări trupeşti, nu 
toate acestea le iubesc eu atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu. Şi 
totuşi, iubesc un anume fel de lumină şi un anume fel de glas, o anume 
mireasmă, o anume hrană şi o anume îmbrăţişare atunci când îl iubesc 
pe Dumnezeul meu; sunt lumina, glasul, mireasma, hrana şi îmbrăţişarea 
omului lăuntric30, care se află în mine acolo unde pentru sufletul meu 
străluceşte o lumină, care nu are hotar, unde răsună o melodie care nu 
piere în timp, unde se răspândesc miresme pe care nu le împrăştie sufla
rea vântului, unde se poate gusta dintro hrană pe care lăcomia nu o 
micşorează niciodată şi unde se înlănţuie îmbrăţişări pe care împlinirea 
dorinţei nu le desface niciodată. iată ce iubesc eu atunci când îl iubesc 
pe Dumnezeul meu.
Dar ce este acest Dumnezeu?
Am întrebat pământul şi el mia răspuns: „nu eu sunt Dumnezeu!“ Şi toate 
vieţuitoarele de pe faţa pământului miau mărturisit acelaşi lucru. Am în
trebat marea şi adâncurile ei, şi toate fiinţele vii care viermuiesc în ele, şi 
miau răspuns: „nu suntem noi Dumnezeul tău! caută deasupra noastră!“ 
Am întrebat suflările vânturilor şi mia răspuns întregul aer cu toţi locuito
rii lui: „Anaximene se înşală31! eu nu sunt Dumnezeu.“ Am întrebat cerul, 
soarele, luna şi stelele. „nici noi nu suntem Dumnezeul pe care îl cauţi“, 
miau spus ele. Am spus atunci tuturor fiinţelor care înconjoară porţile 
trupului meu32: „Vorbiţimi despre Dumnezeul meu, spuneţimi ceva de
spre el, de vreme ce nu voi sunteţi Dumnezeul meu!“ Şi miau strigat cu 
glas înalt: El nea făcut şi pe noi! 33 Întrebarea leam puso prin contempla
rea mea, iar răspunsul mi lau dat prin frumuseţea lor.
Atunci mam întors către mine însumi şi miam spus: „cine eşti tu?“ Şi 
miam răspuns: „sunt om.“ iată, trupul şi sufletul meu îmi stau la îndemână, 
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renuntiabant omnes nuntii corporales praesidenti et iudicanti de respon
sionibus caeli et terrae et omnium, quae in eis sunt, dicentium: „non 
sumus Deus“ et ipse fecit nos. Homo interior cognovit haec per exterioris 
ministerium; ego interior cognovi haec, ego, ego animus per sensus cor
poris mei. interrogavi mundi molem de Deo meo, et respondit mihi: 
„non ego sum, sed ipse me fecit.“

nonne omnibus quibus integer sensus est, apparet haec species? cur non 
omnibus eadem loquitur? Animalia pusilla et magna vident eam, sed 
interrogare nequeunt. non enim praeposita est in eis nuntiantibus sen
sibus iudex ratio. Homines autem possunt interrogare, ut invisibilia Dei 
per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciant, sed amore subduntur eis et 
subditi iudicare non possunt. nec respondent ista interrogantibus nisi 
iudicantibus nec vocem suam mutant, id est speciem suam, si alius tan
tum videat, alius autem videns interroget, ut aliter illi appareat, aliter 
huic, sed eodem modo utrique apparens illi muta est, huic loquitur: immo 
vero omnibus loquitur, sed illi intellegunt, qui eius vocem acceptam foris 
intus cum veritate conferunt. Veritas enim dicit mihi: „non est Deus 
tuus caelum et terra neque omne corpus“. Hoc dicit eorum natura. 
Videnti moles est minor in parte quam in toto. iam tu melior es, tibi 
dico, anima, quoniam tu vegetas molem corporis tui praebens ei vitam, 
quod nullum corpus praestat corpori. Deus autem tuus etiam tibi vitae 
vita est.
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unul în exterior, iar celălalt în interior. Pe care din aceste două părţi ale 
fiinţei mele ar fi trebuit să o rog să mă ajute săl găsesc pe Dumnezeul meu, 
pe care îl căutasem deja cu trupul meu, de la pământ şi până la cer, până 
acolo unde am putut să trimit ca vestitori razele ochilor mei? Mai bună 
este partea lăuntrică din mine. căci ei iau prezentat solia mesagerii tru
pului meu, ca unui înaintestătător şi judecător, aducândui răspunsurile 
din partea cerului, a pământului şi a tuturor fiinţelor care se află în ele, şi 
care spun: „nu noi suntem Dumnezeu“ şi „el nea făcut şi pe noi“. omul 
lăuntric a aflat aceste lucruri bizuinduse pe omul exterior; eu, omul lăun
tric34, am cunoscut aceste lucruri, eu, eu, sufletul, leam cunoscut cu aju
torul simţurilor corpului meu. Am întrebat uriaşa alcătuire a universului 
cu privire la Dumnezeul meu şi mia răspuns: „nu sunt eu Dumnezeu. 
Dumnezeu este cel care ma făcut!“
oare nu tuturor celor care au simţurile în bună stare li se arată deopotrivă 
această frumuseţe a lumii35? Atunci de ce nu le vorbeşte ea tuturor în aceeaşi 
limbă? Animalele – atât cele mici, cât şi cele mari – o văd, dar nu sunt în stare 
săi pună întrebări; căci nu se află în ele, ca să îndrume simţurile purtătoare 
de mesaj, raţiunea, asemenea unui judecător. oamenii pot însă să pună în
trebări pentru ca cele nevăzute ale lui Dumnezeu să poată fi văzute cu înţe
legerea, cu ajutorul a ceea ce el a creat36; numai că din prea mare iubire 
pentru lucrurile create ei le devin robi, iar robii nu pot fi judecători37. Lucrurile 
create nu dau răspunsuri decât oamenilor care le întreabă, ştiind să le judece; 
ele nuşi schimbă vorbirea, adică înfăţişarea lor frumoasă, dacă cineva doar 
le priveşte, iar altcineva le şi priveşte, le şi pune întrebări, căci, dacă ai face aşa, 
ar avea o aparenţă diferită în fiecare caz; nu, aparenţa lor rămâne aceeaşi 
pentru fiecare, doar că pentru cel care doar le priveşte lucrurile rămân mute, 
iar pentru cel care le şi întreabă, ele vorbesc; sau, mai bine zis, ele vorbesc 
tuturor, însă mesajul lor nu îl înţeleg decât aceia care compară acest glas 
primit din afară cu adevărul care se află înlăuntrul lor. Adevărul îmi spune: 
„Dumnezeul tău nu este nici cerul, nici pământul şi nici orice alt corp.“ Acest 
lucru îl spune firea lor; căci pentru oricine este în stare să vadă e limpede că 
această mare alcătuire a universului este mai mică întro parte a ei decât în 
întregimea sa38. Ştiu deja, şi îţi spun, suflete al meu, că tu eşti partea mai bună 
din mine, fiindcă tu însufleţeşti alcătuirea corporală de care eşti legat, dândui 
viaţa pe care nici un corp nu o poate oferi altui corp. Dumnezeul tău este însă 
pentru tine încă şi mai mult, căci el este viaţa vieţii tale.
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caput vii

Quid ergo amo, cum Deum meum amo? Quis est ille super caput animae 
meae? Per ipsam animam meam ascendam ad illum. Transibo vim meam, 
qua haereo corpori et vitaliter compagem eius repleo. non ea vi reperio 
Deum meum: nam reperiret et equus et mulus, quibus non est intellectus, 
et est eadem vis, qua vivunt etiam eorum corpora.
est alia vis, non solum qua vivifico sed etiam qua sensifico carnem meam, 
quam mihi fabricavit Dominus, iubens oculo, ut non audiat, et auri, ut 
non videat, sed illi, per quem videam, huic, per quam audiam, et propria 
singillatim ceteris sensibus sedibus suis et officiis suis: quae diversa per 
eos ago unus ego animus. Transibo et istam vim meam; nam et hanc 
habet equus et mulus: sentiunt enim etiam ipsi per corpus.

caput viii

Transibo ergo et istam naturae meae, gradibus ascendens ad eum, qui 
fecit me, et venio in campos et lata praetoria memoriae, ubi sunt thesauri 
innumerabilium imaginum de cuiuscemodi rebus sensis invectarum. ibi 
reconditum est, quidquid etiam cogitamus, vel augendo vel minuendo 
vel utcumque variando ea quae sensus attigerit, et si quid aliud commen
datum et repositum est, quod nondum absorbuit et sepelivit oblivio.
ibi quando sum, posco, ut proferatur quidquid volo, et quaedam statim 
prodeunt, quaedam requiruntur diutius et tamquam de abstrusioribus 
quibusdam receptaculis eruuntur, quaedam catervatim se proruunt et, 
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capitolul al vii-lea
Pentru a ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu, 

trebuie să trecem dincolo de simţuri

ce iubesc deci atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu? cine este acela 
care se află deasupra părţii celei mai înalte a sufletului meu? ca să mă 
înalţ până la el, mă voi ajuta de sufletul meu39. Va trebui să depăşesc 
această forţă din mine, care mă ţine legat de corp şi care umple de viaţă 
întreaga alcătuire. nu prin această forţă îl pot găsi pe Dumnezeu, căci 
altfel lar găsi şi calul, şi catârul, fiinţe lipsite de înţelegere40, fiindcă aceeaşi 
forţă dă viaţă şi corpurilor lor.
se află însă în mine şi o altă forţă, prin care nu numai că dau viaţă cor
pului pe care mi la făurit Dumnezeu, dar îi dau şi putinţa de a percepe 
lucrurile prin simţuri; Dumnezeu a poruncit ca nu ochiul să fie acela care 
aude şi nici urechea să vadă, ci prin ochi să văd, iar prin ureche să aud, şi 
tot aşa a poruncit în parte tuturor celorlalte simţuri, potrivit locului ocu
pat de fiecare şi naturii fiecăruia. Astfel, cu ajutorul simţurilor, eu, sufle
tul, care rămân unitar, îndeplinesc diferite funcţiuni. Voi depăşi însă şi 
această a doua forţă din mine, căci şi pe ea o posedă calul şi catârul; şi ei 
percep cu ajutorul simţurilor corpului.

capitolul al viii-lea
Începutul unei ample analize  

a conceptului de memorie.  
Diferitele tipuri şi trepte ale memoriei

Voi depăşi, aşadar, şi această forţă a firii mele, înălţândumă în mod 
treptat către acela care ma creat, şi iată că ajung la largile câmpii şi la 
spaţioasele palate ale memoriei, unde sunt strânse comorile nenumărate
lor imagini ale feluritelor lucruri, adunate acolo cu ajutorul simţurilor41. 
În ea sunt păstrate toate gândurile noastre, prin care fie că mărim, fie că 
micşorăm, oricum modificăm întrun fel oarecare faptele pe care leau 
adunat simţurile noastre şi, de asemenea, orice altă imagine care a fost 
pusă la adăpost spre a fi păstrată, atâta vreme cât toate acestea nu sunt 
înghiţite şi înmormântate de uitare.
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dum aliud petitur et quaeritur, prosiliunt in medium quasi dicentia: „ne 
forte nos sumus?“ et abigo ea manu cordis a facie recordationis meae, 
donec enubiletur quod volo atque in conspectum prodeat ex abditis. Alia 
faciliter atque imperturbata serie sicut poscuntur suggeruntur et cedunt 
praecedentia consequentibus et cedendo conduntur, iterum cum voluero 
processura. Quod totum fit, cum aliquid narro memoriter.

ibi sunt omnia distincte generatimque servata, quae suo quaeque aditu 
ingesta sunt, sicut lux atque omnes colores formaeque corporum per 
oculos, per aures omnia genera sonorum omnesque odores per aditum 
narium, omnes sapores per oris aditum, a sensu autem totius corporis, 
quid durum, quid molle, quid calidum frigidumve, lene aut asperum, 
grave seu leve sive extrinsecus corpori. Haec omnia recipit recolenda, cum 
opus est, et retractanda grandis memoriae recessus et nescio qui secreti 
atque ineffabiles sinus eius: quae omnia suis quaeque foribus intrant ad 
eam et reponuntur in ea. nec ipsa tamen intrant sed rerum sensarum 
imagines illic praesto sunt cogitationi reminiscenti eas.
Quae quomodo fabricatae sint, quis dicit, cum appareat, quibus sensibus 
raptae sint interiusque reconditae? nam et in tenebris atque in silentio 
dum habito, in memoria mea profero, si volo, colores, et discerno inter 
album et nigrum et inter quos alios volo, nec incurrunt soni atque per
turbant quod per oculos haustum considero, cum et ipsi ibi sint et quasi 
seorsum repositi lateant. nam et ipsos posco, si placent, atque adsunt 
illico, et quiescente lingua ac silente gutture canto quantum volo, imagi
nesque illae colorum, quae nihilo minus ibi sunt, non se interponunt 
neque interrumpunt, cum thesaurus alius retractatur, qui influxit ab au
ribus. ita cetera quae per sensus ceteros ingesta atque congesta sunt, re
cordor prout libet et auram liliorum discerno a violis nihil olfaciens et 
mel defrito, lene aspero, nihil tum gustando neque contrectando, sed 
reminiscendo antepono.
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când mă aflu acolo, în memorie42, îi cer sămi apară orice gând doresc; 
unele gânduri se arată imediat, altele se lasă aşteptate mai multă vreme, 
ca şi cum ar trebui scoase din nişte tăinuite ascunzişuri; mai sunt şi unele 
care năvălesc îmbulzinduse atunci când dorim altceva şi care se reped în 
faţă ca şi cum ar spune: „nu cumva de noi vrei săţi aminteşti?“ Pe aces
tea le alung cu mâna spiritului de pe faţa reamintirii mele43, până când 
gândul pe care îl doresc iese la lumină şi înaintează spre privirile mele din 
ascunzătorile lui. În sfârşit, sunt şi unele gânduri care se înfăţişează cu 
uşurinţă şi întro succesiune netulburată, pe măsură ce le chem; cele care 
sosesc primele lasă locul celor care urmează şi, întorcânduse de unde au 
plecat, stau pregătite să iasă din nou atunci când leaş chema. Aceasta se 
întâmplă când relatez ceva învăţat pe de rost.
În memorie, toate se păstrează separat, potrivit clasei fiecăreia, fiecare sen
zaţie fiind primită printro intrare specială; de exemplu, lumina, toate cu
lorile şi formele corpurilor sunt primite prin ochi, toate felurile de sunete 
prin urechi, toate mirosurile prin deschizăturile nărilor, toate gusturile prin 
deschizătura gurii; simţul pipăitului, răspândit în toate părţile corpului, ne 
ajută să deosebim între ce este tare şi ce este moale, între ce este fierbinte şi 
ce este rece, între ce este neted şi ce este aspru, între ce este greu şi ce este 
uşor, iar aceasta priveşte atât lucrurile din afara, cât şi lucrurile dinlăuntrul 
corpului. Memoria le primeşte pe toate în vastul său adăpost, întrun fel 
de cotloane tainice şi greu de descris44, pentru a le rechema şi a le avea la 
îndemână de câte ori este nevoie; fiecare intră în memorie pe porţile care 
iau fost destinate şi este păstrat la locul lui. Totuşi, în memorie nu intră 
lucrurile însele, ci doar imaginile lucrurilor pe care le percepem, iar acestea 
stau la dispoziţia gândirii, care le poate rechema.
cu toate că este limpede cu ajutorul căror simţuri au fost prinse şi depo
zitate înlăuntrul nostru, cine ar putea totuşi să spună cum anume sau 
format aceste imagini? chiar şi dacă stau în întuneric şi în tăcere, pot, 
dacă aş vrea să îmi aduc în minte nişte culori, pot deci să deosebesc între 
alb şi negru sau între orice alte culori doresc; în acel moment, nu trebuie 
să mă tem că vor năvăli nişte sunete şimi vor tulbura imaginea obţinută 
cu ajutorul ochilor, cu toate că şi sunetele se află în memorie, ascunse însă 
şi păstrate deoparte. Dacă doresc, pot să le chem şi pe ele în memorie, iar 
ele sosesc imediat, aşa încât pot să cânt oricât vreau, chiar şi dacă limba 
mea rămâne tăcută, iar gâtlejul meu nu scoate un sunet; în acele clipe, 
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intus haec ago, in aula ingenti memoriae meae. ibi enim mihi enim cae
lum et terra et mare praesto sunt cum omnibus, quae in eis sentire potui, 
praeter illa, quae oblitus sum. ibi mihi et ipse occurro meque recolo, quid, 
quando et ubi egerim quoque modo, cum agerem, affectus fuerim. ibi 
sunt omnia, quae sive experta a me sive credita memini. ex eadem copia 
etiam similitudines rerum vel expertarum vel ex eis, quas expertus sum, 
creditarum alias atque alias et ipse contexo praeteritis atque ex his etiam 
futuras actiones et eventa et spes, et haec omnia rursus quasi praesentia 
meditor. „faciam hoc et illud“ dico apud me in ipso ingenti sinu animi 
mei pleno tot et tantarum rerum imaginibus, et hoc aut illud sequitur. 
„o si esset hoc aut aliud!“ „Avertat Deus hoc aut illud!“; dico apud me 
ista et, cum dico, praesto sunt imagines omnium quae dico ex eodem 
thesauro memoriae, nec omnino aliquid eorum dicerem, si defuissent.

Magna ista vis est memoriae, magna nimis, Deus meus, penetrale amplum 
et infinitum. Quis ad fundum eius pervenit? et vis est haec animi mei 
atque meam naturam pertinet, nec ego ipse capio totum, quod sum. ergo 
animus habendum se ipsum angustus est, ut ubi sit quod sui non capit? 
numquid extra ipsum ac non in ipso? Quomodo ergo non capit? Multa 
mihi super hoc oboritur admiratio, stupor apprehendit me. 
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imaginile culorilor, care nu sunt nici ele mai puţin prezente, nu se ames
tecă şi nu mă împiedică deloc să mă ocup cu cealaltă parte a tezaurului 
de imagini, cele strânse prin simţul auzului. Tot aşa se întâmplă şi atunci 
când îmi reamintesc de imaginile pe care celelalte simţuri leau adunat şi 
leau îngrămădit în memoria mea: deosebesc parfumul crinilor de cel al 
violetelor fără să miros nici o floare; observ că îmi place mai mult mierea 
decât mustul stat din fiert şi prefer lucrurile netede celor aspre, cu toate 
că, pe moment, nu am nevoie să gust sau să ating ceva – pur şi simplu 
doar reamintindumi.
Aceste lucruri se petrec înlăuntrul meu, în uriaşul palat al memoriei mele. 
Întradevăr, în acest palat se află la dispoziţia mea cerul, pământul şi 
marea, împreună cu tot ce am putut reţine din ele cu simţurile, în afară 
de impresiile pe care leam uitat. În memorie mă întâlnesc pe mine în
sumi şi îmi amintesc de mine, despre faptele pe care leam săvârşit, despre 
momentul, locul şi împrejurarea în care leam săvârşit, ca şi despre starea 
sufletească în care mă găseam când le săvârşeam. În ea se păstrează toate 
întâmplările de care îmi amintesc, fie trăite de mine, fie auzite de la alţii. 
Din acelaşi izvor nesecat împrumut mereu unele după altele fel de fel de 
imagini ale lucrurilor, fie unele ieşite din propria mea experienţă, fie altele 
pe care le socot credibile întemeindumă pe această experienţă personală; 
le îmbin pe acestea cu cele trecute şi alcătuiesc din ele acţiuni, întâmplări 
şi speranţe viitoare şi le contemplu mereu pe toate ca şi cum ar fi pre
zente45. În tainiţa46 uriaşă a spiritului meu, plină de multe imagini ale 
unor lucruri atât de mari, îmi spun mie însumi: „Voi face lucrul acesta 
sau lucrul acela“ şi îndată unul din acestea îmi vine în minte. Mai spun 
în sinea mea: „o, de sar întâmpla lucrul acesta sau acela!“ ori „să înde
părteze Dumnezeu de la noi acest lucru sau pe acela!“ şi, în clipa în care 
vorbesc, din aceeaşi vistierie a memoriei răsar în faţa mea imaginile tutu
ror lucrurilor despre care vorbesc; dacă ar lipsi aceste imagini, naş putea 
spune nimic despre lucrurile respective.
Mare este, Dumnezeul meu, da, foarte mare este puterea memoriei, a 
acestui lăcaş încăpător şi nemărginit. cine ar putea pătrunde până în 
străfundurile lui? Această putere aparţine spiritului meu şi ţine de firea 
mea; totuşi, nici eu însumi nu pot înţelege în întregime ceea ce sunt. 
Înseamnă aceasta oare că spiritul este prea strâmt pentru a se putea cu
prinde pe sine însuşi? unde se duce atunci acea parte din sine pe care el 
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et eunt homines mirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissi
mos lapsus fluminum et oceani ambitum et gyros siderum, et relinquunt 
se ipsos nec mirantur, quod haec omnia cum dicerem, non ea videbam 
oculis, nec tamen dicerem, nisi montes et fluctus et flumina et sidera, 
quae vidi, et oceanum, quem credidi, intus in memoria mea viderem 
spatiis tam ingentibus, quasi foris viderem. nec ea tamen videndo absor
bui, quando vidi oculis, nec ipsa sunt apud me, sed imagines eorum, et 
novi, quid ex quo sensu corporis impressum sit mihi.

caput ix

sed non ea sola gestat immensa ista capacitas memoriae meae. Hic sunt 
et illa omnia, quae de doctrinis liberalibus percepta nondum exciderunt, 
quasi remota interiore loco, non loco; nec eorum imagines, sed res ipsas 
gero. nam quid sit litteratura, quid peritia disputandi, quot genera quaes
tionum, quidquid horum scio, sic est in memoria mea, ut non retenta 
imagine rem foris reliquerim aut sonuerit et praeterierit, sicut vox im
pressa per aures vestigio, quo recoleretur, quasi sonaret, cum iam non 
sonaret, aut sicut odor dum transit et vanescit in ventos, olfactum afficit, 
unde traicit in memoriam imaginem sui, quam reminiscendo repetamus, 
aut sicut cibus, qui certe in ventre iam non sapit et tamen in memoria 
quasi sapit, aut sicut aliquid, quod corpore tangendo sentitur, quod etiam 
separatum a nobis imaginatur memoria. istae quippe res non intromit
tuntur ad eam, sed earum solae imagines mira celeritate capiuntur et miris 
tamquam cellis reponuntur et mirabiliter recordando proferuntur.



 confesiuni – X 457

16

nu o poate cuprinde? cumva în afara lui, şi nu în el însuşi? cum se poate 
totuşi să nu cuprindă o parte din sine? Aceste gânduri îmi trezeau o mare 
mirare şi mă simţeam copleşit de uimire.
oamenii47 merg să admire înălţimile munţilor, uriaşele talazuri ale mării, 
largile albii ale fluviilor, marginile necuprinse ale oceanului sau crugurile 
stelelor şi nu se mai bagă în seamă pe ei înşişi. nu li se pare lucru de 
mirare că, în timp ce vorbeam despre aceste minunăţii, eu nu le vedeam 
cu propriii mei ochi; şi totuşi, nu aş fi vorbit despre ele dacă munţii, ta
lazurile, fluviile şi stelele, pe care leam văzut cândva chiar eu, şi oceanul, 
despre care iam auzit pe alţii vorbind, dacă toate acestea nu leaş fi con
templat înlăuntrul meu, în memoria mea, în spaţii tot atât de largi ca şi 
cum leaş fi văzut aievea, în lumea din afara mea. Şi totuşi, nu leam 
sorbit în mine cu privirea atunci când leam văzut cu ochii mei şi nu ele 
însele se află în mine, ci doar imaginile lor; despre fiecare ştiu însă prin 
ce simţ al corpului şia întipărit imaginea în mine.

capitolul al ix-lea
Despre memoria lucrurilor trecute

Dar nu doar astfel de imagini poartă memoria mea în imensa ei cuprin
dere. se mai află acolo şi toate elementele ştiinţelor liberale48, acelea pe 
care nu leam uitat încă, depozitate separat, întrun loc lăuntric, deşi nu 
este vorba despre un loc propriuzis; aceste cunoştinţe pe care le port în 
mine nu sunt nişte imagini, ci sunt lucrurile însele49. căci ce înseamnă 
gramatica, ce înseamnă priceperea de a dezbate o problemă, câte feluri 
de întrebări există50, toate aceste cunoştinţe rămân în memoria mea, dar 
nu ca şi cum aş fi lăsat afară lucrul ca atare, păstrând doar imaginea lui, 
sau ca şi cum lucrul respectiv ar fi răsunat în auzul meu şi apoi ar fi dis
părut. nu, nu este asemenea unui sunet care se întipăreşte în memorie 
cu ajutorul urechilor, lăsând o urmă prin care poate fi rechemat, ca şi 
cum ar răsuna în continuare după ce el deja nu mai răsună; nu este nici 
asemenea unei miasme care, în timp ce trece şi se risipeşte în aer, afectează 
simţul mirosului şi transmite astfel memoriei o imagine a sa pe care o 
rechemăm cu ajutorul amintirii; nu, nu este asemănătoare nici cu o hrană 
care, fireşte, îşi pierde gustul în stomac, dar se poate spune că îşi păstrează 
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caput x

At vero, cum audio tria genera esse quaestionum, an sit, quid sit, quale 
sit, sonorum quidem, quibus haec verba confecta sunt, imagines teneo et 
eos per auras cum strepitu transisse ac iam non esse scio. res vero ipsas, 
quae illis significantur sonis, neque ullo sensu corporis attingi neque us
piam vidi praeter animum meum et in memoria recondidi non imagines 
earum, sed ipsas. 
Quae unde ad me intraverint dicant, si possunt. nam percurro ianuas 
omnes carnis meae nec invenio, qua earum ingressae sint. Quippe oculi 
dicunt: „si coloratae sunt, nos eas nuntiavimus“; aures dicunt: „si sonu
erunt, a nobis indicatae sunt“; nares dicunt: „si oluerunt, per nos transi
erunt“; dicit etiam sensus gustandi: „si sapor non est, nihil me interroges“; 
tactus dicit: „si corpulentum non est, non contrectavi, si non contrectavi, 
non indicavi“.
unde et qua haec intraverunt in memoriam meam? nescio quomodo; 
nam cum ea didici, non credidi alieno cordi, sed in meo recognovi et vera 
esse approbavi et commendavi ei tamquam reponens, unde proferrem, 
cum vellem. ibi ergo erant et antequam ea didicissem, sed in memoria 
non erant. ubi ergo aut quare, cum dicerentur, agnovi et dixi: „ita est, 
verum est“, nisi quia iam erant in memoria, sed tam remota et retrusa 
quasi in cavis abditioribus, ut, nisi admonente aliquo eruerentur, ea for
tasse cogitare non possem?
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gustul în memorie; în sfârşit, nu seamănă cu nimic din ceea ce simte prin 
atingere corpul nostru şi ne putem imagina cu ajutorul memoriei chiar 
şi după ce am pierdut contactul cu acel obiect. În toate aceste cazuri, în 
memorie nu pătrund lucrurile ele însele, ci doar imaginile lor sunt prinse 
cu o uimitoare rapiditate şi aşezate în ordine în minunatele cămăruţe ale 
memoriei51, de unde reamintirea le scoate în mod minunat.

capitolul al x-lea
cel care vrea săl găsească pe Dumnezeu 
trebuie să învingă şi puterea memoriei

când aud spunânduse că există trei feluri de întrebări, şi anume: dacă 
un lucru fiinţează, ce este acel lucru şi ce fel este acel lucru52, reţin de fapt 
imaginile sunetelor din care aceste cuvinte sunt alcătuite şi ştiu că aceste 
sunete au străbătut aerul însoţite de un zgomot, iar acum nu mai există. 
Dar lucrurile ca atare, care sunt semnificate de aceste sunete, nici nu leam 
atins prin vreun simţ al corpului, nici nu leam văzut altundeva decât în 
spiritul meu, iar în memorie am păstrat nu imaginile lor, ci lucrurile 
însele.
De unde au venit ca să intre în mine ar trebui sămi spună ele, dacă este 
cu putinţă: căci trec prin toate porţile corpului meu53 şi nu găsesc nici 
un loc prin care aceste lucruri să fi intrat. ochii îmi spun: „Dacă sunt 
colorate, noi leam purtat.“ urechile îmi spun: „Dacă au sonoritate, noi 
leam făcut cunoscute.“ nările îmi spun: „Dacă au miros, prin noi au 
trecut.“ chiar şi simţul gustului îmi spune: „Dacă nu au savoare, nu mie 
sămi pui această întrebare.“ Şi simţul atingerii îmi spune: „Dacă nu au 
corp înseamnă că nu leam atins, iar dacă nu leam atins înseamnă că nu 
leam indicat eu.“
De unde au pornit şi pe unde au intrat ele atunci în memoria mea? nu 
ştiu cum sa întâmplat. când leam învăţat, nu cu mintea altcuiva leam 
crezut adevărate, ci leam recunoscut prin propria mea minte, leam apro
bat ca fiind adevărate şi leam încredinţat minţii mele, ca şi cum leaş fi 
depus la locul lor, de unde să le pot scoate când leaş dori. ele se aflau, 
aşadar, acolo şi înainte ca eu să le fi învăţat, dar nu erau încă în memoria 
mea54. unde se aflau ele deci şi de ce atunci când miau fost relatate leam 
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caput xi

Quocirca invenimus nihil esse aliud discere ista, quorum non per sensus 
haurimus imagines, sed sine imaginibus, sicuti sunt, per se ipsa intus 
cernimus, nisi ea, quae passim atque indisposite memoria continebat, 
cogitando quasi colligere atque animadvertendo curare, ut tamquam ad 
manum posita in ipsa memoria, ubi sparsa prius et neglecta latitabant, 
iam familiari intentioni facile occurrant.
et quam multa huius modi gestat memoria mea, quae iam inventa sunt 
et, sicut dixi, quasi ad manum posita, quae didicisse et nosse dicimur. 
Quae si modestis temporum intervallis recolere desivero, ita rursus deme
rguntur et quasi in remotiora penetralia dilabuntur, ut denuo velut nova 
excogitanda sint indidem iterum – neque enim est alia regio eorum – et 
cogenda rursus, ut sciri possint, id est velut ex quadam dispersione colli
genda, unde dictum est cogitare. nam cogo et cogito sic est, ut ago et agito, 
facio et factito. Verum tamen sibi animus hoc verbum proprie vindicavit, 
ut non quod alibi, sed quod in animo colligitur, id est cogitur, cogitari 
proprie iam dicatur. 
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recunoscut şi am spus: „Da, aşa este, este adevărat.“ sa întâmplat aşa 
fiindcă lucrurile erau deja în memoria mea, numai că retrase şi împinse 
în nişte unghere atât de ascunse, încât probabil că nu leaş fi putut gândi 
niciodată dacă nu ar fi fost scoase la lumină prin îndemnul spre amintire55, 
cuprins în lecţiile primite.

capitolul al xi-lea
Memoria ca punct de sprijin în efortul 

de căutare a lui Dumnezeu

Prin urmare, din această prezentare rezultă că a învăţa asemenea lucruri 
ale căror imagini nu le culegem cu ajutorul simţurilor, dar pe care le 
discernem ca atare, înlăuntrul nostru, fără ajutorul imaginilor şi aşa cum 
sunt ele în realitate nu înseamnă altceva decât un proces de gândire prin 
care sunt strânse laolaltă fragmentele risipite şi neorganizate, pe care me
moria, totuşi, le conţinea; şi mai înseamnă că, reflectând asupra lor, le 
obligăm să stea mereu la îndemâna noastră în aceeaşi memorie în care se 
ascundeau mai înainte, împrăştiate şi părăsite, şi să se prezinte cu uşurinţă 
la orice chemare, deja familiară, a spiritului.
Memoria mea poartă în ea un mare număr de asemenea noţiuni, pe care 
deja leam descoperit şi care, cum spuneam, îmi stau, ca să zic aşa, la înde
mână; asta înţeleg eu când spun că leam învăţat şi că le ştiu. Dacă încetez 
să le rechem din memorie, fie şi pentru scurte răstimpuri, ele se cufundă 
înapoi în uitare şi se risipesc în ungherele cele mai ascunse, aşa încât gân
direa trebuie să le regăsească din nou, ca şi cum ar fi noi, să le scoată iarăşi 
la lumină – căci nu există alt loc în care ele să se poată ascundă – şi să le 
adune încă o dată la un loc, pentru a putea fi cunoscute. este ca şi cum 
aceste noţiuni ar trebui să fie adunate la un loc după un fel de împrăştiere. 
De aici vine şi cuvântul cogitare, „a gândi“; căci cogitare, „a gândi“, vine de 
la cogo, „a aduna“, la fel cum agito, „a pune în mişcare“, „a agita“, vine de 
la ago, „a mişca; a face“, iar factito, „a face ceva în mod obişnuit; a practica“ 
vine de la facio, „a face“56. Trebuie spus totuşi că spiritul şia revendicat în 
mod justificat şi doar pentru propria sa folosinţă cuvântul cogitare, „a gândi“, 
de vreme ce doar în spirit, şi nu doar altundeva se petrece această „culegere“ 
(colligitur), adică „adunare“ (cogitur) a noţiunilor57.
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caput xii

item continet memoria numerorum dimensionumque rationes et leges 
innumerabiles quarum nullam corporis sensus impressit, quia nec ipsae 
coloratae sunt aut sonant aut olent aut gustatae aut contrectatae sunt. 
Audivi sonos verborum, quibus significantur, cum de his disseritur, sed illi 
alii, istae autem aliae sunt. nam illi aliter graece, aliter latine sonant, istae 
vero nec graecae nec latinae sunt nec aliud eloquiorum genus. Vidi lineas 
fabrorum vel etiam tenuissimas, sicut filum araneae; sed illae aliae sunt, non 
sunt imagines earum, quas mihi nuntiavit carnis oculus: novit eas quisquis 
sine ulla cogitatione qualiscumque corporis intus agnovit eas. sensi etiam 
numeros omnibus corporis sensibus, quos numeramus; sed illi alii sunt, 
quibus numeramus, nec imagines istorum sunt et ideo valde sunt. rideat 
me ista dicentem, qui non eos videt, et ego doleam ridentem me.

caput xiii

Haec omnia memoria teneo et quomodo ea didicerim memoria teneo. 
Multa etiam, quae adversus haec falsissime disputantur, audivi et memo
ria teneo; quae tametsi falsa sunt, tamen ea meminisse me non est falsum; 
et discrevisse me inter illa vera et haec falsa, quae contra dicuntur, et hoc 
memini aliterque nunc video discernere me ista, aliter autem memini 
saepe me discrevisse, cum ea saepe cogitarem. ergo et intellexisse me 
saepius ista memini, et quod nunc discerno et intellego, recondo in me
moria, ut postea me nunc intellexisse meminerim. ergo et meminisse me 
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capitolul al xii-lea
Distincţia dintre numerele sensibile  

şi numerele ideale

Memoria conţine de asemenea principiile şi nenumăratele legi ale nume
relor şi dimensiunilor58, dintre care nici una nu a fost întipărită în noi cu 
ajutorul vreunui simţ corporal, deoarece aceste noţiuni nici nu sunt co
lorate, nu au nici sonoritate, nu miros, nu au gust şi nu pot fi atinse. Am 
auzit sunetul cuvintelor prin care sunt semnificate aceste noţiuni atunci 
când se discută despre ele, dar principiile şi legile sunt ceva, iar cuvintele 
sunt altceva59. cuvintele au o sonoritate în greacă şi alta în latină, pe când 
principiile nu sunt nici greceşti şi nici latineşti, şi de fapt ele nici nu 
aparţin limbajului60. Am văzut liniile trasate de meşteri, tot atât de fine 
precum firul de păianjen; dar liniile la care mă gândesc eu61 sunt altceva, 
ele nu sunt nişte imagini ale acelora pe care mi leau arătat ochii mei 
trupeşti; nu deţine cunoaşterea lor decât acela care le recunoaşte înlăun
trul lui, fără să se gândească nicidecum la vreun obiect corporal. Am 
perceput cu toate simţurile corpului şi numele pe care le folosim când 
numărăm lucruri; dar altceva sunt principiile numerelor62, ele nu sunt 
imagini ale lucrurilor numărate şi, de aceea, ele fiinţează la modul abso
lut63. să râdă de mine că spun aceste lucruri acela care nu le vede! eu îl 
voi deplânge pentru râsul său.

capitolul al xiii-lea
funcţionarea în timp a memoriei.  

Memoria şi actualitatea faptelor memorate

Toate aceste noţiuni le păstrez în memorie, la fel cum păstrez în memorie 
şi felul cum leam învăţat. Am auzit de asemenea şi multe alte argumente 
aduse împotriva acestor adevăruri şi le păstrez în memorie şi pe acestea; 
chiar dacă aceste argumente sunt false, faptul că le ţin minte nu este fals. 
Îmi amintesc de asemenea şi distincţia pe care o făceam între aceste ade
văruri şi falsele teorii care li se opuneau; şi este o deosebire între faptul că 
mă văd acum făcând această distincţie, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 
faptul că îmi amintesc că am făcut adesea această distincţie în trecut, ori 
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memini, sicut postea, quod haec reminisci nunc potui, si recordabor, 
utique per vim memoriae recordabor.

caput xiv

Affectiones quoque animi mei eadem memoria continet non illo modo, 
quo eas habet ipse animus, cum patitur eas, sed alio multum diverso, 
sicut sese habet vis memoriae.
nam et laetatum me fuisse reminiscor non laetus et tristitiam meam praete
ritam recordor non tristis et me aliquando timuisse recolo sine timore et 
pristinae cupiditatis sine cupiditate sum memor. Aliquando et contrario 
tristitiam meam transactam laetus reminiscor et tristis laetitiam.
Quod mirandum non est de corpore: aliud enim animus, aliud corpus. 
itaque si praeteritum dolorem corporis gaudens memini, non ita mirum 
est. Hic vero, cum animus sit etiam ipsa memoria – nam et cum manda
mus aliquid, ut memoriter habeatur, dicimus „Vide ut illud in animo 
habeas“, et cum obliviscimur, dicimus: „non fuit in animo“ et „elapsum 
est animo“, ipsam memoriam vocantes animum.
cum ergo ita sit, quid est hoc, quod cum tristitiam meam praeteritam 
laetus memini, animus habet laetitiam et memoria tristitiam laetusque 
est animus ex eo, quod inest ei laetitia, memoria vero ex eo, quod inest 
ei tristitia, tristis non est? num forte non pertinet ad animum? Quis hoc 
dixerit? 
nimirum ergo memoria quasi venter est animi, laetitia vero atque tristi
tia quasi cibus dulcis et amarus: cum memoriae commendantur, quasi 
traiecta in ventrem recondi illic possunt, sapere non possunt.
ridiculum est haec illis similia putare, nec tamen sunt omni modo dis
similia.
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de câte ori mă gândeam la astfel de lucruri. Aşadar, nu numai că îmi aduc 
aminte că am înţeles în trecut aceste lucruri, dar mai încredinţez memo
riei şi faptul că, în momentul de faţă, înţeleg şi discern adevărul de falsi
tate, pentru ca mai târziu sămi aduc aminte că leam înţeles astăzi. Astfel, 
îmi amintesc faptul că miam amintit, la fel cum, mai târziu, dacă îmi voi 
aminti că am fost în stare în acest moment sămi reamintesc aceste fapte, 
îmi voi reaminti doar datorită forţei memoriei mele64.

capitolul al xiv-lea
relaţia dintre memorie, spirit şi trăirile sufleteşti

Memoria mai păstrează de asemenea în sine şi trăirile sufleteşti65, dar nu 
în acelaşi mod în care se găsesc ele în suflet în momentul în care acesta le 
trăieşte, ci întrun chip cu totul diferit, potrivit cu puterea proprie a 
memoriei.
căci îmi aduc aminte cum am fost vesel cândva, deşi nu mai sunt în acest 
moment, îmi reamintesc de o tristeţe veche fără să fiu trist, îmi rechem 
în amintire faptul că mam temut cândva, fără să mă tem în acest moment, 
iar amintirea unei vechi dorinţe îmi revine în minte fără să o mai simt în 
această clipă. uneori însă, dimpotrivă, îmi amintesc cu bucurie de o 
tristeţe trăită cândva sau cu tristeţe de vreo bucurie.
Acest fapt nu trebuie să ne mire atâta timp cât este vorba de impresii cor
porale, căci una este sufletul şi altceva este corpul şi, de aceea, nu este nimic 
ciudat în faptul cămi aduc aminte cu bucurie de o durere trecută a corpu
lui meu. În schimb, mintea şi amintirea sunt unul şi acelaşi lucru şi, de 
aceea, când încredinţăm cuiva un lucru cerândui săl păstreze în amintire, 
spunem: „Ai grijă, să păstrezi în minte acest lucru! iar atunci când uităm 
ceva, spunem: „nu mai am în minte acest lucru“ sau „Mia ieşit din minte“; 
în acest caz, prin cuvântul „minte“ desemnăm memoria66.
Dacă lucrurile stau aşa, cum se face că, în clipa în care îmi amintesc cu 
bucurie de o tristeţe trecută, mintea reţine bucuria, iar memoria, tristeţea? 
Mintea îmi este bucuroasă, fiindcă în ea se păstrează bucuria; atunci, în 
măsura în care în ea se păstrează tristeţea, de ce nu este şi memoria, la 
rândul ei, tristă? oare pentru că memoria nu este o parte a minţii? cine 
ar îndrăzni să afirme aşa ceva?
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22sed ecce de memoria profero, cum dico quattuor esse perturbationes 
animi, cupiditatem, laetitiam, metum, tristitiam et quidquid de his dis
putare potuero dividendo singula per species sui cuiusque generis et de
finiendo, ibi invenio quid dicam atque inde profero, nec tamen ulla 
earum perturbatione perturbor, cum eas reminiscendo commemoro; et 
antequam recolerentur a me et retracterentur, ibi erant; propterea inde 
per recordationem potuere depromi.
forte ergo sicut de ventre cibus ruminando, sic ista de memoria recor
dando proferuntur. cur igitur in ore cogitationis non sentitur a dispu
tante, hoc est a reminiscente, laetitiae dulcedo vel amaritudo maestitiae? 
An in hoc dissimile est, quod non undique simile est? Quis enim talia 
volens loqueretur, si quotiens tristitiam metumve nominamus, totiens 
maerere vel timere cogeremur? et tamen non ea loqueremur, nisi in me
moria nostra non tantum sonos nominum secundum imagines impressas 
a sensibus corporis sed etiam rerum ipsarum notiones inveniremus, quas 
nulla ianua carnis accepimus, sed eas ipse animus per experientiam pas
sionum suarum sentiens memoriae commendavit aut ipsa sibi haec etiam 
non commendata retinuit.



 confesiuni – X 467

22

Am putea spune, desigur, că memoria este pentru spirit ca un fel de pântece, 
iar bucuria şi tristeţea, ca un fel de hrană dulce sau amară; când sunt încre
dinţate memoriei, ca şi cum ar fi trecut întrun pântece, aceste sentimente 
pot să rămână acolo, dar nu este cu putinţă să mai aibă vreun gust!
e ridicol să consideri că memoria este asemănătoare cu un pântece, şi 
totuşi ele nu sunt absolut deosebite.
Mai mult încă: atunci când afirm că există patru tulburări ale spiritului67, 
şi anume dorinţa, bucuria, teama şi tristeţea, această afirmaţie o scot din 
memoria mea, şi orice discuţie aş putea purta cu privire la ele, clasificân
dule şi definindule pe fiecare în parte după speciile şi genurile lor, tot 
în memorie o găsesc, şi de acolo îmi scot toate afirmaţiile; totuşi, atunci 
când le rechem din amintire, nu mă simt atins de nici una din aceste 
patru tulburări ale spiritului. chiar şi înainte ca eu să mi le fi reamintit 
şi să le iau în discuţie, ele se aflau acolo, căci altfel nu aş fi putut să le scot 
la lumină cu ajutorul reamintirii.
Poate că, prin reamintire, aceste trăiri sunt scoase din adâncul memoriei 
la fel cum hrana este scoasă din pântece şi revine în gură prin rumegare68. 
Atunci de ce nu simţim în gura gândirii noastre, când medităm la ele, 
altfel spus, când ni le reamintim, nici dulceaţa bucuriei şi nici amărăciu
nea tristeţii? Tocmai aici să fie oare deosebirea între cele două procese, 
întrucât nu există asemănare perfectă? căci cine ar mai vorbi de bunăvoie 
despre asemenea lucruri, dacă ori de câte ori am spune numele tristeţii 
sau al temerii am fi siliţi să retrăim sentimentul de tristeţe sau de teamă? 
Şi totuşi, nu am putea vorbi despre ele dacă nu am găsi în memoria noas
tră nu doar sunetele numelor lor, pe care le avem întipărite în noi de 
simţurile corpului ca pe nişte imagini, ci chiar şi noţiunile acestor senti
mente. Aceste noţiuni nu leam primit prin nici una din porţile trupului69 
nostru, ci fie spiritul lea încredinţat memoriei după ce a trăit el însuşi 
respectivele sentimente, fie memoria însăşi lea reţinut, chiar dacă nu i 
lea încredinţat spiritul.
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caput xv

sed utrum per imagines an non, quis facile dixerit?
nomino quippe lapidem, nomino solem, cum res ipsae non adsunt sen
sibus meis; in memoria sane mea praesto sunt imagines earum. nomino 
dolorem corporis, nec mihi adest, dum nihil dolet; nisi tamen adesset 
imago eius in memoria mea, nescirem, quid dicerem nec eum in dispu
tando a voluptate discernerem. nomino salutem corporis, cum salvus 
sum corpore; adest mihi quidem res ipsa; verum tamen nisi et imago eius 
inesset in memoria mea, nullo modo recordarer, quid huius nominis 
significaret sonus, nec aegrotantes agnoscerent salute nominata, quid es
set dictum, nisi eadem imago vi memoriae tenetur, quamvis ipsa res 
abesset a corpore.
nomino numeros, quibus numeramus; en adsunt in memoria mea non 
imagines eorum, sed ipsi. nomino imaginem solis, et haec adest in me
moria mea; neque enim imaginem imaginis eius, sed ipsam recolo: ipsa 
mihi reminiscenti praesto est. nomino memoriam et agnosco quod no
mino. et ubi agnosco nisi in ipsa memoria? num et ipsa per imaginem 
suam sibi adest ac non per se ipsam?

caput xvi

Quid, cum oblivionem nomino atque itidem agnosco quod nomino, 
unde agnoscerem, nisi meminissem? non eundem sonum nominis dico, 
sed rem, quam significat; quam si oblitus essem, quid ille valeret sonus, 
agnoscere utique non valerem. ergo cum memoriam memini, per se ip
sam sibi praesto est ipsa memoria; cum vero memini oblivionem, et me
moria praesto est et oblivio, memoria, ex qua meminerim, oblivio, quam 
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capitolul al xv-lea
Memoria şi imaginile verbale ale lucrurilor

e greu de spus dacă acest proces se petrece cu ajutorul imaginilor sau nu.
rostesc, de exemplu, numele piatră sau soare atunci când nici piatra, nici 
soarele nu sunt prezente ca atare în faţa simţurilor mele; evident, în me
moria mea sunt prezente imaginile acestor lucruri. rostesc numele dure
rii corporale, dar suferinţa nu este prezentă, de vreme ce nu mă doare 
nimic; totuşi, dacă o imagine a durerii nu ar fi fost prezentă în memoria 
mea, naş fi ştiut despre ce vorbesc şi, discutând despre ea, naş fi putut 
să o deosebesc de plăcere. rostesc numele sănătăţii corporale când corpul 
îmi este sănătos; în mine se găseşte chiar starea de sănătate. Totuşi, dacă 
imaginea sănătăţii nar fi şi ea întipărită în memoria mea, nu miaş aminti 
în nici un fel ce semnifică sonoritatea acestui nume; când sar rosti nu
mele sănătăţii în prezenţa lor, nici bolnavii nu ar recunoaşte despre ce 
este vorba, dacă forţa memoriei lor nu ar fi reţinut imaginea sănătăţii, cu 
toate că realitatea desemnată lipseşte din corpul lor.
rostesc numele numerelor concrete70 şi iată că în memoria mea sunt 
prezente nu doar imaginile acestora, ci chiar ele însele. rostesc numele 
imaginii soarelui şi ea este prezentă în memoria mea; şi nu îmi rechem în 
memorie imaginea unei imagini, ci chiar imaginea ca atare; ea însăşi este 
de faţă atunci când mio reamintesc. rostesc numele memoriei şi recu
nosc numele pe care îl rostesc. Dar unde recunosc eu memoria, dacă nu 
în ea însăşi? oare memoria este prezentă în sine însăşi doar prin imaginea 
ei, sau prin ea însăşi?

capitolul al xvi-lea
Memorie şi uitare

cum adică? Atunci când rostesc numele uitării şi recunosc imediat ce 
denumesc, cum aş putea recunoaşte dacă nu miaş reaminti? nu vorbesc 
despre sunetul acestui nume, ci despre lucrul pentru care acest sunet este 
un semn; dacă aş uita lucrul desemnat, nu aş fi fost, fireşte, în stare să 
recunosc ce putere de semnificare are sunetul respectiv71. Aşadar, când 
îmi reamintesc de memorie, memoria este prezentă în ea însăşi prin ea 
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meminerim. sed quid est oblivio nisi privatio memoriae? Quomodo ergo 
adest, ut eam meminerim, quando cum adest meminisse non possum? 
At si quod meminimus memoria retinemus, oblivionem autem nisi 
meminissemus, nequaquam possemus audito isto nomine rem, quae illo 
significatur, agnoscere, memoria retinetur oblivio. 
Adest ergo, ne obliviscamur, quae cum adest, obliviscimur. An ex hoc 
intelligitur non per se ipsam inesse memoriae, cum eam meminimus, sed 
per imaginem suam, quia, si per se ipsam praesto esset oblivio, non ut 
meminissemus, sed ut oblivisceremur, efficeret?
et hoc quis tandem indagabit? Quis comprehendet quomodo sit? 

ego certe, Domine, laboro hic et laboro in me ipso: factus sum mihi terra 
difficultatis et sudoris nimii. neque enim nunc scrutamur plagas caeli aut 
siderum intervalla demetimur vel terrae libramenta quaerimus: ego sum, 
qui memini, ego animus. non ita mirum, si a me longe est quidquid ego 
non sum: quid autem propinquius me ipso mihi? et ecce memoriae meae 
vis non comprehenditur a me, cum ipsum me non dicam praeter illam. 
Quid enim dicturus sum, quando mihi certum est meminisse me oblivi
onem? An dicturus sum non esse in memoria mea quod memini? An 
dicturus sum ad hoc inesse oblivionem in memoria mea, ut non oblivis
car? utrumque absurdissimum est.
Quid illud tertium? Quo pacto dicam imaginem oblivionis teneri memoria 
mea, non ipsam oblivionem, cum eam memini? Quo pacto et hoc dicam, 
quandoquidem cum imprimitur rei cuiusque imago in memoria, prius ne
cesse est, ut adsit res ipsa, unde illa imago possit imprimi? sic enim cartha
ginis memini, sic omnium locorum, quibus interfui, sic facies hominum, 
quas vidi, et ceterorum sensuum nuntiata, sic ipsius corporis salutem sive 
dolorem: cum praesto essent ista, cepit ab eis imagines memoria, quas intu
erer praesentes et retracterem animo, cum illa et absentia reminiscerer.
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însăşi; când însă îmi reamintesc de uitare, sunt prezente amândouă, atât 
memoria, cât şi uitarea: memoria, datorită căreia îmi reamintesc, şi uita
rea, pe care mio reamintesc. Dar ce este uitarea, dacă nu o absenţă a 
memoriei? cum este atunci cu putinţă ca ea să fie prezentă astfel încât 
sămi aduc aminte de ea, de vreme ce, în momentul în care este prezentă, 
nu pot sămi mai reamintesc ceva? Totuşi, dacă este adevărat că păstrăm 
în memorie ceea ce ne reamintim şi dacă mai este adevărat şi faptul că, 
dacă nu neam fi reamintit uitarea, nu am fi putut niciodată să recunoaş
tem ce semnifică acest cuvânt atunci când lam fi auzit rostit, aceasta 
înseamnă până la urmă că uitarea este păstrată în memorie. este prezent, 
aşadar, în noi, ca să nu uităm, ceva ce, prin faptul că este prezent, ne face 
să uităm72.
Trebuie oare să înţelegem de aici că uitarea nu este prezentă prin sine 
însăşi în memorie atunci când neo reamintim, ci doar prin imaginea ei? 
Deoarece, dacă uitarea ar fi prezentă prin ea însăşi, nu near determina 
ea mai degrabă să uităm decât să ne amintim?
cine va putea, până la urmă, să dezlege această întrebare? cine ar putea 
înţelege cum stau lucrurile?
În ce mă priveşte, Doamne, eu mă chinuiesc în jurul acestei probleme şi 
mă chinuiesc şi în jurul propriei mele persoane: am devenit pentru mine 
însumi ca un ogor muncit până la istovire şi cu multă sudoare. căci în 
acest moment nu cercetăm tărâmurile cereşti73, nu măsurăm distanţele 
dintre aştri şi nici nu cercetăm legile cumpănirii pământului. cel care îşi 
aminteşte sunt eu, adică spiritul meu. nu e nimic ciudat în faptul că se 
află departe de mine tot ceea ce nu sunt eu însumi. Dar ce ar putea fi mai 
apropiat de mine decât eu însumi? iată totuşi că nu pot să înţeleg forţa 
memoriei mele, deşi fără ea nu aş putea nici măcar sămi rostesc propriul 
nume. ce ar trebui să spun, de vreme ce a devenit sigur pentru mine 
faptul că îmi reamintesc de uitare? să spun oare că sufletul pe care mil 
reamintesc nu se află în memoria mea? ori să spun că uitarea este prezentă 
în memoria mea tocmai ca să nu uit? fiecare din aceste două ipostaze este 
în întregime absurdă.
Dar există şi o a treia posibilitate. Aş putea să spun că, atunci când îmi 
reamintesc de uitare, memoria mea reţine nu uitarea însăşi, ci imaginea 
ei. Dar pe ce temei aş putea afirma aşa ceva, de vreme ce, atunci când 
imaginea unui oarecare lucru se întipăreşte în memorie, este necesar ca 
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si ergo per imaginem suam, non per se ipsam in memoria tenetur oblivio, 
ipsa utique aderat, ut eius imago caperetur. cum autem adesset, quo
modo imaginem suam in memoria conscribebat, quando id etiam, quod 
iam notatum invenit, praesentia sua delet oblivio? et tamen quocumque 
modo, licet sit modus iste incomprehensibilis et inexplicabilis, etiam ip
sam oblivionem meminisse me certus sum, qua id quod meminerimus 
obruitur.

caput xvii

Magna vis est memoriae, nescio quid horrendum, Deus meus, profunda 
et infinita multiplicitas; et hoc animus est, et hoc ego ipse sum. Quid ergo 
sum, Deus meus? Quae natura sum? Varia, multimoda vita et immensa 
vehementer.
ecce in memoriae meae campis et antris et cavernis innumerabilibus 
atque innumerabiliter plenis innumerabilium rerum generibus sive per 
imagines, sicut omnium corporum, sive per praesentiam, sicut artium, 
sive per nescio quas notiones vel notationes, sicut affectionum animi – 
quas et cum animas non patitur, memoria tenet, cum in animo sit 
quidquid est in memoria – per haec omnia discurro et volito hac illac, 
penetro etiam, quantum possum, et finis nusquam: tanta vis est memo
riae, tanta vitae vis est in homine vivente mortaliter!
Quid igitur agam, tu vera mea vita, Deus meus? Transibo et hanc vim meam, 
quae memoria vocatur, transibo eam, ut pertendam ad te, dulce lumen.
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mai întâi să fie prezent lucrul respectiv ca atare, a cărui imagine să se poată 
întipări în memorie, îmi amintesc astfel de cartagina74, de toate locurile 
pe unde am fost, de feţele oamenilor pe care iam văzut şi de toate celelalte 
lucruri pe care mi leau transmis simţurile mele; la fel îmi amintesc şi de 
sănătatea sau de durerea trupului meu. când toate aceste lucruri au fost 
prezente, memoria mea a prins de la ele imaginile lor, dândumi astfel 
posibilitatea să le contemplu ca şi cum ar fi prezente şi să revin cu gândul 
asupra lor, chiar şi când îmi amintesc de ele în absenţa lor.
Aşadar, dacă în memorie se păstrează nu uitarea ca atare, a trebuit totuşi ca 
ea însăşi să fi fost cândva prezentă, pentru ca imaginea ei să fi putut fi reţi
nută. Dar dacă uitarea a fost prezentă, cum ar fi putut ea săşi înscrie 
imaginea în memorie, atâta timp cât simpla ei prezenţă ar fi fost de ajuns 
ca să şteargă tot ceea ce fusese deja însemnat? Şi totuşi, întrun mod oare
care, oricât ar fi de neînţeles şi inexplicabil acest mod, sunt sigur că îmi 
amintesc de uitare, de această uitare care distruge tot ceea ce ne amintim.

capitolul al xvii-lea
Despre marea vigoare a memoriei.  

Pentru a ajunge la Dumnezeu,  
memoria trebuie totuşi depăşită

Mare este puterea memoriei, Dumnezeul meu! este ceva întrun fel în
spăimântător în adânca şi infinita ei complexitate75. iar acesta este spiritul 
meu, sunt eu însumi. ce sunt eu deci, Dumnezeul meu? care este esenţa 
mea? o viaţă variată, cu multe faţete şi uluitor de imensă.
iată, în nenumăratele câmpii, peşteri şi caverne ale memoriei mele se 
îngrămădesc fără de număr o mulţime de lucruri76 de felurite specii, fie 
sub formă de imagini, cum sunt toate corpurile, fie prezente ca atare, cum 
sunt ştiinţele, fie printrun fel de noţiuni sau însemnări, precum trăirile 
sufleteşti – pe acestea din urmă memoria le reţine chiar şi atunci când 
spiritul nu lea trăit, deşi tot ce se află în memorie trebuie să fie şi în 
spirit. Printre toate acestea, eu umblu de colocolo, zbor de la un capăt 
la altul, pătrund chiar, atât cât pot, în adâncimile lor, dar niciodată nu 
aflu un sfârşit. Atât este de mare forţa memoriei, atât este de mare forţa 
vieţii omului, aşa muritor cum este el!77
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Quid dicis mihi? ecce ego ascendens per animum meum ad te, qui de
super mihi manes, transibo et istam vim meam, quae memoria vocatur, 
volens te attingere, unde attingi potes, et inhaerere tibi, unde inhaereri 
tibi potest. Habent enim memoriam et pecora et aves, alioquin non cu
bilia nidosve repeterent, non alia multa, quibus assuescunt; neque enim 
et assuescere valerent ullis rebus nisi per memoriam. Transibo ergo et 
memoriam, ut attingam eum, qui separavit me a quadrupedibus et vola
tilibus caeli sapientiorem me fecit. Transibo et memoriam, ut ubi te in
veniam, vere bone et secura suavitas, ut ubi te inveniam? si praeter 
memoriam meam te invenio, immemor tui sum. et quomodo iam inve
niam te, si memor non sum tui? 

caput xviii

Perdiderat enim mulier dragmam et quaesivit eam cum lucerna et, nisi 
memor eius esset, non inveniret eam. cum enim esset inventa, unde 
sciret, utrum ipsa esset, si memor eius non esset? Multa memini me per
dita quaesisse atque invenisse. inde istuc scio, quia, cum quaererem 
aliquid eorum et diceretur mihi: „num forte hoc est?“, „num forte istud“, 
tamdiu dicebam: „non est“, donec id offerretur quod quaerebam. cuius 
nisi memor essem, quidquid illud esset, etiamsi mihi offerretur, non in
venirem, quia non agnoscerem. et semper ita fit, cum aliquid perditum 
quaerimus et invenimus. Verum tamen si forte aliquid ab oculis perit, 
non a memoria, veluti corpus quodlibet visibile, tenetur intus imago eius 
et quaeritur, donec reddatur aspectui. Quod cum inventum fuerit, ex 
imagine, quae intus est, recognoscitur. nec invenisse nos dicimus quod 
perierat, si non agnoscimus, nec agnoscere possumus, si non meminimus: 
sed hoc perierat quidem oculis, memoria tenebatur.
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ce trebuie deci să fac, Dumnezeul meu, tu, adevărata mea viaţă? Voi trece 
dincolo şi de această forţă a mea, pe care o numim memorie, voi depăşio 
ca să mă avânt către tine, dulcea mea lumină.
ce ai sămi spui?78 iată, înălţândumă cu spiritul meu către tine, care 
rămâi mereu deasupra mea, voi depăşi şi această forţă a mea care se nu
meşte memorie, în dorinţa de a te atinge, atât cât este cu putinţă să fii 
atins, şi de a mă prinde de tine, în măsura în care această prindere este 
posibilă. Memorie au şi dobitoacele, şi păsările, căci altfel nu şiar mai 
găsi culcuşurile şi cuiburile, şi nici alte multe lucruri cu care sunt obişnu
ite; fără memorie nu ar fi fost în stare, de altfel, să dobândească nici o 
obişnuinţă. Voi depăşi, aşadar, şi memoria, ca să ajung la Acela care ma 
despărţit de patrupede şi ma făcut mai înţelept decât zburătoarele ceru
lui. Voi depăşi şi memoria, dar unde te voi găsi pe tine, binele cel adevă
rat şi dulcea mea siguranţă, unde te voi găsi? Dacă te găsesc în afara 
memoriei mele ar însemna să numi amintesc de tine. cum te voi găsi 
atunci, dacă nu îmi amintesc de tine?79

capitolul al xviii-lea
Memoria ca punct de sprijin pe drumul 

căutării lui Dumnezeu

femeia care a pierdut o drahmă a căutato cu lampa80, dar nu ar fi găsito 
dacă nu şiar fi amintit de ea. Altfel, după ce a găsito, cum şiar fi dat seama 
că este moneda pe care o caută, dacă nu ar fi ţinuto minte? îmi amintesc că 
am căutat şi am găsit multe lucruri pierdute. Ştiu acest lucru deoarece, în 
timp ce căutam un lucru oarecare şi cineva mă întreba: „nu cumva este 
acesta? sau poate celălalt lucru?“, eu răspundeam mereu: „nu, nu este 
acesta“, până mi se arăta lucrul pe care îl căutam. oricare ar fi fost acel lucru, 
dacă nu laş fi ţinut minte, nu laş fi putut găsi, chiar dacă miar fi fost ară
tat, deoarece nu laş fi recunoscut. Aşa se întâmplă întotdeauna, ori de câte 
ori căutăm şi regăsim vreun lucru pierdut. Întradevăr, dacă un lucru oare
care, de exemplu un obiect vizibil, dispare din faţa ochilor noştri, dar nu şi 
din memoria noastră, imaginea sa este păstrată în interiorul nostru, şi noi îl 
căutăm până când apare din nou în faţa privirilor noastre. odată ce a fost 
găsit, obiectul este recunoscut după imaginea care se află înlăuntrul nostru. 
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caput xix

Quid? cum ipsa memoria perdit aliquid, sicut fit, cum obliviscimur et 
quaerimus, ut recordemur, ubi tandem quaerimus nisi in ipsa memoria? 
et ibi si aliud pro alio forte offeratur, respuimus, donec illud occurat quod 
quaerimus. et cum occurrit, dicimus: „hoc est“; quod non diceremus, 
nisi agnosceremus, nec agnosceremus, nisi meminissemus. certe ergo 
obliti fueramus.
An non totum exciderat, sed ex parte, quae tenebatur, pars alia quaereba
tur, quia sentiebat se memoria non simul volvere, quod simul solebat, et 
quasi detruncata consuetudine claudicans reddi quod deerat flagitabat? 
Tamquam si homo notus sive conspiciatur oculis sive cogitetur et nomen 
eius obliti requiramus, quidquid aliud occurrerit non conectitur, quia 
non cum illo cogitari consuevit ideoque respuitur, donec illud adsit, ubi 
simul adsuefacta notitia non inaequaliter adquiescat. et unde adest nisi 
ex ipsa memoria? nam et cum ab alio commoniti recognoscimus, inde 
adest. non enim quasi novum credimus, sed recordantes approbamus 
hoc esse, quod dictum est. si autem penitus aboleatur ex animo, nec 
admoniti reminiscimur. neque enim omni modo adhuc obliti sumus, 
quod vel oblitos nos esse meminimus. Hoc ergo nec amissum quaerere 
poterimus, quod omnino obliti fuerimus.
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nu spunem că am găsit un lucru pe care îl pierduserăm dacă nu îl recunoaş
tem, şi nu putem să îl recunoaştem dacă nu nil reamintim. obiectul pierise 
doar din faţa ochilor noştri, memoria îl păstrase mereu.

capitolul al xix-lea
Despre stabilitatea memoriei

cum adică? Atunci când memoria pierde ea însăşi ceva, cum se întâmplă 
când uităm şi căutăm să ne amintim de un lucru, unde oare căutăm, dacă 
nu în memoria însăşi? iar dacă memoria ne prezintă cumva un lucru în 
locul altuia, noi respingem ceea ce ne prezintă, până când apare ceea ce 
căutăm. când apare acest lucru, spunem: „Acesta este“, ceea ce nu am 
spune dacă nu am recunoaşte şi nici nu am recunoaşte dacă nu neam fi 
amintit. Adevărul este că, de fapt, uitaserăm.
sau poate că nu ne scăpase cu totul din memorie şi, cu ajutorul părţii 
rămase, noi căutam partea cealaltă, deoarece, simţind că nu putea să 
desfăşoare în întregime ceea ce de obicei i se prezenta ca un întreg, şi 
şchiopătând mutilată, ca să zic aşa, de această obişnuinţă, memoria cerea 
stăruitor să i se dea înapoi partea carei lipsea.
ceva asemănător se întâmplă când vedem cu ochii sau ne gândim la o 
persoană cunoscută, dar iam uitat numele şi încercăm să nil amintim; 
dacă ni se prezintă orice alt nume, noi nu facem nici o legătură, deoarece 
gândirea nu este obişnuită să facă această asociere; de aceea, respingem 
orice nume, până apare acela care satisface pe deplin gândirea noastră, 
deprinsă cu imaginea persoanei respective. Dar de unde apare acest nume, 
dacă nu chiar din memorie? chiar şi când îl recunoaştem fiindcă altcineva 
nil sugerează, tot din memoria noastră iese. căci nu este vorba despre 
ceva nou, pe care ajungem săl credem, ci, amintindunil, încuviinţăm 
spunând că numele rostit acum este cel adevărat. Dacă însă numele res
pectiv sar fi şters în întregime din spiritul nostru, nu ni lam fi amintit 
chiar dacă near fi fost sugerat. căci nu uităm cu desăvârşire ceva despre 
care ne amintim că am uitat. Aşadar, un lucru pe care lam uitat cu totul 
nu putem să îl căutăm nici măcar ca pe un lucru pierdut.
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caput xx

Quomodo ergo te quaero, Domine? cum enim te, Deum meum, quaero, 
vitam beatam quaero. Quaeram te, ut vivat anima mea. Vivit enim corpus 
meum de anima mea et vivit anima mea de te. Quomodo ergo quaero 
vitam beatam? Quia non est mihi, donec dicam: „sat est illic“. ubi opor
tet ut dicam, quomodo eam quaero, utrum per recordationem, tamquam 
eam oblitus sim oblitumque me esse adhuc teneam, an per appetitum 
discendi incognitam, sive quam numquam scierim sive quam sic oblitus 
fuerim, ut me nec oblitum esse meminerim. nonne ipsa est beata vita, 
quam omnes volunt et omnino qui nolit nemo est? ubi noverunt eam, 
quod sic volunt eam? ubi viderunt ut amarent eam? nimirum habemus 
eam nescio quomodo. et est alius quidam modus, quo quisque cum 
habet eam, tunc beatus est, et sunt, qui spe beati sunt. inferiore modo 
isti habent eam quam illi, qui iam re ipsa beati sunt, sed tamen meliores 
quam illi, qui nec re nec spe beati sunt. Qui tamen etiam ipsi nisi aliquo 
modo haberet eam, non ita vellent beati esse: quos eos velle certissimum 
est. nescio quomodo noverunt eam ideoque habent eam in nescio qua 
notitia, de qua satago, utrum in memoria sit, quia, si ibi est, iam beati 
fuimus aliquando, utrum singillatim omnes, an in illo homine, qui pri
mus peccavit, in quo et omnes mortui sumus et de quo omnes cum mi
seria nati sumus, non quaero nunc, sed quaero, utrum in memoria sit 
beata vita. neque enim amaremus eam, nisi nossemus. Audimus nomen 
hoc et omnes rem ipsam nos appetere fatemur; non enim solo sono de
lectamur. nam hoc cum latine audit graecus, non delectatur, quia igno
rat, quid dictum sit; nos autem delectamur, sicut etiam ille, si graece hoc 
audierit, quoniam res ipsa nec graeca nec latina est, cui adipiscendae 
graeci Latinique inhiant ceterarumque linguarum homines. nota est 
igitur omnibus, qui una voce si interrogari possent, utrum beati esse 
vellent, sine ulla dubitatione velle responderent. Quod non fieret, nisi res 
ipsa, cuius hoc nomen est, eorum memoria teneretur.
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capitolul al xx-lea
ideea de fericire, ca şi dorinţa de a fi fericit, 

se datorează memoriei

cum să te caut atunci, Doamne? când te caut pe tine, Dumnezeul meu, 
eu caut viaţa fericită81. Trebuie să te caut pentru ca sufletul meu să trăiască. 
căci corpul meu îşi ia viaţa din sufletul meu, iar sufletul meu primeşte 
viaţă de la tine. cum să caut deci viaţa fericită? căci nu o pot avea până 
nu voi ajunge să spun: „gata! iată viaţa fericită!82 Dacă trebuie să spun 
cum voi căuta viaţa fericită, îmi pun următoarele întrebări. să o caut oare 
prin reamintire, ca şi cum aş fi uitato, dar încă mai ţin minte că am ui
tato? sau să o caut prin dorinţa de a o cunoaşte ca şi cum ar fi ceva necu
noscut pentru mine, fie pentru că nu am cunoscuto niciodată, fie pentru 
că am uitato până întratât încât numi mai amintesc nici faptul că am 
uitato? fireşte, viaţa fericită o doresc toţi şi nu este nimeni care să nu o 
dorească. Dar unde au cunoscuto, ca să o dorească atât? unde au văzuto, 
ca să o iubească? este sigur că fericirea se află în noi, dar nu ştiu cum se 
întâmplă acest fapt. o cale ar fi a aceluia care este fericit dacă a dobândit 
fericirea întro oarecare măsură; alţii sunt fericiţi cu speranţa de a o do
bândi. Aceştia din urmă deţin fericirea întro măsură mai mică decât pri
mii, care au dobândito deja, dar oricum şi ei stau mai bine decât aceia 
care nu sunt fericiţi nici în realitate, nici cu speranţa. Dar până şi ei trebuie 
să deţină fericirea întrun fel oarecare, căci altfel nu ar avea o atât de mare 
dorinţă de a fi fericiţi; că au această dorinţă este absolut sigur. Întrun fel 
sau altul, ei au aflat ce este fericirea şi au o oarecare cunoaştere a ei; ceea 
ce mă frământă pe mine acum este să ştiu dacă această cunoaştere a lor se 
află în memorie sau nu; căci, dacă se află în memorie, înseamnă că au fost 
fericiţi cândva83. Dacă au fost fericiţi toţi, fiecare în parte, sau dacă au fost 
fericiţi doar prin acel om care a păcătuit pentru prima dată, prin care am 
murit toţi şi din cauza căruia cu toţii ne naştem în suferinţă84, aceasta este 
o problemă care nu mă preocupă acum; caut să aflu doar dacă viaţa fericită 
se află sau nu în memorie. căci nu am fi iubito dacă nu am fi cunoscuto. 
Abia dacă auzim numele fericire şi îndată recunoaştem cu toţii că pe ea o 
râvnim; nu ne încântă doar sonoritatea cuvântului. când un grec aude 
rostit numele latinesc al fericirii, el nu este încântat, deoarece nu înţelege 
despre ce este vorba; noi însă simţim aceeaşi plăcere pe care ar fi simţito 
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caput xxi

numquid ita, ut meminit carthaginem qui vidit? non: vita enim beata 
non videtur oculis, quia non est corpus.
numquid sicut meminimus numeros? non: hos enim qui habet in notitia, 
non adhuc quaerit adipisci, vitam vero beatam habemus in notitia ideoque 
amamus et tamen adhuc adipisci eam volumus, ut beati simus.
numquid sicut meminimus eloquentiam? non: quamvis enim et hoc 
nomine audito recordentur ipsam rem, qui etiam nondum sunt eloquen
tes esse cupiant – unde apparet eam esse in eorum notitia – tamen per 
corporis sensus alios eloquentes animadverterunt et delectati sunt et hoc 
esse desiderant, quamquam nisi ex interiore notitia non delectarentur 
neque hoc esse vellent, nisi delectarentur: beatam vero vitam nullo sensu 
corporis in aliis experimur.
numquid sic meminimus gaudium? fortasse ita. nam gaudium meum 
etiam tristis memini sicut vitam beatam miser, neque umquam corporis 
sensu gaudium meum vel vidi vel audivi vel odoratus sum vel gustavi vel 
tetigi, sed expertus sum in animo meo, quando laetatus sum, et adhaesit 
eius notitia memoriae meae, ut id reminisci valeam aliquando cum as
pernatione, aliquando cum desiderio pro earum rerum diversitate, de 
quibus me gavisum esse memini. nam et de turpibus gaudio quodam 
perfussus sum, quod nunc recordans detestor atque exsecror, aliquando 
de bonis et honestis, quod desiderans recolo, tametsi forte non adsunt, 
et ideo tristis gaudium pristinum recolo.
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el dacă ar fi auzit numele fericirii în greceşte. Şi aceasta pentru că lucrul 
ca atare, desemnat prin cuvântul fericire, nu este nici grecesc, nici latinesc; 
acest lucru năzuim săl dobândim cu toţii, fie că suntem greci, latini sau 
vorbitori ai oricărei alte limbi. fericirea este deci cunoscută de toţi oame
nii. Dacă ar fi cu putinţă săi întrebăm pe toţi întro singură limbă dacă 
ar dori să fie fericiţi, toţi ar răspunde fără şovăială afirmativ. Aceasta nu 
sar putea întâmplă decât dacă în memoria lor se păstrează realitatea însăşi, 
desemnată de cuvântul fericire.

capitolul al xxi-lea
Diferite încercări de definire a fericirii.  

Toţi oamenii năzuiesc spre bucurie

Lucrurile se petrec oare în privinţa fericirii la fel ca atunci când cineva 
care a văzut cartagina şi şio aminteşte? nu! Viaţa fericită nu poate fi 
văzută cu ochii, deoarece ea nu este un corp.
este ea ceva asemănător cu amintirea numerelor? nu, căci acela care 
păstrează în memorie numerele nu mai caută să le dobândească, în vreme 
ce ideea pe care o avem despre viaţa fericită ne face să o iubim şi, cu toate 
acestea, dorim în continuare să o dobândim, pentru a fi fericiţi.
ne amintim de fericire aşa cum ne amintim de principiile elocinţei? Şi în 
acest caz, răspunsul este: nu! chiar şi cei care nu sunt încă instruiţi în 
arta elocinţei recunosc lucrul desemnat atunci când aud rostinduse cu
vântul elocinţă, şi sunt mulţi cei care doresc să cunoască arta vorbirii; acest 
fapt dovedeşte că ideea de elocinţă se află întrînşii. Totuşi, cu ajutorul 
simţurilor corpului lor, ei au observat elocinţă la alţi oameni, lea plăcut 
şi doresc să fie şi ei la fel, cu toate că, dacă nu ar fi avut ei înşişi o cunoaş
tere interioară a elocinţei, aceasta nu lear fi plăcut, iar dacă nu lear fi 
plăcut, nici nu ar fi dorit să o aibă. Viaţa fericită însă nu este cu putinţă 
să o recunoaştem la alţii cu ajutorul simţurilor.
Poate ne amintim fericirea la fel cum ne amintim bucuria? se poate să fie 
aşa. căci, chiar dacă sunt trist, îmi pot aduce aminte de bucurie, la fel 
cum, nefericit fiind, mă gândesc la viaţa fericită. nu am perceput nicio
dată această bucurie cu vreun simţ al corpului, nu am văzuto, nu am 
auzito, nu am mirosito, nu am gustato, nici nu am atinso, ci am trăito 
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ubi ergo et quando expertus sum vitam meam beatam, ut recorder eam 
et amem et desiderem? nec ego tantum aut cum paucis, sed beati prorsus 
omnes esse volumus. Quod nisi certa notitia nossemus, non tam certa 
voluntate vellemus. sed quid est hoc? Quod si quaeratur a duobus, utrum 
militare velint, fieri possit, ut alter eorum velle se, alter nolle respondeat: 
si autem eis quaeratur, utrum esse beati velint, uterque se statim sine ulla 
dubitatione dicat optarem, nec ob aliud velit ille militare, nec ob aliud 
iste nolit, nisi ut beati sint. num forte quoniam alius hinc, alius inde 
gaudet? ita se omnes beatos esse velle consonant, quemadmodum conso
narent, si hoc interrogarentur, se velle gaudere atque ipsum gaudium 
vitam beatam vocant. Quod etsi alius hinc, alius illinc assequitur, unum 
est tamen, quo pervenire omnes nituntur, ut gaudeant. Quae quoniam 
res est, quam se expertum non esse nemo potest dicere, propterea reperta 
in memoria recognoscitur, quando beatae vitae nomen auditur.

caput xxii

Absit, Domine, absit a corde servi tui, qui confiteretur tibi, absit, ut, 
quocumque gaudio gaudeam, beatum me putem. est enim gaudium, 
quod non datur impiis, sed eis, qui te gratis colunt, quorum gaudium tu 
ipse es. et ipsa est beata vita, gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est et 
non altera. Qui autem aliam putant esse, aliud sectantur gaudium neque 
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în spiritul meu când mam bucurat, iar ideea de bucurie sa lipit de me
moria mea, aşa încât să pot să mio aduc aminte când cu dispreţ, când cu 
dorinţă, potrivit cu diversitatea lucrurilor de care îmi amintesc că mau 
bucurat. căci uneori ma copleşit bucuria pentru nişte lucruri ruşinoase, 
de care îmi amintesc acum cu dispreţ şi dezgust, iar alteori, pentru lucruri 
bune şi cinstite, la care mă gândesc cu nostalgie, chiar dacă acum, din 
întâmplare, acestea îmi lipsesc, şi de aceea îmi amintesc cu tristeţe de 
vechea mea bucurie.
unde, aşadar, şi când am cunoscut prin propria experienţă fericirea mea, 
aşa încât să pot sămi amintesc de ea, să o iubesc şi să o doresc? nu doar 
eu singur sau încă alţi câţiva, ci absolut cu toţii dorim să fim fericiţi85. 
Dacă însă nu am fi avut o cunoaştere sigură a fericirii, nu am fi dorito 
cu o voinţă atât de puternică. Dar ce înseamnă acest fapt? când îi între
băm pe doi oameni dacă vor să intre în armată, se poate întâmpla ca unul 
să răspundă că voieşte, iar altul, că nu voieşte. Întrebândui însă dacă vor 
să fie fericiţi, fiecare din ei va răspunde imediat şi fără şovăire că aceasta 
le este dorinţa; astfel, singurul motiv pentru care unul doreşte să fie soldat, 
iar altul nu doreşte este acelaşi: amândoi vor să fie fericiţi. oare unul îşi 
află bucuria fiind soldat, iar celălalt, nefiind? Toţi sunt de acord că voiesc 
să fie fericiţi, la fel cum, dacă iam întreba, toţi ar fi de acord, răspunzând 
că doresc să se bucure; de fapt, bucuria este ceea ce ei numesc fericirea 
vieţii. fiecare o caută în felul lui, dar toţi năzuiesc să ajungă la acelaşi 
lucru: să se bucure. Deoarece nimeni nu poate spune că nu a trăit nicio
dată starea de bucurie înseamnă că o regăsim în memorie şi o recunoaştem 
atunci când auzim rostinduse cuvântul fericire.

capitolul al xxii-lea
Adevărata bucurie nu poate fi găsită decât  

în Dumnezeu

Departe de mine, Doamne, departe de inima robului tău, care ţi se măr
turiseşte, departe de mine gândul că orice bucurie mar putea face să mă 
socot fericit. căci există o bucurie care nu este dată celor fără evlavie, ci 
doar acelora care te slujesc de bunăvoie, iar această bucurie eşti tu însuţi. 
Şi aceasta este adevărata fericire a vieţii, să ne bucurăm întru tine, pentru 
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ipsum verum. Ab aliquam tamen imagine gaudii voluntas eorum non 
avertitur.

caput xxiii

non ergo certum est, quod omnes esse beati volunt, quoniam qui non 
de te gaudere volunt, quae sola vita beata est, non utique vitam beatam 
volunt. An omnes hoc volunt, sed quoniam caro concupiscit adversus spi
ritum et spiritus adversus carnem, ut non faciant quod volunt, cadunt in id 
quod valent eoque contenti sunt, quia illud, quod non valent, non tantum 
volunt, quantum sat est, ut valeant?
nam quaero de omnibus, utrum malint de veritate quam de falsitate 
gaudere: tam non dubitant dicere de veritate se malle, quam non dubitant 
dicere beatos esse se velle. beata quippe vita est gaudium de veritate. Hoc 
est enim gaudium de te, qui veritas es, Deus, illuminatio mea, salus faciei 
meae, Deus meus. Hanc vitam beatam omnes volunt, hanc vitam, quae 
sola beata est, omnes volunt, gaudium de veritate omnes volunt. 
Multos expertus sum, qui vellent fallere, qui autem falli, neminem. ubi 
ergo noverunt hanc vitam beatam nisi ubi noverunt etiam veritatem? 
Amant enim et ipsam, quia falli nolunt, et cum amant beatam vitam, 
quod non est aliud quam de veritate gaudium, utique amant etiam veri
tatem nec amarent, nisi esset aliqua notitia eius in memoria eorum.
cur ergo de illa gaudent? cur non beati sunt? Quia fortius occupantur 
in aliis, quae potius eos faciunt miseros quam illud beatos, quod tenuiter 
meminerunt. Adhuc enim modicum lumen est in hominibus; ambulent, 
ambulent, ne eos tenebrae comprehendant.
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tine şi din cauza ta; aceasta este fericirea adevărată şi nu există altă feri
cire86. cei care îşi închipuie că există altă fericire umblă după altfel de 
bucurie, care nu este adevărata bucurie. Totuşi, de o anumită imagine a 
fericirii voinţa lor nu se poate desprinde.

capitolul al xxiii-lea
Dumnezeu este adevărul, şi de aceea  

el este singura bucurie

nu e deci sigur că toţi oamenii vor să fie fericiţi, fiindcă aceia care nu îşi 
caută bucuria în tine, care eşti singura fericire a vieţii, nu voiesc de fapt viaţa 
fericită. sau poate că toţi oamenii voiesc să fie fericiţi, dar, deoarece dorin
ţele trupului şi dorinţele spiritului se împotrivesc unele altora, astfel încât nu 
pot să facă ceea ce voiesc87, ei se prăbuşesc în ceea ce sunt în stare să facă şi se 
mulţumesc cu această cale; căci voinţa lor de a face ceea ce nu sunt în stare 
nu e îndeajuns de puternică săi facă în stare să voiască!
Îi întreb pe toţi dacă preferă săşi întemeieze bucuria pe adevăr sau pe 
neadevăr; ei arată tot atât de puţină îndoială afirmând că preferă adevărul, 
pe cât de puţin se îndoiesc spunând că vor să fie fericiţi. Întradevăr, fe
ricirea vieţii înseamnă săţi întemeiezi bucuria pe adevăr. căci bucuria 
întru adevăr este bucuria care vine de la tine, care eşti Adevărul88, Dum
nezeul meu, lumina mea şi mântuirea feţei mele, tu, Dumnezeul meu89. 
Toţi doresc această fericire a vieţii, toţi doresc această viaţă care este sin
gura viaţă fericită, toţi doresc să se bucure de adevăr.
Am cunoscut mulţi oameni care voiau săi înşele pe alţii, dar nu am cunoscut 
pe nimeni care să vrea să fie înşelat el însuşi. unde au aflat înţelesul vieţii 
fericite, dacă nu tot acolo unde au aflat înţelesul adevărului? căci ei iubesc 
adevărul fiindcă nu doresc să fie înşelaţi şi, iubind fericirea, care nu este altceva 
decât bucuria întemeiată pe adevăr, ei iubesc, fireşte, şi adevărul, pe care nu 
lar iubi dacă în memoria lor nu sar afla o oarecare noţiune a adevărului.
De ce atunci să se bucure de adevăr? De ce nu sunt fericiţi? fiindcă sunt 
mult mai intens preocupaţi de alte lucruri, a căror putere de ai face feri
ciţi este mai mare decât puterea de ai face fericiţi a firavei amintiri a 
adevărului. În oameni încă se mai află o mică lumină; să meargă, să meargă, 
ca să nui apuce întunericul!90
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cur autem veritas parit odium et inimicus eis factus est homo tuus verum 
praedicans, cum ametur beata vita, quae non est nisi gaudium de veritate, 
nisi quia sic amatur veritas, ut, quicumque aliud amant, hoc quod amant 
velint esse veritatem, et quia falli nollent, nolunt convinci, quod falsi sint? 
itaque propter eam rem oderunt veritatem, quam pro veritate amant. 
Amant eam lucentem, oderunt eam redarguentem. Quia enim falli nolunt 
et fallere volunt, amant eam, cum se ipsa indicat, et oderunt eam, cum 
eos ipsos indicat. inde retribuet eis, ut, qui se ab ea manifestari nolunt, 
et eos nolentes manifestet et eis ipsa non sit manifesta.
sic, sic, etiam sic animus humanus, etiam sic caecus et languidus, turpis 
atque indecens latere vult, se autem ut lateat aliquid non vult. contra illi 
reditur, ut ipse non lateat veritatem, ipsum autem veritas lateat. Tamen 
etiam sic, dum miser est, veris mavult gaudere quam falsis. beatus ergo 
erit, si nulla interpellante molestia de ipsa, per quam vera sunt omnia, 
sola veritate gaudebit.

caput xxiv

ecce quantum spatiatus sum in memoria mea quaerens te, Domine, et 
non te inveni extra eam. neque enim aliquid de te inveni, quod non 
meminissem, ex quo didici te. nam ex quo didici te, non sum oblitus tui. 
ubi enim inveni veritatem, ibi inveni Deum meum, ipsam veritetem, 
quam ex quo didici, non sum oblitus.
itaque ex quo te didici, manes in memoria mea, et illic te invenio, cum 
reminiscor tui et delector in te. Hae sunt sanctae deliciae meae, quas 
donasti mihi misericordia tua respiciens paupertatem meam.
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Dar de ce adevărul naşte ură?91 De ce este văzut ca un duşman unul din 
slujitorii tăi vestind adevărul, de vreme ce oamenii iubesc viaţa fericită, 
care nu este altceva decât bucuria întemeiată pe adevăr? Aceasta nu se 
întâmplă decât pentru că iubirea pentru adevăr este atât de mare, încât 
oricine iubeşte ceva ce nu este adevărat vrea ca ceea ce iubeşte să fie ade
vărat şi, fiindcă nu vrea să admită că se înşală, nu vrea nici să se lase 
convins că greşeşte! Şi astfel, oamenii urăsc adevărul de dragul a ceea ce 
cred ei că este adevărat. iubesc adevărul când îi scaldă în lumina lui şi îl 
urăsc când îi contrazice. Deoarece nu le place să fie înşelaţi, dar vor săi 
înşele pe alţii, oamenii iubesc adevărul când el li se prezintă, dar îl urăsc 
atunci când le arată greşelile lor. iată pedeapsa cu care adevărul îi răsplă
teşte: ei nu vor să le fie dezvăluită greşeala, dar el leo dezvăluie totuşi, în 
pofida voinţei lor, şi în acelaşi timp rămâne ascuns pentru ei.
Da, aşa, chiar aşa este spiritul omenesc! orb şi delăsător, dezgustător şi 
neruşinat, el vrea să se ascundă, dar nu acceptă săi fie ascuns nimic. Dar 
este răsplătit prin chiar contrariul dorinţei lui: el însuşi nu poate ascunde 
adevărul, dar adevărul îi rămâne ascuns. Şi totuşi, chiar şi aşa, oricât de 
nenorocit ar fi, spiritul preferă săşi afle bucuria în adevăr decât în min
ciună. Şi va fi cândva fericit dacă, lăsând deoparte orice piedici sau supă
rări, se va bucura de singurul Adevăr, prin care sunt adevărate toate 
celelalte lucruri.

capitolul al xxiv-lea
Dumnezeu locuieşte în memoria omului

iată cât am cutreierat prin memoria mea în căutarea ta, Doamne, şi nu 
team găsit în afara ei! Şi, din clipa în care team cunoscut, nu am găsit 
nimic din tine care să nu fie o reamintire. căci din clipa în care team 
cunoscut nu team mai uitat. unde am găsit adevărul, acolo lam găsit 
pe Dumnezeul meu, care este Adevărul însuşi; iar din clipa în care am 
cunoscut Adevărul nu lam mai uitat.
De aceea, din clipa când team cunoscut rămâi în memoria mea şi acolo 
te găsesc când îmi amintesc de tine şi când mă desfăt întru tine. Acestea 
sunt sfintele mele desfătări, pe care mi leai dăruit în îndurarea ta, privind 
cu îngăduinţă la sărăcia mea.
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caput xxv

sed ubi manes in memoria mea, Domine, ubi illic manes? Quale cubile 
fabricasti tibi? Quale sanctuarium aedificasti tibi? Tu dedisti hanc digna
tionem meae, ut maneas in ea, sed in qua eius parte maneas, hoc consi
dero. Transcendi enim partes eius, quas habent et bestiae, cum te 
recordarer, quia non ibi inveniebam inter imagines rerum corporalium, 
et veni ad partes eius, ubi commendavi affectiones animi mei, nec illic 
inveni te. et intravi ad ipsius animi mei sedem, quae illi est in memoria 
mea, quoniam sui quoque meminit animus, nec ibi tu eras, quia sicut 
non es imago corporalis nec affectio viventis, qualis est, cum laetamur, 
contristamur, cupimus, metuimus, meminimus, obliviscimur et quidquid 
huius modi est, ita nec ipse animus es, quia Dominus Deus animi tu es, 
et commutantur haec omnia, tu autem incommutabilis manes super om
nia et dignatus es habitare in memoria mea, ex quo te didici.
et quid quaero, quo loco eius habites, quasi vero loca ibi sint? Habitas 
certe in ea, quoniam tui memini, ex quo te didici, et in ea te invenio, cum 
recordor te.

caput xxvi

ubi ergo te inveni, ut discerem te? neque enim iam eras in memoria mea, 
priusquam te discerem. ubi ergo te inveni, ut discerem te, nisi in te supra 
me? et nusquam locus, et recedimus et accedimus, et nusquam locus. 
Veritas, ubique praesides omnibus etiam consulentibus te simulque res
pondes omnibus diversa consulentibus. Liquide tu respondes, sed non 
liquide omnes audiunt. omnes unde volunt consulunt, sed non semper 
quod volunt audiunt. optimus minister tuus est, qui non magis intuetur 
hoc a te audire quod ipse voluerit, sed potius hoc velle quod a te audierit.
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capitolul al xxv-lea
nu are rost să ne întrebăm în ce parte 

a memoriei locuieşte Dumnezeu

Dar unde anume locuieşti tu în memoria mea, Doamne, unde locuieşti 
în ea? ce culcuş ţiai făurit? ce sanctuar ţiai înălţat? Ai făcut memoriei 
mele cinstea de a locui întrînsa, dar în ce parte a ei locuieşti, iată ce mă 
întreb. când miam amintit de tine, am trecut dincolo de acele porţi ale 
memoriei pe care le au şi dobitoacele92, căci nu team găsit între imaginile 
lucrurilor corporale93, şi mam îndreptat către acele părţi unde am pus la 
păstrare trăirile sufletului meu94, dar nici acolo nu team găsit. Am intrat 
atunci în lăcaşul spiritului meu – şi acesta se găseşte în memoria mea, de 
vreme ce spiritul îşi aminteşte de el însuşi95 dar nici acolo nu erai. căci tu 
nu eşti nici imagine corporală, nici trăire a unei fiinţe vii, cum ar fi vese
lia, tristeţea, dorinţa, teama, amintirea, uitarea şi altele asemănătoare; nu 
eşti nici chiar spiritul însuşi, fiindcă eşti Domnul Dumnezeul spiritului. 
Toate lucrurile amintite sunt supuse schimbării, pe când tu rămâi ne
schimbat, deasupra tuturor, şi ai găsit de cuviinţă să locuieşti în memoria 
mea, din clipa în care team cunoscut.
ce rost are să mă întreb în ce loc al memoriei locuieşti, ca şi cum în ea 
sar găsi lucruri separate? ceea ce este sigur este faptul că tu locuieşti în 
ea, fiindcă îmi amintesc de tine începând din clipa în care team cunoscut, 
şi în ea te găsesc ori de câte ori îmi aduc aminte de tine.

capitolul al xxvi-lea
Adevărata relaţie dintre om şi Dumnezeu

Dar unde team găsit, ca să învăţ să te cunosc? căci nu te aflai în memo
ria mea înainte ca eu să te cunosc. unde team găsit, aşadar, ca să te cu
nosc, dacă nu în tine însuţi, deasupra mea96? Între mine şi tine nu există 
nici o distanţă. fie că ne apropiem de tine, fie că ne depărtăm97, nu există 
nici o distanţă. Tu eşti Adevărul, te afli pretutindeni deasupra tuturor98 
celor care îţi cer sfatul şi răspunzi în acelaşi timp fiecăruia, potrivit cu 
întrebările sale. Tu dai răspunsuri limpezi, dar nu toţi te înţeleg cu lim
pezime. Toţi te întreabă ceea ce doresc să întrebe, dar răspunsul nu este 
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caput xxvii

sero te amavi, pulchritudo, tam antiqua et tam nova, sero te amavi! et 
ecce intus eras et ego foris et ibi te quaerebam et in ista formosa, quae 
fecisti, deformis irruebam. Mecum eras, et tecum non eram. et me tene
bant longe a te, quae si in te non essent, non essent. Vocasti et clamasti 
et rupisti surditatem meam, coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem 
meam, fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi et esurio et sitio, 
tetigisti me, et exarsi in pacem tuam.

caput xxviii

cum inhaeresco tibi ex omni me, nusquam erit mihi dolor et labor, et 
viva erit vita mea tota plena te. nunc autem quoniam quem tu imples, 
sublevas eum, quoniam tui plenus non sum, oneri mihi sum. contendunt 
laetitiae meae flendae cum laetandis maeroribus, et ex qua parte stet 
victoria nescio.
ei mihi! Domine, miserere mei! contendunt maerores mei mali cum gau
diis bonis, et qua parte stet victoria nescio. ei mihi! Domine, miserere 
mei! ei mihi! ecce vulnera mea non abscondo: medicus es, aeger sum; 
misericors es, miser sum. numquid non temptatio vita humana super 
terram? Quis velit molestias et difficultates? Tolerari iubes ea, non amari. 
nemo quod tolerat amat, etsi tolerare amat. Quamvis enim gaudeat se 
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întotdeauna acela pe care vor săl audă99. cel mai bun slujitor al tău este 
acela care nu se aşteaptă să audă de la tine ceea ce doreşte, ci mai degrabă 
îşi potriveşte voinţa cu ceea ce aude de la tine.

capitolul al xxvii-lea
Augustin începe să descrie starea sufletească 

în care se afla când a scris Confesiunile. 
Dumnezeu este căutat prin toate simţurile

Târziu team iubit, frumuseţe, atât de veche, şi totuşi atât de nouă, târziu 
team iubit! căci iată, tu te aflai înlăuntrul meu, iar eu în afara mea100. 
Acolo, în afara mea, te căutam pe tine, şi în urâţenia mea mă năpusteam 
asupra lucrurilor frumoase pe care leai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu 
eram cu tine! Şi mă ţineau departe de tine tocmai acele lucruri frumoase 
care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. Mai chemat, mai strigat 
şi ai sfâşiat cu ţipătul tău surzenia mea! Ai fulgerat, ai străluminat şi ai iz
gonit orbirea mea! Ai răspândit mireasma ta, ţiam respirat suflarea, iar 
acum suspin după tine, ţiam simţit gustul, iar acum mie sete şi mie foame 
de tine! Mai atins şi ai aprins în mine dorinţa după pacea ta!101

capitolul al xxviii-lea
Viaţa omului este o neîntreruptă încercare

când voi fi strâns legat de tine, cu întreaga mea fiinţă, pentru mine nu vor 
mai exista niciodată durerea şi chinul; viaţa mea va fi cu adevărat vie, căci 
va fi în întregime plină de tine. Pe cel ce îl umpli nu îl uşurezi, dar eu, fi
indcă nu sunt cu totul plin de tine, pentru mine însumi sunt o povară. 
bucuriile mele, pe care ar trebui să le deplâng102, se înfruntă cu tristeţile 
de care ar trebui să mă bucur şi nu ştiu de ce parte se află victoria103.
Vai, mie! Doamne, îndurăte de mine104. se înfruntă tristeţile mele rele cu 
adevăratele mele bucurii, şi eu nu ştiu de ce parte se află victoria. Vai, mie! 
Doamne, îndurăte de mine! Vai, mie! nu îţi ascund rănile mele; tu eşti 
medicul, iar eu sunt bolnavul; tu eşti milostiv, iar eu sunt nenorocit. oare 
nui o încercare viaţa omului pe pământ?105 cine ar dori de bunăvoie 
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tolerare, mavult tamen non esse quod toleret. Prospera in adversis desi
dero, adversa in prosperis timeo. Quis inter haec medius locus, ubi non 
sit humana vita temptatio? Vae prosperitatibus saeculi et iterum a timore 
adversitatis et a corruptione laetitiae! Vae adversitatibus saeculi semel et 
iterum et tertio a desiderio prosperitatis, et quia ipsa adversitas dura est, 
et ne frangat tolerantiam! numquid non temptatio est vita humana super 
terram sine ullo interstitio. 

caput xxix

et tota spes mea non nisi in magna valde misericordia tua. Da quod iubes 
et iube quod vis. imperas nobis continentiam. Et cum scirem, ait quidam, 
quia nemo potest esse continens, nisi Deus det, et hoc ipsum erat sapientiae, 
scire cuius esset hoc donum. Per continentiam quippe colligimur et redigi
mur in unum, a quo in multa defluximus. Minus enim te amat qui tecum 
aliquid amat, quod non propter te amat. o amor, qui semper ardes et 
numquam extingueris, caritas, Deus meus, accende me! continentiam 
iubes: da quod iubes et iube quod vis.
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necazurile şi greutăţile? Tu ne porunceşti să o îndurăm, nu să o iubim. 
nimeni nu se bucură de ceea ce îndură, cu toate că se bucură să îndure. 
chiar dacă se bucură că îndură, totuşi ar prefera să nu aibă nimic de în
durat. În întâmplări potrivnice, jinduiesc la fericire, în împrejurări fericite 
mă tem de vitregiile sorţii. există oare între aceste două stări o cale de 
mijloc, unde viaţa omului să nu fie o încercare? Vai de bunăstarea lumii 
acesteia, o dată şi încă o dată, vai! o dată din cauză că ne temem de ne
norociri şi a doua oară pentru zădărnicia care ne strică bucuria. Vai şi de 
vitregiile lumii acesteia, o dată, încă o dată şi încă o dată, vai! o dată 
pentru aspiraţia spre bunăstare, a doua oară pentru asprimea vitregiilor 
şi a treia oară pentru teama de a nu ni se frânge puterea da a îndura! Şi 
atunci, este viaţa omului pe pământ altceva decât o încercare fără între
rupere?

capitolul al xxix-lea
cumpătarea ca remediu la excesele lumeşti

Întreaga mea speranţă nu stă decât în măreţia îndurărilor tale. Dămi 
puterea să fac ceea cemi porunceşti şi porunceştemi ceea ce voieşti106. 
Tu ne porunceşti cumpătare. Şi, cum a zis cineva, când ştiu că nimeni nu 
poate avea cumpătare dacă nu io va da Dumnezeu, ţine de înţelepciune 
însuşi faptul de a şti de la cine vine acest dar107. Întradevăr, prin cumpătare 
am fost adunaţi cu toţii şi readuşi la unitatea de care neam depărtat ri
sipindune în multe direcţii! nu te iubeşte destul acela care, iubindute 
pe tine, mai iubeşte şi alt lucru, pe care nu îl iubeşte de dragul tău. o, dra
goste care arzi mereu şi nu te stingi niciodată, iubirea mea108, Dumnezeul 
meu, cuprindemă cu focul tău! Îmi porunceşti cumpătare; dămi puterea 
să fac ceea cemi porunceşti şi porunceştemi ceea ce voieşti.
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caput xxx

iubes certe, ut contineam a concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum 
et ambitione saeculi. iussisti a concubitu et de ipso coniugio melius aliquid, 
quam concessisti, monuisti. et quoniam dedisti, factum est, et antequam 
dispensator sacramenti tui fierem. sed adhuc vivunt in memoria mea, de 
qua multa locutus sum, talium rerum imagines, quas ibi consuetudo mea 
fixit, et occursatur mihi vigilanti quidem carentes viribus, in somnis au
tem non solum usque ad delectationem, sed etiam usque ad consensio
nem factumque simillimum. et tantum valet imaginis illusio in anima 
mea et in carne mea, ut dormienti falsa visa persuadeant quod vigilanti 
vera non possunt. numquid tunc ego non sum, Domine Deus meus? et 
tamen tantum interest inter me ipsum et me ipsum intra momentum, 
quo hinc ad soporem retranseo vel huc inde retranseo! ubi est tunc ratio, 
quae talibus suggestionibus resistit vigilans et, si res ipsas ingerantur, 
inconcussus manet? numquid clauditur cum oculis? numquid sopitur 
cum sensibus corporis? et unde saepe etiam in somnis resistimus nos
trique propositi memores atque in eo castissime permanentes nullum 
talibus illecebris adhibemus assensum? et tamen tantum interest, ut, cum 
aliter accidit, evigilantes ad conscientiae requiem redeamus ipsaque dis
tantia reperiamus nos non fecisse, quod tamen in nobis quoquo modo 
factum esse doleamus.

numquid non potens est manus tua, Deus omnipotens, sanare omnes 
languores animae meae atque abundantiore gratia tua lascivos motus 
etiam mei soporis extinguere? Augebis, Domine, magis magisque in me 
munera tua, ut anima mea sequatur me ad te concupiscentiae visco ex
pedita, ut non sit rebellis sibi atque ut in somnis etiam non solum non 
perpetret istas corruptelarum turpitudines per imagines animales usque 
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capitolul al xxx-lea
Despre diferitele plăceri ale trupului

cu siguranţă că îmi porunceşti să mă înfrânez de la pofta trupului, de la 
pofta ochilor şi de la ambiţia deşartă a lumii acesteia109. neai poruncit să 
ne ferim de împreunări nelegitime, dar chiar şi în privinţa căsătoriei, pe 
care neai îngăduito, neai arătat că există o cale mai bună. Şi fiindcă 
miai făcut acest dar, am ales această cale chiar înainte de a deveni un 
împărţitor al tainei tale110. Dar până şi acum în memoria mea, despre care 
am vorbit atât de mult, sunt încă vii imaginile acestor pofte, pe care 
obişnuinţa lea întipărit în ea. când sunt treaz, ele îmi apar în faţă cu 
puterile slăbite, în somn însă ele nu numai că îmi produc plăcere, dar 
chiar un fel de consimţire la plăcere, ceva foarte asemănător cu faptul real. 
Şi atât de puternică este nălucirea acestor imagini în sufletul şi în trupul 
meu, încât nişte vedenii înşelătoare mă pot convinge în somn, ceea ce 
lucrurile reale nu sunt în stare să facă dacă sunt treaz. Poate în acele mo
mente, Doamne, Dumnezeul meu, nu mai sunt eu însumi? căci este 
totuşi o atât de mare diferenţă între mine însumi şi mine însumi din clipa 
în care mă cufund în somn, faţă de clipa când revin la starea de veghe! 
unde se află atunci raţiunea mea, care rezistă la asemenea sugestii când 
sunt treaz, dar rămâne neclintită, chiar dacă este asaltată de lucrurile reale? 
se închide oare odată cu ochii? Amorţeşte odată cu simţurile corpului? 
cum se întâmplă totuşi că, adesea, rezistăm chiar şi în somn, amintin
dune de hotărârile pe care leam luat, rămânem credincioşi şi neprihăniţi, 
şi nu ne dăm în nici un fel încuviinţarea la nici una din astfel de ademe
niri? Şi totuşi, diferenţa dintre somn şi veghe este atât de mare, încât, chiar 
şi atunci când se întâmplă ceva în somn, când ne trezim ne întoarcem la 
o conştiinţă împăcată; prin chiar distanţa dintre cele două stări ne dăm 
seama că nu noi am săvârşit ceea ce, întrun anumit fel şi spre durerea 
noastră, sa petrecut în noi111.
nu este oare mâna ta destul de puternică, Dumnezeule Atotputernic, să 
vindece toate suferinţele sufletului meu şi să stingă, cu Harul ei darnic, 
chiar şi mişcările lascive din somnul meu? Vei spori în mine, Doamne, 
din ce în ce mai mult, darurile tale, pentru ca sufletul meu, desprins din 
cleiul poftei trupeşti, să mă urmeze în drumul către tine şi să nu se mai 
răzvrătească împotriva lui însuşi; pentru ca nici măcar în somn nu doar 
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ad carnis fluxum, sed ne consentiat quidem. nam ut nihil tale vel tantu
lum libeat, quantulum possit nutu cohiberi etiam in casto dormientis 
affectu non tantum in hac vita, sed etiam in hac aetate, non magnum est 
omnipotenti, qui vales facere supra quam petimus et intellegimus. nunc 
tamen quid adhuc sim in hoc genere mali mei, dixi bono Domino meo, 
exultans cum tremore in eo, quod donasti mihi, et lugens in eo, quod in
consummatus sum, sperans perfecturum te in me misericordias tuas 
usque ad pacem plenariam, quam tecum habebunt interiora et exteriora 
mea, cum absorpta fuerit mors in victoriam.

caput xxxi

est alia malitia diei, quae utinam sufficiat ei. reficimus enim cotidianas 
ruinas corporis edendo et bibendo, priusquam escas et ventrem destruas, 
cum occideris indigentiam meam satietate mirifica et corruptibile hoc 
indueris incorruptione sempiterna.
nunc autem suavis est mihi necessitas, et adversus istam suavitatem 
pugno, ne capiar, et cotidianum bellum gero in ieiuniis, saepius in servi
tutem redigens corpus meum, et dolores mei voluptate pelluntur. nam 
fames et sitis quidam dolores sunt, urunt et sicut febris necant, nisi ali
mentorum medicina succurrat. Quae quoniam praesto est ex consolatione 
munerum tuorum, in quibus nostrae infirmitati terra et aqua et caelum 
serviunt, calamitas deliciae vocantur.

Hoc me docuisti, ut quemadmodum medicamenta sic alimenta sump
turus accedam. sed dum ad quietem satietatis ex indigentiae molestia 
trans eo, in ipso transitu mihi insidiatur laqueus concupiscentiae. ipse 
enim transitus voluptas est, et non est alius, qua transeatur, quo transire 
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să nu mai săvârşească aceste neruşinări îngrozitoare care, prin imagini 
animalice, duc la murdărirea corpului112, ci nici să nu le mai accepte. căci 
pentru tine, Atotputernicule, care poţi să faci cu mult mai mult decât cerem 
sau înţelegem noi113, este un lucru neînsemnat să faci în aşa fel ca nici o 
ispită, fie ea şi atât de slabă încât să poată fi înăbuşită printrun mic efort 
de voinţă, să nu mai provoace în mine plăcere, nici măcar în somn, atâta 
timp cât starea mea sufletească este curată; poţi sămi dăruieşti acest lucru 
pentru întreaga mea viaţă, nu doar pentru vârsta de acum. Acum tocmai 
iam mărturisit Domnului meu celui bun pe ce treaptă a păcatului meu 
mă aflu încă, bucurândumă cu cutremur 114 pentru ceea ce miai dăruit şi 
plângând pentru ceea ce în mine este neterminat; şi sper că vei desăvârşi 
în mine îndurările tale, până la dobândirea păcii depline, pe care o vor 
găsi în tine fiinţa mea lăuntrică şi cea exterioară, atunci când moartea va 
fi sorbită în victorie115.

capitolul al xxxi-lea
Despre plăcerea de a mânca şi de a bea

Şi mai există un rău pe care îl întâlnim zi de zi, dear fi să fie singurul!116 
ne refacem pierderile zilnice ale corpului prin mâncare şi prin băutură, 
mai înainte ca tu să nimiceşti şi hrana, şi pântecul117, în ziua când vei 
ucide nevoia mea printro minunată săturare şi vei îmbrăca acest corp 
supus stricăciunii întro veşnică nestricăciune118.
În prezent, această nevoie îmi este plăcută, cu toate că lupt împotriva ei, 
ca să nui cad rob; port zilnic un război prin post şi ajunare, silindumi 
tot timpul trupul să mi se supună119, şi totuşi, durerile mele sunt izgonite 
de plăcere; căci, fireşte, foamea şi setea sunt nişte dureri, care ard şi ucid 
ca o febră dacă nu vine în ajutor leacul alimentelor120. Şi, fiindcă, pentru 
a fi consolaţi, avem la îndemână darurile tale, puse în slujba slăbiciunii 
noastre pe pământ, în apă şi în aer, am ajuns să numim plăcere ceea ce 
este de fapt o nevoie supărătoare.
Tu mai învăţat să mă apropii de alimente şi să le iau ca pe nişte medica
mente. Însă când trec de la plăcerea dureroasă a foamei către liniştirea ei 
prin săturare, chiar în timpul acestei treceri sunt pândit de lanţurile pof
tei. chiar această trecere de la foame la satisfacerea ei este o plăcere şi nu 
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cogit necessitas. et cum salus sit causa edendi ac bibendi, adiungit se 
tamquam pedisequa periculosa iucunditas et plerumque praeire conatur, 
ut eius causa fiat, quod salutis causa me facere vel dico vel volo.
nec idem modus utriusque est: nam quod saluti satis est, delectationi 
parum est, et saepe incertum fit, utrum adhuc necessaria corporis cura 
subsidium petat an voluptaria cupiditatis fallacia ministerium suppetat. 
Ad hoc incertum hilarescit infelix anima et in eo praeparat excusationis 
patrocinium gaudens non adparere, quid satis sit moderationi valetudinis, 
ut obtentu obumbret negotium voluptatis. His temptationibus cotidie 
conor resistere et invoco dexteram tuam et ad te refero aestus meos, quia 
consilium mihi de hac re nondum stat.

Audio vocem iubentis Dei mei: non graventur corda vestra in crapula et 
ebrietate. ebrietas longe est a me: misereberis, ne adpropinquet mihi. 
crapula autem nonnumquam subrepit servo tuo: misereberis ut longe 
fiat a me. Nemo enim potest esse continens, nisi tu des. Multa nobis oran
tibus tribuis, et quidquid boni antequam oraremus accepimus, a te ac
cepimus; et ut hoc postea cognosceremus, a te accepimus. ebriosus 
numquam fui, sed ebriosos a te factos sobrios ego novi. ergo a te factum 
est, ut hoc non essent qui numquam fuerunt, a quo factum est, ut hoc 
non semper essent qui fuerunt, a quo etiam factum est, ut scirent utrique 
a quo factum est.
Audivi aliam vocem tuam: post concupiscentias tuas non eas et a voluptate 
tua avertere. Audivi et illam ex munere tuo, quam multum amavi: neque 
si manducaverimus, abundabimus, neque si non manducaverimus, deerit 
nobis; hoc est dicere: nec illa res me copiosum faciet nec illa aerumnosum. 
Audivi et alteram: ego enim didici, in quibus sum, sufficiens esse et abundare 
novi et penuriam pati novi. Omnia possum in eo, qui me confortat. ecce 
miles castrorum caelestium, non pulvis, quod sumus. sed memento, 
Domine, quia pulvis sumus, et de pulvere fecisti hominem, et perierat et 
inventus est. nec ille in se potuit, quia idem pulvis fuit, quem talia dicen
tem afflatu tuae inspirationis adamavi: omnia possum, inquit, in eo qui me 
confortat. conforta me, ut possim, da quod iubes et iube quod vis. iste 
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există altă cale pe care să trecem întracolo unde ne obligă nevoia să tre
cem. cu toate că mâncăm şi bem în scopul de a ne menţine sănătatea, se 
ţine de noi ca o umbră121 o primejdioasă senzaţie de încântare, care în
cearcă de multe ori să o ia înainte, până întracolo încât ajung să fac de 
dragul ei ceea ce afirm şi voiesc să fac în scopul menţinerii sănătăţii.
Mai mult încă, sănătatea şi încântarea au măsuri diferite: ceea ce este în
deajuns pentru sănătate este prea puţin pentru plăcere, şi adesea e greu de 
spus dacă grija necesară pentru corp cere încă susţinere sau pofta neînfrâ
nată ne înşală, cerând insistent să fie satisfăcută. nefericitul nostru suflet 
este încântat de această nesiguranţă şi se foloseşte de ea ca de o justificare 
şi o scuză, bucurânduse că nu apare limpede cantitatea suficientă pentru 
o stare de sănătate normală; şi astfel, sub motivul îngrijirii sănătăţii se 
ascunde satisfacerea unei plăceri. Încerc zi de zi să rezist acestor ispite, 
chem în ajutor mâna ta dreaptă şi aduc înaintea ta toate frământările mele, 
fiindcă nu am încă o idee clară cu privire la acest aspect.
Aud glasul Dumnezeului meu, care îmi porunceşte: Nu lăsaţi să se îngre
uneze inimile voastre de îmbuibare şi de beţie!122 beţia se află departe de 
mine: fie ca prin îndurarea ta să nu se apropie! Îmbuibarea123 însă se 
strecoară câteodată spre robul tău. fie ca prin îndurarea ta şi ea să se în
depărteze de mine! Căci nimeni nu se poate înfrâna decât dacă tu te învo
ieşti124. Multe daruri ne împarţi când te rugăm, şi de la tine am primit 
toate bunătăţile pe care leam primit înainte de a te ruga. chiar şi faptul 
de a le fi recunoscut după ce leam primit este tot un dar de la tine. eu 
nu am fost niciodată beţiv, dar am cunoscut beţivi care au devenit cum
pătaţi datorită ţie. Aşadar, ţie şi se datorează faptul că nu sunt beţivi cei 
care nu au fost niciodată beţivi, ţie ţi se datorează şi faptul că aceia care 
au fost cândva nu au rămas aşa pentru totdeauna, şi tot ţie ţi se datorează 
şi faptul că atât unii, cât şi ceilalţi ştiu cui se datorează aceasta.
Am auzit şi un alt cuvânt al tău: Nu te lăsa purtat de poftele tale şi întoarce 
spatele plăcerii tale!125 Prin Harul tău am mai auzit un cuvânt care mia 
fost foarte drag: Nici dacă mâncăm nu câştigăm ceva, nici dacă nu mâncăm 
nu pierdem nimic126. Aceasta înseamnă că nici mâncarea nu mă face mai 
bogat, dar nici cumpătarea nu mă face mai necăjit. Şi am mai auzit încă 
un cuvânt: Am învăţat să fiu îndestulat cu ce am la îndemână, ştiu şi să 
trăiesc în belşug, ştiu să îndur şi lipsa. Toate pot să le fac întru cel care mă 
întăreşte127. iată, acesta este soldatul din oştile cereşti!128 este altceva decât 
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se accepisse confitetur et quod gloriatur in Domino gloriatur. Audivi alium 
rogantem, ut accipiat: aufer, inquit, a me concupiscentias ventris. unde 
apparet, sancte Deus meus, te dare, cum fit quod imperas fieri.

Docuisti me, pater bone: omnia munda mundis, sed malum esse homini 
qui per offensionem manducat; et omnem creaturam tuam bonam esse nihi
lque abiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur; et quia esca nos 
non commendat Deo, et ut nemo nos iudicet in cibo aut in potu; et ut qui 
manducat non manducantem non spernat, et qui non manducat manducan
tem non iudicet. Didici haec, gratias tibi, laudes tibi, Deo meo, magistro 
meo, pulsatori aurium mearum, illustratori cordis mei; eripe me ab omni 
temptatione. non ego immunditiam obsonii timeo, sed immunditiam 
cupiditatis. scio noe omne carnis genus, quod cibo esset usui, manducare 
permissum, Heliam cibo carnis refectum, iohannem mirabili abstinentia 
praeditum animalibus, hoc est locustis in escam cedentibus, non fuisse 
pollutum: et scio esau lenticulae concupiscentia deceptum et David prop
ter aquae desiderium a se ipso reprehensum et regem nostrum non de 
carne, sed de pane temptatum.
ideoque et populus in heremo non quia carnes desideravit, sed quia escae 
desiderio adversus Dominum murmuravit, meruit improbari.

in his ergo temptationibus positus certo cotidie adversus concupiscentiam 
manducandi et bibendi: non enim est quod semel praecidere et ulterius 
non attingere decernam, sicut de concubitu potui. itaque freni gutturis 
temperata relaxatione et constrictione tenendi sunt. et quis est, Domine, 
qui non rapiatur aliquantum extra metas necessitatis? Quisquis est, 
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ţărâna care suntem toţi. Aminteşteţi însă, Doamne, că noi suntem ţărână, 
că din ţărână lai creat pe om129 şi că el sa pierdut şi a fost regăsit130. nici 
Apostolul131 nu a găsit în sine puterea, fiindcă şi el este tot ţărână; prin 
suflarea ta iai inspirat132 aceste cuvinte pe care le iubesc atât de mult: 
Toate pot să le fac pentru cel care mă întăreşte.133 Întăreştemă şi pe mine 
ca să pot, dămi puterea să fac ceea cemi porunceşti şi porunceştemi 
ceea ce voieşti134. Apostolul mărturiseşte că de la tine a primit Harul şi că, 
dacă se laudă, întru tine se laudă135. Am auzit şi pe un altul136 adresânduţi 
această rugăciune: Îndepărtează de la mine poftele pântecului!137 De aici 
rezultă limpede, sfinte Dumnezeul meu, că tu eşti cel care ne dăruieşti, 
atunci când se întâmplă ceea ce porunceşti să se întâmple138.
Tu, bunule Părinte, mai învăţat că toate sunt curate pentu cei curaţi139, dar 
că este rău pentru omul care dă altora prilej de poticnire140; că orice făptură 
a ta este bună şi că nimic nu este de aruncat dacă este primit cu mulţumire141; 
că nu hrana ne face mai bine primiţi înaintea lui Dumnezeu142 şi că nimeni 
să nu ne judece pentru mâncare sau băutură143; în sfârşit, neai învăţat că 
acela care mănâncă să nul dispreţuiască pe acela care nu mănâncă, iar cel 
care nu mănâncă să nul judece pe cel care mănâncă144. Aceste lucruri leam 
învăţat de la tine145 şi pentru aceasta ţie îţi aduc mulţumiri, ţie îţi înalţ 
laude, Dumnezeul meu, Învăţătorul meu146, cel care ai bătut la poarta 
urechilor mele şi ai adus lumină în inima mea. scapămă de orice ispită! 
nu de necurăţenia mâncării mă tem, ci de necurăţenia poftei. Ştiu că lui 
noe ia fost îngăduit să mănânce orice fel de carne care poate fi folosită 
drept hrană, că ilie şia recăpătat puterile cu mâncare din carne, că ioan 
botezătorul, bărbat înzestrat cu o minunată putinţă de a se înfrâna, nu a 
fost pângărit de carnea animalelor, a lăcustelor care iau ţinut loc de hrană; 
şi mai ştiu că esau sa lăsat înşelat din poftă pentru un pumn de linte, că 
David sa blestemat singur pentru că a dorit nişte apă, iar Împăratul 
nostru a fost ispitit nu prin carne, ci cu pâine147.
iar poporul ales a meritat să fie mustrat în deşert nu pentru că a dorit 
carne, ci fiindcă a murmurat împotriva Domnului148.
Aşezat, aşadar, în mijlocul acestor ispite, lupt zi de zi împotriva poftei de 
a mânca şi de a bea; în acest caz, nu este cu putinţă să mă hotărăsc o dată 
pentru totdeauna să mă despart de aceste pofte şi să nu mă mai întorc la 
ele niciodată, aşa cum am putut să o fac în privinţa plăcerilor împreună
rii trupeşti149. Şi astfel, trebuie să ţin poftele gâtlejului întrun fel de frâie, 
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magnus est, magnificet nomen tuum. ego autem non sum, quia peccator 
homo sum. sed ego magnifico nomen tuum, et interpellat te pro pecatis 
meis, qui vicit saeculum, numerans me inter infirma membra corporis sui, 
quia et imperfectum eius viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur. 

caput xxxii

De illecebra odorum non satago nimis: cum absunt, non requiro, cum 
adsunt, non respuo, paratus eis etiam semper carere. ita mihi videor: 
forsitan fallar. sunt enim et istae plangendae tenebrae, in quibus me latet 
facultas mea, quae in me est, ut animus meus de viribus suis ipse interro
gans non facile sibi credendum existimet, quia et quod inest plerumque 
occultum est, nisi experientia manifestetur, et nemo securus esse debet 
in ista vita, quae tota temptatio nominatur, utrum qui fieri potuit ex de
teriore melior, non fiat etiam ex meliore deterior. una spes, una fiducia, 
una firma promissio misericordia tua. 

caput xxxiii

Voluptates aurium tenacius me implicaverant et subiugaverant, sed resol
visti et liberasti me. nunc in sonis, quos animant eloquia tua, cum suavi 
et artificiosa voce cantatur, fateor, aliquantulum adquiesco, non quidem 
ut haeream, sed ut surgam, cum volo. Attamen cum ipsis sententiis quibus 
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nici prea strânse, nici prea slobode. Dar cine, Doamne, cine oare nu se 
lasă târât câteodată până dincolo de hotarele necesităţii stricte? Dacă există 
cineva, acela este un om mare. fie ca el să preamărească numele tău! eu 
nu sunt un astfel de om, fiindcă sunt un păcătos. Însă şi eu preamăresc 
numele tău; şi va mijloci înaintea ta pentru păcatele mele150 acela care a 
învins lumea aceasta151. el mă socoteşte printre mădularele neputincioase 
ale trupului său, deoarece ochii tăi au privit ceea ce era nedesăvârşit în el 
şi toate vor fi înscrise în cartea ta152.

capitolul al xxxii-lea
Atracţia pentru parfumuri

farmecele parfumurilor nu mă tulbură prea mult; dacă nu le am, nu um
blu după ele, iar dacă sunt prezente nu le resping, pregătit însă tot timpul 
să mă lipsesc de ele. Aceasta este părerea pe care o am despre mine; poate 
mă înşel. căci sunt înconjurat – fapt pe care nu încetez săl deplâng – de 
un adânc întuneric prin care puterea de gândire din mine îmi este tăinu
ită, aşa încât, atunci când se întreabă cu privire la propriile forţe, spiritul 
meu se îndoieşte dacă să se încreadă în sine însuşi, fiindcă ceea ce se pe
trece înlăuntrul lui îi rămâne de cele mai multe ori ascuns dacă nu este 
pus în lumină de experienţă; de asemenea, nimeni nu trebuie să se simtă 
în siguranţă în această viaţă, care a fost denumită o încercare neîntre
ruptă153: cine a putut să treacă de la o stare rea către una mai bună poate 
tot aşa de bine să treacă de la una mai bună către alta mai rea. singura 
noastră speranţă, singura încredere, singura făgăduinţă statornică este 
îndurarea ta.

capitolul al xxxiii-lea
Despre plăcerile auzului

Plăcerile auzului mau cuprins şi mau subjugat mult mai stăruitor, dar 
tu mai descătuşat şi mai eliberat de ele. Mărturisesc că găsesc chiar şi 
astăzi o oarecare mângâiere în melodiile ce însufleţesc cuvintele tale atunci 
când sunt cântate cu un glas plăcut şi meşteşugit; nu însă chiar până 
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vivunt ut admittantur ad me, quaerunt in corde meo nonnullius dignita
tis locum, et vix eis praebeo congruentem. Aliquando enim plus mihi 
videor honoris eis tribuere, quem decet, dum ipsis sanctis dictis religiosius 
et ardentius sentio moveri animos nostros in flamma pietatis, cum ita 
cantantur, quam si non ita cantarentur, et omnes affectus spiritus nostri 
pro sui diversitate habere proprios modos in voce atque cantu, quorum 
nescio qua occulta familiaritate excitentur. sed delectatio carnis meae, cui 
mentem enervandam non oportet dari, saepe me fallit, dum rationi sensus 
non ita comitatur, ut patienter sit posterior, sed tantum, quia propter illam 
meruit admitti, etiam praecurrere ac ducere conatur. ita in his pecco non 
sentiens, sed postea sentio.

Aliquando autem hanc ipsam fallaciam immoderatius cavens erro nimia 
severitate, sed valde interdum, ut melos omne cantilenarum suavium, qui
bus Davidicum psalterium frequentatur, ab auribus meis removeri velim 
atque ipsius ecclesiae, tutiusque mihi videtur, quod de Alexandrino epi
scopo Athanasio saepe dictum mihi commemini, qui tam modico flexu 
vocis faciebat lectorem psalmi, ut pronuntianti vicinior esset quam canenti. 
Verum tamen cum reminiscor lacrimas meas, quas fudi ad cantus eccle
siae tuae in primordiis recuperatae fidei meae, et nunc ipsum cum moveor 
non cantu, sed rebus quae cantatur, cum liquida voce et convenientissima 
modulatione cantantur, magnum instituti huius utilitatem rursus 
agnosco.
ita fluctuo inter periculum voluptatis et experimentum salubritatis ma
gisque adducor non quidem irretractabilem sententiam proferens can
tandi consuetudinem approbare in ecclesia, ut per oblectamenta aurium 
infirmior animus in affectum pietatis assurgat. Tamen cum mihi accidit, 
ut me amplius cantus quam res, quae canitur, moveat, poenaliter me 
peccare confiteor et tunc mallem non audire cantantem.
ecce ubi sum! flete mecum et pro me flete qui aliquid boni vobiscum intus 
agitis, unde facta procedunt. nam qui non agitis, non vos haec movent. 
Tu autem, Domine Deus meus, exaudi, respice et vide et miserere et sana me, 
in cuius oculis mihi quaestio factus sum, et ipse est languor meus.
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întracolo încât să fiu ţintuit locului şi să nu mă pot ridica atunci când 
doresc. Totuşi, pentru a fi primite în mine împreună cu gândurile prin 
care ele trăiesc, aceste melodii cer să ocupe în inima mea un loc de o 
anumită demnitate, iar eu cu greu le ofer unul potrivit. uneori, mi se 
pare că le acord mai multă cinstire decât li sar cuveni; simt că, dacă sunt 
cântate în acest fel, sfintele tale cuvinte ne mişcă sufletele cu mai multă 
înfocare şi credinţă spre flacăra evlaviei decât dacă nu ar fi fost cântate; 
fiecare în diversitatea ei îşi găsesc toate propriile nuanţe, în glas şi în 
cântare, şi, aş spune, un fel de misterioasă corespondenţă care le stimu
lează. Însă desfătarea simţurilor corpului, căreia nu trebuie să i se îngăduie 
sămi moleşească spiritul, mă înşală adesea, şi anume atunci când senza
ţia, simplă însoţitoare a raţiunii, nu se mai mulţumeşte să rămână cu 
discreţie pe locul al doilea, ci, întrucât i sa îngăduit să însoţească raţiunea, 
încearcă săi treacă în faţă şi să o conducă. Prin aceasta, păcătuiesc fără să 
ştiu şimi dau seama mai târziu.
câteodată însă, ferindumă în mod exagerat să nu cad în această ispită, 
păcătuiesc din prea multă severitate; se întâmplă în astfel de momente să 
nu doresc altceva decât să alung din urechile mele, şi chiar din biserică, 
orice melodie a acestor dulci cântări de care sunt însoţiţi Psalmii lui 
David; mi se pare atunci mai sigur de urmat sfatul pe care, îmi amintesc, 
îl dădea adesea Atanasie, episcopul Alexandriei154; acesta cerea cititorului 
să recite Psalmii cu o modulare a vocii atât de uşoară, încât să fie mai 
apropiată de vorbirea obişnuită decât de cântare155.
Şi totuşi, când îmi amintesc de lacrimile pe care leam vărsat la auzul 
cântărilor din biserica ta în primele zile ale recâştigării credinţei mele156 
şi când îmi dau seama că şi acum sunt mişcat nu atât de cântarea în sine, 
cât de lucrurile care se spun prin cântec – atunci când sunt intonate cu 
un glas limpede şi cu cea mai potrivită modulare –, recunosc din nou 
marea utilitate a acestui obicei157.
Şi astfel, oscilez între primejdia desfătării şi constatarea efectelor binefăcă
toare pe care le produce; fără să emit o afirmaţie de nezdruncinat, înclin mai 
degrabă să aprob întrebuinţarea cântecului în biserică, pentru ca încântarea 
urechilor să sprijine spiritul încă firav să se înalţe către simţământul evlaviei 
adevărate. Totuşi, când mi se întâmplă să fiu mai mişcat de cântarea ca atare 
decât de cuvintele cântate, mărturisesc că acest fapt este un păcat greu şi în 
astfel de împrejurări aş fi preferat să nul aud pe cântăreţ.
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caput xxxiv

restat voluptas oculorum istorum carnis meae, de qua loquar confessiones, 
quas audiant aures templi tui, aures fraternae ac piae, ut concludamus 
temptationes concupiscentiae carnis, quae me adhuc pulsant ingemescen
tem et habitaculum meum, quod de caelo est, superindui cupientem. 
Pulchras formas et varias, nitidos et amoenos colores amant oculi. non 
tenent haec animam meam; tenet eam Deus, qui fecit haec bonam qui
dem valde, sed ipse est bonum meum, non haec. et tangunt me vigilan
tem totis diebus, nec requies ab eis datur mihi, sicut datur a vocibus 
canoris, aliquando ab omnibus, in silentio. ipsa enim regina colorum lux 
ista perfundens cuncta, quae cernimus, ubiubi per diem fuero, multi
modo allapsu blanditur mihi aliud agenti et eam non advertenti. insinuat 
autem se ita vehementer, ut, si repente subtrahatur, cum desiderio requi
ratur; et si diu absit, contristat animum. 

o lux, quam videbat Tobis, cum clausis istis oculis filium docebat vitae 
viam et ei praeibat pede caritatis nusquam errans; aut quam videbat isaac 
praegravatis et opertis senectute carneis luminibus, cum filios non agnos
cendo benedicere, sed benedicendo agnoscere meruit; aut quam videbat 
iacob, cum et ipse prae grandi aetate captus oculis in filiis praesignata 
futuri populi genera luminoso corde radiavit et nepotibus suis ex ioseph 
divexas mystice manus, non sicut pater eorum foris corrigebat, sed sicut 
ipse intus discernebat, imposuit. ipsa est lux, una est et unum omnes, qui 
vident et amant eam. 
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iată unde mă aflu! Plângeţi împreună cu mine şi plângeţi pentru mine, 
voi, care simţiţi înlăuntrul vostru pornirea spre bine, de unde izvorăsc 
faptele bune! căci aceia care nu aveţi această pornire nu sunteţi mişcaţi 
de cuvintele mele. Tu însă, Doamne, Dumnezeul meu, auzimă, aruncăţi 
privirea spre mine şi mă vezi, îndurăte şi mă însănătoşează158; am devenit 
în propriii mei ochi o problemă şi tocmai aceasta este boala mea.

capitolul al xxxiv-lea
Despre plăcerile privirii

rămâne să vorbesc despre desfătările acestor ochi ai trupului meu. fie ca 
mărturisirile mele să le audă urechile templului tău, urechi frăţeşti şi 
smerite159, ca să punem astfel capăt disputei despre ispitele poftei trupeşti, 
care mă chinuiesc încă, deşi gem şi doresc să mă îmbrac cu locuinţa mea 
cea din cer160.
ochii mei iubesc formele frumoase şi variate, culorile strălucitoare şi plă
cute. fie ca aceste lucruri să nu stăpânească sufletul meu! săl stăpânească 
Dumnezeu; el este Acela care lea făcut pe toate foarte bune161, dar el este 
binele meu, şi nu lucrurile. În fiecare zi, atâta timp cât sunt treaz, lucrurile 
mă stârnesc şi nu îmi dau pace nici o clipă, aşa cum îmi dau pace glasurile 
cântăreţilor şi uneori lumea întreagă, când se face linişte. Însăşi regina 
culorilor, această lumină care scaldă tot ceea ce vedem, oriunde aş fi în 
timpul zilei, se furişează după mine în mii de feluri şi mă mângâie, chiar 
şi atunci când mă ocup cu altceva şi nu o bag în seamă. ea se strecoară însă 
cu atâta vigoare, încât, dacă miar fi luată dintrodată, aş căutao cu nesaţ, 
iar dacă miar lipsi mai multă vreme sufletul meu sar întrista.
o, Lumină pe care a văzuto Tobie în ziua când, lipsit de lumina ochilor 
trupeşti, ia arătat fiului său calea în viaţă162, lumină care a mers înaintea 
acestuia cu pasul iubirii, fără săl rătăcească niciodată. Lumină pe care a 
văzuto isaac163 atunci când, cu privirile trupeşti învăluite şi îngreunate 
de bătrâneţe, sa făcut vrednic nu săşi binecuvânteze fiii după ce ia re
cunoscut, ci săi recunoască după ce ia binecuvântat. Lumină pe care a 
văzuto iacob164 când, lipsit şi el de vedere din cauza vârstei înaintate, a 
răspândit razele inimii sale luminate asupra generaţiilor viitorului popor 
prefigurate prin fiii săi, iar asupra nepoţilor pe carei avea de la iosif şia 
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At ista corporalis, de qua loquebar, illecebrosa ac periculosa dulcedine 
condit vitam saeculi caecis amatoribus. Qui autem et de ipsa laudare te 
norunt, Deus creator omnium, assumunt eam in hymno tuo, non assu
muntur ab ea in somno suo: sic esse cupio. resisto seductionibus oculo
rum, ne implicentur pedes mei, quibus ingredior viam tuam, et erigo ad 
te invisibiles oculos, ut tu evellas de laqueo pedes meos. Tu subinde evelis 
eos, nam illaqueantur. Tu non cessas evellere, ego autem crebro haereo 
in ubique sparsis insidiis, quoniam non dormies neque dormitabis, qui 
custodis Israel.

Quam innumerabilia variis artibus et opificiis in vestibus, calciamentis, 
vasis et cuiuscemodi fabricationibus, picturis etiam diversisque figmentis 
atque his usum necessarium atque moderatum et piam significationem 
longe transgredientibus addiderunt homines ad illecebras oculorum, foras 
sequentes quod faciunt, intus relinquentes a quo facti sunt et extermi
nantes quod facti sunt. 
At ego, Deus meus et decus meum, etiam hinc tibi dico hymnum et sa
crifico laudem sacrificatori meo, quoniam pulchra traiecta per animas in 
manus artificiosas ab illa pulchritudine veniunt, quae super animas est, 
cui suspirat anima mea die ac nocte. sed pulchritudinum exteriorum 
operatores et sectatores inde trahunt approbandi modum, non autem 
inde trahunt utendi modum. et ibi est et non vident eum, ut non eant 
longius et fortitudinem suam ad te custodiant nec eam spargant in delicio
sas lassitudines. 
ego autem haec loquens atque discernens etiam istis pulchris gressum 
innecto, sed tu evellis, Domine, evellis tu, quoniam misericordia tua ante 
oculos meos est. nam ego capior miserabiliter, et tu evelles misericorditer 
aliquando non sentientem, quia suspendius incideram, aliquando cum 
dolore, quia iam inhaeseram.
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aşezat mâinile încrucişate în mod tainic, nu cum încerca părintele lor săl 
corecteze din afară, ci potrivit discernământului său lăuntric. Aceasta este 
adevărata Lumină, ea este una singură, şi o singură fiinţă sunt toţi aceia 
care o văd şi o iubesc.
cât priveşte lumina aceasta corporală, despre care vorbesc acum, ea dă 
savoare vieţii orbilor iubitori ai vieţii pământeşti, printro dulceaţă ade
menitoare şi primejdioasă. Însă cei care au învăţat să te slăvească pentru 
această lumină coruptă, Dumnezeule creator al tuturor lucrurilor165, o 
cuprind pe ea în imnurile pe care ţi le înalţă, în loc să se lase ei cuprinşi 
de ea în somnul sufletelor lor. În ce mă priveşte, eu aşa aş vrea să fie. Mă 
împotrivesc amăgirilor ochilor, de teamă ca paşii mei, care înaintează pe 
calea ta, să nu se împiedice; şi înalţ către tine ochii nevăzuţi ai spiritului, 
pentru ca tu să scoţi din laţ picioarele mele166. Le eliberezi din când în când, 
căci ele mereu cad în laţ. Tu nu încetezi să le eliberezi, pe când eu mă 
prind mereu în cursele întinse pretutindeni, căci nu dormi şi nici nu vei 
dormi tu, cel ce îl păzeşti pe Israel167.
cât de numeroase sunt lucrurile pe care oamenii leau tot adăugat spre 
încântarea privirilor lor, cu ajutorul feluritelor arte şi meşteşuguri, prin 
veşminte, încălţări, vase şi fel de fel de alte obiecte, prin picturi şi diferite 
alte plăsmuiri, care depăşesc cu mult o întrebuinţare necesară şi măsurată, 
precum şi semnificaţia lor cu adevărat evlavioasă! umblând în afara lor 
după lucruri pe care leau creat ei înşişi, oamenii îl părăsesc înlăuntrul168 
lor pe Acela care ia creat şi nimicesc în ei creaţia lui Dumnezeu169.
eu însă, Dumnezeul meu şi comoara mea, chiar şi în aceste lucruri găsesc 
un prilej săţi cânt un imn de slavă şi săţi aduc o jertfă de laudă, ţie, care 
te jertfeşti pentru mine; căci frumuseţile care trec prin sufletele artiştilor 
către mâinile lor vin din acea frumuseţe care se află deasupra sufletelor170 
şi spre care sufletul meu suspină zi şi noapte. cei care plăsmuiesc frumu
seţile exterioare şi cei care umblă după ele îşi primesc de la această 
frumuseţe măsura judecăţii de valoare171, dar nu tot de aici îşi iau şi 
măsura bunei întrebuinţări. Această măsură se află acolo, dar ei nu o văd, 
căci, dacă ar vedeao, ei nu ar merge mai departe, ci şiar păstra întreaga 
lor putere pentru tine172, în loc să o risipească în desfătări obositoare.
chiar şi eu însumi, care afirm aceste lucruri şi văd cât sunt de adevărate, 
îmi împleticesc paşii în capcanele unor locuri frumoase, însă tu îmi dai 
drumul, da, îmi dai drumul, fiindcă îndurarea ta se află înaintea ochilor 
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caput xxxv

Huc accedit alia forma temptationis multiplicus periculosa. Praeter enim 
concupiscentiam carnis, quae est in delectatione omnium sensuum et 
voluptatum, cui servientes depereunt qui longe se faciunt a te, inest ani
mae per eosdem sensus corporis quaedam non se oblectandi in carne, sed 
experiendi per carnem vana et curiosa cupiditas nomine cognitionis et 
scientiae palliata. Quae quoniam in appetitu noscendi est, oculi autem 
sunt ad noscendum in sensibus principes, concupiscentia oculorum eloquio 
divino appellata est.
Ad occulos enim videre proprie pertinet. utimur autem hoc verbo etiam 
in ceteris sensibus, cum eos ad cognoscendum intendimus. neque enim 
dicimus: „audi quid rutilet“, aut: „olefac quam niteat“, aut „gusta quam 
splendeat“, aut „palpa quam fulgeat“: videri enim dicunt haec omnia. 
Dicimus autem non solum „vide quod luceat“, quod soli oculi sentire 
possunt, sed etiam: „vide quid sonet, vide quid oleat, vide quid sapiat, 
vide quam durus sit“.
ideoque generalis experientia sensuum concupiscentia, sicut dictum est, 
oculorum vocatur, quia videndi officium, in quo primatum oculi tenent, 
etiam ceteri sensus sibi de similitudine usurpant, cum aliquid cognitionis 
explorant.

ex hoc autem evidentius discernitur, quid voluptatis, quid curiositatis 
agatur per sensus, quod voluptas pulchra, canora, suavia, sapida, lenia 
sectatur, curiositas autem etiam his contraria temptandi causa non ad 
subeundam molestiam, sed experiendi noscendique libidine.
Quid enim voluptatis habet videre in laniato cadavere quod exhorreas? 
et tamen sicubi iaceat, concurrunt, ut contristentur, ut palleant. Timent 
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mei173. nefericitul de mine mă las prins, iar tu mă eliberezi din cursă cu 
marea ta îndurare, uneori fără sămi dau seama, fiindcă nu mă prinsesem 
prea tare, alteori cu preţul unei oarecare dureri, fiindcă mă prinsesem 
foarte strâns.

capitolul al xxxv-lea
cele mai rafinate ispite ne vin prin privire

La acestea de până acum se adaugă o altă formă de ispitire, mai complicată 
şi mai primejdioasă. În afară de poftele trupeşti, care constau în satisfacerea 
plăcerii voluptuoase a tuturor simţurilor, căreia îi cad robi cei ce se depărtează 
de tine, în suflet mai există un fel de dorinţă de a întrebuinţa simţurile nu 
pentru a obţine o plăcere trupească, ci pentru a afla ceva prin propria expe
rienţă; această curiozitate plină de vanitate se împopoţonează cu numele de 
cunoaştere şi ştiinţă. Întrucât se naşte din setea de a cunoaşte, iar între toate 
simţurile ochii sunt principalele instrumente de cunoaştere, această deşartă 
curiozitate a fost numită de cuvântul dumnezeiesc pofta ochilor174.
faptul de a vedea ţine, propriuzis, de ochi. ne folosim însă de acest 
cuvânt şi pentru a desemna alte simţuri, când avem în vedere cunoaşte
rea175. Astfel, nu spunem: „Ascultă cum străluceşte!“, nici „Miroase cum 
sclipeşte!“, nici „gustă cum străluminează!“ şi nici „Pipăie cum scapără!“. 
Despre toate aceste acţiuni spunem că „sunt văzute“. spunem nu doar: 
„Vezi cum luminează!“ – fapt pe care doar ochii pot săl perceapă –, ci 
spunem de asemenea: „Vezi cum sună!“, „Vezi cum miroase!“, „Vezi ce 
gust are!“, „Vezi cât este de aspru!“.
De aceea, după cum am spus, experienţa dobândită în general prin simţuri 
este denumită pofta ochilor; pentru că funcţia vederii, care ţine în primul 
rând de ochi, este uzurpată prin analogie şi de celelalte simţuri, atunci 
când este cercetat un lucru oarecare, în scopul cunoaşterii.
Putem distinge acum cu mai multă claritate cât ţine de plăcere şi cât ţine 
de curiozitate în acţiunea simţurilor; plăcerea urmăreşte ceea ce este fru
mos, armonios, înmiresmat, gustos, uşor de pipăit, pe când curiozitatea 
umblă chiar după lucrurile contrare acestora, pentru a le încerca, nu însă 
neapărat de dragul unei senzaţii neplăcute, ci din dorinţa fierbinte de a 
experimenta şi de a cunoaşte.
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etiam, ne in somnis hoc videant, quasi quisquam eos vigilantes videre 
coegerit aut pulchritudinis ulla fama persuaserit.
ita et in ceteris sensibus, quae persequi longum est. ex hoc morbo cupi
ditatis in spectaculis exhibentur quaeque miracula. Hinc ad perscrutanda 
naturae, quae praeter nos est, operta proceditur, quae scire nihil prodest 
et nihil aliud quam scire homines cupiunt. Hinc etiam, si quid eodem 
perversae scientiae fine per artes magicas quaeritur. Hinc etiam in ipsa 
religione Deus temptatur, cum signa et prodigia flagitantur non ad 
aliquam salutem, sed ad solam experientiam desiderata.

in hac tam immensa silva plena insidiarum et periculorum ecce multa 
praeciderim et a meo corde dispulerim, sicuti donasti me facere Deus 
salutis meae; attamen quando audeo dicere, cum circumquaque cotidia
nam vitam nostram tam multa huius generis rerum circumstrepant, 
quando audeo dicere nulla re tali me intentum fieri ad spectandum et 
vana cura capiendum?
sane me iam theatra non rapiunt, nec curo nosse transitus siderum, nec 
anima mea umquam responsa quaesivit umbrarum; omnia sacrilega sa
cramenta detestor. At, Domine Deus meus, cui humilem famulatum ac 
simplicem debeo, quantis mecum suggestionum machinationibus agit 
inimicus ut signum aliquod petam! sed obsecro te per regem nostrum et 
patriam Hierusalem simplicem, castam, ut quemadmodum a me longe 
est ista consensio, ita sit semper longe atque longius. Pro salute autem 
cuiusquam cum te rogo, alius multum differens finis est intentionis meae, 
et te facientem quod vis das mihi et dabis libenter sequi. 

Verum tamen in quam multis minutissimis et contemptibilibus rebus 
curiositas cotidie nostra temptetur et quam saepe labamur, quis enume
rat? Quotiens narrantes inania primo quasi toleramus, ne offendamus 
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ce plăcere poate fi să priveşti un hoit sfâşiat care îţi dă fiori? Şi totuşi, 
lumea aleargă unde vede un cadavru zăcând, pentru a se cutremura şi a 
se înfiora. ei se tem să nul revadă în visele lor, ca şi cum, când erau treji, 
ia silit cineva să privească sau ca şi cum iar fi atras zvonul cu privire la 
ceva frumos.
Tot aşa se întâmplă şi cu celelalte simţuri, dar nu are rost să o lungesc. 
Din cauza acestei boli a poftei de a privi, pe scenele de teatru sunt arătate 
fel de fel de minuni. Tot ea ne împinge şi să scormonim misterele natu
rii care ne este exterioară, mistere a căror cunoaştere nu ne foloseşte la 
nimic şi prin care oamenii nu urmăresc nimic altceva decât cunoaşterea 
ca atare. În scopul aceleiaşi ştiinţe perverse, curiozitatea ne îmboldeşte 
spre meşteşugurile magiei. În sfârşit, curiozitatea pătrunde chiar şi în 
religie, atunci când îl punem la încercare pe Dumnezeu şi îi cerem semne 
şi minuni176, nu spre mântuirea cuiva, ci doar de dragul experienţei177.
În această pădure imensă, plină de curse şi de primejdii, am respins, iată, 
multe păcate şi leam alungat din inima mea, atât cât miai dat tu puterea 
să o fac, Dumnezeul mântuirii mele!178 Şi totuşi, atâta vreme cât viaţa mea 
zilnică se petrece în mijlocul fojgăielii atât de multor ispite de acest fel, 
când aş putea îndrăzni, da, când aş putea îndrăzni să afirm că asemenea 
lucruri numi mai atrag atenţia asupra lor şi numi mai stârnesc o deşartă 
curiozitate?
fireşte, deja nu mă mai ademenesc spectacolele de teatru179, nu mă mai 
preocupă să ştiu mersul aştrilor180, iar sufletul meu nu a căutat niciodată 
răspunsuri din partea umbrelor; resping orice taină nelegiuită181. Dar câte 
şiretlicuri întrebuinţează Vrăjmaşul împotriva mea pentru ami sugera să 
cer un semn de la tine, Doamne, Dumnezeul meu, faţă de care sunt în
datorat ca un simplu şi umil slujitor! Dar te implor, în numele Împăratului 
nostru182 şi al patriei noastre, curatul şi neprihănitul ierusalim, ca încu
viinţarea acestor sugestii, care este acum departe de mine, să se îndepăr
teze mereu, încă şi mai mult. când te rog însă pentru mântuirea cuiva, 
scopul gândurilor mele este cu totul diferit; pentru aceea, îmi dăruieşti şi 
îmi vei dărui mereu dorinţa de a urma de bunăvoie voinţa ta, oricare ar 
fi aceasta.
Însă cine ar putea să enumere cât de multe sunt neînsemnatele fleacuri 
demne de dispreţ prin care ne ispiteşti zi de zi curiozitatea şi în care alune
căm adesea? De câte ori nu se întâmplă ca, ascultândui pe alţii povestind 
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infirmos, deinde paulatim libenter advertimus. canem currentem post 
leporem iam non specto, cum in circo fit; at vero in agro, si casu transeam, 
avertit me fortassis et ab aliqua magna cogitatione atque ad se convertit 
illa venatio, non deviare cogens corpore iumenti, sed cordis inclinatione, 
et nisi iam mihi demonstrata infirmitate mea cito admoneas aut ex ipsa 
visione per aliquam considerationem in te assurgere aut totum contem
nere atque transire, vanus hebesco. 
Quid cum me domi sedentem stelio muscas captans vel aranea retibus 
suis irruentes implicans saepe intentum facit? num quia parva sunt ani
malia, ideo non res eadem geritur? Pergo inde ad laudandum te, creato
rem mirificum atque ordinatorem rerum omnium, sed non inde intentus 
esse incipio. Aliud est cito surgere, aliud est non cadere.
et talibus vita mea plena est et una spes mea magna valde misericordia 
tua. cum enim huiuscemodi rerum conceptaculum fit cor nostrum et 
portat copiosae vanitatis catervas, hinc et orationes nostrae saepe in
terrumpuntur atque turbantur, et ante conspectum tuum, dum ad aures 
tuas vocem cordis intendimus, nescio unde irruentibus nugatoriis cogi
tationibus res tanta praeciditur.

caput xxxvi

numquid etiam hoc inter contemnenda deputabimus aut aliquid nos 
reducet in spem nisi nota misericordia tua, quoniam coepisti mutare nos? 
et tu scis, quanta ex parte mutaveris, qui me primitus sanas a libidine 
vindicandi me, ut propitius fias etiam ceteris omnibus iniquitatibus meis 
et sanes omnes languores meos et redimas de corruptione vitam meam et co
rones me in miseratione et misericordia et saties in bonis desiderium meum, 
qui compressisti a timore tuo superbiam meam et mansuefecisti iugo tuo 
cervicem meam. et nunc porto illud, et lene est mihi, quoniam sic 
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nişte fleacuri, mai întâi să îi privim cu îngăduinţă, pentru a nu răni nişte 
oameni slabi, şi să ajungem până la urmă, puţin câte puţin, săi ascultăm 
cu plăcere? nu mai merg la circ să urmăresc spectacole ca acela cu un câine 
urmărind un iepure; dar, dacă din întâmplare trec pe un câmp şi văd 
acelaşi lucru, urmărirea îmi atrage atenţia şimi abate gândurile de la vreo 
idee importantă; nu până întracolo încât să mă facă să întorc din drum 
catârul, dar inima mea înclină totuşi spre spectacol. Dacă tu nai face sămi 
dau seama imediat de slăbiciunea mea şi nu mai îndemna fie sămi întorc 
ochii de la acea privelişte şi sămi înalţ gândurile spre tine, fie să dispreţu
iesc totul şi să trec mai departe, rămân pe loc ca un gurăcască.
Dar ce să mai spun când adesea, stând acasă la mine, rămân cu privirea 
aţintită la o şopârlă care prinde muşte sau la un păianjen care învăluie în 
pânzele sale musculiţele care se reped întracolo? Pornind de la asemenea 
întâmplări mărunte, ajung să te preaslăvesc pe tine, minunatul creator 
şi orânduitor al tuturor lucrurilor, dar nu în acest scop am urmărit eu la 
început respectivele întâmplări. una este să te ridici repede după o cădere, 
şi altceva înseamnă să nu cazi deloc.
Viaţa mea este plină de astfel de slăbiciuni, iar singura mea speranţă se află 
în neţărmurita ta îndurare. inima noastră devine sălaşul unor asemenea 
lucruri şi poartă în ea cârduri întregi de deşertăciuni, care adesea ne întrerup 
şi ne tulbură rugăciunile; în timp ce încercăm sub privirile tale să înălţăm 
glasul inimii noastre până la urechile tale, astfel de gânduri caraghioase iz
bucnesc nu ştiu de unde şi rup firul unei preocupări atât de importante.

capitolul al xxxvi-lea
Despre orgoliul condiţiei umane

Trebuie oare să socotesc acest fapt printre nimicurile neglijabile? sau există 
oare altceva care sămi readucă speranţa în afară de bine cunoscuta ta 
îndurare? căci ai început calea schimbării mele183. Şi ştii cât de mare este 
schimbarea pe care ai săvârşito în mine tu, care mai vindecat mai întâi 
de patima de a mă autojustifica184, pentru a fi apoi binevoitor faţă de 
nelegiuirile mele, pentru a vindeca toate bolile mele, pentm a răscumpăra 
din stricăciune viaţa mea, pentru a mă încununa cu milă şi cu îndurare şi 
a sătura cu bunurile tale dorinţa mea185. Ai înfrânat trufia mea prin teama 
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promisisti et fecisti; et vere sic erat, et nesciebam, quando id subire me
tuebam. 

sed numquid, Domine, qui solus sine typho dominaris, quia solus verus 
Dominus es, qui non habes dominum, numquid hoc quoque tertium 
temptationis genus cessavit a me aut cessare in hac tota vita potest, timeri 
et amari velle ab hominibus non propter aliud, sed ut inde sit gaudium, 
quod non est gaudium? Misera vita est et foeda iactantia. Hinc fit vel 
maxime non amare te nec caste timere te, ideoque tu superbis resistis, 
humilibus autem das gratiam et intonas super ambitiones saeculi, et con
tremunt fundamenta montium.
itaque nobis, quoniam propter quaedam humanae societatis officia ne
cessarium est amari et timeri ab hominibus, instat adversarius verae bea
titudinis nostrae ubique spargens in laqueis „euge, euge“, ut, dum avide 
colligimus, incaute capiamur et a veritate tua gaudium nostrum depona
mus atque in hominum fallacia ponamus, libeatque nos amari et timeri 
non propter te, sed pro te, atque isto modo sui similes factos secum habeat 
non ad concordiam caritatis, sed ad consortium supplicii, qui statuit se
dem suam ponere in aquilone, ut te perversa et distorta via imitanti te
nebrosi frigidique servirent.
nos autem, Domine, pusillus grex tuus ecce sumus, tu nos posside. 
Preatende alas tuas, et fugiamus sub eas. gloria nostra tu esto; propter te 
amemur et verbum tuum timeatur in nobis. Qui laudari vult ab homini
bus vituperante te, non defendetur ab hominibus iudicante te nec eripi
etur damnante te.
cum autem non peccator laudatur in desideriis animae suae, nec qui iniqua 
gerit benedicitur, sed laudatur homo propter aliquod donum, quod dedisti 
ei, at ille plus gaudet sibi laudari se quam ipsum donum habere, unde 
laudatur, etiam iste te vituperante laudatur, et melior iam ille, qui lauda
vit, quam iste, qui laudatus est. illi enim placuit in homine donum Dei, 
huic amplius placuit donum hominis quam Dei.
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faţă de tine186 şi ai îmblânzit grumazul meu în jugul tău187. iar acum port 
acest jug, care îmi este uşor de purtat, potrivit făgăduinţei tale, pe care 
ţiai îndeplinito. era uşor şi altădată, dar eu nu cunoşteam acest lucru 
atunci când mă temeam să mă supun lui.
Dar oare, Doamne, tu, care eşti singurul ce stăpâneşti fără trufie, fiindcă 
eşti singurul stăpân adevărat188, care nu ai alt stăpân, oare am scăpat eu 
cu adevărat şi de acest al treilea fel de ispitire? se poate oare scăpa de ea 
în această viaţă? este vorba despre dorinţa de a fi iubit şi temut de oameni, 
nu pentru alt motiv, ci doar pentru simpla bucurie, o bucurie care nu este 
adevărata bucurie189. nefericită viaţă şi respingătoare lăudăroşenie! De 
aici rezultă mai ales faptul că tu nu eşti iubit şi nu eşti temut în mod 
neprihănit190, şi de aceea te împotriveşti celor trufaşi, dar arăţi milă faţă de 
cei smeriţi191; strigi cu glas de tunet împotriva ambiţiilor lumii acesteia, 
iar munţii se cutremură până în temelii192.
Deoarece atunci când îndeplinim anumite obligaţii în societatea ome
nească este necesar să ne facem iubiţi sau temuţi de oameni, duşmanul 
adevăratei noastre fericiri stă în preajma noastră, semănând peste tot în 
calea noastră curse cu îndemnul: „foarte bine! bravo!“193, pentru ca astfel 
săi cădem în mod necugetat în plasă, în setea noastră de a auzi laude. el 
vrea să despărţim bucuria noastră de Adevărul tău şi să o legăm de min
ciuna oamenilor; vrea să ajungem să ne placă să fim iubiţi şi temuţi de 
alţii, dar nu în numele tău, ci în locul tău; în acest chip, ne poate face 
asemănători cu sine însuşi, împărtăşind cu el nu armonia iubirii194, ci 
chinurile pedepsei. căci el a hotărât săşi aşeze sălaşul la miazănoapte195, 
pentru ca oamenii săl slujească, în întuneric şi în frig, pe acest strâmb şi 
pervers imitator al tău.
noi însă, Doamne, iată, suntem mica ta turmă196, păstreazăne aproape 
de tine! fii singura noastră slavă! să fim iubiţi întru tine, iar în noi 
cuvântul tău să fie temut! cel care voieşte să fie lăudat de oameni în 
pofida ta, acela nu va fi apărat de oameni la judecata ta şi nu va scăpa de 
pedeapsa ta.
chiar şi atunci când nu este un păcătos, acela care este lăudat după dorin
ţele inimii lui şi nu este binecuvântat cineva care săvârşeşte nelegiuiri197, ci 
este lăudat un om pentru un dar primit de la tine, dacă îşi află o bucurie 
mai mare în faptul că este lăudat decât în darul pentru care este lăudat, 
atunci lauda este în pofida voinţei tale; cel care aduce lauda este în acest 
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caput xxxvii

Temptamur his temptationibus cotidie, Domine, sine cessatione tempta
mur. cotidiana fornax nostra est humana lingua. imperas nobis et in hoc 
genere continentiam: da quod iubes et iube quod vis. Tu nosti de hac re 
ad te gemitum cordis mei et flumina oculorum meorum. neque enim facile 
colligo, quam sim ab ista peste mundatior, et multum timeo occulta mea, 
quae norunt oculi tui, mei autem non. est enim qualiscumque in aliis 
generibus temptationum mihi facultas explorandi me, in hoc paene nulla 
est. nam et a voluptatibus carnis et a curiositate supervacanea cognoscendi 
video quantum assecutus sim posse refrenare animum meum, cum eis 
rebus careo vel voluntate vel cum absunt. Tunc enim me interrogo, quam 
magis minusve mihi molestum sit non habere.
Divitiae vero, quae ob hoc expetuntur, ut alicui trium istarum cupiditatum 
vel duabus earum vel omnibus serviant, si persentiscere non potest animus, 
utrum eas habens contemnat, possunt et dimitti, ut se probet.
Laude vero ut careamus atque in eo experiamur, quid possumus, num
quid male vivendum est et tam perdite atque immaniter, ut nemo nos 
noverit, qui non detestetur? Quae maior dementia dici aut cogitari potest? 
At si bonae vitae bonorumque operum comes et solet et debet esse lau
datio, tam comitatum eius quam ipsam bonam vitam deseri non oportet. 
non autem sentio, sine quo esse aut aequo animo aut aegre possim, nisi 
cum afuerit.
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caz mai bun decât acela care este lăudat. căci celui dintâi ia plăcut în
trun om darul lui Dumnezeu, pe când celuilalt ia plăcut mai degrabă 
darul omului decât darul lui Dumnezeu.

capitolul al xxxvii-lea
Despre plăcerea de a primi laude

suntem ispitiţi zi de zi, Doamne, de asemenea ispite, fără încetare suntem 
ispitiţi198. Limba oamenilor este pentru noi asemenea unui cuptor care 
arde zilnic199. Tu ne porunceşti şi în această privinţă stăpânirea de sine: 
dămi puterea să fac ceea cemi porunceşti şi porunceştemi ceea ce vo
ieşti!200 Şi în această împrejurare tu cunoşti geamătul inimii mele201 către 
tine, precum şi şuvoaiele de lacrimi din ochii mei. nu îmi dau seama cu 
uşurinţă cât de bine sunt vindecat de această ciumă şi mă tem foarte mult 
de înclinaţiile mele ascunse202, pe care privirile tale le cunosc, nu însă şi 
ale mele. În privinţa altor feluri de ispite am, întro anumită măsură, 
capacitatea de a scruta în mine însumi, dar cât priveşte această boală, nu 
am aproape nici o putere. cât de bine am ajuns sămi pot înfrâna sufletul 
de la voluptăţile trupeşti sau de la această deşartă curiozitate observ atunci 
când sunt lipsit de ele, fie prin propria mea vină, fie prin simpla lor ab
senţă. Îmi pun întrebarea cât de mare sau cât de mică este neplăcerea de 
a nu le mai avea.
cât priveşte acum bogăţiile, care sunt dorite pentru a servi la satisfacerea 
vreuneia din aceste trei pofte, a două dintre ele sau a tuturor deopotrivă, 
când sufletul nu este în stare să presimtă dacă, avândule, le dispreţuieşte 
sau nu, atunci el se poate pune la încercare renunţând la ele.
cât despre laude, cum am putea oare să ne lipsim de ele ca să cunoaştem 
astfel cât putem să le rezistăm? Ar trebui poate să ducem o viaţă rea, atât 
de respingătoare şi de ticăloasă încât să le facem silă tuturor celor care ne 
cunosc? e cu putinţă să numeşti sau să te gândeşti la o nebunie mai mare 
decât aceasta? Dar dacă, aşa cum se întâmplă de obicei, lauda trebuie să 
însoţească o viaţă cinstită şi faptele bune, atunci se cuvine mai degrabă să 
nu renunţăm la un asemenea însoţitor, decât să părăsim viaţa cinstită. 
Totuşi, numi dau seama dacă pot îndura cu sufletul împăcat sau cu pă
rere de rău absenţa unui lucru decât lipsindumă de el.
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Quid igitur tibi in hoc genere temptationis, Domine, confiteor? Quid, 
nisi delectari me laudibus? sed amplius ipsa veritate quam laudibus. nam 
si mihi proponatur, utrum malim furens aut in omnibus rebus errans ab 
omnibus hominibus laudari ac constans et in veritate certissimus ab om
nibus vituperari, video quid eligam. Verum tamen nollem, ut vel augeret 
mihi gaudium cuiuslibet boni mei suffragatio oris alieni. sed auget, fateor, 
non solum, sed et vituperatio minuit.
et cum ista miseria mea perturbor, subintrat mihi excusatio, quae qualis 
sit, tu scis, Deus; nam me incertum facit. Quia enim nobis imperasti non 
tantum continentiam, id est a quibus rebus amorem cohibeamus, verum 
etiam iustitiam, id est quo eum conferamus, nec te tantum voluisti a nobis 
verum etiam proximum diligi, saepe mihi videor de provectu aut spe pro
ximi delectari, cum bene intellegentis laude delector, et rursus eius malo 
contristari, cum eum audio vituperare quod aut ignorat aut bonum est. 
nam et contristor aliquando laudibus meis, cum vel ea laudantur in me, 
in quibus mihi ipse displiceo, vel etiam bona minora et levia pluris aes
timantur, quam aestimanda sunt. sed rursus unde scio, an propterea sic 
afficior, quia nolo de me ipso a me dissentire laudatorem meum, non quia 
illius utilitate moveor, sed quia eadem bona, quae mihi in me placent, 
iucundiora mihi sunt, cum et alteri placent? Quodam modo enim non 
ego laudor, cum de me sententia mea non laudatur, quandoquidem aut 
illa laudantur, quae mihi displicent, aut illa amplius, quae mihi minus 
placent. ergone de hoc incertus sum mei? 

ecce in te, veritas, video non me laudibus meis propter me, sed propter 
proximi utilitatem moveri oportere. et utrum ita sim, nescio. Minus mihi 
in hac re notus sum ipse quam tu. obsecro te, Deus meus, et me ipsum 
mihi indica, ut confitear oraturis pro me fratribus meis, quod in me 
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ce săţi mărturisesc, Doamne, despre acest fel de ispite? ce altceva decât 
faptul că laudele îmi fac plăcere?203 Dar mult mai mult mă încântă adevărul 
decât laudele. căci, dacă mi sar propune să aleg între a fi lăudat de toată 
lumea pentru starea mea de nebunie şi de greşeală în toate privinţele şi a fi 
vorbit de rău de toată lumea pentru statornicia şi ataşamentul meu pentru 
adevăr, îmi este limpede ce aş alege. cu toate acestea, nu aş dori ca încura
jările venite dintro gură străină sămi sporească bucuria pe care o simt când 
fac o faptă bună cât de neînsemnată. Mărturisesc însă nu numai că lauda 
îmi sporeşte bucuria, ci şi că reproşul mio micşorează.
când sunt tulburat de această nenorocire, mi se strecoară în minte o justi
ficare despre care tu ştii, Dumnezeule, cât preţuieşte; căci pe mine mă 
aruncă în îndoială. Tu neai poruncit nu doar să ne înfrânăm, adică să ne 
învingem iubirea pentru anumite lucruri, ci şi să fim drepţi, adică să ne 
îndreptăm iubirea spre alte lucruri; tu ai voit să te iubim nu doar pe tine, 
ci şi pe aproapele nostru. De aceea, adesea mi se pare că, atunci când îmi 
face plăcere lauda unui om care înţelege foarte bine despre ce este vorba, 
adevăratul motiv al plăcerii mele sunt progresul făcut de aproapele meu şi 
speranţele pentru viitor; dimpotrivă, mă întristez de greşeala lui, când îl 
aud cum vorbeşte de rău ceva ce nu înţelege sau ceva ce este bun.
câteodată mă şi întristez de laudele primite, şi anume atunci când sunt 
lăudat pentru trăsături ale mele care numi fac plăcere sau când sunt 
preţuite mai mult decât sar cuveni unele calităţi ale mele minore şi ne
însemnate. Dar mă întreb încă o dată de unde ştiu eu că acest sentiment 
nu vine din faptul că nu vreau ca acela care mă laudă să aibă o părere 
diferită de a mea despre mine însumi? Şi aceasta nu pentru că mă preo
cupă interesul acestui om, ci pentru că acele calităţi care îmi plac la mine 
mă încântă mai mult când plac şi celuilalt. Întrun anumit sens, nu mă 
simt lăudat cu adevărat când lauda nu se potriveşte cu părerea pe care o 
am despre mine, fie că sunt lăudate la mine lucruri care nu îmi plac, fie 
că sunt lăudate prea mult lucruri care îmi fac mai puţină plăcere. nu am 
deci dreptate să spun că stau la îndoială cu privire la mine însumi în 
această problemă?
Dar iată că în tine, care eşti Adevărul, văd că laudele care mi se aduc 
trebuie să mă impresioneze nu de dragul meu, ci pentru folosul aproape
lui meu. Dar nu ştiu dacă aşa se întâmplă cu mine204. În această privinţă 
mă cunosc pe mine însumi mai puţin decât te cunosc pe tine205. Te 
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saucium comperero. iterum me diligentius interrogem. si utilitate pro
ximi movetur in laudibus meis, cur minus moveor, si quisquam alius 
iniuste vituperetur quam si ego? cur ea contumelia magis mordeor, quae 
in me quam quae in alium eadem iniquitate coram me iacitur? An et hoc 
nescio? etiamne id restat, et ipse me seducam et verum non faciam coram 
te in corde et lingua mea? insaniam istam, Domine, longe fac a me, ne 
oleum peccatoris mihi sit os meum ad impinguandum caput meum.

caput xxxviii

Egenus et pauper ego sum et melior in occulto gemitu displicens mihi et 
quaerens misericordiam tuam, donec reficiatur defectus meus et perfici
atur usque in pacem, quam nescit arrogantis oculus. sermo autem ore 
procedens et facta, quae innotescunt hominibus, habent temptationem 
periculosissimam ab amore laudis, qui ad privatam quandam excellentiam 
contrahit emendicata suffragia: temptat, et cum a me in me arguitur, eo 
ipso, quo arguitur, et saepe homo de ipso vanae gloriae contemptu vanius 
gloriatur ideoque non iam de ipso contemptu gloriae gloriatur: non enim 
eam contemnit, cum gloriatur.
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implor, Dumnezeul meu, dezvăluiemă propriei mele priviri, ca să mă 
pot mărturisi fraţilor mei gata să se roage pentru mine, pentru rana pe 
care o voi da la iveală în mine. fă să mă mai întreb încă o dată, cu mai 
multă stăruinţă! Dacă este adevărat că folosul aproapelui este acela care 
mă impresionează în laudele care mi se aduc, de ce sunt mai puţin supă
rat când un altul este vorbit de rău pe nedrept decât atunci când sunt eu 
cel învinuit? De ce sunt mai impresionat de muşcătura insultei care îmi 
este aruncată mie decât de aceea, la fel de nedreaptă, care este aruncată, 
în prezenţa mea, împotriva altuia? nici în această privinţă nu ştiu nimic? 
nu cumva răspunsul este că mă înşel pe mine însumi şi nu respect ade
vărul în faţa ta, cu inima şi cu limba mea?206 Îndepărtează de la mine, 
Doamne, nebunia aceasta, pentru ca vorbele gurii mele să nu fie pentru 
mine ca untdelemnul păcătosului, ca sămi înmiresmeze capul207.

capitolul al xxxviii-lea
refuzul gloriei poate fi el însuşi motiv de glorie

Sunt sărac şi în nevoie208; îmi este mai bine doar atunci când, cu un gea
măt tainic, dezgustat de mine însumi, caut îndurarea ta, până în clipa 
în care defectele mele se vor întrema şi se vor întregi, până voi ajunge la 
starea de pace pe care ochiul celui trufaş nu o poate vedea. Dar cuvintele 
care ne ies din gură şi faptele pe care ni le cunoaşte toată lumea fac să 
apară o ispită foarte primejdioasă, iscată din iubirea pentru laude care, 
pentru a da strălucire personalităţii noastre, ajunge să cerşească tot felul 
de confirmări. Această ispită stăruie până şi atunci când mio reproşez 
mie însumi, prin chiar faptul că mio reproşez. Adesea, dintrun prisos 
de deşertăciune, omul ajunge să se fălească pentru dispreţul pe care îl 
arată pentru gloria deşartă; şi astfel, dispreţul pentru glorie nu mai este 
decât o vorbă goală, căci nu poţi să spui că dispreţuieşti gloria atâta 
vreme cât te făleşti cu acest dispreţ.
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caput xxxix

intus etiam, intus est aliud in eodem genere temptationis malum, quo 
inanescunt qui placent sibi de se, quamvis aliis vel non placent vel dis
pliceant nec placere affectent ceteris. sed sibi placentes multum tibi 
displicent non tantum de non bonis quasi bonis verum etiam de bonis 
tuis quasi suis, aut etiam sicut de tuis, sed tamquam ex meritis suis, aut 
etiam sicut et tua gratia, non tamen socialiter gaudentes, sed aliis invi
dentes eam.
in his omnibus atque huiuscemodi periculis et laboribus vides tremorem 
cordis mei, et vulnera mea magis subinde a te sanari quam mihi non 
infligi sentio. 

caput xl

ubi non mecum ambulasti, veritas, docens, quid caveam et quid appe
tam, cum ad te referrem inferiora visa mea, quae potui, teque consulerem? 
Lustravi mundum foris sensu, quo potui, et attendi vitam corporis mei 
de me sensusque ipsos meos. inde ingressus sum in recessus memoriae 
meae, multiplices amplitudines plenas miris modis copiarum innumera
bilium, et consideravi et expavi et nihil eorum discernere potui sine te et 
nihil eorum esse te inveni.
nec ego ipse inventor, qui peragravi omnia et distinguere et pro suis 
quaeque dignitatibus aestimare conatus sum, excipiens alia nuntiantibus 
sensibus et interrogans, alia mecum commixta sentiens nuntios dinoscens 
atque dinumerans iamque in memoriae latis opibus alia pertractans, alia 
recondens, alia eruens: nec ego ipse, cum haec agerem, id est vis mea, qua 
id agebam, nec ipsa eras tu, quia lux es tu permanens, quam de omnibus 
consulebam, an essent, quid essent, quanti pendenda essent: et audiebam 
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capitolul al xxxix-lea
Despre ispita mulţumirii de sine

Înlăuntrul nostru, da, înlăuntrul nostru se mai află încă o ispită dăună
toare de acelaşi fel; este vorba de mulţumirea de sine, carei umple de 
vanitate209 pe cei care îşi sunt pe plac lor înşile, cu toate că nu le plac 
celorlalţi, ba chiar le displac acestora şi nu se arată preocupaţi să le facă 
pe plac. Dar, cu cât sunt mai mult încântaţi de ei înşişi, cu atât mai mult 
îţi displac ţie, nu doar pretinzând că este bine ceea ce de fapt nu este bine, 
dar chiar punânduşi în seamă binele tău, ca şi cum ar fi al lor; sau, chiar 
recunoscând că binele le vine de la tine, pretind că li se cuvine pentru 
meritele lor; sau, în sfârşit, recunoscând că binele le vine de la tine doar 
datorită îndurării tale, nu împărtăşesc această bucurie cu alţii, ci o păs
trează geloşi doar pentru sine.
Tu vezi cum inima mea se cutremură în mijlocul acestor ispite şi al altor 
primejdii şi chinuri de acelaşi fel; iar eu simt că nu sunt la adăpost de 
mereu alte răni, ci mai degrabă că tu mi le vindeci rând pe rând pe fiecare.

capitolul al xl-lea
rezumatul ideilor expuse până acum

o, Adevărule, nu ai încetat nici o clipă sămi însoţeşti paşii, învăţândumă 
de ce să mă feresc şi spre ce să năzuiesc, ori de câte ori ţiam prezentat 
modestele impresii pe care am fost în stare să mi le fac şi ţiam cerut sfatul210.
Am străbătut cu simţurile, până unde am putut, lumea exterioară211 şi 
miam îndreptat atenţia atât spre viaţa din corpul meu, cât şi spre înseşi 
simţurile mele212. După aceea, am pătruns în ungherele ascunse ale me
moriei mele213, în largile ei ramificaţii, pline, întrun chip uimitor, de 
nesfârşite bogăţii; leam cercetat cu atenţie şi mam înfiorat de teamă, căci 
fără tine nu aş fi putut să disting nimic din ele; şi am aflat că nimic din 
toate acestea nu erai tu.
Dar nici eu nu eram adevăratul lor descoperitor, eu, cel care mam stră
duit să le pătrund pe toate, să le disting şi să le preţuiesc pe fiecare potri
vit însemnătăţii sale; am pus întrebări cu privire la impresiile pe care leam 
primit prin mărturia simţurilor mele214, pe altele leam simţit amestecate 
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docentem ac iubentem. et saepe istuc facio; hoc me delectat, et ab acti
onibus necessitatis, quantum relaxari possum, ad istam voluptatem refu
gio. neque in his omnibus, quae percurro consulens te, invenio tutum 
locum animae meae nisi in te, quo colligantur sparsa mea nec a te 
quicquam recedat ex me. et aliquando intromittis me in affectum mul
tum inusitatum introrsus ad nescio quam dulcedinem, quae si perficiatur 
in me, nescio quid erit, quod vita ista non erit. sed recido in haec aerum
nosis ponderibus et resorbeor solitis et teneor et multum fleo, sed multum 
teneor. Tantum consuetudinis sarcina digna est! Hic esse valeo nec volo, 
illic volo nec valeo, miser utrubique.

caput xli

ideoque consideravi languores peccatorum meorum in cupiditate triplici 
et dexteram tuam invocavi ad salutem meam. Vidi enim splendorem 
tuum corde saucio et repercussus dixi: „Quis illuc potest?“ Proiectus sum 
a facie oculorum tuorum. Tu es veritas super omnia praesidens. At ego per 
avaritiam meam non amittere te volui, sed volui tecum possidere men
dacium, sicut nemo vult ita falsum dicere, ut nesciat ipse, quid verum sit. 
itaque amisi te, quia non dignaris cum mendacio possideri.
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în fiinţa mea215. Am distins şi am enumerat toate organele de simţ216 prin 
care primeam mesajul lor; în sfârşit, am pătruns în vastele tezaure ale 
memoriei, cercetând acolo, cu atenţie, alte lucruri, pe unele lăsândule la 
păstrare, pe altele scoţândule la lumină.217 Dar, când făceam aceste cer
cetări, nu eu însumi, mai bine zis nu propria mea putere, mă apropiam 
de adevăr; căci tu eşti Adevărul, fiindcă tu eşti Lumina cea statornică218, 
căreia iam cerut sfatul cu privire la toate lucrurile, întrebândute dacă 
acestea există, ce sunt ele şi cât trebuie ele preţuite; eu doar îţi ascultam 
învăţăturile şi poruncile. Şi aceasta o fac mereu219; acest fapt mă încântă 
şi, ori de câte ori este cu putinţă să mă desprind de datoriile mele obliga
torii, îmi găsesc un adăpost în această desfătare220. Între toate aceste lu
cruri pe care le străbat pentru aţi cere sfatul, nu găsesc nici un loc sigur 
pentru sufletul meu în afară de tine221; doar în tine se adună la un loc 
părţile mele risipite şi nimic din mine nu se mai îndepărtează de tine. 
câteodată, mă călăuzeşti către o lumină lăuntrică foarte neobişnuită, că
tre un fel de dulce încântare care, dacă şiar atinge în mine desăvârşirea, 
ar deveni ceva ce nu pot descrie prin cuvinte, dar care nu ţine de această 
viaţă222. Dar mă prăbuşesc repede, din nou, sub poverile chinuitoare ale 
lumii acesteia; sunt din nou absorbit de ocupaţiile obişnuite; sunt prins 
în strânsoarea lor, plâng din belşug, dar şi mai tare ele mă cuprind. Atât 
de mult apasă asupra noastră povara obişnuinţei! Acolo unde îmi este cu 
putinţă să mă aflu nu doresc să fiu, iar acolo unde doresc să mă aflu nu 
îmi este cu putinţă să fiu; şi astfel, sunt de două ori nefericit.

capitolul al xli-lea
Adevărul suprem nu poate sta alături  

de minciună

iată de ce am cercetat cu atenţie slăbiciunile păcatelor mele, potrivit celor 
trei forme diferite ale poftelor223, şi am chemat în ajutor mâna ta dreaptă, 
ca să mă vindece224. chiar şi cu inima rănită, am văzut strălucirea ta şi, 
izbit de frumuseţea ei, am spus: „cine poate ajunge la ea?“225 Am fost 
aruncat din faţa ochilor tăi!226 Tu eşti adevărul care stăpâneşte peste toate 
lucrurile. Dar eu, în lăcomia mea nemăsurată, am voit ca, alături de tine, 
să stăpânesc şi minciuna, aşa cum nimeni nu vrea să mintă până întracolo 
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caput xlii

Quem invenirem, qui me reconciliaret tibi? Ambiendum mihi fuit ad 
angelos? Qua prece? Quibus sacramentis? Multi conantes ad te redire 
neque per se ipsos valentes, sicut audio, temptaverunt haec et inciderunt 
in desiderium curiosarum visionum et digni habiti sunt illusionibus.
elati enim te quaerebant doctrinae fastu exserentes potius quam tunden
tes pectora et adduxerunt sibi per similitudinem cordis sui conspirantes 
et socias superbiae suae potestates aeris huius, a quibus per potentias ma
gicas deciperentur, quaerentes mediatorem, per quem purgarentur, et 
non erat. Diabolus enim erat transfigurans se in angelum lucis. et multum 
illexit superbam carnem, quod carneo corpore ipse non esset.
erant enim illi mortales et peccatores, tu autem, Domine, cui reconciliari 
superbe quaerebant, immortalis et sine peccato. Mediator autem inter 
Deum et homines oportebat ut haberet aliquid simile Deo, aliquid simile 
hominibus, ne in utroque hominibus similis longe esset a Deo aut in 
utroque Deo similis longe esset a hominibus atque ita mediator non esset. 
fallax itaque ille mediator, quo per secreta iudicia tua superbia meretur 
illudi, unum cum hominibus habet, id est peccatum, aliud videri vult 
habere cum Deo, ut, quia carnis mortalitate non tegitur, pro immortali 
se ostentet. sed quia stipendium peccati mors est, hoc habet commune 
cum hominibus, unde simul damnetur in mortem.
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încât să nu mai ştie nici el însuşi care este adevărul. Şi astfel team pierdut, 
căci tu nu îngădui ca cineva să te aibă alături de minciună.

capitolul al xlii-lea
calea aleasă de filozofii neoplatonici spre  

a ajunge la Dumnezeu este greşită.  
Despre falşii mijlocitori între oameni şi Dumnezeu

Pe cine aş fi putut găsi să mă împace cu tine? săi fi chemat în ajutor pe 
îngeri? Dar prin ce fel de rugăciune? Prin ce fel de sfinte ritualuri? După 
cum am auzit, mulţi din cei care se străduiesc să se reîntoarcă spre tine, 
dar nu sunt în stare să o facă prin ei înşişi au încercat această cale, dar au 
căzut întro pornire spre năluciri ciudate, iar amăgirile sunt singura răs
plată pe care au câştigato227. 
Plini de mândrie, ei teau căutat cu toată îngâmfarea învăţăturii lor, um
flânduşi mai degrabă piepturile, în loc să şi le zdrobească; au atras de 
partea lor, datorită aceluiaşi fel de a simţi, puterile văzduhului 228, pe care 
şi leau făcut complice şi părtaşe la trufia lor, dar au fost înşelaţi de aces
tea prin forţa lor magică; au căutat un mijlocitor prin care să se purifice, 
dar nu lau găsit pe cel adevărat. căci nu era decât diavolul, care se preface 
în înger al luminii 229. o mare ademenire pentru carnea lor trufaşă a fost 
faptul că acele puteri nu erau învelite întrun trup de carne230.
Aceşti oameni erau muritori şi păcătoşi, tu însă, Doamne, cu care ei că
utau plini de trufie să se împace, eşti nemuritor şi fără păcat. un mijlo
citor între Dumnezeu şi oameni trebuia să aibă ceva asemănător cu 
Dumnezeu, dar şi ceva asemănător cu oamenii; dacă ar fi fost asemănător 
doar oamenilor, ar fi fost prea depărtat de Dumnezeu, iar dacă ar fi fost 
asemănător doar lui Dumnezeu, ar fi fost depărtat de oameni şi nu ar mai 
fi putut fi un mijlocitor. Dar acest mijlocitor înşelător, căruia tainicele 
tale hotărâri îi îngăduie săşi bată joc de trufia lor, nu are în comun cu 
oamenii decât un singur lucru, şi anume păcatul. Pe de altă parte, el vrea 
să pară că ar avea ceva comun cu Dumnezeu, căci, în măsura în care nu 
este învelit întrun trup muritor, pretinde că este nemuritor. Întrucât 
răsplata păcatului este moartea231, el are în comun cu oamenii îndreptă
ţirea să fie osândit la moarte împreună cu ei.
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caput xliii

Verax autem mediator, quem secreta tua misericordia demonstrasti ho
minibus et misisti, ut eius exemplo etiam ipsam discerent humilitatem, 
mediator ille Dei et hominum, homo Christus Iesus, inter mortales pecca
tores et immortalem iustum apparuit, mortalis cum hominibus, iustus 
cum Deo, ut, quoniam stipendium iustitiae vita et pax est, per iustitiam 
coniunctam Deo evacuaret mortem iustificatorum impiorum, quam cum 
illis voluit habere communem. Hic demonstratus est antiquis sanctis, ut 
ita ipsi per fidem futurae passionis eius, sicut nos per fidem praeteritae, 
salvi fierent. in quantum enim homo, in tantum mediator, in quantum 
autem verbum, non medius, quia aequalis Deo, et Deus apud Deum et 
simul unus Deus.

Quomodo nos amasti, pater bone, qui filio tuo unico non pepercisti, sed 
pro nobis impiis tradidisti eum! Quomodo nos amasti, pro quibus ille 
non rapinam arbitratus esse aequalis tibi factus est subditus usque ad 
mortem crucis, unus ille in mortuis liber, potestatem habens ponendi 
animam suam et potestatem habens iterum sumendi eam, pro nobis tibi 
victor et victima, et ideo victor, quia victima, pro nobis tibi sacerdos et 
sacrificium, et ideo sacerdos, quia sacrificium, faciens tibi nos de servis 
filios de te nascendo, nobis serviendo. Merito mihi spes valida in illo est, 
quod sanabis omnes languores meos per eum, qui sedet ad dexteram tuam 
et te interpellat pro nobis: alioquin desperarem. Multi enim et magni sunt 
idem languores mei, multi sunt et magni; sed amplior est medicina tua. 
Potuimus putare verbum tuum remotum esse a coniunctione hominis et 
desperare de nobis, nisi caro fieret et habitaret in nobis. 

conterritus peccatis meis et mole miseriae meae agitaveram corde medi
tatusque fueram fugam in solitudinem, sed prohibuisti me et confirmasti 



 confesiuni – X 531

68

69

70

capitolul al xliii-lea
isus Hristos este singurul mijlocitor adevărat

singurul Mijlocitor adevărat, pe care prin tainica ta îndurare lai arătat şi 
lai trimis oamenilor pentru ca prin exemplul său ei să înveţe smerenia232, 
acest Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Isus Hristos233, sa aşezat 
între muritorii cei păcătoşi şi cel drept şi nemuritor, muritor el însuşi 
asemenea oamenilor şi drept asemenea lui Dumnezeu; şi, pentru că răs
plata celui drept sunt viaţa şi pacea, el a venit pentru ca, prin dreptatea 
lui, care îl uneşte cu Dumnezeu, să alunge de la nelegiuiţii îndreptaţi 
moartea lor, pe care a voit să o împărtăşească cu ei. el a fost cel înfăţişat 
sfinţilor din vremurile de altădată, pentru ca, prin credinţa în pătimirea 
sa ce urma să vină, ei să fie mântuiţi, la fel cum noi suntem mântuiţi prin 
credinţa în pătimirea sa care sa petrecut. numai în măsura în care este 
om, el este Mijlocitorul; dar în măsura în care este cuvântul, el nu se află 
deloc la mijloc, fiindcă este egal cu Dumnezeu, Dumnezeu lângă 
Dumnezeu şi, deopotrivă, un singur Dumnezeu234.
cât de mult neai iubit, bunule Părinte, tu, care nu lai cruţat pe singurul 
tău fiu şi lai încredinţat morţii, pentru noi, cei nelegiuiţi235. cât de mult 
neai iubit pe noi, aceia pentru care Hristos nu a socotit ca o uzurpare 
faptul că este egal cu tine şi sa supus întru totul, până la moartea pe 
cruce236, el, care este singurul liber între cei morţi237, având puterea săşi 
lase sufletul şi apoi să şil ia înapoi238, el, care a fost înaintea ta, pentru noi, 
deopotrivă învingător şi victimă – învingător tocmai pentru că a fost vic
timă –, el, care a fost înaintea ta, pentru noi, deopotrivă preot şi jertfa – şi 
anume preot tocmai pentru că a fost jertfă –, el, care nea prefăcut din 
robi în fii ai tăi, ca unul care, fiind născut din tine, sa făcut rob al nostru! 
Pe bună dreptate, pe el îmi întemeiez speranţa că îmi vei vindeca toate 
bolile, cu ajutorul lui, care stă aşezat la dreapta ta şi stăruie pentru noi pe 
lângă tine239. fără el aş fi deznădăjduit! căci multe şi mari sunt bolile mele, 
da, multe şi mari; dar mult mai mare este leacul care vine de la tine. Am 
fi putut crede că cuvântul tău sa îndepărtat de unirea cu omul şi am fi 
putut să fim deznădăjduiţi de starea noastră, dacă el nu sar fi făcut trup 
şi nu ar fi locuit între noi240.
Îngrozit de păcatele mele şi de apăsarea nenorocirii mele, frământam în 
mintea mea gândul de a fugi şi de a mă retrage în singurătate241, tu însă 
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me dicens: ideo Christus pro omnibus mortuus est, ut qui vivunt iam non 
sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est. ecce, Domine, iacto in te curam 
meam, ut vivam et considerabo mirabilia de lege tua. Tu scis imperitiam 
meam et infirmitatem meam: doce me et sana me. ille tuus unicus in quo 
sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi, redemit me sanguine 
suo. non calumnientur mihi superbi, quoniam cogito pretium meum et 
manduco et bibo et erogo et pauper cupio saturari ex eo inter illos, qui 
edunt et saturantur: et laudabunt Dominum qui requirunt eum. 
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mai oprit şi mai întărit cu aceste cuvinte: Hristos a murit pentru toţi, 
pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Acela 
care a murit pentru ei242. iată, Doamne, am aruncat asupra ta grijile mele 
ca să trăiesc, şi mă voi gândi cu luareaminte la minunile legii tale243. Tu 
cunoşti nepriceperea mea şi slăbiciunea mea. Învaţămă şi însănătoşea
zămă! singurul tău fiu, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi 
ale ştiinţei244, ma răscumpărat prin sângele său. să nu mă mai învinuiască 
pe nedrept cei trufaşi245 pentru că mă gândesc mereu la preţul răscumpă
rării mele, îl mănânc, îl beau şi îl împart şi altora246; ca un sărman, doresc 
să mă satur cu el, în rândul acelora care au mâncat şi sau săturat247; şi îl 
vor lăuda pe Domnul cei care îl caută pe El248.
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Liber Xi

caput i

numquid, Domine, cum tua sit aeternitas, ignoras, quae tibi dico, aut ad 
tempus vides quod fit in tempore? cum ergo tibi tot rerum narrationes 
digero? non utique ut per me noveris ea, sed affectum meum excito in te 
et eorum, qui haec legunt, ut dicamus omnes: magnus Dominus et lauda
bilis valde. iam dixi et dicam: amore amoris tui facio istuc. nam et oramus, 
et tamen veritas ait: novit pater vester quid vobis opus sit, priusquam petatis 
ab eo. Affectum ergo nostrum patefacimus in te confitendo tibi miserias 
nostras et misericordias tuas super nos, ut liberes nos omnino, quoniam 
coepisti, ut desinamus esse miseri in nobis et beatificemur in te, quoniam 
vocasti nos, ut simus pauperes spiritu et mites et lugentes et esurientes ac 
sitientes iustitiam et misericordes et mundicordes et pacifici.
ecce narravi tibi multa, quae potui et quae volui, quoniam tu prior vo
luisti, ut confiterer tibi, Domino Deo meo, quoniam bonus es, quoniam 
in saeculum misericordia tua.

caput ii

Quando autem sufficio lingua calami enuntiare omnia hortamenta tua et 
omnes terrores tuos et consolationes et gubernationes, quibus me perdu
xisti praedicare verbum et sacramentum tuum dispensare populo tuo? et 
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cArTeA A Xi-A

capitolul i
ce datorii avem faţă de Dumnezeu

nu cumva, Doamne, de vreme ce a ta este eternitatea, tu nu bagi în seamă 
ceea ce îţi spun? sau poate vezi în timp ceea ce se petrece în timp?1 De 
ce atunci îţi povestesc foarte amănunţit atât de multe lucruri? bineînţeles, 
nu pentru ca tu să le afli de la mine, ci ca să citesc în mine şi în cei care 
citesc aceste rânduri iubirea noastră pentru tine, aşa încât toţi să strigăm: 
Mare este Domnul, şi cu adevărat vrednic de laudă!2 Am spus mai înainte3: 
fac aceasta din iubire pentru iubirea faţă de tine. noi înălţăm rugăciuni, 
fireşte, şi totuşi Adevărul ne spune: Părintele vostru ştie de ce aveţi nevoie 
chiar înainte ca voi să io cereţi4. Mărturisindune către tine nenorocirile 
noastre şi recunoscând îndurările tale faţă de noi, dăm la iveală trăirile 
noastre, pentru ca tu să duci până la capăt eliberarea noastră, aşa cum ai 
începuto, astfel ca noi să încetăm a mai fi nefericiţi în noi înşine şi să ne 
găsim în tine fericirea; căci tu neai chemat să fim săraci în spirit5, să fim 
îngăduitori, să plângem, să fim flămânzi şi însetaţi de dreptate, să fim 
milostivi, cu inima curată6 şi iubitori de pace.
iată de ce ţiam povestit atât de multe, după puterile şi după voinţa mea; 
căci tu cel dintâi ai voit să mă mărturisesc ţie7, Domnului, Dumnezeului 
meu, fiindcă tu eşti bun şi fiindcă în veac va rămâne îndurarea ta8.

capitolul al ii-lea
Augustin îl roagă pe Dumnezeu săl ajute 

în înţelegerea sfintelor scripturi

Dar când voi fi eu în stare să relatez prin vorbirea condeiului meu toate 
îndemnurile tale, toate spaimele care miau venit de la tine, mângâierile 
şi îndrumările tale, prin care mai călăuzit să propovăduiesc cuvântul tău 
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si sufficio haec enuntiare ex ordine, caro mihi valent stillae temporum.
et olim inardesco meditari in lege tua et in ea tibi confiteri scientiam et 
imperitiam meam, primordia illuminationis tuae et reliquias tenebrarum 
mearum, quousque devoretur a fortitudine infirmitas. et nolo in aliud 
horae diffluant, quas invenio liberas a necessitatibus reficiendi corporis 
et intentionis animi et servitutis, quam debemus hominibus et quam non 
debemus et tamen reddimus.

Domine Deus meus, intende orationi meae, et misericordia tua exaudiat 
desiderium meum, quoniam non mihi soli aestuat, sed usui vult esse 
fraternae caritati: et vides in corde meo quia sic est. sacrificem tibi famu
latum cogitationis et linguae meae, et da quod offeram tibi. inops enim 
et pauper sum, tu dives in omnes invocantes te, qui securus curam nostri 
geris. circumcide ab omni temeritate omnique mendacio interiora et 
exteriora, labia mea. sint castae deliciae meae scripturae tuae, nec fallar 
in eis nec fallam ex eis. Domine, attende et miserere, Domine Deus meus, 
lux caecorum et virtus infirmorum statimque lux videntium et virtus 
fortium, attende animam meam et audi clamantem de profundo. nam 
nisi assint et in profundo aures tuae, quo ibimus? Quo clamabimus?
Tuus est dies et tua est nox: ad nutum tuum momenta transvolant. Largire 
inde spatium meditationibus nostris in abdita legis tuae neque adversus 
pulsantes claudas eam. neque enim frustra scribi voluisti tot paginarum 
opaca secreta, aut non habent illae silvae cervos suos recipientes se in eas 
et resumentes, ambulantes et pascentes, recumbentes et ruminantes. o 
Domine perfice me et revela mihi eas. ecce vox tua gaudium meum, vox 
tua super affluentium voluptatum. Da quod amo: amo enim. et hoc tu 
dedisti. ne dona tua deseras nec herbam tuam spernas sitientem. 
confitear tibi quidquid invenero in libris tuis et audiam vocem laudis et 
te bibam et considerem mirabilia de lege tua ab usque principio, in quo 
fecisti caelum et terram, usque ad regnum tecum perpetuum sanctae ci
vitatis tuae.
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şi să împart tainele tale poporului tău?9 chiar dacă aş fi în stare să înfăţi
şez toate faptele în ordinea lor, fiecare picătură de timp mar costa foarte 
scump.
De multă vreme ard de dorinţa de a medita la legea ta10, şi săţi mărturi
sesc cu privire la ea toată ştiinţa şi toată neştiinţa mea, primele sclipiri ale 
iluminării tale, ca şi rămăşiţele de întuneric din mine, până când slăbi
ciunea mea va fi absorbită de tăria ta. nu vreau să mi se risipească cu alte 
griji orele care îmi rămân libere după satisfacerea nevoilor trupului, după 
preocupările spirituale11 şi după serviciile pe care suntem datori să le fa
cem oamenilor sau după cele pe care le facem fără să fim totuşi datori.
Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea mea12; fie ca îndurarea 
ta săşi plece urechea la dorinţa mea, fiindcă ea mă mistuie nu doar în 
interesul meu, ci vrea să fie de folos şi iubirii pentru fraţii mei; tu vezi în 
inima mea că aşa este. Lasămă săţi aduc drept jertfă supunerea gândirii 
şi a vorbirii mele13, dar mai întâi fă să am ce săţi înfăţişez drept jertfă. 
căci eu sunt sărac şi lipsit, iar tu eşti bogat faţă de toţi cei care te strigă14; 
tu eşti ferit de griji, dar îţi faci griji pentru noi. retează de pe buzele mele, 
atât pe dinlăuntru, cât şi pe dinafară, orice nechibzuinţă şi orice minciună. 
scripturile tale să fie pentru mine nişte desfătări neprihănite; fie ca nici 
eu să nu mă înşel cu privire la ele şi nici pe alţii să nui înşel cu ajutorul 
lor. Doamne, ascultămă şi îndurăte de mine, Doamne, Dumnezeul meu, 
tu, lumină pentru cei orbi şi tărie pentru cei slabi, dar deopotrivă lumină 
şi pentru cei care văd şi tărie şi pentru cei puternici. Apleacăte spre su
fletul meu şi ascultăl cum te strigă din străfunduri. căci dacă urechile 
tale nu ar fi prezente până şi în străfunduri, încotro ne vom mai îndrepta? 
spre cine vom mai striga?
A ta este ziua şi a ta este noaptea15. La un semn al tău trec în zbor clipele. 
Dăruieştemi un răstimp suficient pentru meditaţiile mele asupra înţele
surilor ascunse ale legii tale, nu o încuia înaintea celor care bat la porţile 
ei. nu fără un rost ai voit să fie scrise atât de multe pagini pline de taine 
ascunse; aceste păduri nu sunt lipsite de cerbii lor, careşi găsesc adăpostul 
şişi recapătă puterile în ele, se plimbă şi pasc, se culcă şi rumegă în ele16. 
o, Doamne, desăvârşeşte în mine lucrarea ta şi dezvăluiemi aceste taine! 
iată, glasul17 tău înseamnă bucuria mea, glasul tău se află mai presus de 
revărsarea tuturor desfătărilor. Dăruieştemi ce să iubesc, fiindcă iubesc. 
Tu eşti acela care miai dăruit faptul de a iubi18. să nu părăseşti darurile 
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Domine, miserere mei et exaudi desiderium meum. Puto enim, quod 
non sit de terra, non de auro et argento et lapidibus aut decoris vestibus 
aut honoribus aut potestatibus aut voluptatibus carnis neque de necessa
riis corpori et huic vitae peregrinationis nostrae, quae omnia nobis appo
nuntur quaerentibus regnum et iustitiam tuam.
Vide, Deus meus, unde sit desiderium meum. narraverunt mihi iniusti 
delectationes, sed non sicut lex tua, Domine. ecce unde est desiderium 
meum. Vide, pater, aspice et vide et approba, et placeat in conspectu 
misericordiae tuae invenire me gratiam ante te, ut aperiantur pulsanti 
mihi interiora sermonum tuorum. obsecro per Dominum nostrum 
iesum christum filium tuum, virum dexterae tuae, filium hominis, quem 
confirmasti tibi mediatorem tuum et nostrum, per quem nos quaesisti 
non quaerentes te, quaesisti autem, ut quaereremus te, verbum tuum, per 
quod fecisti omnia, in quibus et me, unicum tuum, per quem vocasti in 
adoptationem populum credentium, in quo et me: per eum te obsecro, 
qui sedet ad dexteram tuam et te interpellat pro nobis, in quo sunt omnes 
thesauri sapientiae et scientiae absconditi. ipsos quaero in libris tuis. Moyses 
de illo scripsit: hoc ipse ait, hoc veritas ait.

caput iii

Audiam et intellegam, quomodo in principio fecisti caelum et terram. 
scripsit hoc Moyses, scripsit et abiit, transiit hinc a te ad te neque nunc 



 confesiuni – Xi 539

4

5

pe care mi leai dat şi să nu dispreţuieşti iarba ta când este însetată. Îţi voi 
mărturisi tot ceea ce voi găsi în cărţile tale; fie să ascult glasul laudelor tale19 
şi să sorb din tine şi să contemplu minunile legii tale20, de la începutul 
începutului, când ai făcut cerul şi pământul, şi până la venirea împărăţiei 
veşnice, unde vom fi alături de tine, în sfânta ta cetate21.
Doamne, îndurăte de mine şi ascultămi dorinţa! căci, după cum soco
tesc, această dorinţă a mea nu priveşte ceva pământesc, nici aur, nici argint 
sau pietre preţioase, nici veşminte fastuoase sau onoruri, nici funcţii înalte 
sau plăceri ale cărnii, nici bunuri trebuincioase corpului nostru în călă
toria noastră prin această viaţă. Toate aceste lucruri ne sunt date ca adaos, 
când suntem în căutarea împărăţiei şi a dreptăţii tale22.
Priveşte, Dumnezeul meu, de unde vine dorinţa mea. cei nelegiuiţi miau 
povestit despre desfătările lor, dar acestea nu sunt asemenea cu legea ta, 
Doamne23. iată, această lege a ta este izvorul dorinţei mele24. Priveşte, 
Părinte, uităte, vezi şi încuviinţează, îngăduiemi ca, înaintea privirilor 
îndurării tale25, să aflu milă înaintea ta, ca să mi se deschidă templul lă
untric al cuvintelor tale26, la a cărui poartă bat. Te conjur, în numele 
Domnului nostru isus Hristos, fiul tău, bărbatul care stă la dreapta ta, 
Fiul omului27, pe care lai întărit pentru tine, ca un Mijlocitor între tine 
şi noi, cel prin care neai căutat atunci când noi nu te căutam, neai că
utat tocmai pentru ca noi să te căutăm. În numele cuvântului tău, prin 
care ai creat toate fiinţele, în rândul cărora mă aflu şi eu; în numele sin
gurului tău fiu, prin care ai chemat spre înviere poporul celor credincioşi, 
din care şi eu fac parte. În numele lui te conjur, în numele celui care stă 
la dreapta ta şi mijloceşte pentru noi28, şi în care sunt ascunse toate comorile 
înţelepciunii şi ale ştiinţei29. Aceste comori le caut eu în cărţile tale. Despre 
el a scris Moise, iar aceasta o spune el însuşi, care este Adevărul30.

capitolul al iii-lea
Doar Dumnezeu ne poate îndruma în înţelegerea 

sfintei scripturi. Adevărul divin nu este 
exprimat întro limbă anume

fie să aud şi să înţeleg ce înseamnă cuvintele: La început ai făcut cerul şi 
pământul 31. Moise a scris aceste cuvinte, lea scris şi apoi a plecat, a trecut 
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ante me est. nam si esset, tenerem eum et rogarem eum et per te obse
crarem, ut mihi ista panderet, et praeberem aures corporis mei sonis 
erumpentibus ex ore eius, et si hebraea voce loqueretur, frustra pulsaret 
sensum meum nec inde mentem meam quicquam tengeret; si autem 
latine, scirem quid diceret. sed unde scirem, an verum diceret? Quod si 
et hoc scirem, num ab illo scirem? intus utique mihi, intus in domicilio 
cogitationis nec hebraea nec graeca nec latina nec barbara veritas sine oris 
et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret: „Verum dicit“ et ego 
statim certus confidenter illi homini tuo dicerem: „Verum dicis“.
cum ergo illum interrogare non possim, te, quo plenus vera dixit, veritas, 
rogo, te, Deus meus, rogo, parce peccatis meis, et qui illi servo tuo dedisti 
haec dicere, da et mihi haec intellegere.

caput iv

ecce sunt caelum et terra, clamant, quod facta sint; mutantur enim atque 
variantur. Quidquid autem factum non est et tamen est, non est in eo 
quicquam, quod ante non erat: quod est mutari atque variari.
clamant etiam, quod se ipsa non fecerint: „ideo sumus, quia facta sumus; 
non ergo eramus, antequam essemus, ut fieri possemus a nobis“. et vox 
dicentium est ipsa evidentia.
Tu ergo, Domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim; qui bonus 
es: bona sunt enim; qui es: sunt enim. nec ita pulchra sunt nec ita bona 
sunt nec ita sunt, sicut tu conditor eorum, quo comparato nec pulchra 
sunt nec bona sunt nec sunt.
scimus haec, gratias tibi, et scientia nostra scientiae tuae comparata igno
rantia est.
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de aici, unde te afli tu, către tine, în ceruri, iar acum nu se mai află în faţa 
mea. Dacă ar mai fi încă aici, maş apropia de el, iaş pune întrebări, laş 
implora în numele tău sămi lămurească aceste cuvinte, aş apleca urechile 
trupului meu la sunetele ieşite din gura lui; dacă ar vorbi în limba ebraică, 
în zadar ar izbi sunetele respective auzul meu, căci nimic din înţelesul lor 
nu ar ajunge la spiritul meu; dacă, dimpotrivă, ar vorbi latineşte, atunci aş 
şti despre ce vorbeşte. Dar cum aş putea şti dacă ceea ce spune este adevărat? 
Şi chiar dacă aş şti căi adevărat, oare de la el primesc eu această cunoaştere? 
nu, mai degrabă înlăuntrul meu, în locuinţa gândirii mele, Adevărul, care 
nu este nici ebraic, nici grecesc, latinesc sau barbar, este acela care, fără să 
aibă nevoie de organele vorbirii sau de vreo limbă, şi fără sunetul silabelor, 
îmi spune: „el spune adevărul.“32 În acel moment, sigur pe mine şi plin de 
încredere, aş răspunde imediat omului tău: „rosteşti adevărul.“
Însă, de vreme ce nu este cu putinţă săi pun întrebări lui Moise, ale cărui 
cuvinte erau adevărate, deoarece el era plin de prezenţa ta, te rog pe tine, 
Dumnezeul meu, pe tine te rog: Iartămi păcatele mele!33 Tu, acela care 
iai dat lui Moise putinţa de a rosti acele cuvinte, dăruieştemi şi mie 
putinţa de a le înţelege.

capitolul al iv-lea
cerul şi pământul sunt în mod evident 

creaţii ale lui Dumnezeu

iată, cerul şi pământul există şi strigă că au fost create; căci ele sunt supuse 
schimbării şi nestatorniciei. când un lucru nu a fost creat, şi totuşi există, 
atunci nu are nimic în sine care să nu fi existat de mai înainte; căci sem
nul schimbării şi al nestatorniciei este tocmai faptul că ceva există fără să 
fi existat mai înainte.
cerul şi pământul strigă, de asemenea, că nu ele sau creat pe sine: 
„existăm fiindcă am fost create; nu existam înainte ca existenţa noastră să 
fi început, pentru a putea să primim de la noi înşine existenţă.“ iar glasul 
cu care afirmă aceste lucruri e chiar priveliştea pe care ele neo oferă34.
Tu, Doamne, leai creat, tu, care eşti frumos, căci şi ele sunt frumoase; 
tu, care eşti bun, căci şi ele sunt bune; tu, care exişti, fiindcă şi ele există. 
Totuşi, ele nu sunt frumoase, nu sunt bune şi nu există în aceeaşi măsură 
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caput v

Quomodo autem fecisti caelum et terram et quae machina tam grandis 
operationis tuae? non enim sicut homo artifex formans corpus de corpore 
arbitratu animae valentis imponere utcumque speciem, quam cernit in 
semet ipsa interno oculo – et unde hoc valeret, nisi quia tu fecisti eam? – et 
imponit speciem iam existenti et habenti, ut esset, veluti terrae aut lapidi 
aut ligno aut auro aut id genus rerum cuilibet. et unde ista essent, nisi 
tu instituisses ea? Tu fabro corpus, tu animum membris imperitantem 
fecisti, tu materiam, unde facit aliquid, tu ingenium, quo artem capiat et 
videat intus quid faciat foris, tu sensum corporis, quo interprete traiciat 
ab animo ad materiam id quod facit, et renuntiet animo quid factum sit, 
ut ille intus consulat praesidentem sibi veritatem, an bene factum sit.
Te laudant haec omnia creatorem omnium. sed tu quomodo facis ea? 
Quomodo fecisti, Deus, caelum et terram? non utique in caelo neque in 
terra fecisti caelum et terram neque in aere aut in aquis, quoniam et haec 
pertinent ad caelum et terram, neque in universo mundo fecisti univer
sum mundum, quia non erat, ubi fieret, antequam fieret, ut esset. nec 
manu tenebas aliquid, unde faceres caelum et terram: nam unde tibi hoc 
quod tu non feceras, unde aliquid faceres? Quid enim est, nisi quia tu es? 
ergo dixisti et facta sunt atque in verbo tuo fecisti ea.
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cu tine, creatorul lor; în comparaţie cu tine, ele nu sunt nici frumoase, 
nici bune şi nici nu fiinţează.
Ştim acest lucru şi ţie îţi mulţumim pentru acest fapt; în comparaţie cu 
ştiinţa ta, ştiinţa noastră nu este decât neştiinţă.

capitolul al v-lea
Întreaga creaţie vine din cuvântul divin

cum ai creat însă cerul şi pământul, ce unealtă ai folosit pentru o lucrare 
atât de uriaşă? nu ai lucrat, desigur, asemenea unui om, asemenea unui 
artist35 care plăsmuieşte dintrun corp deja existent un alt corp, potrivit ho
tărârii spiritului său, care are putinţa să impună o anumită formă, pe care o 
distinge în ea însăşi, cu ajutorul privirii lui interioare36 – dar de unde ar avea 
această putinţă, dacă nu ai fi tu acela care lai creat? spiritul impune forma 
respectivă unei materii care există deja şi care posedă propria sa existenţă, 
cum ar fi lutul, piatra, lemnul, aurul sau orice alt material de acest fel. Şi de 
unde şiar fi primit existenţa, dacă nu leai fi făcut tu? Tu ai dăruit artistului 
un corp şi un spirit care îi comandă membrele, tu ai făcut materia din care 
el făureşte ceva, tu iai dat talentul prin care îşi poate concretiza o idee artis
tică37 şi prin care vede înlăuntrul lui ceea ce urmează să facă în afara sa, tu 
iai dat simţurile corpului prin mijlocirea cărora el transmite dinspre spiritul 
său către material forma pe care o doreşte şi retransmite spiritului imaginea 
obiectului creat, pentru ca acesta să consulte înlăuntrul său adevărul, ca pe 
un judecător38, întrebândul dacă opera creată este bună sau nu.
Toate aceste lucruri te laudă pe tine, creatorul tuturor. Şi totuşi, cum le 
creezi pe toate? cum ai creat, Dumnezeul meu, cerul şi pământul? este 
limpede că nu ai creat cerul şi pământul nici în cer, nici pe pământ, nici 
în aer sau în ape, fiindcă şi acestea ţin de cer şi de pământ; nu ai creat 
universul în universul însuşi, fiindcă nu a existat nici un spaţiu în care 
universul să fi fost creat, înainte ca el să fi fost creat pentru a exista. nu 
aveai în mână nimic din care să creezi cerul şi pământul. De unde ai fi 
putut avea o materie pe care nu o creaseşi încă, pentru a crea din ea alt
ceva? există oare ceva în afara existenţei tale?
Aşadar, tu ai vorbit şi lucrurile au luat fiinţă39, şi prin cuvântul tău leai 
creat.
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caput vi

sed quomodo dixisti? numquid illo modo, quo facta est vox de nube 
dicens: hic est filius meus dilectus? illa enim vox acta atque transacta est, 
coepta et finita. sonuerunt syllabae atque transierunt, secunda post pri
mam, tertia post secundam, atque inde ex ordine, donec ultima post 
ceteras silentiumque post ultimam. unde claret atque eminet, quod cre
aturae motus expressit eam serviens aeternae voluntati tuae ipse tempo
ralis. et haec ad tempus facta verba tua nuntiavit auris exterior menti 
prudenti, cuius auris interior posita est ad aeternum verbum tuum. At 
illa comparavit haec verba temporaliter sonantia cum aeterno in silentio 
verbo tuo et dixit: „Aliud est longe, longe aliud est. Haec longe infra me 
sunt nec sunt, quia fugiunt et praetereunt: verbum autem Dei mei supra 
me manet in aeternum“.
si ergo verbis sonantibus et praetereuntibus dixisti, ut fieret caelum et 
terra, atque ita fecisti caelum et terram, erat iam creatura corporalis ante 
caelum et terram, cuius motibus temporalibus temporaliter vox illa per
curreret. nullum autem corpus ante caelum et terram, aut si erat, id certe 
sine transitoria voce feceras, unde transitoriam vocem faceres, qua diceres 
ut fieret caelum et terra. Quidquid enim illud esset, unde talis vox fieret, 
nisi abs te factum esset, omnino non esset. ut ergo fieret corpus, unde 
ista verba fierent, quo verbo a te dictum est?
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capitolul al vi-lea
ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. 

comparaţie cu cuvintele limbajului omenesc

Dar în ce chip ai vorbit? oare în chipul în care o voce a ieşit din nor şi a 
spus: Acesta este Fiul meu cel ales40? Vocea aceasta a răsunat şi apoi a trecut, 
a avut un sfârşit şi un început. silabele au răsunat şi sau succedat una pe 
alta, a doua după cea dintâi, a treia după cea dea doua şi aşa mai departe, 
în ordine, până la ultima, care a venit după toate celelalte, urmată de 
tăcere. De unde rezultă cu toată claritatea şi evidenţa faptul că vorbirea 
ta a fost exprimată prin mişcarea unui lucru creat, aflat sub legea timpu
lui, dar supunânduse voinţei tale eterne. iar aceste cuvinte ale tale, des
făşurate în timp, au fost transmise de urechea noastră externă spre 
raţiunea noastră cunoscătoare, a cărei ureche interioară este deschisă către 
cuvântul tău etern. raţiunea a comparat aceste cuvinte, care au o sono
ritate în timp, cu tăcerea eternă a cuvântului tău şi a spus: „cuvântul lui 
Dumnezeu şi cuvintele acestea rostite şi auzite sunt lucruri cu totul deo
sebite. cuvintele obişnuite se află departe în urma mea, ele nici nu au 
fiinţă, fiindcă dispar şi se petrec; cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne 
deasupra mea în veşnicie.“41

Aşadar, dacă ai fi poruncit prin cuvinte sonore şi trecătoare ca să se facă 
cerul şi pământul, dacă deci în acest chip ai creat cerul şi pământul, în
seamnă că înaintea cerului şi a pământului a existat o substanţă creată, 
prin ale cărei mişcări în timp sar fi transmis în timp această voce. Dar 
înaintea cerului şi a pământului nu a existat nici o substanţă corporală; 
sau, dacă ar fi existat vreuna, cu siguranţă că tu ai creato fără să întrebu
inţezi nici o voce desfăşurată în timp, pentru ca din ea să creezi apoi acea 
voce prin care să porunceşti ca şi cerul, şi pământul să ia fiinţă. orice ar 
fi fost acea substanţă necesară pentru a alcătui această voce, ea nu ar fi 
existat deloc dacă nu ar fi fost creată de tine. Dar, pentru a da fiinţă sub
stanţei necesare la alcătuirea acelor cuvinte, oare ce cuvânt ai rostit?
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caput vii

Vocas itaque nos ad intellegendum verbum, Deum apud te Deum, quod 
sempiterne dicitur et eo sempiterne dicuntur omnia. neque enim finitur, 
quod dicebatur, et dicitur aliud, ut possint dici omnia, sed simul ac sem
piterne omnia: alioquin iam tempus et mutatio et non vera aeternitas nec 
vera immortalitas.
Hoc novi, deus meus, et gratias ago. novi, confiteor tibi, Domine, me
cumque novit et benedicit te quisquis ingratus non est certae veritati. 
novimus, Domine, novimus, quoniam in quantum quidque non est 
quod erat et est quod non erat, in tantum moritur et oritur. non ergo 
quicquam verbi tui cedit atque succedit, quoniam vere immortale atque 
aeternum est. et ideo verbo tibi coaeterno simul et sempiterne dicis om
nia, quae dicis, et fit, quidquid dicis ut fiat; nec aliter quam dicendo facis, 
nec tamen simul et sempiterna fiunt omnia, quae dicendo facis.

caput viii

cur, quaeso, Domine Deus meus? utcumque video, sed quomodo id 
eloquar nescio, nisi quia omne, quod esse incipit et esse desinit, tunc esse 
incipit et tunc desinit, quando debuisse incipere vel desinere in aeterna 
ratione cognoscitur, ubi nec incipit aliquid nec desinit. ipsum est verbum 
tuum, quod et principium est, quia et loquitur nobis. sic in evangelio per 
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capitolul al vii-lea
cuvântul lui Dumnezeu este veşnic acelaşi, 

nesupus schimbării, spre deosebire de creatură, 
care este veşnic schimbătoare

Astfel, tu neai chemat spre a înţelege cuvântul, care este Dumnezeu 
alături de Dumnezeu, care este rostit din veşnicie şi prin care toate lucru
rile sunt rostite în veşnicie42. cuvântul tău nu este o vorbire în care fiecare 
parte se sfârşeşte după ce a fost rostită, pentru a fi urmată de o altă parte, 
în aşa fel încât toate părţile să poată fi rostite; prin cuvântul tău totul este 
rostit dintrodată şi în veşnicie. Dacă nu ar fi aşa înseamnă că el ar fi supus 
timpului şi schimbării, şi nu ar mai fi nici cu adevărat veşnic, nici cu 
adevărat nemuritor.
Ştiu acest lucru, Dumnezeul meu, şi îţi mulţumesc pentru această cu
noaştere43. Ştiu, Doamne, şi îţi mărturisesc acest fapt; cu mine împreună 
ştie aceasta şi te binecuvântează orice om care nu este nerecunoscător faţă 
de certitudinea adevărului. Ştim, Doamne, da, ştim că un lucru moare şi 
se naşte în măsura în care încetează să mai fie ceea ce a fost sau începe să 
fie ceea ce nu a fost44. Aşadar, nimic în cuvântul tău nu trece sau nu ur
mează după altceva, fiindcă el este cu adevărat nemuritor şi veşnic. De 
aceea, prin acest cuvânt, care este veşnic alături de tine, tu rosteşti din
trodată şi în veşnicie toate cele pe care le rosteşti şi prin el primeşte fiinţă 
tot ceea ce tu porunceşti să existe; tu le creezi pe toate doar prin cuvânt, 
şi nu altcumva. Şi totuşi, lucrurile pe care le creezi prin cuvânt nu primesc 
fiinţă toate în acelaşi timp şi nici pentru veşnicie.

capitolul al viii-lea
Adevărul cuvântului lui Dumnezeu  

este singurul nostru învăţător

spunemi, te rog, Doamne, Dumnezeul meu, de ce se întâmplă aşa? Întrun 
anumit fel înţeleg, dar nu ştiu cum aş putea explica prin cuvinte; poate 
doar spunând că tot ceea ce îşi are un început şi un sfârşit al existenţei 
nuşi începe şi nuşi încetează existenţa decât atunci când raţiunea ta eternă 
cunoaşte că trebuie să înceapă sau să se sfârşească, deşi în raţiunea ta nu se 
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carnem ait, et hoc insonuit foris auribus hominum, ut crederetur et intus 
quaereretur et inveniretur in aeterna veritate, ubi omnes discipulos bonus 
et solus magister docet.
ibi audio vocem tuam, Domine, dicentis mihi, quoniam ille loquitur 
nobis, qui docet nos, qui autem non docet nos, etiam si loquitur, non 
nobis loquitur. Quid porro nos docet nisi stabilis veritas? Quia et per 
creaturam mutabilem cum admonemur, ad veritatem stabilem ducimur, 
ubi vere discimus, cum stamus et audimus eum et gaudio gaudemus prop
ter vocem sponsi, reddentes nos, unde sumus. et ideo principium, quia, 
nisi maneret, cum erraremus, non esset quo rediremus. cum autem re
dimus ab errore, cognoscendo utique redimus; ut autem cognoscamus, 
docet nos, quia principium est et loquitur nobis.

caput ix

in hoc principio, Deus, fecisti caelum et terram in verbo tuo, in filio tuo, 
in virtute tua, in sapientia tua, in veritate tua miro modo dicens et miro 
modo faciens. Quis comprehendet? Quis enarrabit? Quid est illud, quod 
interlucet mihi et percutit cor meum sine laesione? et inhorresco et in
ardesco: inhorresco, in quantum dissimilis ei sum, inardesco, in quantum 
similis ei sum. sapientia, sapientia ipsa est, quae interlucet mihi, discin
dens nubilum meum, quod me rursus cooperit deficientem ab ea caligine 
atque aggere poenarum mearum, quoniam sic infirmatus est in egestate 
vigor meus, ut non sufferam bonum meum, donec tu, Domine, qui pro
pitius factus es omnibus iniquitatibus meis, etiam sanes omnes languores 
meos, quia et redimes de corruptione vitam meam et coronabis me in 
miseratione et misericordia et satiabis in bonis desiderium meum, 
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află început sau sfârşit. Această raţiune este cuvântul tău şi este de ase
menea şi începutul, fiindcă ne vorbeşte45. Tot aşa, în evanghelie, el nea 
vorbit prin glasul cărnii, iar cuvintele rostite au răsunat în afară, la urechile 
oamenilor, pentru ca ei să creadă în el şi pentru ca fiecare săl cerceteze 
înlăuntrul lui şi să îl găsească în Adevărul cel veşnic, acolo unde bunul şi 
singurul Învăţător îi învaţă pe toţi ucenicii lui46.
Acolo, Doamne, aud glasul tău, care îmi spune că doar acela care ne învaţă 
ceva47 ne vorbeşte cu adevărat; cel care nu ne învaţă ceva nu ne spune 
nimic, chiar dacă vorbeşte48. Mai mult încă, cine este acela care ne învaţă, 
dacă nu Adevărul cel neschimbător? căci şi atunci când învăţăm ceva cu 
ajutorul unui lucru creat şi supus schimbării, tot către Adevărul cel ne
schimbător suntem călăuziţi, acolo unde cu adevărat învăţăm ceva, când 
stăm înaintea lui şi îl ascultăm şi ne cuprinde bucuria la auzul glasului 
Mirelui49, redândune celui de la care am primit fiinţă. De aceea el este 
începutul50, căci, dacă el nu ar fi neschimbător, nu am avea spre ce să ne 
reîntoarcem când ne rătăcim. când ne reîntoarcem din rătăcirea noastră, 
ne întoarcem tocmai prin cunoaşterea adevărului; iar această cunoaştere 
de la el o primim, fiindcă el este începutul şi nouă ne vorbeşte51.

capitolul al ix-lea
cuvântul lui Dumnezeu este, deopotrivă,  

începutul creaţiei

Prin acest început, Dumnezeule, tu ai creat cerul şi pământul, adică prin 
cuvântul tău, prin fiul tău, prin Tăria ta, prin înţelepciunea ta, prin 
Adevărul tău, împlinind prin vorbirea ta minunată o faptă minunată. 
cine ar putea înţelege această minune? cine ar putea să o descrie în cu
vinte? ce este oare această lumină care străluceşte în mine din când în 
când şi îmi izbeşte inima fără să o rănească? Mă simt, deopotrivă, cuprins 
de fiori de teamă şi de înflăcărare: mă înfior, întrucât simt că sunt diferit 
de această lumină, mă înflăcărez în măsura în care mă simt şi asemănător 
cu ea52. Înţelepciunea, da, înţelepciunea însăşi este cea care străluceşte 
pentru o clipă asupra mea, sfâşiind norul care mă învăluie, dar care mă şi 
cuprinde din nou în bezna împovărătoare a chinurilor mele, îndată ce mă 
îndepărtez de ea; căci atât de tare este slăbită vigoarea mea în nenorocire53, 
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quoniam renovabitur iuventus mea sicut aquilae. Spe enim salvi facti 
sumus et promissa tua per patientiam expectamus. Audiat te intus sermoci
nantem qui potest; ego fidenter ex oraculo tuo clamabo: quam magnificata 
sunt opera tua, Domine, omnia in sapientia fecisti! et illa principium, et in 
eo principio fecisti caelum et terram.

caput x

nonne ecce pleni sunt vetustatis suae qui nobis dicunt: „Quid faciebat 
Deus, antequam faceret caelum et terram?“ „si enim vacabat, inquiunt, 
et non operabatur aliquid, cur non sic semper et deinceps, quemadmo
dum retro semper cessavit ab opere? si enim ullus motus in Deo novus 
extitit et voluntas nova, ut creaturam conderet, quam numquam ante 
condiderat, quomodo iam vera aeternitas, ubi oritur voluntas, quae non 
erat? neque enim voluntas Dei creatura est, sed ante creaturam, quia non 
crearetur aliquid, nisi creatoris voluntas praecederet. Ad ipsam ergo Dei 
substantiam pertinet voluntas eius. Quod si exortum est aliquid in Dei 
substantia, quod prius non erat, non veraciter dicitur aeterna illa substan
tia; si autem Dei voluntas sempiterna erat, ut esset creatura, cur non 
sempiterna et creatura?“
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încât nu mai pot suporta ceea ce este bun pentru mine54, până în clipa în 
care tu, Doamne, care te arăţi îngăduitor faţă de toate fărădelegile mele, 
vindeci toate slăbiciunile mele; căci tu răscumperi din stricăciune viaţa 
mea, mă vei încununa cu mila şi îndurarea ta, şi vei împlini cu bucuriile 
tale dorinţa mea, fiindcă tinereţea mea se va reînnoi asemenea celei a 
vulturului55. căci întru speranţă am fost mântuiţi şi aşteptăm cu răbdare 
făgăduinţele tale56. fie să te audă cum vorbeşti înlăuntrul lor cei care sunt 
în stare să te audă! În ce mă priveşte, voi striga plin de încredere, împre
ună cu vestitorul tău: Cât de măreţe sunt lucrările tale, Doamne; pe toate 
leai creat cu înţelepciune! 57 Înţelepciunea ta este începutul58, şi prin acest 
început ai creat cerul şi pământul.

capitolul al x-lea
Despre obiecţiile logice ale filozofilor neoplatonici 

faţă de dogma creştină a creaţiei

nu sunt oare plini de vechile lor rătăciri59 aceia care ne întreabă: „ce făcea 
Dumnezeu înainte de a fi creat cerul şi pământul?“60 „căci dacă se odih
nea fără să lucreze nimic – spun mai departe aceştia – de ce nu a rămas 
aşa în continuare, pentru totdeauna, la fel cum şi în trecut sa abţinut 
mereu de la orice lucrare. Dacă în Dumnezeu sar fi produs o voinţă nouă, 
o pornire nouă spre a întemeia lumea creată, pe care nu o mai întemeiase 
niciodată până atunci, mai este oare o adevărată eternitate aceea în care 
se naşte o voinţă care nu existase înainte? Dar voinţa lui Dumnezeu nu 
este un lucru creat, ea există mai înainte de orice lucru creat, pentru că 
nimic nu ar putea fi creat decât prin voinţa anterioară a unui creator. 
Aşadar, voinţa lui Dumnezeu aparţine substanţei sale. căci, dacă în sub
stanţa lui Dumnezeu se naşte un lucru care nu a existat înainte de a se fi 
născut, atunci nu am putea vorbi cu îndreptăţire despre ea ca despre o 
substanţă eternă. iar dacă voinţa veşnică a lui Dumnezeu a fost ca lumea 
creată să ia fiinţă, de ce atunci nu ar fi eternă şi lumea creată?“61
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caput xi

Qui haec dicunt, nondum te intellegunt, o sapientia Dei, lux mentium, 
nondum intellegunt, quomodo fiant, quae per te atque in te fiunt, et 
conantur aeterna sapere, sed adhuc in praeteritis et futuris rerum motibus 
cor eorum volitat et adhuc vanum est.
Quis tenebit illud et figet illud, ut paululum stet et paululum rapiat splen
dorem semper stantis aeternitatis et comparet cum temporibus numquam 
stantibus et videat esse incomparabilem et videat longum tempus nisi ex 
multis praetereuntibus motibus, qui simul extendi non possunt, longum 
non fieri; non autem praeterire quicquam in aeterno, sed totum esse 
praesens; nullum vero tempus totum esse praesens: et videat omne praete
ritum propelli ex futuro et omne futurum ex praeterito consequi et omne 
praeteritum ac futurum ab eo, quod semper est praesens, creari et ex
currere? Quis tenebit cor hominis, ut stet et videat, quomodo stans dictet 
futura et praeterita tempora nec futura nec praeterita aeternitas?
numquid manus mea valet hoc aut manus oris mei per loquellas agit tam 
grandem rem?

caput xii

ecce respondeo dicenti: „Quid faciebat Deus, antequam faceret caelum 
et terram?“
respondeo non illud, quod quidam respondisse perhibetur ioculariter 
eludens quaestionis violentiam: „Alta“, inquit, „scrutantibus gehennas 
parabat“. Aliud est videre, aliud ridere. Haec non respondeo. Libentius 
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capitolul al xi-lea
filozofii nu au o înţelegere corectă  

a timpului şi a eternităţii

cei care vorbesc astfel nu au ajuns încă să înţeleagă, o, înţelepciune a lui 
Dumnezeu62, lumină a minţilor, nu înţeleg încă în ce chip primesc fiinţă; 
ei năzuiesc să simtă gustul a ceea ce este etern, dar gândirea lor plină de 
deşertăciune63 este încă purtată încolo şi încoace, pe valurile lucrurilor 
trecute şi viitoare.
cine va opri din rătăcirea ei acest fel de gândire şi o va ţine pe loc, pentru 
ai da o clipă de statornicie, ca să prindă cât de puţin din strălucirea veşni
ciei mereu statornice şi să o compare cu necontenita nestatornicie a curge
rii timpului? Ar vedea că nu încape comparaţie. Ar vedea că timpul, oricât 
ar fi de îndelungat, nu îşi datorează lungimea decât marelui număr de 
mişcări care îşi urmează una alteia pentru că nu pot să se desfăşoare toate 
deodată; în eternitate însă nu există succesiune în trecut, ci totul se află în 
prezent, spre deosebire de timp, care nu este niciodată prezent în întregime. 
Ar vedea că orice trecut este împins în urmă de viitor, că orice viitor ur
mează întotdeauna după trecut, că amândouă, atât trecutul, cât şi viitorul, 
îşi primesc fiinţa şi desfăşurarea de la cel ce este veşnic prezent64. cine va 
ţine pe loc gândirea omului, pentru ca, rămânând o clipă nemişcată, să vadă 
cum veşnicia, în care nu există nici trecut, nici viitor, determină, în stator
nicia ei, atât trecutul, cât şi viitorul?
stă oare aceasta în puterea mâinii mele65? sunt eu în stare să înfăptuiesc 
prin cuvintele gurii mele un lucru atât de măreţ?

capitolul al xii-lea
Augustin răspunde la obiecţiile filozofilor  

cu privire la dogma creaţiei

iată cei răspund eu aceluia care întreabă: „ce făcea Dumnezeu înainte 
de a fi creat cerul şi pământul?“
nu voi da răspunsul pe care se spune că la dat cineva printro glumă încer
când să evite agresivitatea întrebării: „Pregătea gheena pentru cei care scru
tează prea îndeaproape tainele divine!“ căci una înseamnă a înţelege lucrurile, 
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enim responderim: „nescio“ quod nescio, quam illud, unde irridetur qui 
alta interrogavit et laudatur qui falsa respondit.
sed dico te, Deus noster, omnis creaturae creatorem et, si caeli et terrae 
nomine omnis creatura intellegitur, audenter dico: antequam faceret 
Deus caelum et terram, non faciebat aliquid. si enim faciebat, quid nisi 
creaturam faciebat? et utinam sic sciam, quidquid utiliter scire cupio, 
quemadmodum scio, quod nulla fiebat creatura, antequam fieret ulla 
creatura.

caput xiii

At si cuiusquam volatilis sensus vagatur per imagines retro temporum et 
te, Deum omnipotentem et omnicreantem et omnitenentem, caeli et 
terrae artificem, ab opere tanto, antequam id faceres, per innumerabilia 
saecula cessasse miratur, evigilet atque attendat, quia falsa miratur.
nam unde poterant innumerabilia saecula praeterire, quae ipse non fe
ceras, cum sis omnium saeculorum auctor et conditor? Aut quae tempora 
fuissent, quae abs te condita non essent? Aut quomodo praeterirent, si 
numquam fuissent?
cum ergo sis operator omnium temporum, si fuit aliquod tempus, an
tequam faceres caelum et terram, cur dicitur, quod ab opere cessabas? id 
ipsum enim tempus tu feceras, nec praeterire potuerunt tempora, an
tequam faceres tempora. si autem ante caelum et terram nullum erat 
tempus, cur quaeritur, quid tunc faciebas? non enim erat tunc ubi non 
erat tempus.

nec tu tempore tempora praecedis: alioquin non omnia tempora prae
cederes. sed praecedis omnia praeterita celsitudine semper praesentis 



 confesiuni – Xi 555

15

16

şi altceva a glumi. nu voi da, aşadar, acest răspuns. iaş răspunde mai degrabă: 
„nu ştiu“ atunci când nu ştiu, decât să atrag ironia asupra celui care pune o 
întrebare profundă şi laude către cel care dă răspunsuri greşite.
În loc de aşa ceva, afirm că tu, Dumnezeul nostru, eşti creatorul tuturor 
lucrurilor create; iar dacă prin cuvintele „cerul şi pământul“ înţelegem 
toată lumea creată, atunci afirm cu îndrăzneală: înainte să fi creat cerul şi 
pământul, Dumnezeu nu a făcut nimic. căci, dacă ar fi făcut ceva, ce ar 
fi putut face altceva decât un lucru creat? o, dear da Domnul ca tot ce 
doresc să ştiu în folosul meu să ştiu la fel de bine cum ştiu că nu a existat 
nici un fel de lucru creat înainte de a fi existat creaţia!

capitolul al xiii-lea
creator al timpului, Dumnezeu este etern, 

situat în afara timpului

Dacă vreun spirit uşuratic, rătăcind printre imaginile pe care şi le face 
despre timpul trecut, se miră că tu, Dumnezeul atotputernic, atotcreator 
şi atotţiitor, făuritorul cerului şi al pământului, teai abţinut de la orice 
lucrare timp de nenumărate veacuri, înainte de a fi creat o operă atât de 
minunată, ar trebui să se trezească din închipuirea lui şi săşi dea seama 
că mirarea lui se întemeiază pe o greşeală.
cum ar fi putut să se scurgă nenumărate veacuri, de vreme ce tu, care eşti 
creatorul şi întemeietorul tuturor veacurilor, nu le creaseşi încă? Şi ce 
timp ar fi putut exista, atâta vreme cât tu încă nu îl întemeiaseşi? cum ar 
fi putut timpul să se scurgă, dacă el încă nu exista?
Aşadar, din moment ce tu eşti cel care pui în mişcare orice timp, dacă a 
existat un timp oarecare înainte ca tu să fi creat cerul şi pământul, atunci 
de ce se mai spune că teai abţinut de la orice lucrare? Ar fi trebuit ca tot 
tu să fi creat şi acest timp, căci nici un timp nu ar fi putut să se scurgă 
înainte ca tu să fi creat timpul. Pe de altă parte, dacă înainte ca şi cerul, 
şi pământul să fi fost create nu a existat nici un timp, ce rost mai are să 
ne întrebăm ce făceai tu „atunci“? căci nu a existat nici un „atunci“ acolo 
unde nu a existat timpul.
Mai mult încă: deşi te afli înaintea tuturor timpurilor, totuşi nu în inte
riorul timpului le premergi; dacă nu ar fi aşa, nu ar fi cu putinţă ca tu să 
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aeternitatis et superas omnia futura, quia illa futura sunt, et cum venerint, 
praeterita erunt; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. Anni tui 
nec eunt nec veniunt: isti enim nostri eunt et veniunt, ut omnes veniant. 
Anni tui omnes simul stant, quoniam stant, nec euntes a venientibus 
excluduntur, quia non transeunt: isti autem nostri omnes erunt, cum 
omnes non erunt. Anni tui dies unus, et dies tuus non cotidie, sed hodie, 
quia hodiernus tuus non cedit crastino; neque enim succedit hesterno. 
Hodiernus tuus aeternitas: ideo coaeternum genuisti, cui dixisti: ego hodie 
genui te. omnia tempora tu fecisti et ante omnia tempora tu es, nec aliquo 
tempore non erat tempus.

caput xiv

nullo ergo tempore non feceras aliquid, quia ipsum tempus tu feceras. 
et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes; at illa si perma
nerent, non essent tempora.
Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc 
ad verbum de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? Quid 
autem familiarius et notius in loquendo commemoramus quam tempus? 
et intellegimus utique, cum id loquimur, intellegimus etiam, cum alio 
loquente id audimus.
Quid ergo tempus? si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare 
velim, nescio: fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non 
esset praeteritum tempus, et si nihil adveniret, non esset futurum tempus, 
et si nihil esset, non esset praesens tempus.
Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando 
et praeteritum iam non est et futurum nondum est? Praesens autem si 
semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, 
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premergi tuturor timpurilor. Tu premergi tuturor timpurilor trecute de 
la înălţimea veşniciei tale mereu prezente şi te afli deasupra tuturor celor 
viitoare, pentru că acum ele urmează să vină, iar îndată ce vor fi venit, vor 
fi deja trecute; tu însă rămâi mereu acelaşi, iar anii tăi nu vor avea sfârşit66. 
Anii tăi nu merg, nici nu vin, în vreme ce anii noştri merg şi vin, pentru 
ca toţi ceilalţi să vină la rândul lor. Anii stau toţi laolaltă, tocmai pentru 
că sunt nemişcaţi; ei nu se mişcă alungaţi de cei veniţi din urmă, fiindcă 
ei nu trec unul după altul; anii noştri însă abia atunci vor fi împliniţi cu 
toţii, când vor înceta să mai fie. Anii tăi sunt ca o singură zi67, iar ziua ta 
nu vine zilnic, ci este un veşnic „astăzi“, fiindcă acest „astăzi“ al tău nu 
lasă locul unui „mâine“, la fel cum nici nu urmează unui „ieri“. Acest 
„astăzi“ al tău este veşnicia; de aceea ai dat naştere unei fiinţe coeterne68 
cu tine, căreia iai spus: Astăzi eu team născut69. Tu ai creat toate timpu
rile şi înaintea tuturor timpurilor te afli tu; şi nu este cu putinţă ca întrun 
timp determinat timpul să nu fi existat70.

capitolul al xiv-lea
ce este timpul? Dificultatea de a înţelege  

acest concept

nu a existat deci nici un timp în care tu să nu fi creat nimic, deoarece 
timpul însuşi lai creat tot tu71. Şi nici un timp nu este coetern cu tine, 
fiindcă tu rămâi mereu acelaşi; dacă şi timpul ar rămâne mereu acelaşi, 
atunci el nu ar mai fi timp.
ce este totuşi timpul? cine ar putea să dea o explicaţie uşoară şi pe scurt? 
cine ar putea să cuprindă cu mintea această idee, pentru ca apoi să o 
exprime prin cuvinte? Şi totuşi, în discuţiile noastre, nici un cuvânt nu 
ne este mai familiar şi mai uşor de recunoscut decât cuvântul timp. Îl 
înţelegem oricum atunci când îl rostim noi, dar îl înţelegem la fel de bine 
şi când îl auzim rostit de altcineva.
ce este deci timpul? Dacă numi pune nimeni această întrebare, atunci ştiu 
ce este timpul. Dar dacă aş vrea săl lămuresc pe cel care întreabă, nu mai 
ştiu72. eu ştiu totuşi – afirm aceasta cu tărie – că, dacă nimic nu sar fi petre
cut, nu ar exista timpul trecut, dacă nimic nar fi pe cale să se petreacă, nu ar 
exista timpul viitor şi dacă nimic nu se petrece, nu ar exista timpul prezent.
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sed aeternitas. si ergo praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum 
transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non 
erit, ut scilicet non vere dicamus tempus esse, nisi quia tendit non esse?

caput xv

et tamen dicimus longum tempus et breve tempus neque hoc nisi de 
praeterito aut futuro dicimus. Praeteritum tempus longum verbi gratia 
vocamus ante centum annos, futurum itidem longum post centum annos, 
breve autem praeteritum sic, ut puta dicamus ante decem dies, et breve 
futurum post decem dies. sed quo pacto longum est aut breve, quod non 
est? Praeteritum enim iam non est et futurum nondum est. non itaque 
dicamus: „longum est“, sed dicamus de praeterito: „longum fuit“, et de 
futuro: „longum erit“.
Domine meus, lux mea, nonne et hic veritas tua deridebit hominem? 
Quod enim longum fuit praeteritum tempus, cum iam esset praeteritum, 
longum fuit, an cum adhus praesens esset? Tunc enim poterat esse lon
gum, quando erat, quod esset longum; praeteritum vero iam non erat; 
unde nec longum esse poterat, quod omnino non erat.
non ergo dicamus: „longum fuit praeteritum tempus“; neque enim in
veniemus, quid fuerit longum, quando, ex quo praeteritum est, non est, 
sed dicamus: „Longum fuit illud praesens tempus“, quia cum praesens 
esset, longum erat. nondum enim praeterierat, ut non esset, et ideo erat, 
quod longum esse posset; postea vero quam praeteriit, simul et longum 
esse destitit, quod esse destitit.
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Dar cum este cu putinţă ca două din aceste timpuri, trecutul şi viitorul, 
să existe, de vreme ce, pe de o parte, trecutul deja nu mai este, iar viitorul, 
pe de altă parte, nu este încă? cât priveşte prezentul, dacă ar fi întot
deauna prezent şi nu sar scurge în trecut, atunci el nu ar mai fi timp, ci 
eternitate. Dacă, pentru a fi timp, prezentul trebuie să se scurgă în trecut, 
atunci cum mai putem afirma despre prezent că este, atâta timp cât el nu 
are drept temei decât faptul că nu va mai fi? Prin urmare, nu putem 
afirma că timpul este decât în măsura în care tinde să nu existe73.

capitolul al xv-lea
Despre marile dificultăţi în definirea 

conceptului de durată

Şi totuşi, spunem că un timp e lung, că alt timp e scurt, dar nu spunem 
aceasta decât despre trecut sau despre viitor. De exemplu, spunem mereu 
despre un timp trecut că este lung atunci când ceva sa petrecut cu o sută 
de ani înainte şi, la fel, despre un timp viitor că este lung atunci când ceva 
se va petrece peste o sută de ani. un timp trecut sau un timp viitor sunt 
socotite scurte atunci când ceva sa petrecut doar de zece zile sau, respec
tiv, urmează să se petreacă peste zece zile. Dar cum poate fi scurt sau lung 
ceva care nu este? căci trecutul deja nu mai există, iar viitorul nu există 
încă. nu vom spune deci: „Timpul este lung“, ci vom spune despre trecut 
că „a fost lung“, iar despre viitor, că „va fi lung“.
Doamne, tu, Lumina mea, oare nu şi în acest caz Adevărul tău îi va face 
de ruşine pe oameni? căci, mă întreb, acest timp trecut, despre care 
spunem că a fost lung, a fost el aşa când deja era trecut, sau când era încă 
prezent? el nu ar fi putut fi lung decât în măsura în care ar fi fost ceva în 
stare să fie lung; odată trecut însă, timpul nu mai există şi, prin urmare, 
nu ar fi putut fi lung, de vreme ce nar fi fost deloc.
să nu mai spunem, aşadar, că „timpul trecut a fost lung“. căci nu vom 
putea găsi în el ceva care să fie lung, din simplul motiv că, odată ce a 
devenit trecut, el încetează să mai existe; am putea spune mai departe că 
timpul a fost lung cât a fost prezent, deoarece el a fost lung în măsura în 
care a fost prezent. el însă nu a devenit trecut, aşa încât să nu mai existe, 
şi de aceea a fost ceva care putea să fie lung; dar, îndată ce a trecut, el a 
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Videamus ergo, o anima humana, utrum praesens tempus possit esse 
longum: datum enim tibi est sentire moras atque metiri. Quid responde
bis mihi? 
An centum anni praesentes longum tempus est? Vide prius, utrum possint 
praesentes esse centum anni. si enim primus eorum annus agitur, ipse 
praesens est, nonaginta vero et novem futuri sunt, et ideo nondum sunt: 
si autem secundus annus agitur, iam unus est praeteritus, alter praesens, 
ceteri futuri. Atque ita mediorum quemlibet centenarii huius annum 
praesentem posuerimus: ante illum praeteriti erunt, post illum futuri. 
Quocirca centum anni praesentes esse non poterunt.
Vide saltem, utrum qui agitur unus ipse sit praesens. et eius enim si 
primus agitur mensis, futuri sunt ceteri, si secundus, iam et primus prae
teriit et reliqui nondum sunt. ergo nec annus, qui agitur, totus est prae
sens, et si non totus est praesens, non annus est praesens. Duodecim enim 
menses annus est, quorum quilibet unus mensis, qui agitur, ipse praesens 
est, ceteri aut praeteriti aut futuri. Quamquam neque mensis, qui agitur, 
praesens est, sed unus dies: si primus, futuris ceteris, si novissimus, praete
ritis ceteris, si mediorum quilibet, inter praeteritos et futuros. 

ecce praesens tempus, quod solum inveniebamus longum appellandum, 
vix ad unius diei spatium contractum est. sed discutiamus etiam ipsum, 
quia nec unus dies totus est praesens. nocturnis enim et diurnis horis 
omnibus viginti quattuor expletur, quarum prima ceteras futuras habet, 
novissima praeteritas, aliqua vero interiectarum ante se praeteritas, post 
se futuras. et ipsa una hora fugitivis particulis agitur: quidquid eius avo
lavit, praeteritum est, quidquid ei restat, futurum. si quid intellegitur 
temporis, quod in nullas iam vel minutissimas momentorum partes dividi 
possit, id solum est, quod praesens dicatur; quod tamen ita raptim a 
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încetat imediat şi să mai fie lung, deoarece a încetat pur şi simplu să mai 
existe.
să vedem acum, o, suflet al omului, dacă timpul prezent poate fi lung; 
căci ţie ţia fost dăruită putinţa de a percepe şi de a măsura intervalele de 
timp. ce răspuns îmi vei da?
oare o sută de ani prezenţi reprezintă un timp lung? Mai înainte de a 
răspunde, să vedem însă dacă o sută de ani este cu putinţă să fie prezenţi. 
Dacă ne aflăm în primul din aceşti o sută de ani, acesta este prezent. În 
schimb, ceilalţi nouăzeci şi nouă de ani sunt viitori şi, ca atare, ei încă nu 
există. Dacă ne aflăm însă în cel deal doilea an, un an a trecut, al doilea 
este prezent, iar toţi ceilalţi urmează să vină. În acelaşi fel, oricare ar fi 
anul pe care îl socotim prezent din cei o sută care alcătuiesc un secol, toţi 
anii care au fost înaintea lui vor fi trecuţi, iar cei care urmează după el vor 
fi viitori. Aceasta dovedeşte că o sută de ani nu pot fi prezenţi toţi în 
acelaşi timp.
să vedem acum dacă acest singur an în care ne aflăm este măcar el însuşi 
prezent. Dacă ne aflăm în prima lună, celelalte unsprezece urmează să 
vină; dacă suntem în a doua lună, prima deja a trecut, iar celelalte zece 
nu sunt încă venite. Aşadar, anul în care ne aflăm nu este prezent în între
gime şi dacă nu este prezent în întregime înseamnă că nu putem spune 
că un an este prezent; căci un an este alcătuit din douăsprezece luni şi 
fiecare dintre ele, oricare ar fi ea, este prezentă atunci când ne aflăm în ea, 
celelalte luni fiind fie prezente, fie viitoare. nu putem spune nici măcar 
că luna în care ne aflăm este prezentă în întregime, ci doar una din zilele 
ei: dacă este prima zi, toate celelalte sunt viitoare; dacă este ultima zi, toate 
celelalte sunt trecute; în sfârşit, dacă este o zi de la mijlocul lunii, ea se 
află între cele trecute şi cele care urmează să vină.
iată deci că timpul prezent, singurul pe care lam găsit cu putinţă să fie 
numit lung, se restrânge cu greu la durata unei singure zile. Dar să exa
minăm mai îndeaproape chiar şi această unică zi, căci nici ea nu este 
prezentă în întregime. orele de noapte şi cele de zi însumează împreună 
douăzeci şi patru; în relaţie cu prima oră, toate celelalte sunt viitoare; în 
relaţie cu ultima oră, toate celelalte sunt trecute; oricare dintre orele in
termediare urmează după cele care o precedă şi le precedă, la rândul ei, 
pe cele care o urmează. Dar chiar şi această unică oră este, la rândul ei, 
alcătuită din numeroase clipe fugare: clipele care au zburat înseamnă 
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futuro in praeteritum transvolat, ut nulla morula extendatur. nam si 
extenditur, dividitur in praeteritum et futurum: praesens autem nullum 
habet spatium.
ubi est ergo tempus, quod longum dicamus? An futurum? non quidem 
dicimus: longum est, quia nondum est quod longum sit, sed dicimus: 
longum erit. Quando igitur erit? si enim et tunc adhuc futurum erit, non 
erit longum, quia quid sit longum nondum erit: si autem tunc erit lon
gum, cum ex futuro quod nondum est esse iam coeperit et praesens 
factum erit, ut possit esse quod longum sit, iam superioribus vocibus 
clamat praesens tempus longum se esse non posse.

caput xvi

et tamen, Domine, sentimus intervalla temporum et comparamus sibi
met et dicimus alia longiora et alia breviora. Metimus etiam, quanto sit 
longius aut brevius illud tempus quam illud et respondemus duplum esse 
hoc vel triplum, illud autem simplum aut tantum hoc esse quantum illud. 
sed praetereuntia metimur tempora, cum sentiendo metimur; praeterita 
vero, quae iam non sunt, aut futura, quae nondum sunt, quis metiri 
potest, nisi forte audebit quis dicere metiri posse quod non est? cum ergo 
praeterit tempus, sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quo
niam non est, non potest. 
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trecut, clipele care rămân încă înseamnă viitor. De fapt, singurul timp 
care ar putea fi denumit prezent, dacă am putea gândi aşa ceva, ar fi un 
moment care să nu poată fi împărţit în alte secvenţe de timp, oricât de 
mici ar fi acestea; acest moment zboară aşa de repede din trecut în viitor, 
încât el nu are nici un fel de extensie în timp74. căci, dacă ar avea vreo 
extensie în timp, ar putea fi împărţit în trecut şi viitor; timpul prezent 
însă nu are nici o durată.
Dacă lucrurile stau aşa, unde se află atunci timpul pe care săl putem numi 
lung? să fie viitorul? Dar nu putem spune despre viitor că este lung, de 
vreme ce el nu există încă, pentru a putea să fie lung. spunem mai degrabă 
că va fi lung. Dar când va fi lung? Dacă pentru moment el este încă viitor, 
nu poate fi lung, deoarece nu există încă, pentru a fi lung; dar dacă el va 
fi lung atunci când va ieşi din viitorul care încă nu există şi va primi fiinţă, 
devenind prezent şi îndeplinind astfel condiţia de a putea fi lung – ei bine, 
atunci sare timpul prezent şi ne strigă, cu cuvintele de mai sus, că el nu 
poate fi lung!

capitolul al xvi-lea
Timpul poate fi măsurat doar în momentul 

scurgerii sale

Şi totuşi, Doamne, noi percepem intervalele de timp, le comparăm între 
ele şi spunem că unele sunt mai lungi, iar altele mai scurte. Măsurăm cu 
cât un interval de timp este mai lung sau mai scurt decât altul, iar rezul
tatul măsurătorii ne spune că unul este de două sau de trei ori mai lung 
decât celălalt sau că raportul este simplu, amândouă fiind la fel de lungi. 
Măsurătoarea o facem însă în momentul scurgerii timpului, căci aceasta 
este determinată de percepţia pe care o avem asupra lui. cine ar putea 
însă pretinde că e cu putinţă să măsurăm timpul trecut, care deja nu mai 
există, sau timpul viitor, care nu există încă? Poate doar cineva care ar 
îndrăzni să afirme că este cu putinţă să măsurăm ceva ce nu există! În 
concluzie, timpul poate fi măsurat doar în timp ce se scurge; odată trecut, 
el nu mai poate fi măsurat, deoarece nu mai există.
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caput xvii

Quaero, pater, non affirmo: deus meus, praeside mihi et rege me.
Quisnam est, qui dicat mihi non esse tria tempora, sicut pueri didicimus 
puerosque docuimus, praeteritum, praesens et futurum, sed tantum prae
sens, quoniam illa duo non sunt? An et ipsa sunt, sed ex aliquo procedit 
occulto, cum ex futuro fit praesens, et in aliquod recedit occultum, cum 
ex praesenti fit praeteritum? nam ubi ea viderunt qui futura cecinerunt, 
si nondum sunt? neque enim potest videri id quod non est. et qui 
narrant praeterita, non utique vera narrarent, si animo illa non cernerent: 
quae si nulla essent, cerni omnino non possent. sunt ergo et futura et 
praeterita.

caput xviii

sine me, Domine, amplius quaerere, spes mea; non conturbetur intentio mea.
si enim sunt futura et praeterita, volo scire, ubi sint. Quod si nondum 
valeo, scio tamen, ubicumque sunt, non ibi ea futura esse aut praeterita, 
sed praesentia. nam si et ibi futura sunt, nondum ibi sunt, si et ibi praete
rita sunt, iam non ibi sunt. ubicumque ergo sunt, quaecumque sunt, non 
sunt nisi praesentia. Quamquam praeterita cum vera narrantur, ex me
moria proferuntur non res ipsae, quae praeterierunt, sed verba concepta 
ex imaginibus earum, quae in animo velut vestigia per sensus praetere
undo fixerunt. Pueritia quippe mea, quae iam non est, in tempore prae
t erito est, quod iam non est; imaginem vero eius, cum eam recolo et 
narro, in praesenti tempore intueor, quia est adhuc in memoria mea.
utrum similis sit causa etiam praedicendorum futurorum, ut rerum, quae 
nondum sunt, iam exsistentes praesentiantur imagines, confiteor, Deus 
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capitolul al xvii-lea
În ce măsură timpul viitor şi timpul trecut  

există

eu doar mă întreb, Părinte, nu afirm cu tărie ceva. Dumnezeul meu, 
veghează asupra mea şi călăuzeştemă!
cineva ar putea sămi spună că nu există trei timpuri, trecut, prezent şi 
viitor, aşa cum am învăţat când am fost copii şi cum îi învăţăm şi noi, la 
rândul nostru, pe alţi copii, ci doar un singur timp, prezentul, pentru că 
celelalte două, trecutul şi viitorul, nu există. o altă ipoteză ar fi aceea că 
trecutul şi viitorul există, dar timpul iese dintrun fel de adăpost ascuns 
atunci când devine din viitor prezent şi se retrage în alt ascunziş când din 
prezent devine trecut. Dacă nu ar fi aşa, cum ar fi putut vedea profeţii75 
viitorul, de vreme ce el nu exista? căci ceva care nu există nu poate fi 
văzut. De asemenea, cei care relatează întâmplări trecute nu lear putea 
relata în mod veridic dacă nu lear distinge prin spiritul lor; dar, dacă 
trecutul ar fi neant, ar fi fost cu neputinţă să fie distins în vreun fel. Aşadar, 
trebuie să admitem că viitorul şi trecutul există şi ele.

capitolul al xviii-lea
În ce măsură viitorul poate fi prezis

Îngăduiemi, Doamne, să cercetez mai departe, tu, speranţa mea! 76 fă ca 
nimic să numi tulbure gândurile!
Dacă viitorul şi trecutul există, vreau să ştiu unde se află ele. Dacă nu sunt 
încă în stare de această cunoaştere, ştiu cel puţin că, oriunde sar afla, ele 
nu există acolo ca viitor sau ca trecut, ci ca prezent. căci, dacă viitorul 
sar afla acolo în calitate de viitor, el nu ar exista încă, iar dacă trecutul 
sar afla acolo în calitate de trecut, el deja nu ar mai exista. Aşadar, ori
unde sar afla şi orice ar fi, ele nu există decât în măsura în care sunt 
prezente. când relatăm cu exactitate fapte trecute, din mintea noastră nu 
ies faptele ca atare, care sau petrecut, ci cuvintele născute din imaginile 
lucrurilor care, trecând prin simţurile noastre, sau întipărit în spiritul 
nostru ca un fel de urme77. Propria mea copilărie, care nu mai există, se 
află întrun timp trecut; dar când mio amintesc şi o descriu, imaginea ei 
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meus, nescio. illud sane scio, nos plerumque praemeditari futuras actio
nes nostras eamque praemeditationem esse praesentem, actionem autem, 
quam praemeditamur, nondum esse, quia futura est; quam cum aggressi 
fuerimus et quod praemeditabamur agere coeperimus, tunc erit illa actio, 
quia tunc non futura, sed praesens erit.

Quoquo modo se itaque habeat arcana praesensio futurorum, videri nisi 
quod est non potest. Quod autem iam est, non futurum sed praesens est. 
cum ergo videri dicuntur futura, non ipsa, quae nondum sunt, id est 
quae futura sunt, sed eorum causae vel signa forsitan videntur, quae iam 
sunt: ideo non futura, sed praesentia sunt iam videntibus, ex quibus fu
tura praedicantur animo concepta. Quae rursus conceptiones iam sunt, 
et eas praesentes apud se intuentur qui illa praedicunt.
Loquatur mihi aliquod exemplum tanta rerum numerositas. 
intueor auroram: oriturum solem praenuntio. Quod intueor, praesens 
est, quod praenuntio, futurum: non sol futurus, qui iam est, sed ortus 
eius, qui nondum est: tamen etiam ortum ipsum nisi animo imaginarer, 
sicut modo cum id loquor, non eum possem praedicere. sed nec illa 
aurora, quam in caelo video solis ortus est, quamvis eum praecedat nec 
illa imaginatio in animo meo: quae duo praesentia cernuntur ut futurus 
ille ante dicatur.
futura ergo nondum sunt et si nondum sunt, non sunt, et si non sunt, 
videri omnino non possunt; sed praedici possunt ex praesentibus, quae 
iam sunt et videntur.
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o contemplu la timpul prezent, deoarece această imagine a ei se află încă 
în memoria mea.
Dacă la fel se petrec lucrurile şi în cazul prezicerii viitorului, aşa încât 
spiritul să perceapă în avans imaginile deja existente ale unor lucruri care 
încă nu există – îţi mărturisesc, Dumnezeul meu, că nu ştiu! ceea ce ştiu 
însă foarte bine este că de cele mai multe ori ne gândim la ceea ce avem 
de gând să facem înainte de a face acel lucru, iar această gândire prelimi
nară are loc în prezent, deşi acţiunea la care ne gândim nu există încă, 
deoarece este viitoare; dar când neam pornit să săvârşim ceea ce neam 
gândit, când am început acţiunea respectivă, atunci ea va exista, căci nu 
mai este viitoare, ci prezentă.
oricare ar fi natura acestei tainice presimţiri a viitorului, e sigur că nu este 
cu putinţă să vedem cu adevărat decât ceea ce există. iar ceea ce există deja 
nu este viitor, ci este prezent. De aceea, când vorbim de prezicerea viitoru
lui, avem în vedere nu lucruri care nu există, adică lucruri care urmează să 
se petreacă, ci, probabil, nişte cauze sau nişte semne ale acestora, cauze şi 
semne care există deja. Astfel, aceste cauze şi semne nu sunt viitoare, ci sunt 
chiar prezente în faţa celor care le văd şi, cu ajutorul lor, spiritul concepe 
şi prezice viitorul. Aceste concepte există deja şi cei care prezic viitorul le 
contemplă în interiorul spiritului lor ca şi cum ar fi prezente.
Dar să lăsăm să vorbească un exemplu oarecare, din mulţimea celor care 
pot fi date.
să presupunem că privesc zorii zilei: prevăd că soarele va răsări. ceea ce 
văd înaintea mea este ceva prezent, ceea ce prevăd este ceva viitor; vreau 
să spun că nu soarele este ceva viitor, căci el există deja, ci răsăritul lui este 
viitor, deoarece încă nu există. Dar chiar şi acest răsărit, dacă nu aş avea în 
minte imaginea lui, aşa cum o am acum când vorbesc, nu laş putea prezice. 
Zorii zilei, pe care îi observ pe cer, nu sunt totuşi răsăritul soarelui, deşi îl 
precedă, şi nu sunt nici imaginea care se formează în spiritul meu cu privire 
la răsărit; eu le contemplu însă pe amândouă, zorii zilei şi imaginea răsă
ritului, ca fiind prezente, şi pe baza lor pot prezice fenomenul care urmează 
să se producă.
Aşadar, viitorul nu există încă, iar dacă nu există încă înseamnă că nu există 
deloc şi, neexistând, este absolut cu neputinţă să fie văzut; el poate fi însă 
prezis pe baza lucrurilor prezente, care există deja şi care pot fi văzute.
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caput xix

Tu itaque, regnator creaturae tuae, quis est modus, quo doces animas ea 
quae futura sunt? Docuisti enim prophetas tuos. Quisnam ille modus est, 
quo doces futura, cui futurum quicquam non est? Vel potius de futuris 
doces praesentia? nam quod non est, non doceri utique potest. nimis 
longe est modus iste ab acie mea; invaluit; ex me non potero ad illum, 
potero autem ex te, cum dederis tu, dulce lumen occultorum oculorum 
meorum.

caput xx

Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec 
proprie dicitur: tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sed 
fortasse proprie diceretur: tempora sunt tria, praesens de praeteritis, pra
esens de praesentibus, praesens de futuris. sunt enim haec in anima tria 
quaedam et alibi ea non video, praesens de praeteritis memoria, praesens 
de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio. si haec per
mittimur dicere, tria tempora video fateorque, tria sunt.
Dicatur etiam: „tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum“, 
sicut abutitur consuetudo; dicatur. ecce non curo nec resisto nec repre
hendo, dum tamen intellegatur, quod dicitur, neque id, quod futurum 
est, esse iam, neque id, quod praeteritum est. Pauca sunt enim, quae 
proprie loquimur, plura non proprie, sed agnoscitur quid velimus.



 confesiuni – Xi 569

25

26

capitolul al xix-lea
oamenii nu pot prevedea viitorul  

decât prin bunăvoinţa lui Dumnezeu

Dar tu, care eşti stăpânitor peste tot ceea ce ai creat, în ce mod comunici 
sufletelor oamenilor viitorul? e drept, lai comunicat profeţilor tăi. Şi 
totuşi, în ce mod ne comunici viitorul nouă, dacă pentru tine nimic nu 
este viitor? Mai bine zis, în ce mod ne comunici semnele prezente ale 
unor lucruri viitoare? căci ceea ce nu există, fireşte, nu poate fi comuni
cat. Modul în care o faci este, mărturisesc, foarte departe de puterea mea 
de înţelegere şi mă covârşeşte; prin mine însumi nu aş putea să cuprind78 
această taină; dar aş putea să o înţeleg cu ajutorul tău, dacă mil vei da, 
tu, dulce lumină a ochilor mei79 celor tainici.

capitolul al xx-lea
formulare concluzivă a disocierilor 

de până acum

Din ce am spus până acum, un lucru apare clar şi evident: nici viitorul şi 
nici trecutul nu există. De aceea, nu este corect să spunem că există trei 
timpuri, trecut, prezent şi viitor, ci ar fi mai bine poate să spunem că 
există trei timpuri, şi anume prezentul lucrurilor trecute, prezentul lucru
rilor prezente şi prezentul lucrurilor viitoare. Aceste trei moduri ale tim
pului există în spirit şi nu văd unde altundeva; prezentul lucrurilor trecute 
este memoria, prezentul lucrurilor prezente este contemplarea directă, iar 
prezentul lucrurilor viitoare este starea de aşteptare80. Dacă îmi este îngă
duit să întrebuinţez aceste expresii, atunci da, constat şi accept că există 
trei timpuri.
fie, să se spună în continuare: „există trei timpuri, trecutul, prezentul şi 
viitorul“, de vreme ce această exprimare greşită nea intrat în obişnuinţă. 
Da, fie, să se spună aşa! nu îmi mai pasă, nu mă împotrivesc şi nu îi critic 
pe cei care se exprimă în acest fel, cu condiţia să înţeleagă ceea ce spun şi 
să nuşi închipuie că viitorul există deja sau că trecutul mai există încă. 
Doar rareori ne exprimăm cu exactitate, cele mai multe dintre exprimările 
noastre sunt inexacte81, dar se înţelege totuşi ce voim să spunem.
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caput xxi

Dixi ergo paulo ante, quod praetereuntia tempora metimur, ut possimus 
dicere duplum esse hoc temporis ad illud simplum aut tantum hoc quan
tum illud et si quid aliud de partibus temporum possumus renuntiare 
metiendo.
Quocirca, ut dicebam, praetereuntia metimur tempora, et si quis mihi dicat: 
„unde scis?“, respondeam: „scio quia metimur, nec metiri quae non sunt 
possumus, et non sunt praeterita vel futura.“ Praesens vero tempus quomodo 
metimur, quando non habet spatium? Metitur ergo, cum praeterit, cum 
autem praeterierit, non metitur; quid enim metiatur, non erit.
sed unde et qua et quo praeterit, cum metitur? unde nisi ex futuro? Qua 
nisi per praesens? Quo nisi in praeteritum? ex illo ergo, quod nondum 
est, per illud, quod spatio caret, in illud, quod iam non est.
Quid autem metimur nisi tempus in aliquo spatio? neque enim dicimus 
simpla et dupla et tripla et aequalia et si quid hoc modo in tempore dicimus 
nisi spatia temporum. in quo ergo spatio metimur tempus praeteriens? 
utrum in futuro, unde praeterit? sed quod nondum est, non metimur. An 
in praesenti, qua praeterit? sed nullum spatium non metimur. An in praete
rito, quod praeterit? sed quod iam non est, non metimur.



 confesiuni – Xi 571

27

capitolul al xxi-lea
Despre dificultatea de a găsi o unitateetalon 

pentru măsurarea timpului

Am afirmat deci puţin mai sus că măsurăm timpul în momentul când se 
află în curgere. În acest fel ne este cu putinţă să spunem că un anumit 
interval de timp este dublu faţă de cel pe care îl socotim simplu sau că 
este egal cu acesta şi să indicăm orice alt interval de timp dintre cele pe 
care suntem în stare să le măsurăm.
Aşadar, după cum spuneam, măsurăm timpul în momentul în care se află 
în curgere; dacă mar întreba cineva: „De unde ştii aceasta?“, aş răspunde: 
„Ştiu fiindcă măsurăm timpul şi nu este cu putinţă să măsurăm ceea ce nu 
există, iar trecutul şi viitorul nu există.“ Dar atunci cum măsurăm prezen
tul, atâta vreme cât el nu are durată? Prezentul trebuie deci măsurat când 
se află în curgere; el nu mai poate fi măsurat după ce a trecut, deoarece nu 
va mai fi nimic de măsurat.
Dar, atunci când îl măsurăm, de unde vine timpul, pe unde trece şi în
cotro se îndreaptă? De unde să vină, dacă nu din viitor? Pe unde să treacă, 
dacă nu prin prezent? Încotro să se îndrepte, dacă nu spre trecut? cu alte 
cuvinte, ieşit din ceva ce nu există încă, trece prin ceva care este lipsit de 
durată şi se îndreaptă spre ceva care deja nu mai există.
Dar ce altceva măsurăm, dacă nu timpul dintrun anumit interval? când 
vorbim despre durate simple, duble, triple, egale sau despre alte raporturi 
asemănătoare, nu ne referim la altceva decât la nişte intervale de timp. Dar 
de ce fel de interval ne folosim oare pentru a măsura timpul? oare de vii
torul din care el se scurge? Ştim însă că nu se poate măsura ceea ce încă nu 
există. oare de prezentul prin care el se scurge? Dar ceva lipsit de întindere 
ştim că nu se poate măsura! Atunci de trecutul spre care el se îndreaptă? 
Dar nu poţi măsura ceea ce deja nu mai există.
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caput xxii

exarsit animus meus nosse istuc implicatissimum aenigma. noli claudere, 
Domine Deus meus, bone pater, per christum obsecro, noli claudere 
desiderio meo ista et usitata et abdita, quominus in ea penetret et dilu
cescant allucente misericordia tua, Domine. Quem percontabor de his? 
et cui fructuosius confitebor imperitiam meam nisi tibi, cui non sunt 
molesta studia mea flammantia vehementer in scripturas tuas? Da quod 
amo: amo enim, et hoc tu dedisti. da, pater, qui vere nosti data bona dare 
filiis tuis, da, quoniam suscepi cognoscere et labor est ante me donec 
aperias. Per christum obsecro, in nomine eius sancti sanctorum nemo 
mihi obstrepat. et ego credidi, propter quod et loquor. Haec est spes mea; 
ad hanc vivo, ut contempler delectationem Domini. ecce veteres posuisti dies 
meos et transeunt, et quomodo, nescio.
et dicimus tempus et tempus, tempora et tempora: „Quamdiu dixit hoc 
ille“, „Quamdiu fecit hoc ille“ et „Quam longo tempore illud non vidi“ 
et „Duplum temporis habet haec syllaba ad illam simplam brevem“. 
Dicimus haec et audimus haec et intellegimur et intellegimus. Manifes
tissima et usitatissima sunt, et eadem rursus nimis latent et nova est in
ventio eorum.
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capitolul al xxii-lea
expresiile referitoare la timp sunt greu  

de interpretat, în ciuda aparentei lor simplităţi

spiritul meu se mistuie în dorinţa aprinsă de a rezolva această întorto
cheată enigmă. Doamne, Dumnezeul meu, preabunule Părinte, te implor 
în numele lui Hristos, nu închide în faţa dorinţei mele intrarea către 
aceste taine atât de ascunse şi, deopotrivă, atât de familiare! făo să pă
trundă în adâncurile lor şi fă, Doamne, ca ele să se limpezească prin 
strălucirea îndurării tale. cui să cer lămurire despre ele? Şi cui săi măr
turisesc mai cu folos nepriceperea mea, dacă nu ţie, Doamne, căruia nu 
îţi este neplăcută nestăpânita înfocare cu care mă apropii de scripturile 
tale? Dămi, Doamne, ceea ce iubesc! căci, dacă iubesc, tu eşti acela care 
miai dăruit faptul de a iubi. Dămi aceasta, Părinte, căci cu adevărat tu 
ştii să dai fiilor tăi daruri bune82. Dămile, deoarece miam luat asupra 
mea sarcina să le cunosc şi anevoios lucru este acesta înaintea mea83, până 
când tu mi le vei dezvălui. Te implor, în numele lui Hristos, în numele 
lui, al sfântului între sfinţi, să faci ca nimeni să numi pună piedici pe 
acest drum. iar eu crezutam şi pentru aceasta ţiam vorbit84. Aceasta este 
speranţa mea, pentru aceasta trăiesc: ca să contemplu frumuseţea Do m
nului85. Iată, bătrâne zile miai hotărât86, ele se scurg, dar eu nu ştiu în 
ce chip!
Vorbim neîncetat despre timp şi iar despre timp, despre timpuri şi iar 
despre timpuri, punând întrebări precum: „cât timp a vorbit acest om?“, 
„cât timp ia trebuit celuilalt să facă ceva?“, „De cât timp nu am mai 
văzut un anumit lucru?“ sau „Această silabă are o durată dublă faţă de 
cealaltă, care este simplă“. rostim toate acestea şi le auzim rostite de alţii, 
suntem înţeleşi noi înşine şii înţelegem şi noi pe ceilalţi. sunt expresii 
foarte limpezi şi foarte des întrebuinţate, şi totuşi ele ascund mereu ceva 
şi interpretarea lor este mereu alta.
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caput xxiii

Audivi a quodam homine docto, quod solis et lunae ac siderum motus 
ipsa sint tempora, et non annui. cur enim non potius omnium corporum 
motus sint tempora? An vero, si cessarent caeli lumina et moveretur rota 
figuli, non esset tempus, quo metiremur eos gyros et diceremus aut aequa
libus agi, aut si alias tardius, alias velocius moveretur, alios magis diutur
nos esse, alios minus? Aut cum hoc diceremus, non et nos in tempore 
loqueremur aut essent in verbis nostris aliae longae syllabae, aliae breves, 
nisi quia illae longiore tempore sonuissent, istae breviore? 
Deus, dona hominibus videre in parvo communes notitias rerum par
varum atque magnarum. sunt sidera et luminaria caeli in signis et in 
temporibus et in diebus et in annis. sunt vero; sed nec ego dixerim circu
itum illius ligneolae rotae diem esse, nec tamen ideo tempus non esse ille 
dixerit. 

ego scire cupio vim naturamque temporis, quo metimur corporum mo
tus et dicimus illum motum verbi gratia tempore duplo esse diuturniorem 
quam istum. nam quaero, quoniam dies dicitur non tantum mora solis 
super terram, secundum quod aliud est dies, aliud nox, sed etiam totius 
eius circuitus ab oriente usque ad orientem, secundum quod dicimus: 
„Tot dies transierunt“ – cum suis enim noctibus dicuntur tot dies, nec 
extra reputantur spatia noctium – quoniam ergo dies expletur motu solis 
atque circuitu ab oriente usque ad orientem, quaero, utrum motus ipse 
sit dies an mora ipsa, quanta peragitur, an utrumque.
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capitolul al xxiii-lea
ca orice activitate, şi vorbirea umană  

se desfăşoară în timp

Lam auzit odată pe un om învăţat spunând că timpul nar fi altceva 
decât mişcările soarelui, ale lunii şi ale stelelor87, dar nu am putut încu
viinţa această aserţiune. căci atunci, mă întreb cu aceeaşi îndreptăţire, de 
ce timpul nu ar fi mişcarea tuturor corpurilor? Dacă luminătorii cerului 
şiar înceta alergarea lor, dar roata unui olar ar continua să se învârtă, oare 
nar mai exista timpul prin care săi măsurăm rotirile şi care să ne îngăduie 
să spunem că acestea se petrec la răstimpuri egale sau că se succedă când 
mai lent, când mai rapid, că unele sunt mai lungi, iar altele, mai scurte?88 
În chiar momentul în care vorbim despre aceste lucruri, oare nu în timp 
ne desfăşurăm vorbirea? oare în cuvintele noastre ar mai fi silabe lungi 
şi silabe scurte89 dacă unele nu ar suna un timp mai îndelungat, iar altele, 
un timp mai scurt?
o, Dumnezeule, dăle oamenilor îngăduinţa să priceapă, printrun exem
plu simplu, care sunt înţelesurile comune lucrurilor mărunte şi celor mari. 
există aştri şi luminători ai cerului, semne care să mărginească anotimpurile, 
zilele şi anii90; da, nu este nici o îndoială! Dar, aşa cum nici eu nu pot să 
susţin că o rotire a micii roţi de lemn a olarului înseamnă o zi, tot aşa nici 
învăţatul respectiv nu poate să susţină că rostirea aceea nu reprezintă o 
secvenţă de timp.

câteva ipoteze greşite referitoare 
la natura timpului

Doresc, aşadar, să cunosc puterea şi esenţa91 timpului, cu ajutorul căruia 
măsurăm mişcările corpurilor şi spunem, de exemplu, că o anumită miş
care se întinde în timp de două ori mai mult decât alta. Am în vedere 
faptul că folosim cuvântul zi ca să semnificăm nu numai durata de timp 
cât soarele se află deasupra pământului, perioadă care determină deose
birea dintre zi şi noapte, ci şi întregul parcurs al soarelui, de la răsărit până 
la apus. Această perioadă o avem în vedere când spunem: „Au trecut atâtea 
zile“, prin expresia „atâtea zile“ înţelegând deopotrivă nopţile, fiindcă 
nopţile nu sunt socotite separat. Aşadar, întrucât ziua se produce prin 
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si enim primum dies esset, dies ergo esset, etiamsi tanto spatio temporis 
sol cursum illum peregisset, quantum est horae unius. si secundum, non 
ergo esset dies, si ab ortu solis usque in ortum alterum tam brevis mora 
esset, quam est horae unius, sed viciens et quater circuiret sol, ut expleret 
diem. si utrumque, nec ille appellaretur dies, si horae spatio sol totum 
suum gyrum circuiret, nec ille, si sole cessante tantum temporis praeter
iret, quanto peragere sol totum ambitum de mane in mane adsolet. 
non itaque nunc quaeram, quid sit illud, quod vocatur dies, sed quid sit 
tempus, quo metientes solis circuitum diceremus eum dimidio spatio 
temporis peractum minus quam solet, si tanto spatio temporis peractus 
esset, quanto peraguntur horae duodecim, et utrumque tempus compa
rantes diceremus illud simplum, hoc duplum, etiamsi aliquando illo sim
plo, aliquando isto duplo sol ab oriente usque ad orientem circuiret.
nemo ergo mihi dicat caelestium corporum motus esse tempora, quia et 
cuiusdam voto cum sol stetisset, ut victoriosum proelium perageret, sol 
stabat, sed tempus ibat. Per suum quippe spatium temporis, quod ei 
sufficeret, illa pugna gesta atque finita est. 
Video igitur tempus quandam esse distentionem. sed video? An videre 
mihi videor? Tu demonstrabis, lux, veritas.
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mişcarea soarelui şi prin parcursul său de la răsărit până la apus, îmi pun 
întrebarea dacă ziua este mişcarea însăşi a soarelui, durata în care se pe
trece această mişcare sau amândouă împreună.
Dacă ziua ar fi doar timpul de mişcare al soarelui, atunci am avea de a face 
cu o zi chiar şi când soarele şiar împlini parcursul său pe durata unei 
singure ore. nici dacă ziua ar fi durata de mişcare a unui parcurs complet 
al soarelui nu am avea de a face cu o zi dacă perioada dintre două răsărituri 
de soare ar fi scurtă cât o singură oră; în acest caz, soarele ar trebui săşi 
reînceapă rotaţia de douăzeci şi patru de ori, ca să împlinească o zi. În 
sfârşit, dacă prin „zi“ înţelegem deopotrivă mişcarea soarelui şi durata de 
desfăşurare a unui parcurs întreg, nici în această ipoteză nu avem o zi cu 
adevărat, fie că soarele şiar încheia parcursul său întreg în intervalul unei 
singure ore, fie că, dacă soarele sar opri pe loc, sar scurge tot atâta timp 
cât iar fi trebuit de obicei ca săşi încheie întregul parcurs, de la o dimi
neaţă până la dimineaţa următoare.
nu voi mai pune deci întrebarea ce înţelegem atunci când rostim zi, ci 
voi încerca să aflu ce înseamnă timpul, cu ajutorul căruia măsurăm par
cursul soarelui, în aşa fel încât spunem că acesta şia terminat parcursul 
în jumătate din timpul obişnuit dacă şia încheiat cursa întrun interval 
de douăsprezece ore; comparând aceste două durate, am putea spune că 
douăsprezece ore înseamnă o perioadă simplă, iar douăzeci şi patru de 
ore înseamnă o perioadă dublă, acest raport rămânând valabil chiar dacă 
parcursul soarelui de la răsărit până la apus ar dura câteodată perioada 
scurtă, alteori, perioada lungă.
Aşadar, nu accept ca cineva să afirme că timpul este mişcarea corpurilor 
cereşti; când sa oprit odinioară, la rugămintea unui om, din mersul lui 
pentru ai permite săşi desăvârşească victoria92, este adevărat că soarele a 
rămas nemişcat, dar timpul a curs în continuare. Lupta a fost purtată şi 
dusă până la capăt în intervalul de timp care îi era necesar.
Văd deci că timpul este un fel de extensie. Dar oare văd eu cu adevărat 
acest lucru? nu cumva mi se pare doar că văd? Tu eşti acela care mă vei 
lămuri, Lumina şi Adevărul meu.
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caput xxiv

iubes ut approbem, si quis dicat tempus esse motum corporis? non iubes. 
nam corpus nullum nisi in tempore moveri audio: tu dicis. ipsum autem 
corporis motum tempus esse non audio: non tu dicis. cum enim movetur 
corpus, tempore, metior, quamdiu moveatur, ex quo moveri incipit, donec 
desinat. et si non vidi, ex quo coepit, et perseverat moveri, ut non videam, 
cum desinit, non valeo metiri, nisi forte ex quo videre incipio, donec desi
nam. Quod si diu video, tantummodo longum tempus esse renuntio, non 
autem, quantum sit, quia et quantum cum dicimus collatione dicimus, 
velut: „Tantum hoc, quantum illud“ aut „Duplum hoc ad illud“ et quid 
aliud isto modo. si autem notare potuerimus locorum spatia, unde et quo 
veniat corpus, quod movetur, vel partes eius, si tamquam in torno movetur, 
possumus dicere, quantum sit temporis, ex quo ab illo loco usque ad illum 
locum motus corporis vel partis eius effectus est.
cum itaque aliud sit motus corporis, aliud, quo metimur quamdiu sit; 
quis non sentiat, quid horum potius tempus dicendum sit? nam si et 
varie corpus aliquando movetur, aliquando stat, non solum motum eius, 
sed etiam statum tempore metimur et dicimus: „Tantum stetit, quantum 
motum est“ aut „Duplo vel triplo stetit ad id quod motum est“ et si quid 
aliud nostra dimensio sive comprehenderit sive existimaverit, ut dici solet 
plus minus. 
non est ergo tempus corporis motus.
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capitolul al xxiv-lea
Timpul este o măsură a mişcării corpurilor

Îmi porunceşti să fiu de acord cu cineva care afirmă că timpul este mişca
rea unui obiect corporal? nu, desigur, nu îmi ceri aşa ceva. Înţeleg faptul 
că nici un corp nu se mişcă decât în timp; tu îmi spui aceasta. Dar că 
timpul ar fi însăşi mişcarea unui corp, aceasta nu o mai înţeleg, fiindcă nu 
tu mio spui93. când un corp se mişcă, eu măsor cu ajutorul timpului 
durata mişcării, din momentul în care începe şi până încetează. Dacă nu 
văd când corpul îşi începe mişcarea şi el şio continuă fără să văd când şia 
încetato, atunci numi este cu putinţă să măsor durata acestei mişcări, cu 
excepţia, poate, a momentului când am început şi până când încetez să o 
urmăresc. Dacă o urmăresc mai mult timp, pot să afirm doar că această 
mişcare are o durată lungă; nu pot să fac o determinare mai precisă, deoa
rece acest fapt presupune o comparaţie cu o măsură oarecare, ca atunci 
când spunem: „Această durată este tot atât de lungă cât cealaltă“, sau 
„Această durată este de două ori mai lungă decât cealaltă“, şi aşa mai de
parte. Dacă am putea însemna în spaţiu punctul de unde porneşte şi punc
tul în care ajunge un corp aflat în mişcare sau, în cazul unui corp rotinduse 
în jurul axei sale, distanţa între care se mişcă unele părţi ale sale, am putea 
spune în cât timp corpul respectiv sau, în al doilea caz, părţile acelui corp 
au efectuat mişcarea lor dintrun punct în altul.
Apare deci limpede că una este mişcarea unui corp şi altceva este măsu
rarea duratei acesteia. Aşa stând lucrurile, cine nuşi dă seama care din 
aceste două aspecte ar fi mai îndreptăţit să poarte numele de timp? uneori 
un corp se mişcă cu viteze inegale, alteori rămâne nemişcat; de aceea, cu 
ajutorul timpului măsurăm nu doar mişcarea, ci şi starea lui de repaus. 
ne exprimăm astfel: „A rămas nemişcat tot atâta timp cât sa aflat în 
mişcare“ sau „A rămas nemişcat de două sau de trei ori mai mult decât 
sa aflat în mişcare“; uneori indicăm alte raporturi, măsurate cu precizie 
sau, cum obişnuim să spunem, mai mult sau mai puţin exact.
Aşadar, timpul nu este mişcarea unui corp.
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caput xxv

et confiteor tibi, Domine, ignorare me adhuc, quid sit tempus, et rursus 
confiteor tibi, Domine, scire me in tempore ista dicere et diu me iam 
loqui de tempore atque ipsum diu non esse diu nisi mora temporis. 
Quomodo igitur hoc scio, quando quid sit tempus nescio? An forte 
nescio, quemadmodum dicam quod scio? ei mihi, qui nescio saltem quid 
nesciam! ecce, Deus meus, coram te, quia non mentior: sicut loquor, ita 
est cor meum. Tu illuminabis lucernam meam, Domine, Deus meus, 
illuminabis tenebras meas.

caput xxvi

nonne tibi confitetur anima mea confessione veridica metiri me tempora? 
itane, Domine Deus meus, metior et quid metiar nescio. Metior motum 
corporis tempore. item ipsum tempus nonne metior? An vero corporis 
motum metirer, quamdiu sit et quamdiu hinc illuc perveniat, nisi tempus, 
in quo movetur, metirer?
ipsum ergo tempus unde metior? An tempore breviore metimur longius 
sicut spatio cubiti spatium transtri? sic enim videmur spatio brevis sylla
bae metiri spatium longae syllabae atque id duplum dicere. ita metimur 
spatia carminum spatiis versuum et spatia versuum spatiis pedum et spa
tia pedum spatiis syllabarum et spatia longarum spatiis brevium, non in 
paginis – nam eo modo loca metimur, non tempora – sed cum voces 
pronuntiando transeunt et dicimus: „Longum carmen est, nam tot ver
sibus contexitur; longi versus, nam tot pedibus constant; longi pedes, nam 
tot syllabis tenduntur; longa syllaba est, nam dupla est ad brevem“. 
sed neque ita comprehenditur certa mensura temporis, quandoquidem fieri 
potest, ut ampliore spatio temporis personet versus brevior, si productius 
pronuntietur, quam longior, si correptius. ita carmen, ita pes, ita syllaba.
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capitolul al xxv-lea
un paradox: cu toate că nu ştim ce este timpul, 

ştim totuşi că vorbim în timp

Îţi mărturisesc, Doamne, că încă nu ştiu ce este timpul; mai mult încă – şi 
îţi mărturisesc, Doamne, şi acest lucru –, ştiu că toate acestea le spun în 
timp şi că de mult timp vorbesc aici numai despre timp, iar acest „mult 
timp“ nu este ceea ce este decât ca urmare a unui anumit răstimp care sa 
scurs. Dar cum oare ştiu acest lucru, de vreme ce nu ştiu ce este timpul? 
oare ştiu ce este timpul, dar nu ştiu, poate, cum să exprim acest fapt în 
cuvinte? cu atât mai rău pentru mine, care nu ştiu nici măcar ce nu ştiu! 
iată, Dumnezeule, mă aflu înaintea ta şi tu ştii că nu mint: nu vorbesc 
decât ce este în inima mea. Tu vei lumina lampa mea, Doamne, Dumnezeul 
meu, tu vei lumina întunericul meu94.

capitolul al xxvi-lea
cum poate fi timpul măsurat?

nu este oare adevărată mărturisirea pe care ţio face sufletul meu când îţi 
spune că eu măsor timpul? Şi astfel, Doamne, Dumnezeul meu, măsor 
ceva, dar nu ştiu ce măsor. cu ajutorul timpului măsor mişcarea unui 
corp. Dar măsor eu oare prin aceasta însuşi timpul? Aş putea oare să 
măsor mişcarea unui corp, adică durata ei, răstimpul care îi trebuie să 
ajungă dintrun punct întraltul, dacă nu măsor timpul în care această 
mişcare se petrece?
Dar cu ce să măsor timpul însuşi? Măsurăm oare un timp mai îndelungat 
cu ajutorul unui timp mai scurt aşa cum măsurăm lungimea unei bârne 
cu ajutorul lungimii unui cot? se pare că aşa măsurăm durata unei silabe 
lungi cu ajutorul duratei unei silabe scurte şi spunem că prima este de două 
ori mai lungă. La fel măsurăm lungimea poemelor prin mulţimea versu
rilor, lungimea versurilor prin numărul picioarelor metrice, lungimea pi
cioarelor metrice prin numărul silabelor şi, în sfârşit, durata silabelor lungi 
prin cea a silabelor scurte; nu le măsurăm pe pagini – căci în acest fel am 
măsura întinderea în spaţiu, nu pe cea în timp –, ci prin rostirea cuvinte
lor care se succedă; spunem atunci: „Acest poem este lung deoarece este 
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inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentionem: sed 
cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi. Quid enim metior, ob
secro, Deus meus, et dico aut indefinite: „Longius est hoc tempus quam 
illud“ aut etiam definite „Duplum est hoc ad illud?“ Tempus metior, scio; 
sed non metior futurum, quia nondum est, non metior praesens, quia 
nullo spatio tenditur, non metior praeteritum, quia iam non est. Quid 
ergo metior? An praetereuntia tempora, non praeterita? sic enim dixeram.

caput xxvii

insiste, anime meus, et attende fortiter: Deus adiutor noster; ipse fecit nos 
et non ipsi nos. Attende, ubi albescit veritas.
ecce puta vox corporis incipit sonare et sonat et adhuc sonat et ecce de
sinit, iamque silentium est, et vox illa praeterita est et non est iam vox. 
futura erat, antequam sonaret, et non poterat metiri, quia nondum erat, 
et nunc non potest, quia iam non est. Tunc ergo poterat, cum sonabat, 
quia tunc erat, quae metiri posset. sed et tunc non stabat; ibat enim et 
praeteribat. An ideo magis poterat? Praeteriens enim tendebatur in 
aliquod spatium temporis, quo metiri posset, quoniam praesens nullum 
habet spatium. 
si ergo tunc poterat, ecce puta altera coepit sonare et adhuc sonat conti
nuato tenore sine ulla distinctione: metiamur eam, dum sonat; cum enim 
sonare cessaverit, iam praeterita erit et non erit, quae possit metiri. 
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alcătuit din atâtea versuri; aceste versuri sunt lungi, căci conţin atâtea picioare 
metrice; aceste picioare metrice sunt lungi, căci ţin atâtea silabe; această 
silabă este lungă, deoarece este de două ori cât una scurtă.“
Dar chiar şi aşa, tot nu obţinem o măsură sigură a timpului, de vreme ce 
se poate întâmpla ca un vers mai scurt, rostit însă mai rar, să persiste mai 
mult timp în auz decât un vers mai lung, dar rostit mai repede. Tot aşa 
şi cu un poem, cu un picior metric sau cu o silabă.
De aceea, mi se pare mai potrivit să spunem că timpul nu este altceva 
decât o extensie, cu toate că nu ştiu extensiunea cărui lucru ar putea fi. 
nu ar fi surprinzător dacă ar fi chiar extensia spiritului. Te implor, Dum
nezeul meu, spunemi ce măsor eu atunci când spun fie întrun mod 
nedefinit: „Acest timp este mai lung decât celălalt“, fie întrun mod de
finit: „Acest timp este de două ori mai lung decât celălalt“! Ştiu deci că 
măsor timpul; dar nu măsor viitorul, fiindcă el încă nu există; nu măsor 
prezentul, pentru că nu are nici o extensie; nu măsor nici trecutul, fiindcă 
el deja nu mai există. Atunci ce măsor? Poate timpul aflat în desfăşurare, 
care încă nu sa scurs? este tocmai ce am afirmat mai sus.

capitolul al xxvii-lea
Dificultatea de a măsura un fenomen  

care se petrece în timp, cum ar fi un sunet

stăruie, suflete al meu, şi încordeazăţi atenţia! Dumnezeu este ajutorul 
nostru95, el nea creat pe noi, şi nu noi înşine96. Priveşte cu atenţie spre 
locul de unde se ivesc zorii adevărului97.
iată, imagineazăţi un sunet corporal, cum începe să se audă, răsună, răsună 
în continuare şi deodată se opreşte; acum este deja linişte, sunetul sa scurs, 
deja nu mai există nici un sunet. Înainte de a fi răsunat era ceva care urma 
să existe şi nu putea fi măsurat, deoarece nu exista încă; nici acum, în pre
zent, nu poate fi măsurat, deoarece deja nu mai există. numai în momen
tul în care răsuna putea fi măsurat, fiindcă doar atunci exista. Totuşi, chiar 
şi în acest caz, sunetul nu a fost nemişcat, ci a trecut şi sa scurs. oare 
tocmai datorită acestei curgeri a fost mai cu putinţă să fie măsurat? Pe 
parcursul trecerii, sunetul se întindea pe o anumită durată de timp, care 
făcea posibilă măsurarea, căci prezentul nu are nici o întindere.
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Metiamur plane et dicamus, quanta sit. sed adhuc sonat nec metiri potest 
nisi ab initio sui, quo sonare coepit, usque ad finem, quo desinit. ipsum 
quippe intervallum metimur ab aliquo initio usque ad aliquem finem. 
Quapropter vox, quae nondum finita est, metiri non potest, ut dicatur, 
quam longa vel brevis sit, nec dici aut aequalis alicui aut ad aliquam 
simpla vel dupla vel quid aliud. cum autem finita fuerit, iam non erit. 
Quo pacto igitur metiri poterit? et metitur tamen tempora, nec ea, quae 
nondum sunt, nec ea, quae iam non sunt, nec ea, quae nulla mora exten
duntur, nec ea, quae terminos non habent. nec futura ergo nec praeterita 
nec praesentia nec praetereuntia tempora metimur et metimur tamen 
tempora.

Deus creator omnium: versus iste octo syllabarum brevibus et longis alter
nat syllabis: quattuor itaque breves, prima, tertia, quinta, septima, simplae 
sunt ad quattuor longas, secundam, quartam, sextam, octavam. Hae sin
gulae ad illas singulas duplum habent temporis; pronuntio et renuntio, et 
ita est, quantum sentitur sensu manifesto. Quantum sensus manifestum 
est, brevi syllaba longam metior eamque sentio habere bis tantum. sed 
cum altera post alteram sonat, si prior brevis, longa posterior, quomodo 
tenebo brevem et quomodo eam longae metiens applicabo, ut inveniam, 
quod bis tantum habeat, quandoquidem longa sonare non incipit, nisi 
brevis sonare destiterit? ipsamque longam num praesentem metior, quando 
nisi finitam non metior? eius autem finito, praeteritio est. 
Quid ergo est, quod metior? ubi est qua metior brevis? ubi est longa, 
quam metior? Ambae sonuerunt, avolaverunt, praeterierunt, iam non sunt: 
et ego metior fidenterque respondeo, quantum exercitato sensu fiditur, 
illam simplam esse, illam duplam, in spatio scilicet temporis. neque hoc 
possum, nisi quia praeterierunt et finitae sunt. non ergo ipsas, quae iam 
non sunt, sed aliquid in memoria mea metior quod infixum manet.
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Admiţând deci că sunetul a putut fi măsurat în împrejurarea discutată mai 
sus, imagineazăţi acum o altă ipoteză: un sunet începe să răsune, răsună 
încontinuu şi uniform, fără nici o variaţie. săl măsurăm în timp ce răsună; 
căci, din clipa în care a încetat să mai răsune, va fi deja trecut şi nu va mai 
exista ceva care să poată fi măsurat. săl măsurăm deci imediat şi săi de
terminăm o durată exactă. numai că sunetul încă răsună şi nu poate fi 
măsurat decât pornind de la începutul existenţei sale, adică din clipa în care 
a început să răsune, şi terminând cu sfârşitul său, adică cu momentul în 
care încetează să mai răsune. De fapt, ceea ce măsurăm este intervalul din
tre un anumit început şi un anumit sfârşit. Din această cauză, un sunet care 
încă nu sa sfârşit nu poate fi măsurat, aşa încât să putem spune cât de lung 
sau cât de scurt este; nu se poate spune nici dacă este egal cu altul, dacă este 
simplu, dublu sau întrun fel oarecare în raport cu alt sunet. Dar, odată 
ajuns la sfârşit, el deja nu va mai exista. În ce chip ar fi deci cu putinţă săl 
măsurăm? Şi totuşi, măsurăm timpul; dar nul măsurăm nici pe cel care nu 
există încă, nici pe cel care deja nu mai există, nici pe cel care nu se întinde 
pe nici o durată, nici pe acela care nu are limite clare. nu măsurăm, aşadar, 
nici timpul viitor, nici timpul trecut, nici timpul prezent, nici timpul în 
plină desfăşurare, şi totuşi măsurăm timpul!
să privim acest vers: Deus creator omnium – „Dumnezeu, creator al tuturor 
lucrurilor“98; el se compune din opt silabe, cele lungi alternând cu cele scurte. 
cele patru silabe scurte, prima, a treia, a cincea şi a şaptea, sunt simple în 
comparaţie cu celelalte patru lungi, a doua, a patra, a şasea şi a opta99. fiecare 
din silabele lungi durează de două ori mai mult decât silabele scurte; afirm 
acest fapt şi îl susţin; că lucrurile stau aşa o dovedesc limpede simţurile mele. 
Atât cât pot să mă bizui pe simţuri, măsor o silabă lungă cu ajutorul uneia 
scurte şimi dau seama că cea lungă are o durată de două ori mai mare decât 
cealaltă. Dar silabele se aud una după alta şi atunci, în cazul că prima este 
scurtă, iar următoarea lungă, cum voi putea să o ţin pe loc pe cea scurtă şi 
cum voi putea să o întrebuinţez ca unitate de măsură pentru cea lungă, ca să 
aflu că aceasta din urmă are o durată dublă, de vreme ce silaba lungă nu în
cepe să răsune decât după ce silaba scurtă a încetat să se audă? Dar chiar şi 
silaba lungă, oare o măsor cât timp este prezentă, atâta vreme cât doar odată 
încheiată o pot măsura? numai că, odată încheiată, ea este deja scursă.
Aşadar, ce măsor eu de fapt? ce sa întâmplat cu silaba scurtă pe care o folo
sesc drept măsură? unde se află silaba lungă pe care o măsor? Amândouă au 
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36in te, anime meus, tempora metior. noli mihi obstrepere: quod est; noli 
mihi obstrepere turbis affectionum tuarum. in te, inquam, tempora me
tior. Affectionem, quam res praetereuntes in te faciunt et, cum illae prae
terierint, manet, ipsam metior praesentem, non ea quae praeterierunt, ut 
fieret; ipsam metior, cum tempora metior. ergo aut ipsa sunt tempora, 
aut non tempora metior.
Quid cum metimur silentia et dicimus illud silentium tantum tenuisse 
temporis, quantum illa vox tenuit, nonne cogitationem tendimus ad men
suram vocis, quasi sonaret, ut aliquid de intervallis silentiorum in spatio 
temporis renuntiare possimus? nam et voce atque ore cessante peragimus 
cogitando carmina et versus et quemque sermonem motionumque di
mensiones quaslibet et de spatiis temporum, quantum illud ad illud sit, 
renuntiamus non aliter, ac si ea sonando diceremus. si voluerit aliquis 
edere longiusculam vocem et constituerit praemeditando, quam longa 
futura sit, egit utique iste spatium temporis in silentio memoriaeque 
commendans coepit edere illam vocem, quae sonat, donec ad propositum 
terminum perducatur: immo sonuit et sonabit; nam quod eius iam per
actum est, utique sonuit, quod autem restat, sonabit atque ita peragitur, 
dum praesens intentio futurum in praeteritum traicit deminutione futuri 
crescente praeterito, donec consumptione futuri sit totum praeteritum.
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sunat, au trecut în zbor şi sau scurs; acum deja ele nu mai există; şi totuşi, le 
măsor şi răspund, cu toată încrederea pe care o putem avea întrun simţ al 
auzului exersat, că una este scurtă, iar cealaltă este lungă; fireşte, în privinţa 
duratei. nu este cu putinţă să fac acest lucru decât în măsura în care sau 
scurs şi sunt deja încheiate. Aşadar, nu măsor silabele ca atare, fiindcă ele deja 
nu mai există, ci altceva, care rămâne întipărit în memoria mea.
În tine, spirit al meu, măsor eu timpul100. nu mă contrazice: aşa este! nu 
mă contrazice cu şuvoiul dezordonat al impresiilor tale! În tine, repet, 
măsor eu timpul. Măsor impresia pe care o lasă în tine lucrurile în trece
rea lor, impresie care rămâne şi după ce ele au trecut; pe ea o măsor, câtă 
vreme este prezentă, şi nu lucrurile care se scurg în trecut după ce au 
produso. Această impresie o măsor când măsor timpul. Aşadar, ori aceste 
impresii sunt timpul, ori ceea ce eu măsor nu este timpul.
Dar când măsurăm tăcerile şi spunem că o anumită perioadă de tăcere a 
ţinut tot atâta timp cât a ţinut un anumit sunet nu ne încordăm oare 
gândirea pentru a măsura sunetul ca şi cum el ar răsuna în continuare, ca 
să putem afirma ceva despre intervalele de tăcere din interiorul duratei 
respective? chiar şi fără nici o mişcare a vocii sau a buzelor, recităm în 
gând poeme, versuri şi discursuri, şi determinăm dimensiunile mişcării 
lor, raporturile între diferitele durate, exact ca şi cum leam fi rostit cu 
voce tare. Dacă cineva are intenţia să emită un sunet puţin mai lung şi 
hotărăşte dinainte în gând cât de lung va fi, el calculează, fireşte, în linişte 
durata sunetului şi, încredinţând memoriei această hotărâre, începe să 
emită sunetul respectiv, care răsună doar până la punctul fixat dinainte; 
încă şi mai clar explicat, sunetul a răsunat în trecut şi va răsuna în viitor; 
căci partea deja împlinită a răsunat, fireşte, în trecut, iar partea care ră
mâne va răsuna în viitor şişi va găsi astfel împlinirea, în vreme ce încor
darea din prezent a spiritului împinge viitorul în trecut; acesta creşte pe 
măsură ce viitorul se micşorează, până în clipa când, după consumarea 
întregului viitor, totul nu este decât trecut.
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caput xxviii

sed quomodo minuitur aut consumitur futurum, quod nondum est, aut 
quomodo crescit praeteritum, quod iam non est, nisi quia in animo, quid 
illud agit, tria sunt? nam et expectat et attendit et meminit, ut id quod 
expectat per id quod attendit transeat in id quod meminerit. Quis igitur 
negat futura nondum esse? sed tamen iam expectatio futurorum. et quis 
negat praeterita iam non esse? sed tamen est adhuc in animo memoria 
praeteritorum. et quis negat praesens tempus carere spatio, quia in puncto 
praeterit? sed tamen perdurat attentio, per quam pergat abesse quod ade
rit. non igitur longum tempus futurum, quod non est, sed longum futu
rum longa expectatio futuri est, neque longum praeteritum tempus, quod 
non est, sed longum praeteritum longa memoria praeteriti est.

Dicturus sum canticum, quod novi: antequam incipiam, in totum expec
tatio mea tenditur, cum autem coepero, quantum ex illa in praeteritum 
decerpsero, tenditur et memoria mea, atque distenditur vita huius actio
nis meae in memoriam propter quod dixi et in expectationem propter 
quod dicturus sum: praesens tamen adest attentio mea, per quam traici
tur quod erat futurum, ut fiat praeteritum. Quod quanto magis agitur et 
agitur, tanto breviata expectatione prolongatur memoria, donec tota 
expectatio consumatur, cum tota illa actio finita transierit in memoriam. 
et quod in toto cantico, hoc in singulis particulis eius fit atque in singu
lis syllabis eius, hoc in actione longiore, cuius forte particula est illud 
canticum, hoc in tota vita hominis, cuius partes sunt omnes actiones 
hominis, hoc in toto saeculo filiorum hominum, cuius partes sunt omnes 
vitae hominum.
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capitolul al xxviii-lea
starea de aşteptare, atenţia şi memoria  

sunt trei momente ale perceperii timpului

Dar cum poate să se micşoreze şi să fie consumat viitorul, care încă nu 
există? cum poate să crească trecutul, care deja nu mai există, dacă nu prin 
faptul că, în spirit, cel care efectuează aceste operaţii îndeplineşte trei func
ţiuni? este vorba despre aşteptare, atenţie şi memorie. Astfel, obiectul aş
teptării devine obiect al atenţiei şi trece în cele din urmă în memorie. cine 
ar putea nega că viitorul este ceva care încă nu există? Şi totuşi, aşteptarea 
viitorului există deja în spirit. cine ar putea nega faptul că trecutul deja nu 
mai există? Şi totuşi, amintirea trecutului există deja în spirit. În sfârşit, cine 
ar putea nega faptul că timpul prezent este lipsit de durată, nefiind decât 
un punct în trecere? Şi totuşi, atenţia durează şi prin ea se scurge către 
nefiinţă ceea ce va fi. Deci nu timpul viitor este îndelungat, căci el nu există; 
un viitor îndelungat înseamnă de fapt o lungă aşteptare a viitorului, înde
lungat nu este nici un timp trecut, fiindcă el nu mai există; un trecut înde
lungat înseamnă de fapt o amintire îndelungată a trecutului.
să presupunem că vreau să cânt o melodie101 pe care o cunosc; înainte de 
a începe, starea mea de aşteptare era îndreptată spre cântec în întregimea 
lui; îndată ce lam început, tot ceea ce am lăsat să aştepte în trecut se în
dreaptă spre memorie, iar energia acestei acţiuni se împarte între cele două 
stări: pe de o parte, către memorie, cât priveşte partea din cântec pe care 
deja am rostito, şi pe de altă parte, către starea de aşteptare, cât priveşte 
ceea ce urmează să rostesc; totuşi, mereu prezentă rămâne atenţia mea, prin 
intermediul căreia ceea ce a fost viitor se scurge către ceea ce este trecut. 
Pe măsură ce această mişcare se desfăşoară, memoria se îmbogăţeşte exact 
cu ceea ce pierde starea de aşteptare, până în clipa când conţinutul stării 
de aşteptare este epuizat în întregime; aceasta se întâmplă când întreaga 
acţiune este încheiată şi întregul cântec a trecut în memorie. ceea ce se 
întâmplă cu cântecul meu în întregimea lui este valabil şi cu privire la fi
ecare parte din el, la fiecare silabă; acelaşi lucru este valabil pentru o acţiune 
mai amplă, din care cântecul meu nu a fost poate decât o mică parte; este 
valabil de asemenea pentru întreaga viaţă a omului, din care fac parte toate 
acţiunile lui; în sfârşit, este valabil pentru întreaga istorie102 a neamului 
omenesc103, din care face parte viaţa fiecărui om.
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caput xxix

sed quoniam melior est misericordia tua super vitas, ecce distentio est vita 
mea, et me suscepit dextera tua in Domino meo, mediatore filio hominis 
inter te unum et nos multos, in multis per multa, ut per eum apprehen
dam, in quo et apprehensus sum, et a veteribus diebus colligar sequens 
unum, praeterita oblitus, non in ea quae futura et transitura sunt, sed in 
ea quae ante sunt non distentus sed extentus, non secundum distentio
nem, sed secundum intentionem sequor ad palam supernae vocationis, 
ubi audiam vocem laudis et contempler delectationem tuam nec venientem 
nec praetereuntem.
nunc vero anni mei in gemitibus, et tu solacium meum, Domine, pater 
meus aeternus es; at ego in tempora dissilui, quorum ordinem nescio, et 
tumultuosis varietatibus dilaniantur cogitationes meae, intima viscera 
animae meae, donec in te confluam purgatus et liquidus igne amoris tui.

caput xxx

et stabo atque solidabor in te, in forma mea, veritate tua, nec patiar 
quaestiones hominum, qui poenali morbo plus sitiunt, quam capiunt, et 
dicunt: „Quid faciebat Deus, antequam faceret caelum et terram?“ aut 
„Quid ei venit in mentem, ut aliquid faceret, cum antea numquam 
aliquid fecerit?“
Da illis, Domine, bene cogitare, quid dicant, et invenire, quia non dicitur 
numquam, ubi non est tempus. Qui ergo dicitur numquam fecisse, quid 
aliud dicitur nisi nullo tempore fecisse? Videant itaque nullum tempus esse 
posse sine creatura et desinant vanitatem loqui. extendantur etiam in ea, 
quae ante sunt, et intellegant te ante omnia tempora aeternum creatorem 
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capitolul al xxix-lea
concluzii ale meditaţiei asupra timpului. contemplarea  
lui Dumnezeu este calea de abolire a trecerii timpului

Dar, fiindcă îndurarea ta este mai bună decât viaţa104, iată că viaţa mea nu 
este decât risipire, dar mâna ta dreaptă mia fost sprijin105 întru Domnul 
meu, fiul omului, mijlocitor între tine, care eşti unic, şi noi, care suntem 
mulţi; a mijlocit între tine şi noi în multe privinţe şi pe multe căi, pentru 
ca, prin el, săl cuceresc şi eu pe cel care ma cucerit şi, eliberândumă de 
zilele cele vechi, să mă leg de tine, urmând unitatea ta; uitând de cele 
trecute, fără să mă mai risipesc în lucrurile care urmează să vină şi să treacă, 
ci aţintindumi privirile neîncetat către cele ce sunt mereu prezente, prin
tro încordare desprinsă de orice risipire a spiritului, urmez palma che
mării cereşti106, acolo unde voi auzi glasul slavei107 şi unde voi contempla 
frumuseţea ta108, care nici nu vine, nici nu se trece.
Acum însă, anii mei se scurg în suspine109, iar tu, Doamne, eşti singura mea 
mângâiere, tu, Părintele meu, eşti veşnic; dar eu mă aflu rupt între două 
timpuri a căror ordine nu o cunosc110, iar gândurile mele, măruntaiele 
cele mai lăuntrice ale sufletului meu, sunt sfâşiate în dezastrele învălmă
şite ale schimbărilor, până în clipa în care mă voi cufunda în tine, curăţat 
şi topit de focul iubirii tale111.

capitolul al xxx-lea
Timpul începe odată cu actul creaţiei

Voi căpăta stabilitate şi tărie prin tine, prin Adevărul tău, care este ca o 
formă pentru mine, şi nu va mai trebui să înfrunt întrebările acelor oa
meni care, cuprinşi de o curiozitate bolnăvicioasă şi vinovată, vor să bea 
mai mult decât pot înghiţi şi mă întreabă: „ce făcea Dumnezeu înainte 
să fi creat cerul şi pământul?“ sau „cum ia venit gândul să creeze ceva, 
de vreme ce niciodată nu mai crease nimic înainte?“
Dăle, Doamne, îngăduinţa să se gândească bine la ceea ce spun şi săşi 
dea seama că expresia niciodată nu înseamnă nimic acolo unde timpul nu 
există. când spunem despre cineva că nu a făcut nimic niciodată, ce 
altceva spunem decât că nu a făcut nimic în nici un timp? Aceşti oameni 
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omnium temporum neque ulla tempora tibi esse coaeterna nec ullam 
creaturam, etiamsi est aliqua supra tempora.

caput xxxi

Domine Deus meus, quis ille sinus est alti secreti tui et quam longe inde 
me proiecerunt consequentia delictorum meorum! sana oculos meos, et 
congaudeam luci tuae. certe si est tam grandi scientia et praescientia 
pollens animus, cui cuncta praeterita et futura ita nota sint, sicut mihi 
unum canticum notissimum, nimium mirabilis est animus iste atque ad 
horrorem stupendus, quippe quem ita non lateat quidquid peractum et 
quidquid relictum saeculorum est, quemadmodum me non latet cantan
tem illud canticum, quid et quantum eius abierit ab exordio, quid et 
quantum restet ad finem. sed absit, ut tu, conditor universitatis, conditor 
animarum et corporum, absit, ut ita noveris omnia futura et praeterita. 
Longe tu, longe mirabilius longeque secretius. neque enim sicut nota 
cantantis notumne canticum audientis expectatione vocum futurarum et 
memoria praeteritarum variatur affectus sensusque distenditur, ita tibi 
aliquid accidit incommutabiliter aeterno, hoc est vere aeterno creatori 
mentium. sicut ergo nosti in principio caelum et terram sine varietate 
notitiae tuae, ita fecisti in principio caelum et terram sine distinctione 
actionis tuae.
Qui intelligit confiteatur tibi, et qui non intelligit, confiteatur tibi. o 
quam excelsus es, et humiles corde sunt domus tua! Tu enim erigis elisos 
et non cadunt, quorum celsitudo tu es.
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trebuie săşi dea seama că nu este cu putinţă să existe timp înainte de 
creaţie şi să înceteze să mai afirme asemenea neghiobii112. săşi îndrepte 
deci şi ei atenţia către cele ce sunt mereu prezente113 şi săşi dea seama că 
tu ai existat înainte de toate timpurile, tu, creator al tuturor timpurilor, 
şi că nici un timp şi nici o fiinţă creată nu împărtăşesc cu tine veşnicia, 
chiar dacă unele fiinţe se află deasupra timpurilor114.

capitolul al xxxi-lea
rugăciune finală. Dumnezeu este creatorul timpului

Doamne, Dumnezeul meu, cât de mari sunt ocolişurile adâncii tale taine şi 
cât de departe mau aruncat urmările păcatelor mele! Vindecă ochii mei şi fă 
să mă bucur de Lumina ta! fireşte, dacă ar exista un spirit înzestrat cu o 
putere de a cunoaşte şi de a prevedea atât de mare încât să ştie despre toate 
cele trecute şi cele viitoare tot atât de multe cât ştiu eu despre un cântec foarte 
cunoscut, acest spirit ar stârni o nemaipomenită mirare, poate chiar înfrico
şare şi uimire; căci nimic nu ar scăpa atenţiei lui din ceea ce sa petrecut din 
scurgerea veacurilor şi din ceea ce urmează să se petreacă, la fel cum şi mie, 
atunci când cânt acel cântec, îmi este clar ce versuri şi cât timp a trecut de la 
începutul cântecului, precum şi ce versuri şi cât timp îmi mai rămân până la 
sfârşit. Departe de mine însă gândul, da, departe de mine gândul că tu, înte
meietorul universului, creatorul sufletelor şi al trupurilor, ai avea o cunoaş
tere a tuturor celor viitoare şi a tuturor celor trecute asemănătoare cu a mea. 
cunoaşterea ta este cu mult mai minunată şi cu mult mai tainică decât a mea. 
când cântăm sau ascultăm un cântec cunoscut, starea de aşteptare a sunete
lor viitoare şi amintirea sunetelor deja trecute determină o schimbare perma
nentă a sentimentelor şi ţin simţurile încordate; nimic asemănător nu se 
întâmplă în privinţa ta, care eşti veşnic neschimbător, care eşti cu adevărat 
veşnicul creator al spiritelor. La fel cum la început ai cunoscut cerul şi pămân
tul115 fără nici o schimbare în cunoaşterea ta, tot astfel ai şi creat la început 
cerul şi pământul, fără nici o diferenţiere116 în cadrul acţiunii tale.
fie să te preaslăvească acela care înţelege acest lucru, fie să te slăvească şi 
acela care nu înţelege! o, cât eşti de măreţ! Şi totuşi, locuinţa ţio afli în 
cei cu inima smerită! căci îi înalţi pe cei încovoiaţi117 şi nu se prăbuşesc 
aceia cărora tu le eşti înălţarea.
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Liber Xii

caput i

Multa satagit cor meum, Domine, in hac inopia vitae meae pulsatum 
verbis sanctae scripturae tuae, et ideo plerumque in sermone copiosa est 
egestas humanae intellegentiae, quia plus loquitur inquisitio quam inven
tio et longior est petitio quam impetratio et operosior est manus pulsans 
quam sumens. Tenemus promissum: quis corrumpet illud? Si Deus pro 
nobis quis contra nos? Petite, et accipietis; quaerite, et invenietis; pulsate, 
et aperietur vobis. Omnis enim, qui petit, accipit et quaerens inveniet et 
pulsanti aperietur.
Promissa tua sunt, et quis falli timeat, cum promittit veritas?

caput ii

confitetur altitudini tuae humilitas linguae meae, quoniam tu fecisti 
caelum et terram, hoc caelum, quod video, terramque, quam calco, unde 
est haec terra, quam porto. Tu fecisti.
sed ubi est caelum caeli, Domine, de quo audivimus in voce psalmi: caelum 
caeli Domino: terram autem dedit filiis hominum? ubi est caelum, quod non 
cernimus, cui terra est hoc omne, quod cernimus? Hoc enim totum cor
poreum non ubique totum ita cepit speciem pulchram in novissimis, cuius 
fundus est terra nostra, sed ad illud caelum caeli etiam terrae nostrae caelum 
terra est. et hoc utrumque magnum corpus non absurde terra est ad illud 
nescio quale caelum, quod Domino est, non filiis hominum.
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cArTeA A Xii-A

capitolul i
fără ajutorul lui Dumnezeu, înţelegerea 

sfintei scripturi nu este cu putinţă

cât de tare se frământă inima mea, Doamne, când în marea sărăcie a 
vieţii mele vin săi bată la uşă cuvintele sfintei tale scripturi! De cele mai 
multe ori, sărăcia înţelegerii omeneşti este bogată în cuvinte, fiindcă mai 
multe cuvinte risipim în timpul cercetării decât în clipa descoperirii, ne 
ia mai mult timp să cerem decât să îndeplinim o cerere, iar mâna ta se 
trudeşte mai mult ciocănind la o uşă decât primind ofranda. cine oare 
ar putea so nimicească?1 Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine ar 
putea fi împotriva noastră?2 Cereţi şi vi se va deschide! Căci oricine cere 
primeşte, cel care mută va găsi, iar celui care bate i se va deschide.3

Acestea sunt făgăduinţele tale; cine se poate teme că va fi înşelat, atâta 
vreme cât adevărul este cel ce făgăduieşte?

capitolul al ii-lea
Despre înţelesul expresiei biblice „cerul cerului“

În marea ei umilinţă, limba mea se mărturiseşte măreţiei tale, fiindcă tu 
ai creat cerul şi pământul, cerul acesta pe care îl văd şi acest pământ pe 
care îl calc, din care a fost luată şi ţărâna pe care o port în alcătuirea mea. 
Da, tu leai creat.
Dar unde se află, Doamne, acel cer al cerului despre care am auzit prin 
glasul psalmistului: Cerul cerului este al Domnului, pământul însă la dăruit 
fiilor oamenilor?4 unde se află cerul acesta pe care nu îl vedem şi în com
paraţie cu care tot ceea ce vedem nu este decât pământ? căci toată această 
lume corporală, care nu se află întreagă pretutindeni, a primit până la cele 
mai îndepărtate părţi ale ei o înfăţişare frumoasă, a cărei temelie este 
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caput iii

et nimirum haec terra erat invisibilis et incomposita et nescio qua profun
ditas abyssi, super quam non erat lux, quia nulla species erat illi: unde 
iussisti, ut scriberetur, quod tenebrae erant super abyssum; quid aliud quam 
lucis absentia? ubi enim lux esset, si esset, nisi super esset eminendo et 
illustrando? ubi ergo lux nondum erat, quid erat adesse tenebras nisi 
abesse lucem? super itaque erant tenebrae, quia super lux aberat, sicut 
sonus ubi non est, silentium est. et quid est esse ibi silentium nisi sonum 
ibi non esse? 
nonne tu, Domine, docuisti hanc animam, quae tibi confitetur? nonne 
tu, Domine, docuisti me, quod, priusquam istam informem materiam 
formares atque distingueres, non erat aliquid, non color, non figura, non 
corpus, non spiritus? non tamen omnino nihil: erat quaedam informitas 
sine ulla specie.

caput iv

Quid ergo vocaretur, quo etiam sensu tardioribus utcumque insinuaretur, 
nisi usitato aliquo vocabulo? Quid autem in omnibus mundi partibus 
reperiri potest propinquius informitati omnimodae quam terra et abyssus? 
Minus enim speciosa sunt pro suo gradu infimo quam cetera superiora 
perlucida et luculenta omnia. cur ergo non accipiam informitatem 



 confesiuni – Xii 597

3

4

pământul acesta al nostru5; în comparaţie cu acel cer al cerului, cerul pă
mântului nostru nu este nici el decât pământ. Şi astfel, aceste două mari 
corpuri pot fi numite cu deplină îndreptăţire laolaltă pământ, în compa
raţie cu acel tainic cer care aparţine Domnului, şi nu fiilor oamenilor.

capitolul al iii-lea
Despre înţelesul expresiei biblice „întunericul de 

deasupra adâncului“

Acest pământ era nevăzut şi lipsit de alcătuire6, era un fel de abis adânc şi 
de nepătruns, deasupra căruia nu se afla lumina, fiindcă nu avea nici o 
înfăţişare. De aceea ai poruncit să se scrie că întunericul se află deasupra 
abisului7. ce este însă altceva întunericul decât absenţa luminii? căci dacă 
lumina ar fi existat, unde sar fi putut ea afla, dacă nu stăpânind pe dea
supra lumii şi luminândo? Dar, de vreme ce lumina nu exista încă, ce 
altceva a fost prezenţa întunericului decât absenţa luminii? Întunericul 
domnea deci peste tot, deoarece lumina lipsea, la fel cum acolo unde nu 
există nici un sunet domneşte tăcerea. Şi ce altceva înseamnă domnia 
tăcerii, dacă nu absenţa oricărui sunet?
oare nu tu, Doamne, eşti acela care ai dat sufletului meu învăţătura pe 
care să ţio mărturisească?8 oare nu tu, Doamne, mai învăţat că, mai 
înainte ca această materie informă să fi primit de la tine o formă şi un fel 
propriu de a fi9, nu a existat nimic, nici culoare, nici înfăţişare, nici corp 
şi nici spirit? nu este vorba totuşi despre un nimic absolut: exista un fel 
de materie fără formă, lipsită de orice înfăţişare.10

capitolul al iv-lea
Despre materia informă

cum ar putea fi denumită această materie fără formă, aşa încât înţelesul 
ei să pătrundă şi în minţile celor cu gândirea mai înceată, altfel decât 
întrebuinţând un cuvânt obişnuit? Putem oare găsi în toate părţile alcă
tuitoare ale universului ceva mai asemănător cu această lipsă de formă11 
decât pământul şi abisul? Aşezate pe treapta cea mai de jos a lucrurilor 
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materiae, quam sine specie feceras, unde speciosum mundum faceres, ita 
commode hominibus intimatam, ut appellaretur terra invisibilis et incom
posita?

caput v

ut, cum in ea quaerit cogitatio, quid sensus attingat, et dicit sibi: „non 
est intellegibilis forma sicut vita, sicut iustitia, quia materies est corporum, 
neque sensibilis, quoniam quid videatur et quid sentiatur in invisibili et 
incomposita non est“, dum sibi haec dicit humana cogitatio, conetur eam 
vel nosse ignorando vel ignorare noscendo.

caput vi

ego vero, Domine, si totum confitear tibi ore meo et calamo meo, 
quidquid de ista materia docuisti me, cuius antea nomen audiens et non 
intellegens narrantibus mihi eis, qui non intellegerent, eam cum speciebus 
innumeris et variis cogitabam et ideo non eam cogitabam; foedas et horri
biles formas perturbatis ordinibus volvebat animus, sed formas tamen, et 
informe appellaban non quod careret forma, sed quod talem haberet, ut, 
si appareret, insolitum et incongruum aversaretur sensus meus et contur
baretur infirmitas hominis.
Verum autem illud quod cogitabam non privatione omnis formae, sed 
comparatione formosiorum erat informe, et suadebat vera ratio, ut omnis 
formae qualescumque reliquias omnino detraherem, si vellem prorsus 
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create, frumuseţea lor este mult mai mică decât cea a tuturor celorlalte 
fiinţe superioare, pline de lumină şi strălucire. De ce să nu accept atunci 
ca această materie lipsită de formă, pe care ai creato fără frumuseţe, 
pentru a crea apoi din ea frumuseţea lumii, să nu fie denumită, comod şi 
familiar pentru oameni, pământul nevăzut şi lipsit de alcătuire!12

capitolul al v-lea
cum trebuie înţeleasă materia lipsită de formă

Aşadar, când gândirea noastră caută să afle ce pricepe mintea noastră din 
aceste înţelesuri, ea îşi spune: „nu este vorba nici despre o formă inteli
gibilă, cum ar fi viaţa sau cum ar fi dreptatea, căci ea este materia corpu
rilor; nu este vorba nici despre o formă sensibilă, deoarece în ceva care 
este nevăzut şi lipsit de alcătuire nu există nimic care să poată fi văzut sau 
priceput cu simţurile“; când îşi spune aceste cuvinte, gândirea omenească 
se străduieşte fie să cunoască materia informă ignorândo, fie să o ignore 
cunoscândo.13

capitolul al vi-lea
Augustin explică modul în care  

şia făcut o părere despre materia informă

cât mă priveşte pe mine, Doamne, dacă ar trebui săţi mărturisesc prin 
gura şi prin condeiul meu toate cunoştinţele pe care mi leai dat despre 
această materie informă, aş spune că la început auzeam numele ei şi nu 
înţelegeam nimic, de vreme ce nici aceia care îmi vorbeau despre ea14 nu 
înţelegeau nimic; mio imaginam ca pe o imensă varietate de forme şi 
astfel, de fapt, nu o gândeam cu adevărat. În spiritul meu se învălmăşeau, 
întro ordine confuză, tot felul de forme dezgustătoare şi oribile care, 
totuşi, erau forme15; numeam „informă“ această masă enormă nu pentru 
că ar fi fost lipsită de formă, ci pentru că era dotată cu o astfel de formă 
încât, prezentândumise atât de neobişnuită şi de ciudată, îmi dădea 
peste cap toate simţurile şimi răscolea slăbiciunea omenească.
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informe cogitare et non poteram; citius enim non esse censebam, quod 
omni forma privaretur, quam cogitabam quiddam inter formam et nihil 
nec formatum nec nihil, informe prope nihil.
et cessavit mens mea interrogare hinc spiritum meum plenum imaginibus 
formatorum corporum et eas pro arbitrio mutantem atque variantem, et 
intendi in ipsa corpora eorumque mutabilitatem altius inspexi, qua desi
nunt esse quod fuerant et incipiunt esse quod non erant, eundemque 
transitum de forma in formam per informe quiddam fieri suspicatus sum, 
non per omnino nihil. 
sed nosse cupiebam, non suspicari; et si totum tibi confiteatur vox et 
stilus meus, quidquid de ista quaestione enodasti mihi, quis legentium 
capere durabit? nec ideo tamen cessabit cor meum tibi dare honorem et 
canticum laudis de his, quae dictare non sufficit.
Mutabilitas enim rerum mutabilium ipsa capax est formarum omnium, 
in quas mutantur res mutabiles. et haec quid est? numquid animus? 
numquid corpus? numquid species animi vel corporis? si dici posset 
„nihil aliquid“ et „est non est“, hoc eam dicerem; et tamen iam utcumque 
erat, ut species caperet istas visibiles et compositas. 
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Şi astfel, ceea ce îmi închipuiam eu era inform nu datorită absenţei ori
cărei forme, ci în comparaţie cu unele forme mai frumoase; raţiunea cea 
adevărată caută să mă convingă de faptul că, dacă aş fi dorit să concep o 
fiinţă cu totul informă, ar fi trebuit să o despoi în întregime de orice ră
măşiţă de formă, ceea ce nu aş fi putut să fac; îmi era mai la îndemână să 
socotesc drept nefiinţă ceea ce este lipsit de formă decât sămi imaginez 
ceva intermediar între nimic şi o formă, ceva care să nu fie nici formă, 
nici nimic, adică un fel de nimic lipsit de formă.
Din acea clipă, gândirea mea a încetat să mai pună întrebări spiritului 
meu plin de imagini ale formelor corporale, pe care ea le schimba şi le 
combina după bunul său plac16; miam îndreptat atenţia spre corpurile 
ca atare şi am examinat mai în profunzime instabilitatea lor, care le face 
să înceteze să mai fie ceea ce au fost la un moment dat şi să înceapă să fie 
ceea ce nu au fost până atunci; am făcut atunci presupunerea că însăşi 
această trecere de la o formă către alta se petrece prin intermediul unei 
entităţi informe, şi nu al unui nimic absolut.
Doream însă nu să presupun, ci să am o cunoştinţă clară; iar dacă glasul 
şi condeiul meu îţi mărturisesc ţie toate lămuririle pe care mi leai dat cu 
privire la această problemă, care dintre cititorii mei va avea răbdarea să 
încerce să înţeleagă până la sfârşit?17 chiar dacă nu ar fi aşa, inima mea 
nu va înceta totuşi să te slăvească, săţi înalţe un cântec de laudă pentru 
aceste lămuriri pe care ea nu este în stare să le exprime prin cuvinte.
caracterul schimbător18, care aparţine tuturor lucrurilor supuse schim
bării, cuprinde în el însuşi toate formele pe care le iau, pe rând, aceste 
lucruri atunci când sunt supuse schimbării.19 Dar ce este acest caracter 
schimbător? este oare un spirit? ori poate un corp? Poate un aspect al 
spiritului sau al corpului? Dacă ar fi cu putinţă să formulăm enunţuri 
precum „un nimic care este ceva“ sau „un nimic care există“, atunci laş 
defini prin aceste enunţuri; totuşi, acest caracter schimbător trebuie să fi 
existat în vreun fel pentru a fi putut lua înfăţişările vizibile şi complexe 
pe care le cunoaştem.
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caput vii

et unde utcumque erat, nisi esset abs te, a quo sunt omnia, in quantum
cumque sunt? sed tanto a te longius, quanto dissimilius: neque enim 
locis.
itaque tu, Domine, qui non es alias aliud et alias aliter, sed id ipsum et 
id ipsum et id ipsum, sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus omnipotens, 
in principio, quod est de te, in sapientia tua, quae nata est de substantia 
tua, fecisti aliquid et de nihilo. 
fecisti enim caelum et terram non de te: nam esset aequale unigenito tuo 
ac per hoc et tibi, et nullo modo iustum esset, ut aequale tibi esset, quod 
de te non esset. et alid praeter te non erat, unde faceres ea, Deus, una 
trinitas et trina unitas: et ideo de nihilo fecisti caelum et terram, magnum 
quiddam et parvum quiddam, quoniam omnipotens et bonus es ad faci
enda omnia bona, magnum caelum et parvam terram. Tu eras et aliud 
nihil, unde fecisti caelum et terram, duo quaedam, unum prope te, alterum 
prope nihil, unum, quo superior tu esses, alterum, quo inferius nihil esset.

caput viii

sed illud caelum caeli tibi, Domine; terra autem, quam dedisti filiis ho
minum cernendam atque tangendam, non erat talis, qualem nunc cerni
mus et tangimus. invisibilis enim erat et incomposita et abyssus erat, 
super quam non erat lux, aut tenebrae erant super abyssum, id est magis 
quam in abysso. ista quippe abyssus aquarum iam visibilium etiam in 
profundis suis habet speciei suae lucem utcumque sensibilem piscibus et 
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capitolul al vii-lea
Despre creaţia din nimic

oricum, de unde vine această putinţă de schimbare, dacă nu de la tine, 
de la care îşi iau fiinţă toate lucrurile, în măsura în care fiinţează? Dar cu 
cât este mai depărtat de tine, cu atât un lucru îţi este mai puţin asemă
nător – şi nu vorbesc în termeni spaţiali.20

Şi21 astfel, tu, Doamne, tu, a cărui fiinţă nu devine alta odată cu trecerea 
timpului, tu, care rămâi mereu unul şi acelaşi, identic cu sine22, sfânt, sfânt, 
sfânt, Domnul, Dumnezeu Atotputernic23, tu ai creat ceva la începutul24 
care purcede şi el de la tine, în înţelepciunea ta, care sa născut din sub
stanţa ta, da, ai creat ceva din nimic.
Ai creat cerul şi pământul, dar nu din substanţa ta; dacă ar fi fost aşa, 
atunci cerul şi pământul ar fi fost, deopotrivă, fiului tău singurnăscut 
şi, prin aceasta, deopotrivă cu tine; şi nu ar fi fost nicidecum drept ca ceva 
care nu purcede din substanţa ta să fie asemenea ţie. iar în afară de tine 
nu a existat nimic altceva din care tu să fi creat cerul şi pământul, o, 
Dumnezeule, tu, unică Trinitate şi unitate întreită! De aceea spunem că 
ai creat din nimic cerul şi pământul, cel dintâi un lucru atât de mare, 
celălalt atât de mic. căci tu eşti atotputernic şi bun, şi în stare să le faci 
pe toate bune, atât cerul cel mare, cât şi pământul cel neînsemnat. Tu 
singur ai existat şi nimic altceva în afara ta, iar din acest nimic ai creat 
cerul şi pământul, deosebite unul faţă de altul, primul apropiat de tine, 
iar celălalt apropiat de neant; primul nu te are decât pe tine mai presus, 
celălalt nu are mai prejos de sine decât neantul.

capitolul al viii-lea
Dumnezeu creează lumea dândui o formă

Primul este acel cer al cerului25 şi îţi aparţine ţie, Doamne; cât priveşte 
pământul, pe care lai dăruit fiilor oamenilor, ca săl vadă şi săl atingă, 
el nu era la început la fel ca acesta pe care îl vedem şi îl atingem acum. 
Acel pământ era invizibil şi fără formă, era un abis deasupra căruia nu 
strălucea lumina, căci întunericul domnea deasupra abisului26, ceea ce în
seamnă că acel întuneric era mai adânc decât cel din abisul de astăzi. căci 
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repentibus in suo fundo animantibus: illud autem totum prope nihil erat, 
quoniam adhuc omnino informe erat; iam tamen erat, quod formari 
poterat.
Tu enim, Domine, fecisti mundum de materia informi, quam fecisti de 
nulla re paene nullam rem, unde faceres magna, quae miramur filii ho
minum. Valde enim mirabile hoc caelum corporeum, quod firmamentum 
inter aquam et aquam secundo die post conditionem lucis dixisti: fiat, et 
sic est factum. Quod firmamentum vocasti caelum, sed caelum terrae 
huius et maris, quae fecisti tertio die dando speciem visibilem informi 
materiae, quam fecisti ante omnem diem. iam enim feceras et caelum 
ante omnem diem sed caelum caeli huius, quia in principio feceras caelum 
et terram. 
Terra autem ipsa, quam feceras, informis materies erat, quia invisibilis 
erat et incomposita et tenebrae super abyssum; de qua terra invisibili et in
composita, de qua informitate, de quo paene nihilo faceres haec omnia, 
quibus iste mutabilis mundus constat et non constat, in quo ipsa muta
bilitas apparet in qua sentiri et dinumerari possunt tempora, quia rerum 
mutationibus fiunt tempora, dum variantur et vertuntur species, quarum 
materies praedicta est terra invisibilis.

caput ix

ideoque spiritus, doctor famuli tui, cum te commemorat fecisse in prin
cipio caelum et terram, tacet de temporibus, silet de diebus. nimirum 
enim caelum caeli, quod in principio fecisti, creatura est aliqua intellec
tualis, quamquam nequaquam tibi, trinitati, coaeterna, particeps tamen 
aeternitatis tuae, valde mutabilitatem suam prae dulcedine felicissimae 
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abisul de azi al apelor care, începând cu acel moment, au devenit vizibile 
este pătruns până în adâncurile sale de propriul său fel de lumină, per
ceptibilă întrun anumit mod pentru peştii şi târâtoarele care mişună în 
străfundul său. Întregul de la începuturi era însă aproape un neant, pen
tru că era încă absolut lipsit de formă; totuşi, era pregătit să poată primi 
o formă.
Tu, Doamne, eşti acela care ai creat lumea dintro materie informă27, acest 
ceva apropiat de neant, scos de tine din neant, şi din care ai făcut apoi să 
iasă toate aceste lucruri măreţe pe care le admirăm noi, fiii oame nilor. 
Preaminunat este acest cer corporal, această tărie aşezată de tine între 
ape şi ape, a doua zi după ce ai creat lumina! Ai spus doar atât: „să fie!“, 
şi aşa sa făcut.28 Tăria ai numito cer, dar este vorba despre cerul de dea
supra pământului şi a mării pe care leai creat în a treia zi, conferind o 
înfăţişare vizibilă materiei informe create de tine mai înainte de orice zi. 
creaseşi deja un cer mai înainte de orice zi, dar este vorba despre cerul 
acestui cer vizibil29, deoarece la început ai creat cerul şi pământul.30

cât priveşte însă cerul şi pământul ca atare, aşa cum lai creat la început, 
el era doar o materie informă, deoarece era nevăzut şi netocmit, iar întu
nericul domnea deasupra abisului31. Din acest pământ nevăzut şi netocmit, 
din această lipsă de formă, din acest aproape nimic ai creat toate lucrurile 
prin care dăinuie această lume instabilă – deşi nu putem vorbi de dăinu
ire în lumea aceasta în care se manifestă instabilitatea însăşi, care face cu 
putinţă ca noi să percepem şi să măsurăm timpul în trecerea lui.32 căci 
timpul este constituit prin prefacerile care se petrec în lucruri atunci când 
li se preschimbă şi li se modifică formele, a căror materie este tocmai acel 
pământ nevăzut despre care am vorbit mai sus.

capitolul al ix-lea
creaţia are loc în afara timpului

Din această cauză, sfântul Duh, Învăţătorul slujitorului tău33, nu spune 
nimic despre timp, nici nu vorbeşte despre zile când ne aduce aminte că 
la început ai creat cerul şi pământul. este însă sigur că acel cer al cerului34 
pe care lai creat la început este un fel de creatură înzestrată cu înţelegere35 
şi, cu toate că nu este coeternă cu tine, care eşti Trinitatea, participă 
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contemplationis tuae cohibet et sine ullo lapsu, ex quo facta est, inhae
rendo tibi excedit omnem volubilem vicissitudinem temporum.
ista vero informitas, terra invisibilis et incomposita, nec ipsa in diebus 
numerata est. ubi enim nulla species, nullus ordo, nec venit quicquam 
nec praeterit, et ubi hoc non fit, non sunt utique dies nec vicissitudo 
spatiorum temporalium.

caput x

o veritas, lumen cordis mei, non tenebrae meae loquantur mihi! Defluxi 
ad ista et obscuratus sum, sed hinc, etiam hinc adamavi te. Erravi et recor
datus sum tui. Audivi vocem tuam post me, ut redirem, et vix audivi propter 
tumultus impacatorum. et nunc ecce redeo aestuans et anhelans ad fontem 
tuam. nemo me prohibeat: hunc bibam et tunc vivam. non ego vita mea 
sim: male vixi ex me, mors mihi fui: in te revivesco. Tu me alloquere, tu 
mihi sermocinare. credidi libris tuis, et verba eorum arcana valde.

caput xi

iam dixisti mihi, Domine, voce forti in aurem interiorem, quia tu aeternus 
es, solus habens immortalitatem, quoniam ex nulla specie motuve mutaris nec 
temporibus variatur voluntas tua, quia non est immortalis voluntas, quae 
alia et alia est. Hoc in conspectu tuo claret mihi et magis magisque clarescat, 
oro te, atque in ea manifestatione persistam sobrius sub alis tuis.



 confesiuni – Xii 607

10

11

totuşi la eternitatea ta; prin savoarea şi bucuria de a te contempla, această 
creatură inteligentă se împotriveşte cu tărie la ceva ce este schimbător în 
ea şi, agăţânduse de tine fără nici o şovăire încă din clipa în care a fost 
creată, se ridică deasupra tuturor vârtejurilor nestatornice ale timpului.
cât priveşte această materie lipsită de formă, acest pământ nevăzut şi 
netocmit36, nici el nu este socotit în şirul zilelor creaţiei. Acolo unde nu 
există nici formă, nici ordine, nimic nu vine şi nimic nu trece, iar acolo 
unde nu există această succesiune nu există, bineînţeles, nici zile şi nici 
schimbările periodice ale timpului.

capitolul al x-lea
Augustin invocă ajutorul Adevărului divin

o, Adevărule, lumină a inimii mele, fie ca nu întunericul din mine sămi 
vorbească!37 Mam lăsat târât către lucrurile trecătoare ale acestei lumi şi 
privirea mi sa întunecat; dar chiar şi în această decădere, da, chiar şi aici 
team iubit cu înflăcărare. Mam rătăcit şi miam adus aminte de tine.38 
Am auzit glasul tău în spatele meu39 strigândumi să mă întorc, însă eu lam 
auzit cu greu, din cauza vacarmului celor neliniştiţi.40 Dar iată că acum, 
ars de sete şi fără suflare, mă reîntorc la izvorul tău. să nu mă mai oprească 
nimeni: voi bea din el şi astfel voi trăi! fie să nu mai retrăiesc viaţa de până 
acum! Am trăit în greşeală cât am trăit prin mine însumi, am fost ca un 
mort pentru mine însumi; în tine redevin viu. Vorbeştemi, învaţămă, 
învaţămă cuvintele adevărului! Am crezut în cărţile tale, iar cuvintele lor 
sunt taine adânci.

capitolul al xi-lea
Despre îngeri ca inteligenţe pure

Miai spus deja41, Doamne, vorbind cu glasul tău puternic la urechea mea 
lăuntrică, miai spus că tu eşti veşnic şi că numai tu ai în stăpânire nemu
rirea42, fiindcă tu nu eşti schimbător nici în privinţa formei, nici a miş
cării, iar voinţa ta nu se preschimbă în timp, căci o voinţă care devine 
mereu alta şi alta nu mai este nemuritoare. Acest fapt îmi este limpede 
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idem dixisti mihi, Domine, voce forti in aurem interiorem, quod omnes 
naturas atque substantias, quae non sunt quod tu es et tamen sunt, tu 
fecisti; hoc solum a te non est, quod non est; motusque voluntatis a te, 
qui es, ad id quod minus est, quia talis motus delictum atque peccatum 
est, et quod nullius peccatum aut tibi nocet aut perturbat ordinem im
perii tui vel in primo vel in imo. Hoc in conspectu tuo claret mihi et 
magis magisque clarescat, oro te, atque in ea manifestatione persistam 
sobrius sum alis tuis.

item dixisti mihi voce forti in aurem interiorem, quod nec illa creatura 
tibi coaeterna est, cuius voluptas tu solus es teque perseverantissima cas
titate hauriens mutabilitatem suam nusquam et numquam exerit et te 
sibi semper praesente, ad quem toto affectu se tenet, non habens futurum 
quod expectet nec in praeteritum traiciens quod meminerit, nulla vice 
variatur nec in tempora ulla distenditur.
O beata, si qua ista est, inhaerendo beatitudini tuae, beata sempiterno 
inhabitatore te atque illustratore suo! nec invenio, quid libentius appel
landum existimem caelum caeli Domino quam domum tuam contem
plantem delectationem tuam sine ullo defectu egrediendi in aliud, mentem 
puram concordissime unam stabilimento pacis sanctorum spirituum, ci
vium civitatis tuae in caelestibus super ista caelestia.

unde intellegat anima, cuius peregrinatio longinqua facta est, si iam sitit tibi, 
si iam factae sunt ei lacrimae suae panis, dum dicitur ei per singulos dies: ubi est 
Deus tuus? si iam petit a te unam et hanc requirit, ut inhabitet in domo tua per 
omnes dies vitae suae? Et quae vita eius nisi tu? Et qui dies tui nisi aeternitas tua, 
sicut anni tui, qui non deficiunt, quia idem ipse es? Hinc ergo intellegat anima, 
quae potest, quam longe super omnia tempora sis aeternus, quando tua do
mus, quae peregrinata non est, quamvis non sit tibi coaeterna, tamen indesi
nenter te indeficienter tibi cohaerendo nullam patitur vicissitudinem temporum.
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când mă aflu în prezenţa ta. fă, te rog, sămi devină din ce în ce mai 
limpede şi, în lumina acestui adevăr, să rămân cuminte la adăpostul ari
pilor tale.
Miai mai spus43, Doamne, vorbind cu glasul tău puternic la urechea mea 
lăuntrică, miai mai spus că tu ai creat toate fiinţele şi toate substanţele 
care nu sunt ceea ce eşti tu, dar totuşi există; că de la tine nuşi primesc 
fiinţa decât neantul şi mişcarea unei voinţe care se îndepărtează de tine – tu, 
care eşti fiinţa – şi se îndreaptă către fiinţe inferioare, căci o asemenea 
mişcare este o nelegiuire şi un păcat; în sfârşit, miai mai spus că nici un 
păcat nuţi produce vătămare şi nu tulbură ordinea împărăţiei tale, nici 
pe culmi, nici la temeliile ei. acest fapt îmi este limpede când mă aflu în 
prezenţa ta. fă, te rog, sămi devină din ce în ce mai limpede şi, în lumina 
acestui adevăr, să rămân cuminte la adăpostul aripilor tale.
Miai mai spus44, vorbind cu glasul tău puternic în urechea mea lăuntrică, 
miai mai spus că nu este coeternă cu tine nici acea creatură pentru care 
tu eşti singura plăcere, care, sorbindute cu o neîntreruptă neprihănire, 
nuşi arată niciodată şi în nici o parte a ei caracterul schimbător; care, 
avândute mereu prezent, se ţine strâns de tine cu întreaga ei simţire şi nu 
are de aşteptat nici un viitor, nu are nici un trecut de care săşi amintească, 
nu suferă nici un fel de schimbare şi nici vreo desfăşurare în timp.
Dacă această creatură există, cât este ea de fericită agăţânduse de fericirea 
ta, fericită pe vecie de a fi locuinţa ta şi de a primi iluminarea ta! nu 
găsesc nimic, după părerea mea, care să poată fi numit mai cu îndreptăţire 
cerul cerului, care aparţine Domnului45, decât această locuinţă a ta, care 
contemplă încântările tale fără să se ostenească să se îndrepte spre altceva, 
acest spirit pur46, unit în deplin acord cu legătura statornică a păcii de 
sfintele spirite, de acei locuitori ai cetăţii tale, care se află în spaţiul celest 
de deasupra cerului nostru.47

Din ceea ce am spus mai sus, să ia învăţătură orice suflet care rătăceşte 
departe de tine, dacă îi este sete de tine, dacă lacrimile sale i‑au devenit 
pâine, atunci când i se spune în fiecare zi: Unde este Dumnezeul tău?48 dacă 
cere şi doreşte de la tine un singur lucru, şi anume să locuiască în casa ta în 
toate zilele vieţii lui.49 Şi ce altceva, dacă nu tu eşti viaţa lui? ce sunt zilele 
tale, dacă nu veşnicia ta? ce altceva decât veşnicie sunt anii tăi, care nu 
au sfârşit, deoarece tu rămâi mereu acelaşi?50 această învăţătură să o ia acel 
suflet, atât cât este el în stare să înţeleagă; să înţeleagă cât de departe se 
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Hoc in conspectu tuo claret mihi et magis magisque clarescat, oro te, 
atque in hoc manifestatione persistam sobrius sub alis tuis.

Ecce nescio quid informe in istis mutationibus rerum extremarum atque 
infimarum, et quis dicet mihi, nisi quisquis per inania cordis sui cum suis 
phantasmatibus vagatur et volvitur, quis nisi talis dicet mihi, quod demi
nuta atque consumpta omni specie, si sola remaneat informitas, per quam 
de specie in speciem res mutabatur et vertebatur, possit exhibere vices 
temporum? Omnino enim non potest, quia sine varietate motionum non 
sunt tempora: et nulla varietas, ubi nulla species.

caput xii

Quibus consideratis, quantum donas, Deus meus, quantum me ad pul
sandum excitas quantumque pulsanti aperis, duo reperio, quae fecisti 
carentia temporibus, cum tibi neutrum coaeternum sit: unum, quod ita 
formatum est, ut sine ullo defectu contemplationis, sine ullo intervallo 
mutationis, quamvis mutabile, tamen non mutatum aeternitate atque 
incommutabilitate perfruatur; alterum, quod ita informe erat, ut ex qua 
forma in quam formam vel motionis vel stationis mutaretur, quo tempori 
subderetur, non haberet. sed hoc ut informe esset, non reliquisti, quo
niam fecisti ante omnem diem in principio caelum et terram, haec duo 
quae dicebam. Terra autem invisibilis erat et incomposita et tenebrae super 
abyssum. Quibus verbis insinuatur informitas, ut gradatim excipiantur, 
qui omnimodam speciei privationem nec tamen ad nihil perventionem 



 confesiuni – Xii 611

14

15

află veşnicia ta deasupra tuturor timpurilor, de vreme ce locuinţa ta, care 
nu se rătăceşte niciodată de tine, cu toate că nu este coeternă cu tine, nu 
suferă totuşi nici o schimbare în timp, ţinânduse strâns de tine, fără 
întrerupere şi fără ezitare.
cât timp stau sub privirile tale, acest adevăr îmi este limpede; fă, te rog, 
sămi devină din ce în ce mai limpede şi, în lumina acestui adevăr, să 
rămân cuminte la adăpostul aripilor tale.
iată51, există un fel de materie informă în schimbările care privesc aceste 
lucruri inferioare şi neînsemnate; însă cine ar îndrăzni, în afară de un 
nebun care rătăceşte purtat de colocolo de neghiobiile inimii sale şi de 
închipuirile sale, cine în afară de un asemenea nebun ar îndrăzni deci să 
afirme că, eliminând şi lăsând deoparte orice formă, aşa încât să rămână 
doar această materie lipsită de formă prin intermediul căreia lucrurile se 
schimbă şi se prefac dintro formă întralta, sar putea pune în evidenţă 
schimbările petrecute în timp? Acest lucru este absolut imposibil, deoa
rece fără varietatea mişcărilor nu există timp, iar acolo unde nu există 
formă nu există nici varietate.

capitolul al xii-lea
Despre cele două elemente ale creaţiei situate 
în afara timpului: cercul spiritelor inteligente 

şi materia informă

Având în vedere cele spuse mai sus – în măsura în care îmi vei îngădui, 
Dumnezeul meu, în măsura în care îmi vei deschide poarta când voi bate –, 
găsesc că timpul este absent în două din lucrurile pe care leai creat, deşi 
nici unul din ele nu este coetern cu tine; primul din ele este atât de bine 
alcătuit, încât, contemplândute fără încetare şi fără să fie afectat nici o clipă 
de vreo schimbare, se bucură de veşnicia şi de statornicia ta52, neschimbat 
el însuşi, deşi supus schimbării; al doilea este atât de lipsit de formă, încât 
nu există în el nimic care săl facă să treacă de la o formă de mişcare sau 
de repaos la alta. Dar nici această din urmă creaţie a ta nu ai lăsato să fie 
fără formă; căci înaintea oricărei zile, ai creat, la început, cerul şi pământul, 
cele două elemente despre care am vorbit53. Pământul era însă nevăzut şi 
netocmit şi întunericul stăpânea deasupra abisului54. Prin aceste cuvinte din 
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cogitare non possunt, unde fieret alterum caelum et terra visibilis atque 
composita et aqua speciosa et quidquid deinceps in constitutione huius 
mundi non sine diebus factum commemoratur, quia talia sunt, ut in eis 
agantur vicissitudines temporum propter ordinatas commutationes mo
tionum atque formarum.

caput xiii

Hoc interim sentio, Deus meus, cum audio loquentem scripturam tuam: 
in principio fecit Deus caelum et terram; terra autem erat invisibilis et in
composita et tenebrae erant super abyssum, neque commemorantem, quoto 
die feceris haec, sic interim sentio propter illud caelum caeli, caelum 
intellectuale, ubi est intellectus nosse simul, non ex parte, non in aenig
mate, non per speculum, sed ex toto, in manifestatione, facie ad faciem; 
non modo hoc, modo illud, sed, quod dictum est, nosse simul sine ulla 
vicissitudine temporum, et propter invisibilem atque incompositam 
terram sine ulla vicissitudine temporum, quae solet habere modo hoc et 
modo illud, quia ubi nulla species, nusquam est hoc et illud.
Propter duo haec, primitus formatum et penitus informe, illud caelum, 
sed caelum caeli, hoc vero terram, sed terram invisibilem et incomposi
tam, propter duo haec interim sentio sine commemoratione dierum di
cere scripturam tuam: in principio fecit Deus caelum et terram. statim 
quippe subiecit, quam terram dixerit. et quod secundo die commemo
ratur factum firmamentum et vocatum caelum, insinuat, de quo caelo 
prius sine diebus sermo locutus sit.
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scriptură se sugerează ideea de .„materie lipsită de formă“, pentru ai de
prinde cu ea în mod treptat pe aceia care nu pot să conceapă ideea că 
absenţa totală a unei forme nu presupune în mod obligatoriu neantul; din 
această materie informă vor fi aduse apoi la fiinţă cel deal doilea cer55, 
pământul cel vizibil şi bine alcătuit, apa plină de frumuseţe, în sfârşit, toate 
cele ce intră în alcătuirea acestei lumi şi care, după cum ni se aminteşte în 
scriptură, au fost făcute în anumite zile ale creaţiei; toate aceste lucruri 
au fost astfel create, încât, datorită succesiunilor regulate ale mişcărilor şi 
formelor lor, ele sunt supuse schimbărilor în timp.

capitolul al xiii-lea
Din nou despre cerul inteligenţelor  

şi despre materia informă

iată ce înţeleg eu, Dumnezeul meu, când aud cuvintele scripturii tale: La 
început a creat Dumnezeu cerul şi pământul; pământul era însă nevăzut şi 
netocmit, şi întunericul domnea deasupra abisului56; scriptura nu menţio
nează în a câta zi ai creat aceste lucruri şi de aceea eu înţeleg că motivul 
pentru această omisiune stă în faptul că prin „cer“ se înţelege aici acel „cer 
al cerului“, cerul intelectual, unde intelectul are putinţa de a cunoaşte 
totul dintrodată şi nu în mod parţial, nu ca printro parabolă, nu ca întro 
oglindă, ci în întregime, cu deplină claritate, faţă în faţă57; de a cunoaşte 
nu când o parte, când cealaltă, ci, după cum am spus, totul dintrodată, 
fără nici o desfăşurare în timp58; mai înţeleg că este vorba despre „pămân
tul nevăzut şi netocmit“, nesupus schimbărilor în timp, acel timp care 
împinge lucrurile când încolo, când încoace, deoarece acolo unde nu 
există formă nu există nici „încolo“ şi nici „încoace“.
Aceste două lucruri se înţeleg, după cât îmi dau eu seama, când în scriptura 
ta se spune că la început a creat Dumnezeu cerul şi pământul59, fără să se 
menţioneze în a câta zi; prin „cer“ înţeleg aici „cerul cerului“, care a primit 
o formă încă de la început, iar prin „pământ“ înţeleg pământul, însă acel 
pământ nevăzut şi netocmit. De fapt, scriptura indică imediat despre ce 
pământ era vorba. Şi, fiindcă scriptura menţionează că în a doua zi a fost 
creată tăria care sa numit „cer“, ea ne lasă să înţelegem despre ce fel de 
cer a fost vorba în prima propoziţie, unde nu sa menţionat nici o zi.
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caput xiv

Mira profunditas eloquiorum tuorum quorum ecce ante nos superficies 
blandiens parvulis: sed mira profunditas, Deus meus, mira profunditas! 
Horror est intendere in eam, horror honoris et tremor amoris. odi hos
tes eius vehementer: o si occidas eos de gladio bis acuto, et non sint hos
tes eius! sic enim amo eos occidi sibi, ut vivant tibi.
ecce autem alii non reprehensores, sed laudatores libri geneseos: „non“ 
inquiunt „hoc voluit in his verbis intellegi spiritus Dei, qui per Moysen 
famulum eius ista conscripsit, non hoc voluit intellegi, quod tu dicis, sed 
aliud, quod nos dicimus.“
Quibus ego te arbitro, Deus omnium nostrum, ita respondeo. 

caput xv

num dicetis falsa esse, quae mihi veritas voce forti in aurem interiorem 
dicit de vera aeternitate creatoris, quod nequaquam eius substantia per 
tempora varietur nec eius voluntas extra eius substantiam sit? unde non 
eum modo velle hoc modo velle illud, sed semel et simul et semper velle 
omnia quae vult, non iterum et iterum neque nunc ista nunc illa nec 
velle postea quod nolebat aut nolle quod volebat prius, quia talis voluntas 
mutabilis est et omne mutabile aeternum non est; Deus autem noster 
aeternus est.
item, quod mihi dicit in aurem interiorem, expectatio rerum venturarum 
fit contuitus, cum venerint, idemque contuitus fit memoria, cum prae
terirent: omnis porro intentio, quae ita variatur, mutabilis est, et omne 
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capitolul al xiv-lea
Despre profunzimea sfintelor scripturi

cât de minunată este profunzimea cuvintelor sfintei tale scripturi! iată, 
în faţa noastră ele ni se arată cu înfăţişarea lor superficială şi ne surâd 
asemenea unor copii. Dar cât de minunată este profunzimea lor, 
Dumnezeul meu, cât de minunată este profunzimea lor! Încercăm să ie 
înţelegem, ne cuprinde o spaimă sfântă, o spaimă plină de respect şi un 
cutremur plin de iubire. Îi urăsc cu patimă pe duşmanii cuvintelor tale. 
o, de iai ucide trecândui prin sabia cu două tăişuri60, ca să nu mai fie 
duşmanii tăi! Miar plăcea astfel săi văd murind pentru ei înşişi, ca să 
trăiască pentru tine.
Dar mai sunt şi alţii, care nu resping cartea facerii, ci, dimpotrivă, o 
laudă, spunând: „nu aceasta a voit Duhul lui Dumnezeu să lase să se 
înţeleagă prin cuvintele sale, pe care lea dictat lui Moise, slujitorul său. 
nu a voit să lase să se înţeleagă ceea ce spui tu, ci altceva, şi anume ce 
spunem noi.“
Luândute pe tine judecător, tu, care eşti Dumnezeul nostru, al tuturor, 
acestora le răspund după cum urmează.

capitolul al xv-lea
Augustin încearcă să delimiteze unele obiecţii  
la interpretarea pe care o dă el sfintei scripturi

Afirmaţi că sunt neadevărate lucrurile pe care Adevărul mi lea rostit cu 
glasul său puternic, vorbind urechii mele lăuntrice, cu privire la adevărata 
veşnicie a creatorului, cu privire la faptul că substanţa lui rămâne veşnic 
neschimbată în timp sau cu privire la unitatea între voinţa şi substanţa 
lui? oare nu rezultă de aici că Dumnezeu nu voieşte întrun moment un 
lucru, iar după aceea altceva, ci tot ceea ce voieşte voieşte dintrodată şi 
pentru totdeauna? el nu repetă actul voinţei sale mereu şi mereu, nu 
voieşte lucruri diferite în momente diferite, nu începe să voiască ceea ce 
nu a voit mai înainte, nici nu încetează să voiască ceea ce a voit altădată, 
căci o asemenea voinţă ar fi schimbătoare şi tot ceea ce este schimbător 
nu este veşnic; Dumnezeul nostru este însă veşnic61.
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mutabile aeternum non est: Deus autem noster aeternus est. Haec colligo 
atque coniungo et invenio Deum meum, Deum aeternum non aliqua 
nova voluntate condidisse creaturam nec scientiam eius transitorium 
aliquid pati. 

Quid ergo dicetis, contradictores? An falsa sunt ista? „non“ inquiunt. 
Quid illud? num falsum est omnem naturam formatam materiamve 
formabilem non esse nisi ab illo, qui summe bonus est, quia summe est? 
„neque hoc negamus“ inquiunt. Quid igitur? An illud negatis, sublimem 
quandam esse creaturam tam casto amore cohaerentem Deo vero et vere 
aeterno, ut, quamvis ei coaeterna non sit, in nullam tamen temporum 
varietatem et vicissitudinem ab illo se resolvat et defluat, sed in eius solius 
veracissima contemplatione requiescat, quoniam tu, Deus, diligenti te, 
quantum praecipis, ostendis ei te et sufficis ei, et ideo non declinat a te 
nec ad se? Haec est domus Dei non terrena neque ulla caelesti mole cor
porea, sed spiritalis et particeps aeternitatis tuae, quia sine labe in aeter
num. Statuisti enim eam in saeculum et in saeculum saeculi; praeceptum 
posuisti et non preaeteribit. nec tamen tibi coaeterna, quoniam non sine 
initio: facta est enim.

nam etsi inveniemus tempus ante illam – prior quippe omnium creata est 
sapientia – nec utique illa sapientia tibi, Deus noster, patri suo, plane 
coaeterna et aequalis et per quam creata sunt omnia et in quo principio 
fecisti caelum et terram, sed profecto sapientia, quae creata est, intellec
tualis natura scilicet, quae contemplatione luminis lumen est – dicitur 
enim et ipsa, quamvis creata, sapientia; sed quantum interest inter lumen, 
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Tot aşa, afirmaţi că nu este adevărat ceea ce Adevărul îmi spune vorbin
dumi în urechea mea lăuntrică despre faptul că starea de aşteptare faţă 
de lucrurile care urmează să se petreacă devine intuiţie directă atunci când 
acestea se petrec în realitate, iar intuiţia directă devine memorie când 
lucrurile au trecut.62 Mai spuneţi că orice intuiţie directă care variază în 
acest mod este schimbătoare, or, se ştie, tot ceea ce se schimbă nu este 
veşnic. În schimb, Dumnezeul nostru este veşnic63. Punând laolaltă aceste 
două adevăruri şi corelândule între ele, descopăr că, pe de o parte, Dum
nezeul meu, Dumnezeul cel veşnic, nu a creat lumea printrun fel de nou 
act al voinţei sale şi că, pe de altă parte, ştiinţa lui nu admite nimic din 
ceea ce este trecător.
ce veţi mai spune deci voi, adversari ai mei? că toate aceste adevăruri 
sunt false? „nu!“, îmi răspundeţi voi. Dar atunci? că este neadevărat 
faptul că întreaga natură deţinând deja o formă, precum şi materia sus
ceptibilă de a primi o formă nu îşi primesc fiinţa decât de la Acela care 
este binele suprem, pentru că este fiinţa supremă? „nici acest fapt nu îl 
negăm“, răspundeţi voi din nou. Atunci ce altă obiecţie aveţi? negaţi oare 
că există o creatură care se leagă de Dumnezeul cel adevărat şi cu adevărat 
veşnic printro iubire atât de neprihănită încât, chiar şi dacă nu este 
coeternă cu acesta, ea nu se desprinde totuşi de el nici o clipă şi nu se 
scurge în nici una din trecerile timpului, ci, dimpotrivă, îşi găseşte împă
carea doar în contemplarea unicului său Adevăr? căci acestei creaturi care 
te iubeşte atât cât îi porunceşti, Dumnezeule, tu i te arăţi şi îi eşti de ajuns; 
şi de aceea ea nu se abate de la tine nici spre a se întoarce spre sine însăşi64. 
Această fiinţă, creată şi ea, este locuinţa lui Dumnezeu65; ea nu este o lo
cuinţă de pământ, nici măcar dintro materie corporală cerească, ci este 
o locuinţă spirituală, care participă la veşnicia ta, deoarece este pentru 
veşnicie lipsită de orice pată. căci tu iai dat statornicie în veac şi în veacul 
veacului şi iai dat o lege care nu se va învechi66. ea nu îţi este totuşi 
coeternă, fiindcă are un început, fiind creată.
Aceasta nu înseamnă, fireşte, că timpul a fost creat înaintea acestei fiinţe, 
întrucât mai înainte de orice a fost creată înţelepciunea67, or, desigur, această 
înţelepciune nu este acea înţelepciune căreia tu, Dumnezeul nostru, îi 
eşti Părinte, care este pe deplin egală şi coeternă cu tine, prin care au fost 
create toate lucrurile şi care este acel început în care ai creat cerul şi pă
mântul. nu, nu este vorba despre această înţelepciune, ci este vorba, de 
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quod illuminat et quod illuminatur, tantum inter sapientiam, quae creat, 
et istam, quae creata est, sicut inter iustitiam iustificantem et iustitiam, 
quae iustificatione facta est; nam et nos dicti sumus iustitia tua; ait enim 
quidam servus tuus: ut nos simus iustitia Dei in ipso – ergo quia prior 
omnium creata est quaedam sapientia, quae creata est, mens rationalis et 
intellectualis castae civitatis tuae matris nostrae, quae sursum est et libera 
est et aeterna in caelis – quibus caelis, nisi qui te laudant caeli caelorum, 
quia hoc est et caelum caeli Domino? – etsi non invenimus tempus ante 
illam, quia et creaturam temporis antecedit, quae prior omnium creata est, 
ante illam tamen est ipsius creatoris aeternitas, a quo facta sumpsit exor
dium, quamvis non temporis, quia nondum erat tempus, ipsius tamen 
conditionis suae.

unde ita est abs te, Deo nostro, ut aliud sit plane quam tu et non id ip
sum, etsi non solum ante illam, sed nec in illa invenimus tempus, quia 
est idonea faciem tuam semper videre nec uspiam deflectitur ab ea; quo 
fit, ut nulla mutatione varietur. inest ei tamen ipsa mutabilitas, unde 
tenebresceret et frigesceret, nisi amore grandi tibi cohaerens tamquam 
semper meridies luceret et ferveret ex te. 
o domus luminosa et speciosa, dilexi decorem tuum et locum habitationis 
gloriae Domini mei, fabricatoris et possessoris tui! Tibi suspiret peregri
natio mea, et dico ei qui fecit te, ut possideat et me in te, quia fecit et me. 
Erravi sicut ovis perdita, sed in umeris pastoris mei, structoris tui, spero 
me reportari tibi.

Quid dictis mihi quos alloquebar contradictores, qui tamen et Moysen 
pium famulum Dei et libros eius oracula sancti spiritus creditis? estne 
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bună seamă, despre o înţelepciune creată, adică despre această natură 
intelectuală care este ea însăşi lumină în măsura în care contemplă Lumina 
ta – cu toate că este creată, şi pe ea o numim tot înţelepciune. Dar există 
o mare diferenţă între înţelepciunea care creează şi înţelepciunea care este 
creată, la fel cum este o mare diferenţă între Lumina care iluminează şi 
lumina care îşi primeşte strălucirea prin reflectare sau între Dreptatea care 
produce un act de dreptate şi dreptatea care rezultă în urma acestui act 
de dreptate. Şi noi înşine suntem numiţi „dreptatea ta“, căci un slujitor 
al tău a spus: Pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu întrînsul68. 
Aşadar, există o înţelepciune creată, care a fost creată mai înainte de orice69, 
acea gândire dotată cu raţiune şi înţelegere a neprihănitei tale cetăţi, 
mama noastră, Cetatea din înălţimi, care este liberă şi veşnică în ceruri70. 
Pot fi oare aceste ceruri altceva decât acele ceruri ale cerurilor care te 
preaslăvesc, acel cer al cerului 71 care aparţine lui Dumnezeu? Desigur, 
înainte de această înţelepciune nu există timp, deoarece ea precedă chiar 
şi crearea timpului, fiind creată mai înainte de orice72; totuşi, înainte de 
ea a existat însăşi veşnicia creatorului ei, de care a fost creată şi căruia îi 
datorează originea, dar nu originea în timp, fiindcă timpul încă nu exista, 
ci originea fiinţei sale de fiinţă creată.
Astfel, ea purcede din tine, Dumnezeul nostru, dar este ceva cu totul 
diferit de tine, care eşti fiinţa ca atare73. Totuşi, nu exista timp nici îna
inte de crearea ei şi nici în ea, deoarece ea a fost astfel alcătuită, încât să 
contemple veşnic faţa ta şi să nu se îndepărteze niciodată de ea. Din 
această cauză, ea nu se supune nici unei schimbări şi nici unei prefaceri. 
În ea se află totuşi o putinţă de a se schimba, care ar puteao cufunda în 
întuneric şi în frig, dacă nu ar ţineo legată de tine această mare iubire 
care o face să primească de la tine lumină şi căldură, asemenea unei veş
nice amieze.
o, locuinţă a Luminii şi a frumuseţii, cât am iubit frumuseţea ta şi locu
inţa slavei74 Domnului meu, a făuritorului şi stăpânului tău! Pentru tine 
suspin pe parcursul rătăcirii mele prin această lume75, şi îi cer Aceluia care 
tea creat să mă stăpânească şi pe mine înlăuntrul tău, căci şi eu sunt 
creaţia lui. Am rătăcit ca o oaie pierdută76, dar nădăjduiesc să fiu adus din 
nou la tine, pe umerii Păstorului meu, cel care tea făurit pe tine.
ce mai spuneţi despre aceasta voi, adversari ai mei, cărora mă adresez? 
cu toate că nu sunteţi de acord cu mine, îl socotiţi totuşi şi voi pe Moise 
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ista domus Dei, non quidem Deo coaeterna, sed tamen secundum mo
dum suum aeterna in caelis, ubi vices temporum frustra quaeritis, quia 
non invenietis? supergreditur enim omnem distentionem et omne spa
tium aetatis volubile, cui semper inhaerere Deo bonum est. „est“ inquiunt. 
Quid igitur ex his, quae clamavit cor meum ad Deum meum, cum audiret 
interius vocem laudis eius, quid tandem falsum esse contenditis? An quia 
erat informis materies, ubi propter nullam formam nullus ordo erat? ubi 
autem nullus ordo erat, nulla esse vicissitudo temporum poterat; et tamen 
hoc paene nihil in quantum non omnino nihil erat, ab illo utique erat, a 
quo est quidquid est, quod utcumque aliquid est. „Hoc quoque“ aiunt 
„non negamus“.

caput xvi

cum his enim volo coram te aliquid colloqui, Deus meus, qui haec om
nia, quae intus in mente mea non tacet veritas tua, vera esse concedunt. 
nam qui haec negant, latrent quantum volunt et obstrepant sibi: persu
adere conabor, ut quiescant et viam praebeant ad se verbo tuo. Quod si 
noluerint et reppulerint me, obsecro, Deus meus, ne tu sileas a me. Tu 
loquere in corde meo veraciter; solus enim sic loqueris; et dimittam eos 
foris sufflantes in pulverem et excitantes terram in oculos suos et intrem 
in cubile meum et cantem tibi amatoria gemens inenarrabiles gemitus in 
peregrinatione mea et recordans Hierusalem extento in eam sursum 
corde, Hierusalem patriam meam, Hierusalem matrem meam, teque su
per eam regnatorem, illustratorem, patrem, tutorem, maritum, castas et 
fortes delicias et solidum gaudium et omnia bona ineffabilia, simul 
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un slujitor devotat al lui Dumnezeu, iar despre cărţile lui aveţi credinţa 
că sunt sanctuare prin care vorbeşte sfântul Duh. sunteţi atunci de acord 
că această locuinţă a lui Dumnezeu, cu toate că nu este coeternă cu 
Dumnezeu, dăinuie totuşi, în felul ei, veşnic în ceruri77, acolo unde voi în 
zadar căutaţi semne ale schimbării în timp? nu veţi găsi asemenea semne. 
căci locuinţa lui Dumnezeu, a cărei fericire este de a rămâne pentru tot
deauna strâns unită cu Dumnezeu78, se înalţă deasupra oricărei extensii şi 
a oricărei nestatornice durate. „Aşa este, după cum spui“, îmi răspundeţi 
voi. Atunci ce anume din toate cele pe care le strigă către Dumnezeu inima 
mea când aude înlăuntrul ei glasul slavei lui79, ce anume până la urmă 
susţineţi că este neadevărat? este cumva ceva fals în afirmaţia mea că a 
existat o materie lipsită de formă, în care nu a existat nici o ordine tocmai 
pentru că nu a existat nici o formă? Însă acolo unde nu a existat ordine 
nu a putut exista nici un fel de succesiune a timpurilor. Şi totuşi, acest 
aproapeneant, în măsura în care nu a fost un neant absolut, a purces şi 
el de la Acela de la care purcede orice lucru, oricât de neînsemnat ar fi el. 
„nici acest lucru, spun adversarii mei, nu îl negăm.“

capitolul al xvi-lea
Începutul prezentării căilor de interpretare  
a sfintei scripturi. cu ce fel de adversari  

refuză Augustin să discute

nu accept, Dumnezeul meu, să port o discuţie în prezenţa ta decât cu cei 
care acceptă că sunt adevărate toate aceste lucruri pe care Adevărul tău le 
afirmă înlăuntrul spiritului meu. cât îi priveşte pe cei care neagă aceste 
adevăruri, ei să latre cât doresc, până vor asurzi. Mă voi strădui săi conving 
să se liniştească şi să deschidă calea spiritului tău către ei. Dacă ei nu doresc 
acest lucru şi mă resping, eu însă, Dumnezeul meu, te implor să nu fii mut 
faţă de mine80. rosteşte cuvintele Adevărului în inima mea! numai tu poţi 
rosti aceste cuvinte. Îi voi părăsi pe aceşti necredincioşi în afară, să răscolească 
pământul şi săşi sufle praful în ochi, iar eu mă voi retrage în cămara cea mai 
tainică a inimii mele81 şi îţi voi înălţa cântări de iubire, scoţând în rătăcirea 
mea prin această lume82 gemete cu neputinţă de descris şi având mereu în 
minte amintirea ierusalimului, cu inima mereu înălţată către el, către 
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omnia, quia unum summum et verum bonum; et non avertar, donec in 
eius pacem, matris carissimae, ubi sunt primitiae spiritus mei, unde ista 
mihi certa sunt, colligas totum quod sum a dispersione et deformitate 
hac et conformes atque confirmes in aeternum, Deus meus, misericordia 
mea. cum his autem, qui cuncta illa, quae vera sunt, falsa esse non dicunt 
honorantes et in culmine sequendae auctoritatis nobiscum constituentes 
illam per sanctum Moysen editam sanctam scripturam tuam, et tamen 
nobis aliquid contradicunt, ita loquor: „Tu esto, Deus noster, arbiter 
inter confessiones meas et contradictiones earum“.

caput xvii

Dicunt enim: „Quamvis vera sint haec, non ea tamen duo Moyses intu
ebatur, cum revelante spiritu diceret: in principio fecit Deus caelum et 
terram. non caeli nomine spiritalem vel intellectualem illam creaturam 
semper faciem Dei contemplantem significavit nec terrae nomine infor
mem materiam.“ Quid igitur? „Quod nos dicimus“ inquiunt „hoc ille vir 
sensit, hoc verbis istis elocutus est“. Quid illud est? „nomine“ aiunt „caeli 
et terrae totum istum visibilem mundum prius universaliter et breviter 
significare voluit, ut postea digereret dierum enumeratione quasi articu
latim universa, quae sancto spiritui placuit sic enuntiare. Tales quippe 
homines erant rudis ille atque carnalis populus, cui loquebatur, ut eis 
opera Dei non nisi sola visibilia commendanda iudicaret.“
Terram vero invisibilem et incompositam tenebrosamque abyssum, unde 
consequenter ostenditur per illos dies facta atque disposita esse cuncta 
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ierusalim, mama mea, şi către tine, Împăratul ei, Luminătorul ei, Părintele, 
ocrotitorul, soţul ei83, către tine, care eşti pentru ea ca nişte puternice des
fătări, bucuria ei statornică, fericirea ei cu neputinţă de descris, care le cu
prinde pe toate, pentru că tu eşti singurul bine, suprem şi adevărat. nu mă 
voi mai abate de la tine, Dumnezeul meu, tu, îndurarea mea84, până nu voi 
ajunge la ierusalim, acest liman al păcii, scumpa mea mamă, unde se află 
pârga spiritului meu85, unde se află izvoarele tuturor certitudinilor din lumea 
aceasta; nu mă voi mai abate până nu mă vei aduna din nou la un loc, 
Doamne, din risipirea în care mă aflu, până nu îmi vei da o nouă formă după 
atâta schilodire şi până nu mă vei întări pentru veşnicie.
cât îi priveşte acum pe aceia care nu contestă că sunt adevărate toate 
lucrurile despre care am vorbit mai sus86, care cinstesc sfânta ta scriptură, 
pe care neai dato prin evlaviosul Moise şi pe care o socotesc culmea cea 
mai înaltă a autorităţii care trebuie urmată de toţi, dar care nu sunt de 
acord cu mine în anumite puncte, acestora le răspund în felul următor: 
„Tu să fii, Dumnezeul nostru, judecător între mărturisirile mele şi obiec
ţiile lor.“87

capitolul al xvii-lea
Prezentare sistematică a diverse posibilităţi 

de interpretare a sfintei scripturi

Aceşti oameni spun: „cu toate că lucrurile despre care vorbeşti88 sunt 
adevărate, totuşi, când a spus sub revelaţia sfântului Duh că la început a 
creat Dumnezeu cerul şi pământul89, Moise nu avea în vedere cele două 
lucruri despre care vorbeşti tu90. Prin cuvântul cer el nu a desemnat această 
fiinţă spirituală sau intelectuală care contemplă pentru vecie chipul lui 
Dumnezeu, şi nici prin cuvântul pământ nu a desemnat materia lipsită 
de formă.“ Dar ce a vrut atunci să desemneze? ei îmi răspund: „Putem 
să explicăm ce a avut în minte Moise şi ce a voit să exprime prin aceste 
cuvinte.“ care este explicaţia voastră? „Prin cuvintele cer şi pământ – îmi 
răspundeţi voi – Moise a voit să desemneze mai întâi, pe scurt şi la modul 
general, toată această lume vizibilă, pentru ca mai apoi să intre în amă
nunte, prezentând toate lucrurile rând pe rând, în înlănţuirea zilelor, în 
chipul în care sfântul Duh a dorit să fie prezentate. el a ales această cale 
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ista visibilia, quae nota sunt omnibus, non incongruenter informem istam 
materiam intellegendam esse consentiunt.

Quid? si dicat alius eandem informitatem confusionemque materiae cae li 
et terrae nomine prius insinuatam, quod ex ea mundus iste visibilis cum 
omnibus naturis, quae in eo manifestissime apparent, qui caeli et terrae 
nomine saepe appellari solet, conditus atque perfectus est? 
Quid? si dicat et alius caelum et terram quidem invisibilem visibilemque 
naturam non indecenter appellatam ac per hoc universam creaturam, 
quam fecit in sapientia, id est in principio, Deus, huiuscemodi duobus 
vocabulis esse comprehensam; verum tamen quia non de ipsa substantia 
Dei, sed ex nihilo cuncta facta sunt, quia non sunt id ipsum quod Deus, 
et inest quaedam mutabilitas omnibus, sive maneant, sicut aeterna domus 
Dei, sive mutentur, sicut anima hominis et corpus, communem omnium 
rerum invisibilium visibiliumque materiam adhuc informem, sed certe 
formabilem, unde fieret caelum et terra, id est invisibilis atque visibilis 
iam utraque formata creatura, his nominibus enuntiatam, quibus appel
laretur terra invisibilis et incomposita et tenebrae super abyssum ea distinc
tione, ut terra invisibilis et incomposita intellegatur materies corporalis 
ante qualitatem formae, tenebrae autem super abyssum spiritalis materies 
ante cohibitionem quasi fluentis immoderationis et ante illuminationem 
sapientiae?

est adhuc quod dicat, si quis alius velit, non scilicet iam perfectas atque 
formatas invisibiles visibilesque naturas caeli et terrae nomine significari, 
cum legitur: in principio fecit Deus caelum et terram, sed ipsam adhuc 
informem inchoationem rerum formabilem creabilemque materiam his 



 confesiuni – Xii 625

25

26

fiindcă oamenii erau aşa de neciopliţi, iar poporul căruia i se adresa era 
atât de legat de cele trupeşti, încât nu era cu putinţă să le înfăţişeze, dintre 
toate creaţiile lui Dumnezeu, decât pe cele pe care le puteau ei vedea.“
În schimb, preopinenţii mei erau de acord cu mine că, prin expresiile 
pământul nevăzut şi netocmit şi abisul plin de întuneric, denumind sub
stanţa din care toate lucrurile vizibile şi cunoscute de toţi au fost create 
şi aşezate în ordine potrivit celor şase zile, putem înţelege, în chipul cel 
mai potrivit, materia informă de care vorbeam eu.
cum adică?91 Altul ar putea sugera că expresia cerul şi pământul a fost 
întrebuinţată la începutul scripturii pentru a desemna aceeaşi materie 
confuză şi fără formă, pentru că din ea a fost creată şi desăvârşită lumea 
noastră vizibilă, cu toate făpturile care se manifestă atât de limpede în ea, 
lume pe care obişnuim so desemnăm prin cuvintele cerul şi pământul.
iar altul ar putea spune că, în mod destul de potrivit, prin expresia cerul 
şi pământul este semnificată tocmai natura, atât vizibilă, cât şi invizibilă, 
şi de aceea cele două cuvinte acoperă întreaga creaţie, pe care Dumnezeu 
a creato prin înţelepciunea sa, adică la început; totuşi, de vreme ce toate 
lucrurile au fost create nu din substanţa lui Dumnezeu, ci din nimic şi de 
vreme ce ele sunt altceva decât fiinţa în sine92 – care este Dumnezeu – şi 
de vreme ce în ele se găseşte un fel de principiu al schimbării, fie că unele 
rămân statornice, precum veşnica locuinţă a lui Dumnezeu, fie că altele 
se schimbă mereu, precum sufletul şi corpul omului, materia comună 
tuturor acestor lucruri vizibile şi invizibile, materie încă lipsită de formă, 
dar pregătită să primească o formă şi din care urmează să fie create cerul 
şi pământul – cu alte cuvinte creaţia vizibilă şi invizibilă, dar de data 
aceasta deja configurată în două forme –, această materie deci a fost de
numită prin expresiile pământ nevăzut şi netocmit şi întunericul de deasu
pra abisului. Trebuie însă făcută distincţia că prin pământul nevăzut şi 
netocmit se înţelege materia corporală dinainte de orice determinare prin 
vreo formă, iar prin întunericul de deasupra abisului se înţelege materia 
spirituală existentă, ca să spunem aşa, înainte ca nestăvilita ei curgere să 
fi fost oprită şi înainte ca înţelepciunea să o fi scăldat în lumina ei.
sar mai putea încă susţine, dacă o doreşte cineva, următoarea ipoteză: 
când citim că la început a creat Dumnezeu cerul şi pământul, prin cuvin
tele cer şi pământ nu desemnăm două entităţi diferite, vizibile şi invizibile, 
deja dotate cu formă şi desăvârşite, ci desemnăm un embrion rudimentar 
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nominibus appellatam, quod in ea iam essent ista confusa, nondum qua
litatibus formisque distincta, quae nunc iam digesta suis ordinibus vo
cantur caelum et terra, illa spiritalis, haec corporalis creatura.

caput xviii

Quibus omnibus auditis et consideratis nolo verbis contendere; ad nihil 
enim utile est nisi ad subversionem audientium. Ad aedificationem autem 
bona est lex, si quis ea legitime utatur, quia finis eius est caritas de corde puro 
et conscientia bona et fide non ficta; et novit magister noster, in quibus 
duobus praeceptis totam legem prophetasque suspenderit.
Quae mihi ardenter confitenti, Deus meus, lumen oculorum meorum in 
occulto, quid mihi obest, cum diversa in his verbis intellegi possint, quae 
tamen vera sint? Quid, inquam, mihi obest, si aliud ego sensero, quam 
sensit alius eum sensisse, qui scripsit? omnes quidem, qui legimus, niti
mur indagare atque comprehendere, quod voluit ille quem legimus, et 
cum eum veridicum credimus, nihil, quod falsum esse vel novimus vel 
putamus, audemus eum existimare dixisse. Dum ergo quisque conatur 
id sentire scripturis sanctis, quod in eis sensit ille qui scripsit, quid mali 
est, si hoc sentiat, quod tu, lux omnium veridicarum mentium, ostendis 
verum esse, etiamsi non hoc sensit ille, quem legit, cum et ille verum nec 
tamen hoc senserit?
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şi încă lipsit de formă al lucrurilor93, materia aptă pentru orice formă şi 
orice creaţie, deoarece în ea existau deja, cu toate că în mod confuz şi fără 
diferenţiere a formei şi a calităţii, cele două substanţe care, separate şi 
organizate fiecare după propriul său caracter, sunt numite acum cer şi 
pământ, prima fiind o creaţie spirituală, cealaltă – una corporală.

capitolul al xviii-lea
Augustin formulează principiul legitimităţii  
diferitelor interpretări ale sfintei scripturi

Ascult şi examinez toate aceste interpretări, dar nu doresc să mă angajez 
întro ceartă de cuvinte, căci aceasta nu foloseşte la nimic altceva decât la 
distrugerea ascultătorilor94. Dimpotrivă, legea este bună pentru înălţarea 
sufletească, dacă ne folosim de ea potrivit legii95, deoarece scopul ei este iu
birea care izvorăşte dintro inimă curată, dintro bună cunoştinţă şi din 
credinţă sinceră96; Învăţătorul nostru97 ştie care sunt cele două porunci în 
care el a cuprins întreaga lege şi profeţii98.
Dumnezeul meu, Lumină a ochilor mei în întuneric, de vreme ce cred în 
aceste porunci şi le afirm cu înflăcărare, de ce mă stânjeneşte faptul că este 
cu putinţă ca aceste cuvinte să fie interpretate în mai multe feluri, toate la 
fel de adevărate? De ce, repet, mă stânjeneşte faptul că din ceea ce a scris 
un autor sacru eu înţeleg altceva decât înţelege un altul? căci toţi cei care 
citim un text ne străduim să pătrundem şi să înţelegem gândul autorului 
pe care îl citim şi, fiind încredinţaţi că a scris adevărul, nu îndrăznim să 
bănuim că acesta ar fi putut afirma ceva despre care noi ştim sau gândim 
că este neadevărat. Aşadar, de vreme ce fiecare dintre noi îşi dă silinţa să 
înţeleagă din sfintele scripturi exact ce a gândit cel care lea scris, ce rău 
este în faptul că cineva înţelege ceea ce tu, Lumină a tuturor spiritelor 
iubitoare de adevăr, iai arătat ca fiind adevărat, cu toate că nu întocmai 
acelaşi fusese gândul autorului pe care îl citeşte şi care, fără să fi gândit la 
fel, a gândit totuşi şi el adevărul?99
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caput xix

Verum est enim, Domine, fecisse te caelum et terram. et verum est esse 
principium sapientiam tuam, in qua fecisti omnia. item verum est, quod 
mundus iste visibilis habet magnas partes suas caelum et terram brevi 
complexione factarum omnium conditarumque naturarum. et verum 
est, quod omne mutabile insinuat notitiae nostrae quandam informita
tem, qua formam capit vel qua mutatur et vertitur. Verum est nulla 
tempora perpeti quod ita cohaeret formae incommutabili, ut, quamvis 
sit mutabile, non mutetur. Verum est informitatem, quae prope nihil est, 
vices temporum habere non posse. Verum est, quod, unde fit aliquid, 
potest quodam genere locutionis habere iam nomen eius rei, quae inde 
fit: unde potuit vocari caelum et terra quaelibet informitas, unde factum 
est caelum et terra. Verum est omnium formatorum nihil esse informi 
vicinius quam terram et abyssum. Verum est, quod non solum creatum 
atque formatum sed etiam quidquid creabile atque formabile est tu fecisti, 
ex quo sunt omnia. Verum est omne, quod ex informi formatur, prius esse 
informe, deinde formatum.

caput xx

ex his omnibus veris, de quibus non dubitant, quorum interiori oculo 
talia videre donasti et qui Moysen, famulum tuum, in spiritu veritatis 
locutum esse immobiliter credunt, ex his ergo omnibus aliud sibi tollit 
qui dicit: in principio fecit Deus caelum et terram, id est in verbo suo sibi 
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capitolul al xix-lea
Despre o serie de adevăruri incontestabile

Marele adevăr, Doamne, este faptul că tu ai creat cerul şi pământul. 
Adevărat este şi faptul că înţelepciunea ta este Principiul prin care ai creat 
toate lucrările100. De asemenea este adevărat faptul că lumea aceasta vizi
bilă conţine două mari părţi, cerul şi pământul, pentru ca prin aceste două 
cuvinte să fie cuprinse în scurt toate făpturile plăsmuite şi create de tine; 
şi mai este adevărat că orice lucru schimbător sugerează gândirii noastre 
existenţa materiei informe, datorită căreia poate primi o formă, se poate 
schimba sau transforma în altă formă. este adevărat că timpul nu afec
tează deloc o fiinţă care se ţine legată de o formă neschimbătoare atât de 
strâns încât, cu toate că ea însăşi este schimbătoare, rămâne totuşi ne
schimbată101. este adevărat că materia informă, care este aproape un ne
ant, nu poate fi supusă nestatorniciei timpului. este adevărat că materia 
din care este creat un lucru poate purta, în anumite expresii, numele 
lucrului care a fost creat din ea şi, în acest fel, a fost cu putinţă ca prin 
expresia cerul şi pământul să fie denumită materia informă din care au 
fost create cerul şi pământul. este adevărat că dintre toate lucrurile dotate 
cu o formă nici unul nu este mai apropiat de materia informă decât pă
mântul şi abisul. este adevărat că tu, din care purced toate102, ai creat nu 
doar orice fiinţă creată şi înzestrată cu o formă, ci şi orice materie care 
poate servi scopului creaţiei sau poate primi o formă103. este adevărat că 
tot ceea ce este format din materia informă este mai întâi lipsit de formă 
şi abia apoi primeşte o formă.

capitolul al xx-lea
Pornind de la unul sau altul din aceste adevăruri, 
se pot dezvolta interpretări diverse ale primelor 

versete din cartea facerii

Din toate aceste adevăruri, cu privire la care nu au nici o îndoială aceia 
pe care iai dăruit cu capacitatea de a contempla asemenea lucruri cu 
ajutorul unei priviri lăuntrice şi care cred în mod nestrămutat că Moise, 
slujitorul tău, a vorbit în duhul adevărului104, aşadar, din toate aceste 
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coaeterno fecit Deus intellegibilem atque sensibilem vel spiritalem cor
poralemque creaturam; aliud qui dicit: in principio fecit Deus caelum et 
terram, id est in verbo suo sibi coaeterno fecit Deus universam istam 
molem corporei mundi huius cum omnibus quas continet manifestis 
notisque naturis; aliud qui dicit: in principio fecit Deus caelum et terram, 
id est in verbo suo sibi coaeterno fecit Deus informem materiam creatu
rae spiritalis et corporalis; aliud quid dicit: in principio fecit Deus caelum 
et terram, id est in verbo suo sibi coaeterno fecit Deus informem materiam 
creaturae corporalis, ubi confusum adhuc erat caelum et terra, quae nunc 
iam distincta atque formata in istius mundi mole sentimus; aliud qui 
dicit: in principio fecit Deus caelum et terram, id est in ipso exordio faciendi 
atque operandi fecit Deus informem materiam confuse habentem caelum 
et terram, unde formata nunc eminent et apparent cum omnibus, quae 
in eis sunt.

caput xxi

item quod attinet ad intellectum verborum sequentium, ex illis omnibus 
veris aliud sibi tollit, qui dicit: terra autem erat invisibilis et incomposita, 
et tenebrae erant super abyssum, id est corporale illud, quod fecit Deus, 
adhuc materies erat corporearum rerum informis, sine ordine, sine luce; 
aliquid qui dicit: terra autem erat invisibilis et incomposita, et tenebrae erant 
super abyssum, id est hoc totum, quod caelum et terra appellatum est, 
adhuc informis et tenebrosa materies erat, unde fieret caelum corporeum 
et terra corporea cum omnibus quae in eis sunt corporeis sensibus nota; 
aliud qui dicit: terra autem erat invisibilis et incomposita, et tenebrae erant 
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adevăruri, cineva alege unul din ele şi afirmă: „Propoziţia La început a 
creat Dumnezeu cerul şi pământul semnifică faptul că, prin cuvântul său, 
coetern cu sine, Dumnezeu a făcut creatura inteligibilă şi perceptibilă 
sau spirituală şi corporală.“ un altul afirmă: „Propoziţia La început a creat 
Dumnezeu cerul şi pământul semnifică faptul că, prin cuvântul său, 
coetern cu sine, Dumnezeu a creat întreaga masă a acestei lumi corporale, 
împreună cu toate făpturile vizibile şi cunoscute de noi pe care ea le cu
prinde.“ un al treilea interpret spune: „Propoziţia La început a creat 
Dumnezeu cerul şi pământul semnifică faptul că, prin cuvântul său, 
coetern cu sine, Dumnezeu a creat materia lipsită de formă din care vor 
ieşi făpturile spirituale şi cele corporale.“ Al patrulea interpret afirmă: 
„Propoziţia La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul semnifică fap
tul că, prin cuvântul său, coetern cu sine, Dumnezeu a creat materia 
fără formă a creaţiei corporale în care se află încă amestecate cerul şi pă
mântul pe care acum le vedem separate, fiecare cu propria sa formă, în 
imensa alcătuire a lumii acesteia.“ Al cincilea interpret afirmă: „Propoziţia 
La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul semnifică faptul că la în
ceputul creaţiei şi al Lucrării sale Dumnezeu a creat materia informă, 
care cuprindea în sine, în mod confuz, cerul şi pământul, care au primit 
apoi o formă şi ne apar acum în toată splendoarea lor, împreună cu toate 
făpturile pe care le cuprind ele.“

capitolul al xxi-lea
Alte interpretări posibile ale primelor versete 

din cartea facerii

La fel se întâmplă şi cu interpretarea cuvintelor următoare din cartea 
facerii. Din toate adevărurile prezentate de mine mai înainte105, fiecare 
interpret îşi alege câte ceva. unul afirmă: „Propoziţia Pământul era însă 
nevăzut şi netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului semnifică 
faptul că acea masă corporală pe care Dumnezeu o crease era încă materia 
informă, lipsită de organizare şi de lumină, a lucrurilor corporale.“ un alt 
interpret afirmă: „Propoziţia Pământul era însă nevăzut şi netocmit, iar 
întunericul stăpânea deasupra abisului semnifică faptul că acel întreg pe 
care îl numim cerul şi pământul era încă o materie fără formă şi întunecoasă, 
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super abyssum, id est hoc totum, quod caelum et terra appellatum est, 
adhuc informis et tenebrosa materies erat, unde fieret caelum intelligibile 
– quod alibi dicitur caelum caeli – et terra, scilicet omnis natura corporea, 
sub quo nomine intellegatur etiam hoc caelum corporeum, id est unde 
fieret omnis invisibilis visibilisque creatura; aliquid qui dicit: terra autem 
erat invisibilis et incomposita, et tenebrae erant super abyssum, non illam 
informitatem nomine caeli et terrae scriptura appellavit, sed iam erat, 
inquit, ipsa informitas, quam terram invisibilem et incompositam tene
brosamque abyssum nominavit, de qua caelum et terram Deum fecisse 
praedixerat, spiritalem scilicet corporalemque creaturam; aliud qui dicit: 
terra autem erat invisibilis et incomposita, et tenebrae erant super abyssum, 
id est informitas quaedam iam materies erat, unde caelum et terram 
Deum fecisse scriptura praedixit, totam scilicet corpoream mundi molem 
in duas maximas partes superiorem atque inferiorem distributam cum 
omnibus quae in eis sunt usitatis notisque creaturis.

caput xxii

cum enim duabus istis extremis sententiis resistere quisquam ita temp
taverit: „si non vultis hanc informitatem materiae caeli et terrae nomine 
appellatam videri, erat ergo aliquid, quod non fecerat Deus, unde caelum 
et terram faceret; neque enim scriptura narravit, quod istam materiem 
Deus fecerit, nisi intellegamus eam caeli et terrae aut solius terrae voca
bulo significatam, cum diceretur: in principio fecit Deus caelum et terram, 
ut id, quod sequitur: terra autem erat invisibilis et incomposita, quamvis 
informem materiam sic placuerit appellare, non tamen intellegamus nisi 
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din care urmau să iasă cerul corporal şi pământul corporal, împreună cu 
toate făpturile care există în ele şi sunt cunoscute prin simţurile corpului.“ 
un al treilea interpret spune: „Propoziţia Pământul era însă nevăzut şi 
netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra abisului semnifică faptul că acel 
întreg pe care îl numim cerul şi pământul era încă o materie fără formă şi 
întunecoasă, din care urma să iasă cerul inteligibil – numit în altă parte 
cerul cerului106 – şi pământul, adică întreaga natură corporală, prin al 
cărei nume înţelegem deopotrivă acest cer corporal; semnifică, altfel spus, 
întreaga creatură vizibilă şi invizibilă.“ Alt interpret spune: „În propoziţia 
Pământul era însă nevăzut şi netocmit, iar întunericul stăpânea deasupra 
abisului, prin cuvintele cerul şi pământul scriptura nu desemnează o ma
terie informă, căci aceasta exista deja; este acea materie informă pe care 
scriptura a denumito pământ nevăzut şi netocmit şi abis întunecos; din ea, 
după cum deja se spusese în scriptură, Dumnezeu a creat cerul şi pămân
tul, cu alte cuvinte creatura spirituală şi cea corporală.“ În sfârşit, un al 
cincilea interpret afirmă: „Propoziţia Pământul era însă nevăzut şi netocmit, 
iar întunericul stăpânea deasupra abisului semnifică faptul că exista deja o 
materie fără formă, materie din care scriptura spusese mai înainte că a 
făcut Dumnezeu cerul şi pământul, adică întreaga alcătuire corporală a 
lumii, împărţită în două mari părţi, una superioară şi alta inferioară, fie
care împreună cu făpturile pe care le cuprinde şi pe care le cunoaştem în 
mod curent.“107

capitolul al xxii-lea
câteva obiecţii la unele din interpretările 

formulate mai sus

faţă de ultimele două ipoteze de mai sus, cineva ar putea încerca să obiec
teze în felul următor: „Dacă nu admiteţi ca prin cuvintele cerul şi pămân
tul să fie desemnată materia lipsită de formă înseamnă că admiteţi 
existenţa unui lucru pe care nu la creat Dumnezeu şi de care el sa folo
sit pentru a crea cerul şi pământul; căci scriptura nu nea relatat că 
Dumnezeu ar fi creat această materie informă, doar dacă nu cumva înţe
legem că ea – sau doar pământul – este desemnată prin expresia cerul şi 
pământul atunci când se spune: La început a creat Dumnezeu cerul şi 
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eam, quam fecit Deus in eo, quod praescriptum est: fecit caelum et terram“, 
respondebunt assertores duarum istarum sententiarum, quas extremas 
posuimus, aut illius aut illius, cum haec audierint, et dicent: „informem 
quidem istam materiam non negamus a Deo factam, Deo, a quo sunt 
omnia bona valde, quia, sicut dicimus amplius bonum esse quod creatum 
atque formatum est, ita fatemur minus bonum esse quod factum est 
creabile atque formabile, sed tamen bonum: non autem commemorasse 
scripturam, quod hanc informitatem fecerit Deus, sicut alia multa non 
commemoravit, ut cherubim et seraphim, et quae apostolus distincte 
ait, sedes, dominationes, principatus, potestates, quae tamen omnia Deum 
fecisse manifestum est. Aut si eo, quod dictum est: fecit caelum et terram, 
comprehensa sunt omnia, quid de aquis dicimus, super quas ferebatur 
spiritus Dei? si enim terra nominata simul intelleguntur, quomodo iam 
terrae nomine materies informis accipitur, quando tam speciosas aquas 
videmus? Aut si ita accipitur cur ex eadem informitate scriptum est fac
tum firmamentum et vocatum caelum neque scriptum est factas esse 
aquas? non enim adhuc informes sunt et invisae, quas ita decora specie 
fluere cernimus. Aut si tunc acceperunt istam speciem, cum dixit Deus: 
congregetur aqua, quae est sub firmamento, ut congregatio sit ipsa formatio, 
quid respondebitur de aquis, quae super firmamentum sunt, quia neque 
informes tam honorabilem sedem accipere meruissent nec scriptum est, 
qua voce formatae sint?
unde si aliquid genesis tacuit Deum fecisse, quod tamen Deum fecisse 
nec sana fides nec certus ambigit intellectus, nec ideo ulla sobria doctrina 
dicere audebit istas aquas coaeternas Deo, quia in libro geneseos com
memoratas quidem audimus, ubi autem factae sint, non invenimus, cur 
non informem quoque illam materiam, quam scriptura haec terram in
visibilem et incompositam tenebrosamque abyssum apellat, docente veritate 
intellegamus a Deo factam esse de nihilo ideoque illi non esse coaeternam, 
quamvis ubi facta sit omiserit enuntiare ista narratio?“
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pământul. cât priveşte acum propoziţia care urmează, Pământul era ne
văzut şi netocmit, chiar dacă scripturii iar fi convenit să numească în acest 
fel materia informă, prin ea nu putem totuşi înţelege altă materie decât 
cea creată de Dumnezeu în momentul despre care se vorbeşte la începu
tul scripturii, în propoziţia A creat cerul şi pământul “. Auzind aceste obiec
ţii, susţinătorii ultimelor două ipoteze pomenite mai sus, ai uneia sau 
alteia din ele, ar putea răspunde afirmând următoarele: „nu negăm fap
tul că această materie informă a fost creată de Dumnezeu, de la care 
purced toate cele foarte bune108; căci, după cum afirmăm că un lucru creat 
şi înzestrat cu o formă este un lucru superior, în egală măsură admitem 
şi faptul că ceea ce este susceptibil să fie creat şi să primească o formă este 
un bine inferior, dar totuşi un bine. cât priveşte acum faptul că scriptura 
nu aminteşte de crearea materiei informe de către Dumnezeu, trebuie 
spus că ea nu aminteşte nici de multe altele, cum ar fi despre heruvimi şi 
despre serafimi, nici de tronuri, domnii, căpetenii, puteri, pe care Apostolul 
le aminteşte deosebit unele faţă de altele şi care sunt în mod evident 
creaţii ale lui Dumnezeu109. iar dacă ţinem neapărat ca în propoziţia A creat 
cerul şi pământul să fie cuprinse toate lucrurile, ce vom mai spune 
atunci despre apele pe deasupra cărora se purta Duhul lui Dumnezeu?110 

Dacă şi pe ele le cuprindem în înţelesul cuvântului pământ, cum vom mai 
accepta atunci acest nume spre a desemna materia informă, de vreme ce 
înfăţişarea acestor ape este atât de frumoasă? Dacă totuşi acceptăm acest 
înţeles, de ce atunci scriptura spune că din materia fără formă a fost 
creată tăria numită cer111, dar nu vorbeşte despre crearea apelor? căci 
aceste ape pe care le vedem cum curg pline de frumuseţe nu sunt nici fără 
formă, nici nevăzute. Au primit poate frumuseţea lor în clipa când 
Dumnezeu a zis: Să se strângă la un loc apele care se află sub tărie112, astfel 
încât această adunare a lor să însemne tocmai dobândirea unei forme? ce 
vom putea spune, în acest caz, despre apele care se află deasupra tăriei113? 
ce altceva decât că, rămase fără vreo formă, ele nu sau arătat demne să 
primească o locuinţă atât de preţioasă; şi totuşi, nicăieri în scriptură nu 
este amintit cuvântul prin care au primit o formă.
Aşadar, chiar dacă în cartea facerii se păstrează tăcerea despre crearea 
unui lucru pe care Dumnezeu totuşi la creat, nici adevărata credinţă şi 
nici o gândire temeinică nu ne îngăduie să ne îndoim despre acest fapt; 
nici o interpretare serioasă nu ar îndrăzni să afirme că aceste ape sunt 
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caput xxiii

His ergo auditis atque perspectis pro captu infirmitatis meae, quam tibi 
confiteor scienti Deo meo, duo video dissensionum genera oboriri posse, 
cum aliquid a nuntiis veracibus per signa enuntiatur, unum, si de veritate 
rerum, alterum, si de ipsius qui enuntiat voluntate dissensio est. Aliter 
enim quaerimus de creaturae conditione, quid verum sit, aliter autem 
quid in his verbis Moyses, egregius domesticus fidei tuae, intellegere lec
torem auditoremque voluerit.
in illo primo genere discendant a me omnes, qui ea, quae falsa sunt, se 
scire arbitrantur. in hoc item altero discedant a me omnes, qui ea quae 
falsa sunt Moysen dixisse arbitrantur. coniungar autem illis, Domine, in 
te et delecter cum eis in te, qui veritate tua pascuntur in latitudine cari
tatis, et accedamus simul ad verba libri tui et quaeramus in eis voluntatem 
tuam per voluntatem famuli tui, cuius calamo dispensasti ea.
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coeterne cu Dumnezeu sub motiv că, deşi ele sunt amintite în cartea 
facerii, nu găsim totuşi nimic scris despre momentul când au fost create. 
De ce atunci, în lumina Adevărului care ne îndrumă, să nu considerăm 
că şi acea materie informă pe care scriptura o numeşte pământ nevăzut 
şi netocmit şi abis de întuneric a fost creată de Dumnezeu din nimic, şi nu 
este deci coeternă cu el, chiar dacă relatarea din scriptură ar fi omis să 
menţioneze momentul când a fost creată?“

capitolul al xxiii-lea
Augustin îşi precizează poziţia  

faţă de posibilitatea formulării mai multor  
interpretări ale sfintei scripturi

Ascultând aceste păreri diferite şi examinândule atât cât îmi îngăduie 
slăbiciunea puterilor mele, pe care o recunosc în faţa lui Dumnezeu – care 
oricum o cunoaşte –, îmi pare că sunt două feluri de dezacord care se pot 
naşte cu privire la un mesaj oarecare, emis cu ajutorul semnelor de către 
mesageri demni de încredere; un tip de dezacord se poate referi la adevă
rul însuşi al lucrurilor desemnate, celălalt, la înţelesul pe care cel care 
formulează mesajul voieşte să îl exprime114. una este să cercetăm care este 
adevărul cu privire la istoria creaţiei, şi altceva să ne întrebăm ce a vrut 
Moise, strălucitul slujitor al credinţei tale, să ne facă să înţelegem prin 
cuvintele lui, citindule sau ascultândule.
cât priveşte primul fel de cercetare, nu vreau să am dea face cu toţi aceia 
care socot adevărate nişte învăţături care sunt false. În privinţa celui deal 
doilea fel de abordare, nu vreau să am dea face nici cu toţi aceia care 
socot că cele spuse de Moise sunt neadevărate115. Aş vrea însă, Doamne, 
să mă unesc în numele tău şi să mă bucur de tine împreună cu aceia care 
se hrănesc cu adevărul tău, în deplinătatea iubirii. Aş vrea să ne apropiem 
împreună de cuvintele cărţii tale şi să căutăm să înţelegem în ele voinţa 
ta, cu ajutorul voinţei robului tău Moise, prin al cărui condei neai trans
mis aceste înţelesuri.
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caput xxiv

sed quis nostrum sic invenit eam inter tam multa vera, quae in illis verbis 
aliter atque aliter intellectis occurunt quaerentibus, ut tam fidenter dicat 
hoc sensisse Moysen atque hoc in illa narratione voluisse intellegi, quam 
fidenter dicit hoc verum esse, sive ille hoc senserit sive aliud?
ecce enim, Deus meus, ego servus tuus, qui vovi tibi sacrificium confessi
onis in his litteris et oro, ut ex misericordia tua reddam tibi vota mea, ecce 
ego quam fidenter dico in tuo verbo incommutabili omnia te fecisse, 
invisibilia et visibilia, numquid tam fidenter dico non aliud quam hoc 
attendisse Moysen, cum scriberet: in principio fecit Deus caelum et terram, 
quia non, sicut in tua veritate hoc certum video, ita in eius mente video 
id eum cogitasse, cum haec scriberet?
Potuit enim cogitare in ipso faciendi exordio, cum diceret: in principio; 
potuit et caelum et terram hoc loco nullam iam formatam perfectamque 
naturam sive spiritalem sive corporalem, sed utramque inchoatam et ad
huc informem velle intellegi. Video quippe vere potuisse dici, quidquid 
horum diceretur, sed quid horum in his verbis ille cogitaverit, non ita 
video, quamvis sive aliquid horum sive aliquid aliud, quod a me comme
moratum non est, tantus vir ille mente conspexerit, cum haec verba pro
meret, verum eum vidisse apteque id enuntiasse non dubitem.
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capitolul al xxiv-lea
Deşi adevărul lui Dumnezeu este unic şi imuabil, 
cuvintele omeneşti nu îl pot exprima în întregime

Şi totuşi, cine dintre noi a descoperit destul de bine voinţa ta între atât 
de multele adevăruri care se prezintă cercetătorilor în acele cuvinte ale 
scripturii, interpretate întrun sens sau altul, încât să poată afirma: „Acesta 
a fost gândul lui Moise şi acesta este înţelesul pe care a voit săl dea el 
relatării sale“, tot atât de sigur pe sine ca atunci când afirmă că această 
relatare este adevărată, oricare ar fi fost gândul lui Moise?
iată, Dumnezeul meu, eu sunt robul tău, care ţiam făgăduit în această 
scriere a mea jertfa mărturisirii mele! Te rog ca, prin îndurarea ta, să pot 
sămi împlinesc făgăduinţa!116 iată, afirm cu toată convingerea că tu ai 
creat, prin cuvântul tău statornic şi neschimbător, toate lucrurile, pe cele 
nevăzute şi pe cele văzute. Dar oare pot eu afirma cu aceeaşi convingere 
că acesta, şi nu altul a fost gândul lui Moise când a scris: La început a creat 
Dumnezeu cerul şi pământul? nu pot fi la fel de sigur că acesta a fost 
gândul lui Moise când a scris cuvintele scripturii, după cât sunt de sigur, 
în lumina Adevărului tău, că ceea ce el a scris este adevărat.
când a scris cuvintele la început, el a putut foarte bine să se gândească la 
începutul propriuzis al creaţiei. e cu putinţă ca prin cuvintele cerul şi 
pământul Moise să fi vrut să ne facă să înţelegem nu o natură deja dotată 
cu formă şi desăvârşită, fie ea spirituală sau corporală, ci amândouă aceste 
aspecte, dar întro stare rudimentară şi lipsită de formă. Îmi dau seama 
că atât un înţeles, cât şi celălalt pot fi afirmate cu egală îndreptăţire, ori
care ar fi fost gândul lui Moise, dar nu la fel de bine îmi dau seama la care 
anume dintre ele sa gândit Moise când a rostit acele cuvinte. Totuşi, sunt 
absolut sigur că un bărbat atât de mare a văzut adevărul şi la afirmat cum 
se cuvine atunci când a rostit aceste cuvinte, oricare ar fi fost înţelesul pe 
care la contemplat în spiritul său, unul din cele două amintite mai sus 
ori poate un al treilea înţeles, pe care eu nu lam amintit117.
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34

caput xxv

nemo iam mihi molestus sit dicendo mihi: „non hoc sensit Moyses, quod 
tu dicis, sed hoc sensit, quod ego dico“. si enim mihi diceret: „unde scis 
hoc sensisse Moysen, quod de his verbis eius eloqueris?“ aequo animo ferre 
deberem et responderem fortasse, quae superius respondi vel aliquanto 
uberius, si esset durior. cum vero dicit: „non hoc ille sensit, quod tu 
dicis, sed quod ego dico“ neque tamen negat, quod uterque nostrum dicit, 
utrumque verum esse, o vita pauperum, Deus meus, in cuius sinu non est 
contradictio, plue mihi mitigationes in cor, ut patienter tales feram; qui 
non mihi hoc dicunt, quia divini sunt et in corde famuli tui viderunt quod 
dicunt, sed quia superbi sunt nec noverunt Moysi sententiam, sed amant 
suam, non quia vera est, sed quia sua est. Alioquin et aliam veram pariter 
amarent, sicut ego amo quod dicunt, quando verum dicunt, non quia 
ipsorum est, sed quia verum est: et ideo iam nec ipsorum est, quia verum 
est. si autem ideo ament illud, quia verum est, iam et ipsorum est et meum 
est, quoniam in commune omnium est veritatis amatorum.
illud autem, quod contendunt non hoc sensisse Moysen, quod ego dico, 
sed quod ipsi dicunt, nolo, non amo, quia, etsi ita est, tamen ista teme
ritas non scientiae, sed audaciae est, nec visus, sed typhus eam peperit.
ideoque, Domine, tremenda sunt iudicia tua, quoniam veritas tua nec 
mea est nec illius aut illius, sed omnium nostrum, quos ad eius commu
nionem publice vocas, terribiliter admonens nos, ut nolimus eam habere 
privatam, ne privemur ea. nam quisquis id, quod tu omnibus ad fruen
dum proponis, sibi proprie vindicat et suum vult esse quod omnium est, 
a communi propellitur ad sua, hoc est a veritate ad mendacium. Qui enim 
loquitur mendacium de suo loquitur.
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34

capitolul al xxv-lea
o interpretare corectă a sfintei scripturi trebuie 
acceptată cu seninătate şi fără orgoliu, în spiritul 

iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, 
oricine ar fi acela care ar formulao

să nu mă mai supere deci nimeni de acum încolo spunândumi: „Moise 
nu sa gândit la ce spui tu, ci sa gândit la ce spun eu!“ Dacă miar pune 
cineva întrebarea: „De unde ştii că Moise a avut în gând înţelesul pe care 
îl dai tu cuvintelor sale?“ maş simţi dator să rămân calm şi aş răspunde 
poate în felul în care am făcuto mai sus, argumentând mai pe larg în cazul 
în care adversarul meu ar fi mai greu de convins. Dar când cineva îmi spune: 
„Moise nu sa gândit la ce spui tu, ci sa gândit la ce spun eu“, fără să nege 
totuşi că atât interpretarea mea, cât şi a lui sunt conforme cu adevărul, 
atunci, o, Viaţă a sărmanilor, Dumnezeul meu, tu, în al cărui sân nu există 
contradicţie, trimite asupra inimii mele o ploaie de răbdare şi de blândeţe, 
pentru a putea suporta astfel de oameni! ei îmi vorbesc aşa cum o fac nu 
pentru că ar fi plini de sfinţenie sau pentru că ar fi văzut în inima lui Moise, 
slujitorul tău, ceea ce afirmă, ci pentru că sunt plini de orgoliu. ei nu cu
nosc gândul lui Moise, dar îşi iubesc părerea lor, însă nu pentru că ar fi 
adevărată, ci doar pentru că este a lor. Dacă lucrurile nu ar sta aşa, atunci 
ei ar iubi deopotrivă părerea altora, în măsura în care ar fi conformă ade
vărului, la fel cum eu apreciez ceea ce spun ei când afirmă lucruri adevărate 
nu pentru că sunt spuse de ei, ci tocmai pentru că sunt adevărate; şi astfel, 
în măsura în care sunt conforme cu adevărul, părerile lor de fapt nici nu le 
mai aparţin. iar dacă ei iubesc o interpretare fiindcă este adevărată, atunci 
această interpretare îmi aparţine şi mie, ca şi lor, deoarece devine un bun 
comun pentru toţi cei care iubesc adevărul118.
nu îmi place şi resping de asemenea şi pretenţia lor că Moise a avut în 
gând ceea ce spun ei, şi nu ceea ce spun eu; căci, chiar dacă ar fi aşa, totuşi 
siguranţa neobişnuită cu care îşi susţin părerea vine din cutezanţă, şi nu 
din ştiinţă, şi este fructul trufiei, nu al unei viziuni profetice.
De aceea, Doamne, trebuie să ne cutremurăm în faţa judecăţilor tale; căci 
Adevărul tău nu îmi aparţine nici mie, nici unuia sau altuia, ci este al 
nostru, al tuturor acelora pe care îi chemi fără deosebire să se împărtă
şească din el, atrăgândune cu asprime atenţia să nul ţinem în stăpânire 
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35Attende, iudex optime, Deus, ipsa veritas, attende, quid dicam contra
dictori huic, attende; coram te enim dico et coram fratribus meis, qui 
legitime utuntur lege usque ad finem caritatis; attende et vide, quid ei 
dicam, si placet tibi.
Hanc enim vocem huic refero fraternam et pacificam: si ambo videmus 
verum esse quod dicis et ambo videmus verum esse quod dico, ubi, quae so, 
id videmus? nec ego utique in te nec tu in me, sed ambo in ipsa quae 
supra mentes nostras est incommutabili veritate. cum ergo de ipsa 
Domini Dei nostri luce non contendamus, cur de proximi cogitatione 
contendimus, quam sic videre non possumus, ut videtur incommutabilis 
veritas, quando, si ipse Moyses apparuisset nobis atque dixisset: „Hoc 
cogitavi“, nec sic eam videremus, sed crederemus? Non itaque supra quam 
scriptum est unus pro altero infletur adversus alterum. Diligamus Dominum 
Deum nostrum ex toto corde et ex tota anima et ex tota mente nostra et pro
ximum nostrum sicut nosmet ipsos. Propter quae duo praecepta caritatis 
sensisse Moysen, quidquid in illis libris sensit, nisi crediderimus, menda
cem faciemus Dominum, cum de animo conservi aliter quam ille docuit 
opinamur. iam vide, quam stultum sit in tanta copia verissimarum sen
tentiarum, quae de illis verbis erui possunt, temere affirmare, quam earum 
Moyses potissimum senserit, et perniciosis contentionibus ipsam offen
dere caritatem, propter quam dixit omnia, cuius dicta conamur exponere.
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35

ca pe un bun personal, dacă nu vrem să fim lipsiţi de el119. oricine îşi 
revendică pentru sine ceea ce tu ai dat spre folosul tuturor şi vrea să fie 
doar al lui ceea ce aparţine tuturor va fi izgonit de la această moştenire 
comună către averile sale, adică de la adevăr către minciună; căci cine 
spune o minciună vorbeşte din ceea ce este doar al său120.
Ascultă, preabunule Judecător, Dumnezeule, tu, care eşti însuşi Adevărul, 
ascultă ce voi spune celui care mă contrazice în această privinţă, ascultă! 
Înaintea ta vorbesc şi înaintea fraţilor mei care se folosesc de lege potrivit 
legii121, adică potrivit scopului ei, care este iubirea. Ascultă şi ia seama la 
răspunsul meu dacă îţi este pe plac.
Îi voi adresa aceste cuvinte frăţeşti şi paşnice: Dacă amândoi constatăm 
că ceea ce spui tu este adevărat şi, de asemenea, tot amândoi constatăm 
că şi ce spun eu este adevărat, te întreb atunci, ce anume ne face să recu
noaştem această coincidenţă? fireşte, nici eu nu o descopăr în tine, nici 
tu în mine, ci amândoi o recunoaştem în acel nestrămutat Adevăr care se 
află deasupra minţilor noastre122. Aşadar, dacă nu avem păreri diferite cu 
privire la această Lumină a Domnului Dumnezeului nostru, de ce să ne 
înfruntăm cu privire la gândul aproapelui nostru pe care, oricum, nu 
putem săl intuim aşa cum contemplăm Adevărul cel nestrămutat?123 
Dacă însuşi Moise ar apărea în faţa noastră şi ar spune: „Acesta a fost 
gândul meu“, am crede ce spune fără să şi vedem gândul lui. De aceea, să 
nu ne fălim unul faţă de celălalt pentru ce vede fiecare din noi în Scriptură124. 
să îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, iar pe aproapele 
nostru săl iubim ca pe noi înşine125. Dacă nu credem că Moise a gândit 
tot ceea ce a gândit în cărţile sale doar urmând această poruncă a iubirii 
înseamnă că îl socotim mincinos pe Dumnezeu126, de vreme ce atribuim 
slujitorului său, seamăn al nostru, un alt gând decât cel inspirat de 
Dumnezeu. nu vezi ce mare neghiobie ar fi să afirmăm în mod imprudent 
că, dintro atât de mare bogăţie de idei adevărate care pot fi scoase din 
cuvintele sale, Moise ar fi avut în vedere doar una anume? nu vezi ce 
mare neghiobie ar fi ca prin astfel de dispute primejdioase să jignim acea 
iubire în numele căreia Moise a rostit toate cuvintele pe care noi ne stră
duim să le explicăm?
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36

37

caput xxvi

et tamen ego, Deus meus, celsitudo humilitatis meae et requies laboris 
mei, qui audis confessiones meas et dimittis peccata mea, quoniam tu 
mihi praecipis, ut diligam proximum meum sicut me ipsum, non possum 
minus credere de Moyse fidelissimo famulo tuo, quam mihi optarem ac 
desiderarem abs te dari muneris, si tempore illo natus essem quo ille 
eoque loci me constituisses, ut per servitutem cordis ac linguae meae 
litterae illae dispensarentur, quae tanto post essent omnibus gentibus 
profuturae et per universum orbem tanto auctoritatis culmine omnium 
falsarum superbarumque doctrinarum verba superaturae.
Vellem quippe, si tunc ego essem Moyses – ex eadem namque massa 
omnes venimus; et quid est homo, nisi quia memor es eius? – vellem ergo, 
si tunc ego essem quod ille et mihi abs te geneseos liber scribendus 
adiungeretur, talem mihi eloquendi facultatem dari et eum texendi ser
monis modum, ut neque illi, qui nondum queunt intellegere quemad
modum creat Deus, tamquam excedentia vires suas dicta recusarent et 
illi, qui hoc iam possunt, in quamlibet veram sententiam cogitando ve
nissent, eam non praetermissam in paucis verbis tui famuli reperirent, et 
si alius aliam vidisset in luce veritatis, nec ipsa in eisdem verbis intelle
genda deesset.

caput xxvii

sicut enim fons in parvo loco uberior est pluribusque rivis in ampliora 
spatia fluxum ministrat quam quilibet eorum rivorum, qui per multa 
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36

37

capitolul al xxvi-lea
Dacă ar fi fost în locul lui Moise, Augustin ar fi ales  

aceeaşi modalitate de a se exprima

Şi totuşi, Dumnezeul meu – tu, a cărui măreţie dă măsura umilinţei mele, 
tu, odihna chinurilor mele, care asculţi mărturisirile mele şi îmi ierţi 
păcatele –, întrucât îmi porunceşti săl iubesc pe aproapele meu ca pe 
mine însumi, nu pot crede că Moise, preacredinciosul tău slujitor, a pri
mit de la tine un dar mai mic decât acela pe care laş fi râvnit şi laş fi 
dorit eu însumi, dacă maş fi născut în vremea când sa născut el şi dacă 
mai fi ales pe mine în locul lui ca să te slujesc cu inima şi cu limba mea 
şi să împart oamenilor scripturile care, atât de mult timp după ce au fost 
scrise, sunt atât de folositoare tuturor neamurilor şi sunt destinate să 
triumfe în întreaga lume, prin înaltul prestigiu al autorităţii lor, asupra 
cuvintelor oricărei doctrine inspirate de minciună şi de orgoliu.
Dacă aş fi fost Moise, aş fi voit – căci nu suntem oare cu toţii făcuţi din 
acelaşi lut?127 Şi ce ar fi omul dacă nu ţiai aminti tu de el ?128 –, aşadar, 
dacă aş fi fost Moise şi dacă miai fi dat însărcinarea să scriu cartea facerii, 
aş fi dorit sămi dăruieşti o asemenea capacitate de a mă exprima şi un 
asemenea fel de a alcătui discursul, încât nici chiar acei cititori care nu ar 
fi fost încă în stare să înţeleagă cum a creat Dumnezeu lumea să nu îmi 
fi respins afirmaţiile ca fiind deasupra puterii lor de înţelegere; iar cei care 
ar fi avut deja putinţa de a înţelege să fi descoperit în cuvintele simple ale 
slujitorului tău, fără nici o omisiune, orice concluzie adevărată la care ar 
fi ajuns ei înşişi, prin propria lor gândire; în sfârşit, dacă un altul ar fi 
descoperit, în lumina adevărului, un alt înţeles, acesta să fi putut şi el săşi 
recunoască părerea în aceleaşi cuvinte ale mele.

capitolul al xxvii-lea
În aparenta ei simplitate, sfânta scriptură  

admite nenumărate interpretări. Pentru oamenii simpli, 
scripturile sunt asemenea unui cuib protector

După cum, curgând printro albie îngustă, un izvor este mai bogat în apă 
şi, prin şuvoaiele pe care le alimentează, udă spaţii mai largi decât ar uda 
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locorum ab eodem fonte deducitur, ita narratio dispensatoris tui sermo
cinaturis pluribus profutura parvo sermonis modulo scatet fluenta liqui
dae veritatis, unde sibi quisque verum, quod de his rebus potest, hic illud, 
ille illud, per longiores loquellarum antefractus trahat.
Alii enim cum haec verba legunt vel audiunt, cogitant Deum quasi ho
minem aut quasi aliquam molem immensa praeditam potestate novo 
quodam et repentino placito extra se ipsam tamquam locis distantibus 
fecisse caelum et terram, duo magna corpora supra et infra, quibus omnia 
continerentur, et cum audiunt: dixit Deus: fiat illud, et factum est illud, 
cogitant verba coepta et finita, sonantia temporibus atque transeuntia, 
post quorum transitum statim existere quod iussum est ut existeret, et si 
quid forte aliud hoc modo ex familiaritate carnis opinantur.
in quibus adhuc parvulis animalibus, dum isto humillimo genere verbo
rum tamquam materno sinu eorum gestatur infirmitas, salubriter aedifi
catur fides, qua certum habeant et teneant Deum fecisse omnes naturas, 
quas eorum sensus mirabili varietate circumspicit.
Quorum si quispiam quasi vilitatem dictorum aspernatus extra nutritorias 
cunas superba imbecillitate se extenderit, heu! cadet miser et, Domine 
Deus, miserere, ne implumem pullum conculcent qui transeunt viam, et 
mitte angelum tuum, qui eum reponat in nido, ut vivat, donec volet!
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singur fiecare dintre aceste şuvoaie care, pornite din acelaşi izvor, se în
dreaptă spre direcţii diferite, tot aşa şi din relatarea celui ales să împartă129 
cuvintele tale, la care urmează să se adape atâţia interpreţi, izvorăsc prin
tro îngustă deschizătură de cuvinte şuvoaiele limpezi ale adevărului; de 
aici, atât cât este el în stare să înţeleagă, îşi trage fiecare partea sa de 
adevăr, pe care o desfăşoară apoi în largi meandre de cuvinte.
Alţii, când citesc sau aud cuvintele scrise de Moise, şil imaginează pe 
Dumnezeu ca pe un fel de om sau ca pe un fel de alcătuire corporală 
înzestrată cu o putere nelimitată care, luând o hotărâre oarecum nouă şi 
neaşteptată, ar fi creat, în afara sa şi, ca să spunem aşa, de la distanţă cerul 
şi pământul, cele două corpuri, unul deasupra şi altul dedesubt, în care 
sunt cuprinse toate celelalte lucruri. când aud rostinduse cuvintele: Şi 
Dumnezeu a zis: Să se facă acest lucru!130, iar acel lucru sa făcut, ei îşi 
imaginează nişte cuvinte care au un început şi un sfârşit, care au o sono
ritate la un moment dat şi apoi încetează să mai sune; îşi imaginează că 
imediat ce un cuvânt a fost rostit îşi începe existenţa lucrul pe care cu
vântul respectiv la chemat la existenţă; şi alte gânduri care le vin în minte 
sunt afectate în acelaşi chip de ataşamentul lor la lucrurile corporale.
Aceşti oameni sunt încă nişte copii ataşaţi simţurilor131; atâta vreme cât, 
în slăbiciunea lor, ei se lasă purtaţi de stilul umil al cuvintelor scripturii 
ca la sânul unei mame, clădirea mântuirii lor se înalţă mereu, cu ajutorul 
credinţei, care îi face să rămână absolut siguri de faptul că Dumnezeu a 
creat toate fiinţele a căror minunată varietate ei o percep cu simţurile 
peste tot în jurul lor.
Dar dacă vreunul dintre ei, dispreţuind în trufaşa lui slăbiciune cuvintele 
scripturii pentru pretinsa lor grosolănie132, se aruncă nebuneşte în afara 
cuibului în care a fost hrănit, atunci vai, nefericitul, se prăbuşeşte! Doamne, 
Dumnezeule, ai milă de el, pentru ca trecătorii să nul calce în picioare pe 
acest pui căruia încă nu iau crescut penele! Trimite un înger al tău133 ca 
săl pună înapoi în cuib şi să trăiască până va fi în stare să zboare.
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38

39

caput xxviii

alii vero, quibus hoc verba non iam nidus, sed opaca frutecta sunt, vident 
in eis latentes fructus et volitant laetantes et garriunt scrutantes et carpunt 
eos.
Vident enim, cum haec verba legunt vel audiunt, tua, Deus, aeterne 
stabili permansione cuncta praeterita et futura tempora superari nec ta‑
men quicquam esse temporalis creaturae, quod tu non feceris, cuius vo‑
luntas, quia id est quod tu nullo modo mutata vel quae antea non fuisset, 
exorta voluntate fecisti omnia, non de te similitudinem tuam formam 
omnium sed de nihilo dissimilitudinem informem, quae formaretur per 
similitudinem tuam recurrens in te unum pro captu ordinato, quantum 
cuique rerum in suo genere datum est, et fierent omnia bona valde, sive 
maneant circa te, sive gradatim remotiori distantia per tempora et locos 
pulchras variationes faciant aut patiantur.
Vident haec et gaudent in luce veritatis tuae, quantulum hic valent.

Et alius eorum intendit in id, quod dictum est: in principio fecit Deus, 
et respicit sapientiam principium, quia et loquitur ipsa nobis. alius 
itidem intendit in eam verba et principium intellegit exordium rerum 
conditarum et sic accipit: in principio fecit, ac si diceretur: primo 
fecit.
atque in eis, qui intellegunt in principio, quod in sapientia fecisti caelum 
et terram, alius eorum ipsum caelum et terram, creabilem materiam caeli 
et terrae, sic esse credit cognominatam, alius iam formatas distinctasque 
naturas, alius unam formatam eandemque spiritalem caeli nomine, aliam 
informem corporalis materiae terrae nomine.
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38

39

capitolul al xxviii‑lea
Pentru alţi credincioşi, sfânta scriptură  
este asemenea unei grădini încântătoare,  

în care fiecare îşi regăseşte propria interpretare

Dar sunt şi alţii, pentru care cuvintele scripturii nu mai sunt ca nişte 
cuiburi134, ci asemenea unor crânguri umbroase în care ei zboară voioşi 
în căutarea unor fructe ascunse în frunziş, pe care le scotocesc ciugulin‑
du‑le şi ciripind.
când citesc sau ascultă cuvintele cărţii facerii, ei observă că, în netulbu‑
rata şi veşnica ta statornicie, Dumnezeule, tu te afli deasupra tuturor 
timpurilor trecute şi viitoare şi că, totuşi, nu există absolut nici o creatură 
temporală pe care să nu o fi creat tu; observă că, fiind unul şi acelaşi lucru 
cu fiinţa ta, voinţa ta nu a suferit nici un fel de schimbare atunci când 
prin ea ai creat toate lucrurile şi nu s‑a născut în ea o hotărâre care să nu 
fi existat mai înainte; aceşti oameni mai observă că ai creat lumea nu 
plăsmuind‑o din propria ta substanţă şi după chipul tău135, care este forma 
tuturor lucrurilor, ci ai scos din nimic o materie informă cu totul diferită 
de tine; întorcându‑se către tine, care eşti unitatea, această materie avea 
să primească o formă după chipul tău, atât cât a fost prevăzut dinainte şi 
îngăduit fiecărui lucru, potrivit cu specia lui; aceşti oameni observă că, de 
aceea, toate lucrurile sunt foarte bune136, fie că rămân în preajma ta, fie că, 
depărtându‑se de tine în mod treptat, în spaţiu şi în timp, ele săvârşesc 
sau suportă toate minunatele schimbări care se petrec în lume.
Ei observă toate aceste lucruri şi se bucură de ele în lumina adevărului 
tău, atât cât le îngăduie slabele lor puteri în această lume.
un altul, examinând propoziţia La început a făcut Dumnezeu cerul şi 
pământul, crede că început137 trebuie să însemne aici „înţelepciunea“, de-
oarece şi aceasta ne vorbeşte138. În aceeaşi propoziţie, altul înţelege prin 
început chiar începutul creaţiei lucrurilor şi, pentru el, expresia la început 
a creat înseamnă acelaşi lucru cu „mai întâi a făcut“.
Între aceia care prin expresia la început înţeleg că Dumnezeu a creat cerul 
şi pământul prin înţelepciunea lui, unul crede că cuvintele cerul şi pămân-
tul sunt doar nişte nume date materiei potrivite pentru crearea cerului şi 
a pământului; altul consideră că ambele cuvinte se referă la două entităţi 
deja existente şi înzestrate cu formă; altcineva crede că prin cuvântul cer 
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Qui autem intellegunt in nominibus caeli et terrae adhuc informem ma‑
teriam, de qua formaretur caelum et terra, nec ipsi uno modo id intel‑
legunt sed alius unde consummaretur intelligibilis sensibilisque creatura, 
alius tantum, unde sensibilis moles ista corporea sinu grandi continens 
perspicuas promptasque naturas.
nec illi uno modo qui iam dispositas digestasque creaturas caelum et 
terram vocari hoc loco credunt, sed alius invisibilem atque visibilem, alius 
solam visibilem in qua luminosum caelum suspicimus et terram caligi‑
nosam quaeque in eis sunt.

caput xxix

at ille, qui non aliter accipit: in principio fecit, quam si diceretur: primo 
fecit, non habet quomodo veraciter intellegat caelum et terram nisi ma‑
teriam caeli et terrae intellegat, videlicet universae, id est intellegibilis 
corporalisque creaturae. si enim iam formatam velit universam, recte ab 
eo quaeri poterit, si hoc primo fecit Deus, quid fecerit deinceps, et post 
universitatem non inveniet ac per hoc audiet invitus: „Quomodo illud 
primo, si postea nihil?“
cum vero dicit primo informem, deinde formatam, non est absurdus, si 
modo est idoneus discernere, quid praecedat aeternitate, quid tem pore, quid 
electione, quid origine: aeternitate, sicut Deus omnia; tempore, sicut flos 
fructum; electione, sicut fructus florem; origine, sicut sonus cantum.
in his quattuor primum et ultimum quae commemoravi, difficillime in‑
telleguntur, duo media facillime. nam rara visio et nimis ardua conspi‑
cere, Domine, aeternitatem tuam incommutabiliter mutabilia facientem 
ac per hoc priorem. Quis deinde sic acutum cernat animo ut sine labore 



 confesiuni – Xii 651

40

este desemnată o entitate spirituală înzestrată cu formă, iar prin cuvântul 
pământ este desemnată natura lipsită de formă a materiei corporale.
există însă diferenţe de păreri şi între aceia care prin numele cer şi pământ 
înţeleg materia încă informă, din care urmează să primească o formă 
cerul şi pământul: unul crede că este vorba despre materia din care vor fi 
plăsmuite atât creatura inteligibilă, cât şi cea perceptibilă cu simţurile, 
altul este de părere că ar fi vorba despre materia din care va ieşi doar 
această alcătuire corporală şi sensibilă care cuprinde în uriaşa sa îmbrăţi
şare toate fiinţele vizibile şi perceptibile cu simţurile.
Tot astfel, au păreri diferite în amănunt aceia care cred cu toţii că, în 
pasajul respectiv, cuvintele cerul şi pământul denumesc creaturile deja 
organizate şi aşezate la locurile lor: unul are în vedere lumea invizibilă şi 
pe cea vizibilă, altul se gândeşte doar la lumea vizibilă în care admirăm 
cerul plin de lumină şi pământul acoperit cu neguri, împreună cu toate 
cele pe care le cuprind.

capitolul al xxix-lea
Despre unele interpretări care nu pot fi acceptate 

în întregime. relaţia dintre materie şi formă

Însă acela care prin expresia la început a creat nu înţelege altceva decât „mai 
întâi a creat“ nu are altă soluţie de a rămâne în limitele adevărului decât 
ca prin cuvintele cerul şi pământul să înţeleagă materia cerului şi a pămân
tului, adică a creaţiei în întregimea ei, atât inteligibilă, cât şi corporală. 
căci, dacă prin această expresie ar înţelege lumea deja înzestrată cu formă, 
pe bună dreptate ar putea fi întrebat: „Dacă Dumnezeu a creat o asemenea 
lume, ce a mai făcut el după aceea?“ De vreme ce creaţia lumii este com
pletă, nui va mai rămâne nimic să fie creat, şi atunci acest om se va găsi 
în situaţia neplăcută să fie întrebat: „cum putem spune că lumea a fost 
creată mai întâi, dacă după aceea nu a mai fost creat nimic?“
Dacă, dimpotrivă, acest preopinent afirmă că Dumnezeu a creat mai întâi 
materia informă şi apoi ia dat o formă, aceasta nu este o părere absurdă, 
însă cu condiţia ca el să fie în stare să discearnă ce anume are prioritate din 
punctul de vedere al veşniciei, al timpului, al evaluării139 şi al originii. Prin 
prioritate din punctul de vedere al veşniciei înţelegem, de exemplu, că 
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magno dinoscere valeat, quomodo sit prior sonus quam cantus, ideo quia 
cantus est formatus sonus et esse utique aliquid non formatum potest, 
formari autem quod non est non potest? sic est prior materies quam id, 
quod ex ea fit, non ideo prior, quia ipsa efficit, cum potius fiat, nec prior 
intervallo temporis. neque enim priore tempore sonos edimus informes 
sine cantu et eos posteriore tempore in formam cantici coaptamus aut 
fingimus, sicut ligna, quibus arca, vel argentum, quo vasculum fabricatur; 
tales quippe materiae tempore etiam praecedunt formas rerum, quae fiunt 
ex eius. At in cantu non ita est. cum enim cantatur, auditur sonus eius, 
non prius informiter sonat et deinde formatur in cantum. Quod enim 
primo utcumque sonuerit, praeterit, nec ex eo quicquam reperies, quod 
resumptum arte componas; et ideo cantus in sono suo vertitur, qui sonus 
eius materies eius est. idem quippe formatur, ut cantus sit. et ideo, sicut 
dicebam, prior materies sonandi quam forma cantandi: non per faciendi 
potentiam prior: neque enim sonus est cantandi artifex, sed cantanti 
animae subiacet ex corpore, de quo cantum faciat; nec tempore prior: 
simul enim cum cantu editur; nec prior electione: non enim potior sonus 
quam cantus, quandoquidem cantus est non tantum sonus verum etiam 
speciosus sonus. sed prior est origine, quia non cantus formatur, ut sonus 
sit, sed sonus formatur, ut cantus sit.
Hoc exemplo qui potest intellegat materiam rerum primo factam et 
appel latam caelum et terram, quia inde facta sunt caelum et terra, nec 
tempore primo factam, quia formae rerum exserunt tempora, illa autem 
erat informis iamque in temporibus simul animadvertitur, nec tamen de 
illa narrari aliquid potest, nisi velut tempore prior sit, cum pendatur 
extremior, quia profecto meliora sunt formata quam informia, et praece
datur aeternitate creatoris, ut esset de nihilo, unde aliquid fieret.
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Dumnezeu preexistă tuturor lucrurilor; prin prioritate din punctul de ve
dere al timpului se poate înţelege, de exemplu, floarea în raport cu fructul; 
prin prioritate din punctul de vedere al evaluării înţelegem, de exemplu, 
fructul în raport cu floarea; în sfârşit, pentru prioritatea din punctul de 
vedere al originii avem exemplul sunetului în raport cu întregul cântec.
Dintre aceste patru feluri de prioritate pe care leam amintit, primul şi al 
patrulea sunt foarte greu de înţeles, pe când al doilea şi al treilea se înţeleg 
mai uşor. căci contemplarea ta este foarte rară, Doamne, şi este foarte 
greu pentru oameni să discearnă veşnicia ta, care, rămânând în sine ne
schimbătoare, creează lucrurile schimbătoare, având astfel prioritate faţă 
de acestea. Şi apoi câţi au atâta ascuţime de spirit să fie în stare să priceapă 
fără mare efort prioritatea sunetului faţă de cântec? căci cântecul este un 
sunet înzestrat cu formă şi, cu toate că un lucru poate exista şi lipsit de 
formă, forma nu poate fi totuşi atribuită unui lucru care nu există! Astfel, 
materia este anterioară faţă de lucrul constituit din ea, dar nu în sensul 
că materia ar crea ea însăşi ceva, cu atât mai mult, cu cât ea are un rol mai 
degrabă pasiv, şi nici în sensul unei anteriorităţi temporale. căci nu emi
tem întro primă etapă nişte sunete fără formă, care nu alcătuiesc un 
cântec, pentru ca apoi, întro a doua etapă, să le îmbinăm şi să le mode
lăm în forma unui cântec, aşa cum facem cu lemnul, când confecţionăm 
o ladă, sau cu argintul când făurim un vas. Materiale precum lemnul şi 
argintul precedă în timp, întradevăr, forma obiectelor făurite din ele. În 
privinţa cântecului nu se petrece ceva asemănător. Atunci când intonăm 
un cântec, sunetul care se aude este cântecul însuşi, nu este mai întâi 
auzit ca un sunet inform care primeşte apoi formă întrun cântec. un 
astfel de sunet, îndată ce a fost emis, dispare fără să lase în urmă nimic 
care să poată fi preluat şi armonizat prin meşteşugul artistului. Şi astfel, 
cântecul se desfăşoară prin chiar sunetul său, iar sunetul este materia lui. 
Pentru a deveni cântec, sunetul primeşte o formă: De aceea, după cum 
spuneam mai sus, sunetul, care este materia, precedă cântecul, care este 
forma. nu este vorba despre o prioritate în privinţa forţei creatoare, căci 
nu sunetul este cel care creează cântecul, ci el se află depozitat în corpul 
cântăreţului, la îndemâna sufletului acestuia, care îl transformă în cântec. 
nu este vorba nici despre o prioritate în privinţa timpului, căci sunetul 
este emis în acelaşi timp cu cântecul însuşi. nu este vorba, de asemenea, 
nici de o prioritate în privinţa evaluării140, deoarece sunetul nu este 
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caput xxx

in hac diversitate sententiarum verarum concordiam pariat ipsa veritas, 
et Deus noster misereatur nostri, ut legitime lege utamur, praecepti fine, 
pura caritate.
Ac per hoc, si quis quaerit ex me, quid horum Moyses, tuus ille famulus 
senserit, non sunt hi sermones confessionum mearum, si tibi non confiteor 
„nescio“. et scio tamen illas veras esse sententias exceptis carnalibus, de 
quibus quantum existimavi locutus sum. Quos tamen bonae spei parvulos 
haec verba libri tui non territant alta humiliter et pauca copiose.
sed omnes, quos in eis verbis vera cernere ac dicere fateor, diligamus nos 
invicem pariterque diligamus te, Deum nostrum, fontem veritatis, si non 
vana, sed ipsam sitimus, eundemque famulum tuum, scripturae huius 
dispensatorem, spiritu tuo plenum, ita honoremus, ut hoc eum te reve
lante, cum haec scriberet, attendisse credamus, quod in eis maxime et 
luce veritatis et fruge utilitatis excellit.
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preferabil cântecului, întrucât cântecul nu este doar sunet pur şi simplu, 
ci sunet înzestrat cu frumuseţe. Această prioritate ţine de origine, pentru 
că nu cântecul este acela care primeşte o formă ca să devină sunet, ci 
sunetul primeşte o formă pentru a deveni cântec.
sper că aceia care sunt în stare să urmărească argumentaţia mea vor înţelege 
din acest exemplu că materia din care sunt alcătuite lucrurile a fost creată 
mai întâi şi a fost denumită cerul şi pământul, pentru că din ea au fost cre
ate cerul şi pământul; aceasta nu înseamnă însă că a fost creată prima în 
ordine temporală, deoarece timpul apare doar odată cu formele lucrurilor, 
iar această materie era lipsită de formă şi, de aceea, nu devenim conştienţi 
de ea în timp decât odată cu timpul însuşi. Totuşi, nu putem afirma ceva 
despre această materie informă decât dacă îi atribuim o anumită prioritate 
în timp, chiar dacă, în privinţa evaluării, ocupă locul cel mai de jos; căci, 
evident, lucrurile dotate cu o formă sunt preferabile celor lipsite de formă; 
şi apoi, materia informă trebuie să fie precedată de veşnicia creatorului, 
pentru ca substanţa din care au fost create lucrurile să fie creată din nimic.

capitolul al xxx-lea
În spiritul iubirii şi al adevărului, deosebirile  
de păreri nu trebuie să conducă la înfruntare

Întro asemenea diversitate de păreri adevărate, fie ca adevărul însuşi să 
aducă pacea şi armonia, iar Dumnezeul nostru să aibă milă de noi, ca 
să ne folosim de lege potrivit legii141, în scopul îndeplinirii poruncii, care 
ne cheamă spre iubirea neprihănită.
Aşadar, în spiritul acestei iubiri, când cineva mar întreba la ce sa 
gândit după părerea mea Moise, slujitorul tău, scriind sfânta scriptură, 
maş abate de la propriile mele afirmaţii din aceste Confesiuni dacă nu 
aş mărturisi înaintea ta că nu ştiu. eu ştiu totuşi că toate aceste păreri 
sunt adevărate, în afară de acele închipuiri corporale despre care am 
vorbit atât cât am considerat necesar142. Totuşi, chiar şi aceia care 
împărtăşesc asemenea păreri sunt asemenea unor copilaşi în care ne 
punem bune speranţe, pe care nui înspăimântă cuvintele cărţii tale, 
atât de măreţe în umilinţa lor şi atât de bogate în puţinătatea lor 
aparentă.
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caput xxxi

ita cum alius dixerit: „Hoc sensit, quod ego“, et alius: „immo illud, quod 
ego“, religiosius me arbitror dicere: „cur non utrumque potius, si 
utrumque verum est; et si quid tertium et si quid quartum et si quid 
omnino aliud verum quispiam in his verbis videt, cur non illa omnia 
vidisse credatur, per quem Deus unus sacras litteras vera et diversa visuris 
multorum sensibus temperavit?“
ego certe, quod intrepidus de meo corde pronuntio, si ad culmen aucto
ritatis aliquid scriberem, sic mallem scribere, ut, quod veri quisque de his 
rebus capere posset, mea verba resonarent, quam ut unam veram senten
tiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, quarum falsitas me 
non posset offendere. nolo itaque, Deus meus, tam praeceps esse, ut hoc 
illum virum de te meruisse non credam.
sensit ille omnino in his verbis atque cogitavit, cum ea scriberet, quidquid 
hic veri potuimus invenire et quidquid nos non potuimus aut nondum 
potuimus et tamen in eis inveniri potest.
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cât despre noi, toţi ceilalţi care, sunt de acord, discernem şi afirmăm 
înţelesul adevărat al acestor cuvinte, să ne iubim unul pe altul şi deopo
trivă să te iubim pe tine, Dumnezeul nostru, izvorul Adevărului, dacă 
suntem însetaţi de acest adevăr, şi nu de lucruri deşarte! Pe Moise, acest 
slujitor al tău, care, plin de Duhul tău, nea transmis scriptura, săl cin
stim în aşa fel încât să fim încredinţaţi că, atunci când a consemnat în 
scris revelaţia ta, gândurile lui au fost îndreptate doar spre acele înţelesuri 
care revarsă în modul cel mai deplin asupra noastră lumina Adevărului 
şi ne fac să culegem fructele cele mai folositoare.

capitolul al xxxi-lea
Moise a scris cât se poate de simplu, aşa încât  

fiecare săşi regăsească în scriptură propriul său adevăr

De aceea, când unul îmi spune: „Moise a gândit ceea ce gândesc eu!“, iar 
altul, la rândul lui, afirmă: „ba nu, a gândit ca mine!“, eu răspund, cred, în
trun spirit mai apropiat de adevărata credinţă: „De ce nu ar fi avut în gând 
mai degrabă ambele interpretări, de vreme ce sunt adevărate şi una, şi cealaltă? 
iar dacă altcineva găseşte în aceleaşi cuvinte un al treilea, al patrulea sau al 
oricâtelea alt înţeles adevărat, de ce să nu credem că Moise lea avut în vedere 
pe toate, atâta timp cât prin el a orânduit Dumnezeu cel unic sfintele 
scripturi, potrivindule puterii de înţelegere a multor oameni, care urmează 
să descopere în ele înţelesuri diferite, dar deopotrivă de adevărate?“
În ce mă priveşte, eu declar cu toată hotărârea şi din adâncul inimii că, dacă, 
ajuns pe cea mai înaltă culme a autorităţii, aş fi fost chemat să scriu ceva, 
aş fi preferat să scriu în aşa fel încât oricine să regăsească în cuvintele mele 
ecoul ideilor sale despre lucrurile discutate, atât cât este el în stare să le 
înţeleagă. Aş fi scris în acest fel mai degrabă decât să impun un singur în
ţeles, atât de clar exprimat încât să le excludă pe toate celelalte, dacă în aceste 
înţelesuri nar fi fost nimic fals care să mă poată nemulţumi. Şi astfel mă 
feresc, Dumnezeul meu, să fiu atât de nesocotit încât să cred că un aseme
nea om precum Moise nu ar fi meritat acest dar din partea ta.
când a scris cuvintele scripturii, Moise a fost absolut conştient de conţinutul 
lor şi sa gândit la fiecare adevăr pe care îl putem descoperi în ele şi chiar la 
acele adevăruri pe care încă nu le putem descoperi, dar care pot fi descoperite.
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caput xxxii

Postremo, Domine, qui Deus es et non caro et sanguis, si quid homo 
minus vidit, numquid et spiritum tuum bonum, qui deducet me in terram 
rectam, latere potuit, quidquid eras in eis verbis tu ipse revelaturus legen
tibus posteris, etiamsi ille per quem dicta sunt, unam fortassis ex multis 
veris sententiam cogitavit? Quod si ita est, sit igitur illa quam cogitavit 
ceteris excelsior; nobis autem, Domine, aut ipsam demonstra aut quam 
placet alteram veram, ut, sive nobis hoc quod etiam illi homini tuo sive 
aliud ex eorundem verborum occasione patefacias, tu tamen pascas, non 
error illudat.
ecce, Domine Deus meus, quam multa de paucis verbis, quam multa, 
oro te, scripsimus! Quae nostrae vires, quae tempora omnibus libris tuis 
ad istum modum sufficient?
sine me itaque brevius in eis confiteri tibi et eligere unum aliquid quod 
tu inspiraveris verum, certum et bonum, etiamsi multa occurrerint, ubi 
multa occurrere poterunt, ea fide confessionis meae, ut, si hoc dixero, 
quod sensit minister tuus, recte atque optime – id enim conari me opor
tet – quod si assecutus non fuero, id tamen dicam, quod mihi per eius 
verba tua veritas dicere voluerit, quae illi quoque dixit quod voluit.
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capitolul al xxxii-lea
rugăciune către Dumnezeu.  

Augustin doreşte ca în sfânta scriptură  
să i se dezvăluie un singur înţeles

În sfârşit, Doamne, tu, care eşti Dumnezeu, şi nu trup şi sânge143, dacă 
omul înţelege din aceste cuvinte mai puţin decât ar trebui înţeles, a fost 
oare cu putinţă săi rămână ceva ascuns sfântului tău Duh, care mă că
lăuzeşte pe calea cea dreaptă144? era cu putinţă săi fi rămas tăinuit ceva 
din ceea ce ai hotărât să fie descoperit viitorilor cititori prin cuvintele 
scripturii, chiar dacă omul prin care au fost rostite aceste cuvinte nu sa 
gândit decât la un singur înţeles din multele înţelesuri posibile şi adevă
rate? Dacă lucrurile stau aşa, înţelesul la care Moise sa gândit este mai 
presus decât celelalte. nouă însă, Doamne, aratăne acest înţeles al lui 
Moise sau orice alt înţeles adevărat pe care îl doreşti, aşa încât, fie că ne 
vei dezvălui acelaşi înţeles ca slujitorului tău, fie un altul care poate fi scos 
din aceleaşi cuvinte, să primim oricum hrană din mâna ta şi să nu fim 
bătaia de joc a vreunei greşeli.
iată, Doamne, Dumnezeul meu, cât de multe lucruri am scris despre atât 
de puţine cuvinte ale scripturii, vai, cât de multe! urmând această me
todă, cum ar putea sămi fie de ajuns puterile mele, cum ar putea sămi 
ajungă timpul să interpretez toate cărţile scripturii?
Îngăduiemi deci săţi mărturisesc gândurile mele despre scripturi întro 
formă mai scurtă şi să aleg un singur înţeles, acela pe care mi lai sugerat 
ca fiind adevărat, sigur şi bun, chiar dacă uneori mi se prezintă mai multe 
înţelesuri, în acele locuri în care sunt cu putinţă mai multe. fie sămi 
continui mărturisirile cu atâta bunăcredinţă încât, dacă interpretarea 
mea se va potrivi cu ceea ce a gândit slujitorul tău Moise, să o pot expune 
corect şi cât mai bine cu putinţă – căci acest lucru trebuie să mă străduiesc 
săl obţin cu orice preţ; iar dacă nu voi reuşi acest lucru, fie cel puţin să 
pot expune ceea ce Adevărul tău a voit sămi comunice prin cuvintele lui 
Moise, căruia ia comunicat, de asemenea, ceea ce a voit.145



1

Liber Xiii

caput i

invoco te, Deus meus, misericordia mea, qui fecisti me et oblitum tui non 
oblitus es. invoco te in animam meam, quam praeparas ad capiendum te 
ex desiderio, quod inspirasti ei; nunc invocantem te ne deseras, qui 
priusquam invocarem praevenisti et institisti crebrescens multimodis voci
bus, ut audirem de longinquo et converterer et vocantem me invocarem 
te.
Tu enim, Domine, delevisti omnia mala merita mea, ne retribueres mani
bus meis, in quibus a te defeci, et praevenisti omnia bona merita mea, ut 
retribueres manibus tuis, quibus me fecisti, quia et priusquam essem tu 
eras, nec eram, cui praestares ut essem, et tamen ecce sum ex bonitate tua 
praeveniente totum hoc, quod me fecisti et unde me fecisti. neque enim 
eguisti me, aut ego tale bonum sum, quo tu adiuveris, Dominus meus et 
Deus meus, non ut tibi sic serviam, quasi ne fatigeris in agendo, aut ne 
minor sit potestas tua carens obsequio meo, neque ut sic te colam quasi 
terram, ut sis incultus, si non te colam, sed ut serviam tibi et colam te, ut 
de te mihi bene sit, a quo mihi est, ut sim, cui bene sit.
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cArTeA A Xiii-A

capitolul i
Voinţa lui Dumnezeu 

este atotcuprinzătoare şi liberă

Te chem, Dumnezeul meu, îndurarea mea1, tu, care mai creat şi nu mai 
uitat atunci când eu team uitat. Te chem în sufletul meu, pe care tu îl 
pregăteşti să te primească prin dorinţa pe care iai insuflato. nu mă 
părăsi acum, când te chem, tu, care miai venit în ajutor înainte ca eu să 
te fi chemat şi ai stăruit din ce în ce mai des şi pe căi foarte diferite săţi 
ascult de departe glasul, să mă întorc spre tine şi să te chem în sufletul 
meu, pe tine, care mai chemat la tine.
Tu, Doamne, ai şters toate faptele mele rele şi vinovate, ca să nu fie nevoie 
să mă pedepseşti pentru lucrarea mâinilor mele, prin care mam îndepăr
tat de tine; ai luat în seamă toate faptele mele bune chiar mai înainte de a 
le fi săvârşit, ca să răsplăteşti lucrarea mâinilor tale, cu care mai creat; căci 
tu ai existat şi înainte ca eu să fi existat şi nu am meritat deloc sămi dăru
ieşti fiinţă. Totuşi, iată că exist, şi exist mulţumită bunătăţii tale, prin care 
ai prevăzut tot ceea mai făcut să fiu şi întregul din care mai scos. nu ai 
avut nevoie de mine şi nu sunt eu o fiinţă atât de bună încât săţi fiu aju
tor cu ceva, Domnul meu şi Dumnezeul meu, nu este ca şi cum tu ai fi 
obosit prin lucrarea ta, şi eu aş putea să te îngrijesc slujindute sau ca şi 
cum puterea ta sar micşora dacă ar fi lipsită de ascultarea mea supusă; grija 
mea pentru tine nu este asemenea îngrijirii pământului, aşa încât tu să fii 
neîngrijit dacă nu teaş îngriji eu2; nu, eu trebuie să te slujesc şi să te cinstesc, 
pentru ca binele sămi vină de la tine, căci tu miai dăruit şi existenţa care 
face cu putinţă să primesc acest bine.3
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caput ii

ex plenitudine quippe bonitatis tuae creatura tua substitit, ut bonum, 
quod tibi nihil prodesset nec de te aequale tibi esset, tamen quia ex te fieri 
potuit, non deesset.
Quid enim te promeruit caelum et terra, quas fecisti in principio? Dicant, 
quid te promeruerunt spiritalis corporalisque natura, quas fecisti in sapi
entia tua, ut inde penderent etiam inchoata et informia quaeque in genere 
suo vel spiritali vel corporali euntia in immoderationem et in longinquam 
dissimilitudinem tuam, spiritale informe praestantius, quam si formatum 
corpus esset, corporale autem informe praestantius, quam si omnino ni
hil esset, atque ita penderent in tuo verbo informia, nisi per idem verbum 
revocarentur ad unitatem tuam et formarentur et essent ab uno te summo 
bono universa bona valde. Quid te promeruerant, ut essent saltem infor
mia, quae neque hoc essent nisi ex te?

Quid te promeruit materies corporalis, ut esset saltem invisibilis et incom
posita, quia neque hoc esset, nisi quia fecisti? ideoque te, quia non erat, 
promereri ut esset non poterat.
Aut quid te promeruit inchoatio creaturae spiritalis, ut saltem tenebrosa 
fluitaret similis abysso, tui dissimilis, nisi per idem verbum converteretur 
ad idem, a quo facta est, atque ab eo illuminata lux fieret, quamvis non 
aequaliter tamen conformis formae aequali tibi?
sicut enim corpori non hoc esse, quod pulchrum esse – alioquin deforme 
esse non posset – ita etiam creato spiritui non id est vivere, quod sapien
ter vivere: alioquin incommutabiliter saperet. Bonum autem illi est haerere 
tibi semper, ne quod adeptus est conversione aversione lumen amittat et 
relabatur in vitam tenebrosae abysso similem.
nam et nos, qui secundum animam creatura spiritalis sumus, aversi a te, 
nostro lumine, in ea vita fuimus aliquando tenebrae et in reliquiis 
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capitolul al ii-lea
Întreaga creaţie este un act gratuit,  

de bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu

Prin deplinătatea bunătăţii tale, întreaga ta creatură îşi menţine fiinţa4, 
pentru ca un lucru bun care, deşi este ieşit din tine, nu îţi este de nici un 
folos şi nici nu este asemenea ţie să nu înceteze să existe, de vreme ce a 
putut fi creat de tine5.
ce merite şiau câştigat înaintea ta cerul şi pământul, pe care leai creat la 
început? să spună fiinţele spirituale şi corporale pe care leai creat prin înţe
lepciunea ta6 ce merite şiau câştigat ele înaintea ta pentru ca de această înţe
lepciune să depindă chiar şi fiinţele imperfecte şi lipsite de formă, fie cele din 
specia spirituală, fie cele din cea corporală, acestea din urmă tinzând spre o 
dezordine lipsită de măsură şi spre o totală înstrăinare faţă de tine7, deşi o 
fiinţă spirituală, chiar şi întro stare lipsită de formă, este mai bună decât dacă 
ar fi fost un corp înzestrat cu formă, iar o fiinţă corporală, chiar şi lipsită de 
formă, este mai bună decât neantul absolut. Astfel, toate acestea ar fi rămas 
lipsite de formă, dependente de cuvântul tău, dacă nu ar fi fost chemate de 
acest cuvânt către unitatea ta, dândulise o formă şi devenind foarte bune 
prin tine8, care eşti binele suprem9. Întradevăr, cu ce au meritat aceste lucruri 
săşi primească fiinţa, fie ea şi lipsită de formă, de vreme ce nici în această 
stare fără formă ele nu ar fi existat dacă nu ar fi primito de la tine?
ce merite a avut înaintea ta materia corporală pentru a primi fiinţă, fie 
aceasta şi nevăzută şi netocmită10, de vreme ce nu ar fi existat nici măcar 
în această stare dacă nu ai fi creato tu? Aşadar, întrucât nu exista înainte 
de a fi creată, ea nu putea avea vreun merit ca să primească fiinţă.
ce merite a avut înaintea ta făptura spirituală, în stare încă incipientă, fie 
măcar şi pentru a putea pluti, întunecoasă, asemănătoare abisului şi lipsită 
de asemănare cu tine cum era? ea ar fi rămas în această stare incipientă 
dacă nu ar fi fost întoarsă din drum prin acelaşi cuvânt şi îndreptată 
către Acela care a creato şi care, luminândo cu lumina lui, ia îngăduit 
să fie ea însăşi lumină, nu întro măsură egală, dar totuşi asemănătoare 
ca formă cu forma ta.
După cum pentru un corp a fi pur şi simplu nu este acelaşi lucru cu a fi 
frumos – căci altfel nu ar fi cu putinţă să existe nici un corp urât –, tot 
astfel, pentru o fiinţă spirituală creată, a trăi pur şi simplu nu înseamnă 
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obscuritatis nostrae laboramus, donec simus iustitia tua in unico tuo sicut 
montes Dei: nam iudicia tua fuimus sicut multa abyssus.

caput iii

Quod autem in primis conditionibus dixisti: fiat lux, et facta est lux, non 
incongruenter hoc intellego in creatura spiritali, quia erat iam qualis
cumque, vita, quam illuminares. sed sicut non te promeruerat, ut esset 
talis vita, quae illuminari posset, ita nec cum iam esset promeruit te, ut 
illuminaretur. neque enim eius informitas placeret tibi, si non lux fieret 
non existendo, sed intuendo illuminantem lucem eique cohaerendo, ut 
et quod utcumque vivit et quod beate vivit, non deberet nisi gratiae tuae, 
conversa per commutationem meliorem ad id, quod neque in melius 
neque in deterius mutari potest. Quod tu solus es, quia solus simpliciter 
es, cui non est aliud vivere, aliud beate vivere, quia tua beatitudo es.
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acelaşi lucru cu a trăi în înţelepciune, căci, dacă lucrurile ar sta aşa, orice 
fiinţă spirituală ar fi în mod nestrămutat înţeleaptă. Pentru o fiinţă spiri
tuală însă este bine să rămână mereu lipită de tine11 pentru ca nu cumva, 
întorcânduşi faţa de la tine, săşi piardă lumina câştigată cât a stat ori
entată spre tine şi să se prăbuşească din nou întro viaţă asemănătoare 
unui abis de întuneric.
Prin sufletul nostru şi noi suntem făpturi spirituale; abătândune de la 
tine, care eşti Lumina noastră, am fost cândva întuneric12 în această viaţă, 
iar acum ne chinuim în rămăşiţele întunecării noastre, până în ziua când, 
prin fiul tău singurnăscut, vom deveni dreptatea ta13, asemenea unor 
munţi ai lui Dumnezeu; căci odinioară am fost osândele tale, asemenea 
unui adânc abis14.

capitolul al iii-lea
Despre fiinţele spirituale. 

Dumnezeu este singura fiinţă absolut fericită

cât priveşte acum cuvintele: Să fie lumină! Şi sa făcut lumină15, pe care 
leai rostit în primele zile ale creaţiei, cred, nu fără îndreptăţire, că ele se 
referă la creatura spirituală, fiindcă întrun anumit fel aceasta era deja 
viaţă, capabilă să primească lumină de la tine. Dar, după cum nici înainte 
nu avusese nici un merit înaintea ta pentru a deveni o astfel de viaţă ca
pabilă să primească lumina, tot astfel, odată ce a primit fiinţă, nu a me
ritat în nici un fel să primească de la tine darul luminii. starea ei lipsită 
de formă nu ţiar fi fost pe plac dacă nu ar fi devenit lumină; şi ea a de
venit lumină nu prin simplul fapt al existenţei, ci prin contemplarea 
Luminii care revarsă lumină şi prin strânsa unire cu aceasta; în acest fel, 
ea îşi datorează exclusiv Harului tău atât faptul că trăieşte, cât şi faptul că 
trăieşte fericită, dar numai din clipa în care, printro schimbare fericită, 
sa întors către ceva care nu se poate schimba nici în mai bine, nici în mai 
rău. Tu singur eşti acest ceva neschimbător, căci doar tu eşti fiinţa abso
lut simplă, pentru care a trăi înseamnă acelaşi lucru cu a trăi în fericire, 
deoarece tu eşti propria ta fericire.
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caput iv

Quid ergo tibi deesset ad bonum, quod tu tibi es, etiamsi ista vel omnino 
nulla essent vel informia remanerent, quae non ex indigentia fecisti, sed 
ex plenitudine bonitatis tuae cohibens atque convertens ad formam, non 
ut tamquam tuum gaudium compleatur ex eis? Perfecto enim tibi displi
cet eorum imperfectio, ut ex te perficiantur et tibi placeant, non autem 
imperfecto, tamquam et tu eorum perfectione perficiendus sis. Spiritus 
enim tuus bonus superferebatur super aquas, non ferebatur ab eis, tamquam 
in eis requiesceret. in quibus enim requiescere dicitur spiritus tuus, hos 
in se requiescere facit. sed superferebatur incorruptibilis et incommuta
bilis voluntas tua, ipsa in se sibi sufficiens, super eam quam feceras vitam; 
cui non hoc est vivere, quod beate vivere, quia vivit etiam fluitans in 
obscuritate sua; cui restat converti ad eum, a quo facta est, et magis ma
gisque vivere apud fontem vitae et in lumine eius videre lumen et perfici 
et illustrari et beari.

caput v

ecce apparet mihi in aenigmate trinitas, quod es, Deus meus, quoniam 
tu, pater, in principio sapientiae nostrae, quod est tua sapientia de te nata, 
aequalis tibi et coaeterna, id est in filio tuo, fecisti caelum et terram. et 
multa diximus de caelo caeli et de terra invisibili et incomposita et de abysso 
tenebrosa secundum spiritalis informitas vagabunda deliquia, nisi conver
teretur ad eum, a quo erat qualiscumque vita, et illuminatione fieret 
speciosa vita et esset caelum caeli eius, quod inter aquam et aquam postea 
factum est.
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capitolul al iv-lea
Dumnezeu nu a avut nevoie săşi găsească 

împlinirea în creaţie

Aşadar, de vreme ce binele tău se află în tine însuţi, ce ar fi putut lipsi 
acestui bine chiar dacă toate aceste creaturi ale tale nu ar fi existat sau ar 
fi rămas lipsite de formă? Tu nu leai creat fiindcă ai avut nevoie de ele, 
ci din deplinătatea bunătăţii tale; leai strâns laolaltă şi leai dat o formă, 
dar nu pentru ca bucuria ta să se împlinească prin ele16. Ţie, care eşti 
desăvârşit, ţia displăcut imperfecţiunea lor şi leai desăvârşit ca săţi placă, 
dar ai făcut aceasta nu pentru că ai fi fost imperfect şi doar prin perfecţi
unea lor ai fi putut să atingi perfecţiunea. Duhul tău cel bun se purta pe 
deasupra apelor17, dar nu era purtat de acestea ca şi cum sar fi odihnit pe 
ele. când spunem că Duhul tău „se odihneşte“ în unii oameni18, înţele
gem de fapt că Duhul tău le îngăduie acestora să se odihnească în el. 
Voinţa ta incoruptibilă şi neschimbătoare, suficientă sieşi, se purta de fapt 
pe deasupra vieţii pe care tocmai o creaseşi; pentru această viaţă a trăi pur 
şi simplu şi a trăi fericit nu înseamnă unul şi acelaşi lucru, deoarece ea 
trăieşte chiar şi când pluteşte în întunericul său; nui rămâne deci altceva 
decât să se întoarcă spre Acela care a creato, să trăiască din ce în ce mai 
aproape de izvorul vieţii şi să vadă lumina în Lumina lui19, pentru aşi 
găsi astfel desăvârşirea, iluminarea şi fericirea.

capitolul al v-lea
Înţelesul sfintei Treimi apare încă  
din primele versete ale scripturii

iată, în aceste versete îmi apare, sub formă de alegorie20, Treimea, care 
eşti tu însuţi, Dumnezeul meu, pentru că tu, Tatăl, ai creat cerul şi pă
mântul21 prin începutul22 înţelepciunii noastre, care este înţelepciunea ta, 
născută din tine, asemenea ţie şi coeternă cu tine, adică prin fiul tău23. 
Am vorbit îndelung despre cerul cerului, despre pământul cel nevăzut şi 
netocmit şi despre abisul cel întunecat24, înţelese ca o revărsare rătăcitoare 
şi instabilă, ca o lipsă de formă a creaturii spirituale, care ar fi rămas în 
această stare dacă nu sar fi întors către Acela de la care purcede orice viaţă, 
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et tenebam iam patrem in Dei nomine, qui fecit haec, et filium in prin
cipii nomine, in quo fecit haec, et trinitatem credens Deum meum, sicut 
credebam, quaerebam in eloquiis sanctis eius, et ecce spiritus tuus super
ferebatur super aquas. ecce trinitas Deus meus, pater et filius et spiritus 
sanctus, creator universae creaturae.

caput vi

sed quae causa fuerat, o lumen veridicum, tibi admoneo cor meum, ne 
me vana doceat, discute tenebras eius et dic mihi, obsecro te per matrem 
caritatem, obsecro te, dic mihi, quae causa fuerat, ut post nominatum 
caelum et terram invisibilem et incompositam et tenebras super abyssum 
tuum demum scriptura tua nominaret spiritum tuum? An quia oportebat 
sic eum insinuari, ut diceretur superferri et non posset hoc dici, nisi prius 
illud commemoraretur, cui superferri spiritus tuus posset intellegi? nec 
patri enim nec filio superferebatur nec superferri recte diceretur, si nulli 
rei superferretur. Prius ergo dicendum erat, cui superferretur, et deinde 
ille, quem non oportebat aliter commemorari, nisi ut superferri diceretur. 
cur ergo eum aliter insinuari non oportebat, nisi ut superferri diceretur? 
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pentru ca prin Lumina lui să devină vie şi frumoasă şi să devină cerul 
acelui cer care a fost creat după aceea între apa cea de deasupra şi apa cea 
de dedesubt25.
Vorbind despre aceste lucruri, prin numele Dumnezeu, cel care lea creat 
pe toate, înţelegeam deja pe Tatăl, iar prin numele început, prin care el 
lea creat, înţelegeam pe fiul; având credinţa pe care o aveam, şi anume 
că Treimea este Domnul meu, căutam acest adevăr în cuvintele sfinte ale 
scripturii şi, iată, am găsit scris că Duhul tău se purta pe deasupra apelor26. 
Şi iată, aceasta este Treimea, Dumnezeul meu, Tatăl, fiul şi sfântul Duh, 
creatorul întregii creaturi.

capitolul al vi-lea
Despre înţelesul sfântului Duh în cartea facerii

o, Lumină care ne arăţi adevărul, către tine îmi deschid inima, cu teamă 
ca de la ea să nu învăţ lucruri deşarte, te rog, împrăştie întunericul din 
inima mea şi spunemi din ce cauză, da, te implor în numele iubirii, 
mama noastră27, spunemi din ce cauză sfânta scriptură a menţionat 
sfântul Duh doar după ce a numit cerul, pământul nevăzut şi netocmit 
şi întunericul de deasupra abisului? nu cumva pentru că trebuia ca pre
zenţa lui să fie sugerată în aşa fel încât să se poată spune că „se purta pe 
deasupra“, formulare care nu ar fi fost cu putinţă dacă nu sar fi amintit 
mai întâi ce se poate înţelege prin lucrul pe deasupra căruia Duhul tău se 
purta? el nu se purta nici pe deasupra Tatălui, nici pe deasupra fiului, 
iar cuvântul a se purta nu ar fi putut fi întrebuinţat cu îndreptăţire dacă 
Duhul sar fi purtat pe deasupra neantului. A fost deci necesar să se nu
mească mai întâi lucrul pe deasupra căruia Duhul se purta şi apoi el însuşi, 
care nu trebuia amintit altfel decât afirmânduse că se purta pe deasupra 
a ceva. Întrebarea este, aşadar, de ce a trebuit ca prezenţa Duhului sfânt 
să nu fie sugerată altfel decât afirmând că se purta pe deasupra unui lucru.
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caput vii

iam hinc sequatur qui potest intellectu apostolum tuum dicentem, quia 
caritas tua diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est 
nobis, et de spiritalibus docentem et demonstrantem supereminentem viam 
caritatis et flectentem genua pro nobis ad te, ut cognoscamus superemi
nentem scientiam caritatis Christi.
ideoque ab initio supereminens superferebatur super aquas.
cui dicam, quomodo dicam de pondere cupiditatis in abruptam abyssum 
et de sublevatione caritatis per spiritum tuum, qui superferabatur super 
aquas? cui dicam? Quomodo dicam? Mergimur et emergimus? neque 
enim loca sunt, quibus mergimur et emergimus. Quid similius et quid 
dissimilius? Affectus sunt, amores sunt, immunditia spiritus nostri deflu
ens inferius amore curarum et sanctitas tui attolens nos superius amore 
securitatis, ut sursum cor habeamus ad te, ubi spiritus tuus superferebatur 
super aquas, et veniamus ad supereminentem requiem, cum pertransierit 
anima nostra aquas quae sunt sine substantia.

caput viii

Defluxit angelus, defluxit anima hominis et indicaverunt abyssum uni
versae spiritalis creaturae in profundo tenebroso, nisi dixisses ab initio: 
fiat lux, et facta esset lux, et inhaereret tibi omnis oboediens intellegentia 
caelestis civitatis tuae et requiesceret in spiritu tuo, qui superfertur in
commutabiliter super omne mutabile. Alioquin et ipsum caelum caeli 
tenebrosa abyssus esset in se; nunc autem lux est in Domino.
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capitolul al vii-lea
Tendinţa sufletului spre iubire se opune atracţiei 

corpului pentru lucrurile materiale

Pornind de aici, săl urmărim, atât cât putem înţelege fiecare, pe Apostolul 
tău, care spune că dragostea ta sa revărsat în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt care nea fost dăruit28 şi care ne învaţă despre lucrurile spirituale29, 
ne arată calea iubirii, care este mai presus decât oricare alta30, şi îşi pleacă 
genunchii pentru noi înaintea ta, ca să cunoaştem ştiinţa cea mai presus 
de orice a iubirii lui Hristos31.
iată de ce spunem că, fiind încă de la început mai presus decât orice 
altceva, Duhul se purta pe deasupra apelor32.
cui săi spun, ce cuvinte să folosesc pentru a vorbi despre această greutate 
a poftei33 care ne trage în prăpăstiile abisului şi despre cum iubirea, dimpo
trivă, ne înalţă prin sfântul Duh, care se purta pe deasupra apelor34? cui să 
spun? ce cuvinte să folosesc? că ne scufundăm şi apoi ieşim la suprafaţă? 
Dar adâncimile în care ne scufundăm şi din care ieşim nu sunt spaţii pro
priuzise. cât de sugestivă este această comparaţie, şi totuşi cât de puţin se 
potriveşte!35 Aceste adâncuri înseamnă, pe de o parte, trăirile noastre, iubirile 
noastre, necurăţenia spiritului nostru36 care ne trage în jos prin dragostea 
noastră pentru grijile lumeşti, şi mai înseamnă, pe de altă parte, sfinţenia ta 
care ne ridică spre înălţimi prin iubirea pentru starea de siguranţă divină, ca 
să ne înălţăm către tine inima noastră, acolo unde Duhul tău se purta pe 
deasupra apelor 37, şi ca să ajungem la odihna supremă, în momentul în care 
sufletul nostru va fi trecut dincolo de apele care nu au substanţă.38

capitolul al viii-lea
interpretarea enunţului biblic Să fie lumină!

În această apă sa prăbuşit îngerul39, sa prăbuşit sufletul omului, iar prin 
căderea lor aceştia au arătat în ce adânc întuneric sar fi cufundat abisul 
care cuprindea întreaga făptură spirituală dacă tu nu ai fi spus încă de la 
început: Să fie lumină! Şi sa făcut lumină40, dacă toate spiritele înzestrate 
cu înţelegere ale cetăţii tale cereşti nu sar fi ţinut cu supunere strâns legate 
de tine şi nu şiar fi aflat odihna în Duhul tău care se păstrează nemişcat 
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nam et in ipsa misera inquietudine defluentium spirituum et indican
tium tenebras suas nudatas veste luminis tui satis ostendis, quam magnam 
rationalem creaturam feceris, cui nullo modo sufficit ad beatam requiem 
quidquid te minus est, ac per hoc nec ipsa sibi. Tu enim, Deus noster, 
illuminabis tenebras nostras: ex te oriuntur vestimenta nostra, et tenebrae 
nostrae sicut meridies erunt.
Da mihi te, Deus meus, et redde mihi te: en amo et, si parum est, amem 
validius. non possum metiri, ut sciam, quantum desit mihi amoris ad id 
quod sat est, ut currat vita mea in amplexus tuos nec avertatur, donec 
abscondatur in abscondito vultus tui. Hoc tantum scio, quia male mihi est 
praeter te non solum extra me sed in me ipso, et omnis mihi copia, quae 
Deus meus non est, egestas est.

caput ix

numquid aut pater aut filius non superferebatur super aquas? 
si tamquam loco sicut corpus, nec spiritus sanctus; si autem incommu
tabilis divinitatis eminentia super omne mutabile, et pater et filius et 
spiritus sanctus superferebatur super aquas.
cur ergo tantum de spiritu tuo dictum est hoc? cur de illo tantum dic
tum est quasi locus, ubi esset, qui non est locus, de quo solo dictum est, 
quod sit donum tuum? in dono tuo requiescimus: ibi te fruimur. requies 
nostra locus noster.
Amor illuc attollit nos et spiritus tuus bonus exaltat humilitatem nostram 
de portis mortis. in bona voluntate pax nobis est. corpus pondere suo 
nititur ad locum suum. Pondus non ad ima tantum est, sed ad locum 
suum. ignis sursum tendit, deorsum lapis. Ponderibus suis aguntur, loca 
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deasupra a tot ce este în mişcare. Dacă nu ar fi fost aşa, chiar şi acel cer 
al cerului41 nu ar fi fost în sine altceva decât un abis plin de întuneric; 
acum însă, el este lumină întru Domnul42.
chiar şi prin jalnica nelinişte a spiritelor prăbuşite care, despuiate de 
veşmântul Luminii tale, îşi dezvăluie propriile lor întunecimi, tu ne faci 
să înţelegem ce fiinţă nobilă este creatura ta raţională, deoarece nimic 
altceva decât tu însuţi nui este în nici un fel de ajuns pentru aşi dobândi 
fericirea şi odihna; prin sine însăşi ea nu şi le poate dobândi. căci tu, 
Dumnezeul nostru, vei lumina întunericul nostru43. Din tine se naşte 
veşmântul nostru de lumină, iar întunericul nostru va fi asemenea zilei la 
amiază44.
Dăruieştemite, Dumnezeule, regăseşteţi locul în mine! iată, te iubesc, 
dar dacă iubirea mea este prea mică, dămi puterea să te iubesc mai mult. 
nu pot să măsor iubirea mea ca să aflu cât îmi lipseşte spre ami fi de 
ajuns pentru ca viaţa mea să alerge către îmbrăţişările tale şi să nu se mai 
desprindă de tine, până se va adăposti în tainica locuinţă a înfăţişării tale45. 
Tot ceea ce ştiu este că, pentru mine, totul nu înseamnă decât rău dacă 
tu nu eşti prezent nu doar în mine însumi, ci şi în afara mea, şi că orice 
bogăţie, dacă nu este Dumnezeul meu, înseamnă de fapt sărăcie.

capitolul al ix-lea
iubirea aşază sufletul la locul care i se cuvine

Dar oare Tatăl şi fiul nu se purtau şi ei pe deasupra apelor?
Dacă ne gândim la această plutire ca la mişcarea unui corp în spaţiu, 
atunci acest lucru nu se poate afirma nici despre sfântul Duh; dacă avem 
însă în gând superioritatea absolută a divinităţii imuabile, aflată deasupra 
a tot ce este schimbător, atunci şi Tatăl, şi fiul, şi sfântul Duh se purtau 
pe deasupra apelor.
De ce atunci în scriptură se vorbeşte doar de sfântul Duh? De ce doar despre 
el se vorbeşte ca şi cum sar fi aflat întrun loc care nu există? De ce doar 
despre el se spune că ar fi un dar al tău46? În acest dar al tău ne găsim odihna, 
în el ne bucurăm47 de tine. Această odihnă este locul regăsirii noastre.
către acest loc ne înalţă iubirea, întracolo bunul tău Duh ridică umilinţa 
noastră, răpindo de la porţile morţii48. În voinţa cea bună49 ne aflăm pacea. 
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sua petunt. oleum infra aquam fusum super aquam attollitur, aqua supra 
oleum fusa infra oleum demergitur: ponderibus suis aguntur, loca sua 
petunt. Minus ordinata inquieta sunt: ordinantur et quiescunt. Pondus 
meum amor meus; eo feror, quocumque feror. Dono tuo accendimur et 
sursum ferimur; inardescimus et imus. Ascendimus ascensiones in corde 
et cantamus canticum graduum. igne tuo, igne tuo bono inardescimus et 
imus, quoniam sursum imus ad pacem Hierusalem, quoniam iucundatus 
sum in his, qui dixerunt mihi: in domum Domini ibimus. ibi nos collocabit 
voluntas bona, ut nihil velimus aliud quam permanere illic in aeternum.

caput x

beata creatura, quae non novit aliud, cum esset ipsa aliud, nisi dono tuo, 
quod superfertur super omne mutabile, mox ut facta est attolleretur nullo 
intervallo temporis in ea vocatione, qua dixisti: fiat lux, et fieret lux. in 
nobis enim distinguitur tempore, quod tenebrae fuimus et lux efficimur: 
in illa vero dictum est, quid esset, nisi illuminaretur, et ita dictum est, 
quasi prius fuerit fluxa et tenebrosa, ut appareret causa, qua factum est, 
ut aliter esset, id est ut ad lumen indeficiens conversa lux esset. Qui potest, 
intellegat, a te petat. ut quid mihi molestus est, quasi ego illuminem 
ullum hominem venientem in hunc mundum?
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Prin greutatea sa, fiecare corp tinde spre locul ce i se cuvine50. greutatea 
unui corp nu tinde neapărat doar în jos, ci spre locul care i se cuvine. 
focul, de exemplu, tinde spre înălţime, pe când piatra tinde în jos. fiecare 
este împins de propria greutate şi îşi caută locul care îi este propriu. uleiul 
vărsat în apă se ridică deasupra apei, apa vărsată peste ulei coboară sub 
ulei, fiecare este împins de propria greutate şi îşi caută locul care îi este 
propriu. cât timp nu se află la locul care li se cuvine, lucrurile sunt în 
mişcare; când îşi găsesc locul, îşi află şi repaosul. greutatea mea este iu
birea; de ea sunt purtat oriîncotro sunt purtat. Prin darul tău51 suntem 
înflăcăraţi şi purtaţi spre înălţimi; ardem şi astfel ne înălţăm. urcăm pe 
scara inimii52 şi cântăm cântarea treptelor53. suntem arşi în focul tău, în 
focul tău cel binefăcător, şi ne înălţăm, ne ridicăm în sus, către pacea 
Ierusalimului, deoarece mam bucurat să aud aceste cuvinte: Vom merge în 
casa Domnului54. Acolo ne va găsi locuinţă voinţa cea bună şi nu vom mai 
voi nimic altceva decât să rămânem acolo pentru veşnicie55.

capitolul al x-lea
Voinţa lui Dumnezeu de a crea lumea spirituală 

rămâne un mister de nepătruns

fericită este creatura care nu a cunoscut altă stare decât cea în care se 
află!56 Ar fi cunoscut şi ea o altă stare dacă prin Harul tău, care se poartă 
pe deasupra a tot ce este schimbător, nu ar fi fost ridicată în slavă imediat 
ce a fost creată şi înainte ca orice fragment de timp să se fi scurs, prin 
chemarea pe care ai rostito: Să fie lumină!57 Şi sa făcut lumină. În pri
vinţa noastră există o deosebire între timpul în care am fost întuneric şi 
acela când devenim lumină58; despre creatura spirituală în scriptură se 
spune doar ce ar fi fost ea dacă nu ar fi primit lumina dumnezeiască; în 
scriptură se vorbeşte despre ea ca şi cum, la început, sar fi aflat întro 
stare de curgere şi de întuneric, ca să ne facă să înţelegem limpede moti
vul pentru care a fost creată altfel, cu alte cuvinte de ce, întorcândo către 
Lumina nepieritoare, a fost făcută să fie ea însăşi lumină. să înţeleagă cine 
este în stare să înţeleagă şi să ceară de la tine puterea de a înţelege! De ce 
să mă supere pe mine, ca şi cum eu aş fi acela care laş putea lumina pe 
orice om care vine în această lume?59
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caput xi

Trinitatem omnipotentem quis intellegit? et quis non loquitur eam, si 
tamen eam? rara anima, quaecumque de illa loquitur, scit quod loquitur. 
et contendunt, et dimicant, et nemo sine pace videt istam visionem.
Vellem, ut haec tria cogitarent homines in se ipsis. Longe aliud sunt ista 
tria quam illa trinitas, sed dico, ubi se exerceant et probent et sentiant, 
quam longe sunt.
Dico autem haec tria: esse, nosse, velle. sum enim et scio et volo: sum 
sciens et volens et scio esse me et velle et volo esse et scire.
in his igitur tribus quam sit inseparabilis vita et una vita et una mens et una 
essentia, quam denique inseparabilis distinctio et tamen distinctio, videat 
qui potest. certe coram se est; attendat in se et videat et dicat mihi.
sed cum invenerit in his aliquid et dixerit, non iam se putet invenisse 
illud, quod supra ista est incommutabile, quod est incommutabiliter et 
scit incommutabiliter et vult incommutabiliter; et utrum propter tria haec 
et ibi trinitas, an in singulis haec tria, ut terna singulorum sint, an 
utrumque miris modis simpliciter et multipliciter infinito in se sibi fine, 
quo est et sibi notum est et sibi sufficit incommutabiliter id ipsum copi
osa unitatis magnitudine, quis facile cogitaverit? Quis ullo modo dixerit? 
Quis quolibet modo temere pronuntiaverit? 
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capitolul al xi-lea
Misterul sfintei Treimi este insondabil  

şi incomunicabil

cine poate înţelege atotputernica Treime? Toţi vorbim despre ea, deşi nu 
cu adevărat despre ea vorbim. căci rar e sufletul care ştie ce vorbeşte atunci 
când vorbeşte despre Treime. oamenii se înfruntă, polemizează, dar ni
meni nu poate contempla această viziune decât în linişte lăuntrică.
Aş dori ca oamenii să se gândească la trei lucruri, toate aflânduse în ei 
înşişi. Aceste trei lucruri sunt de departe altceva decât sfânta Treime, dar 
le recomand ca exerciţiu de gândire prin care ei să se pună la încercare şi 
săşi dea seama cât de mare este diferenţa între oameni şi Treime60.
Aceste trei lucruri sunt fiinţa, cunoaşterea şi voinţa. căci pot spune că 
fiinţez, cunosc şi voiesc; sunt o fiinţă care cunoaşte şi voieşte; ştiu că fiin
ţez şi că voiesc; voiesc să fiinţez şi să cunosc.
În aceste trei fenomene – fiinţa, cunoaşterea şi voinţa – există o viaţă 
inseparabilă, adică o singură viaţă, o singură gândire şi o singură esenţă; 
deşi cele trei fenomene sunt distincte unul faţă de altul, această distincţie 
nu le poate totuşi separa; cine este în stare să înţeleagă va înţelege acest 
lucru. fiecare se află faţă în faţă cu sine însuşi; să privească atent în sine, 
să observe şi sămi spună ce a văzut.
Dar, chiar şi dacă ar găsi în aceste trei fenomene ceva comun şi miar 
putea spune ce a găsit, nimeni nu trebuie să creadă că a descoperit deja 
acel ceva care se află deasupra tuturor, care fiinţează fără să se schimbe, 
care cunoaşte fără să se schimbe şi care voieşte fără să se schimbe. este 
oare Dumnezeu Treimea deoarece aceste trei elemente – fiinţarea imua
bilă, cunoaşterea imuabilă şi voinţa imuabilă – coexistă în el? cumva 
aceste trei fenomene se află împreună în fiecare din Persoanele Treimii, 
aşa încât fiecare dintre acestea să fie întreită? sau poate amândouă aceste 
ipoteze sunt adevărate întrun chip minunat, în chipul în care simplu şi 
multiplu sunt totuna, Treimea fiind în sine şi pentru sine un sfârşit fără 
limite, aşa încât ea fiinţează, se cunoaşte pe sine şi îşi este suficientă sieşi 
ca fiinţă supremă61, în inepuizabila măreţie a unităţii sale? cine ar putea 
gândi cu uşurinţă acest mister? cine lar putea exprima în vreun fel prin 
cuvinte? cine ar avea îndrăzneala săl afirme în vreun fel oarecare?
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caput xii

Procede in confessione, fides mea; dic Domino Deo tuo: sancte, sancte, 
sancte, Domine, Deus meus, in nomine tuo baptizati sumus, pater et fili 
et spiritus sancte, in nomine tuo baptizamus, pater et fili et spiritus sancte, 
quia et apud nos in christo suo fecit Deus caelum et terram, spiritales et 
carnales ecclesiae suae, et terra nostra antequam acciperet formam doc
trinae, invisibilis erat et incomposita, et ignorantiae tenebris tegebamur, 
quoniam pro iniquitate erudisti hominem, et iudicia tua sicut multa abyssus.
sed quia spiritus tuus superferebatur super aquam, non reliquit miseriam 
nostram misericordia tua, et dixisti: fiat lux; paenitentiam agite, appro
pinquabit enim regnum caelorum. Paenitentiam agite; fiat lux. et quoniam 
conturbata erat ad nos ipsos anima nostra, commemorati sumus tui, 
Domine, de terra Iordanis et de monte aequali tibi, sed parvo propter nos, 
et displicuerunt nobis tenebrae nostrae, et conversi sumus ad te, et facta 
est lux. et ecce fuimus aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino.

caput xiii

et tamen adhuc per fidem, nondum per speciem. spe enim salvi facti su
mus. Spes autem, quae videtur, non est spes. Adhuc abyssus abyssum invocat, 
sed iam in voce cataractarum tuarum. Adhuc et ille qui dicit: non potui 
vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, etiam ipse nondum se 
arbitratur comprehendisse, et quae retro oblitus, in ea, quae ante sunt, 
extenditur et ingemescit gravatus, et sitit anima eius ad Deum vivum, 
quemadmodum cervus ad fontes aquarum, et dicit: quando veniam? 
Habitaculum suum, quod de caelo est, superindui cupiens, et invocat in
feriorem abyssum dicens: nolite conformari huic saeculo, sed reformamini 
in novitate mentis vestrae, et nolite pueri effici mentibus, sed malitia parvuli 



 confesiuni – Xiii 679

13

14

capitolul al xii-lea
o interpretare misticalegorică a cărţii facerii

Mergi mai departe în mărturisirea ta, credinţă a mea!62 spunei Domnului 
tău: sfânt, sfânt, sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul meu! În numele tău am 
fost botezaţi63, Părinte, fiule şi Duhule sfânt, în numele tău botezăm şi 
noi, Părinte, fiule şi Duhule sfânt, pentru că şi printre noi, prin Hristos, 
fiul său, Dumnezeu a creat cerul şi pământul64, adică mădularele spiritu
ale şi pe cele trupeşti ale bisericii sale; pământul nostru era nevăzut şi 
netocmit65 înainte să fi primit o formă, forma învăţăturii tale, iar noi eram 
învăluiţi în întunericul necunoaşterii, deoarece lai pedepsit pe om pentru 
fărădelegea lui66 şi judecăţile tale sunt ca adâncul cel nepătruns67.
Dar, întrucât Duhul tău se purta pe deasupra apelor68, în îndurarea ta nu 
neai părăsit în nenorocire şi ai spus: Să se facă lumină!69 Pocăiţivă, căci 
sa apropiat împărăţia cerurilor!70 Pocăiţivă! Să se facă lumină! Şi fiindcă 
tulburat în noi a fost sufletul nostru, neam amintit de tine, Doamne, 
sufletul nostru, neam amintit de tine, Doamne, de ţara Iordanului şi de 
muntele cel înalt asemenea ţie71, dar care sa micşorat pentru noi72. neam 
dat seama cât de urâte sunt întunecimile noastre şi neam întors către tine 
şi sa făcut lumină73. iată, odinioară am fost întuneric, iar acum suntem 
lumină în Domnul74.

capitolul al xiii-lea
În ce măsură suntem porniţi pe calea mântuirii

Şi totuşi, nu suntem încă lumină decât prin credinţă, şi nu printro vedere 
clară75. căci în speranţă neam găsit mântuirea. Iar speranţa care nu se 
vede nu mai este speranţă76. Abisul cheamă încă abisul, dar deja prin glasul 
cataractelor tale77. chiar şi cel care ne spune: nu am putut să vă vorbesc ca 
unor fiinţe duhovniceşti, ci ca unora trupeşti78 nu consideră că a înţeles pe 
deplin, ci spune că, uitând ceea ce se află în urma sa, năzuieşte spre cele din 
faţa sa79, geme sub povară80, că sufletul său este însetat de Dumnezeu cel 
viu precum cerbul jinduind după izvoarele apelor81 şi strigă: când voi 
ajunge acolo? Dorind să ajungă la adăpostul locuinţei care ia fost dăruită 
în cer82, Apostolul strigă spre abisul care îi este inferior cu aceste cuvinte: 
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estote, ut mentibus perfecti sitis, et: o stulti Galatae, quis vos fascinavit? sed 
iam non in voce sua; in tua enim, qui misisti spiritum tuum de excelsi 
per eum, qui ascendit in altum et aperuit cataractas donorum suorum, ut 
fluminis impetus laetificaret civitatem tuam. 
illi enim suspirat sponsi amicus, habens iam spiritus primitias penes eum, 
sed adhuc in semet ipso ingemescens, adoptionem expectans, redemptionem 
corporis sui. illi suspirat – membrum est enim sponsae – et illi zelat – 
amicus est enim sponsi – illi zelat, non sibi, quia in voce cataractarum tu
arum, non in voce sua invocat alteram abyssum, cui zelans timet, ne sicut 
serpens Evam decepit astutia sua, sic et eorum sensus corrumpantur a casti
tate, quae est in sponso nostro, unico tuo. Quae est illa speciei lux, cum 
videbimus eum, sicuti est et transierint lacrimae, quae mihi factae sunt 
panis die ac nocte, dum dicitur mihi cotidie: ubi est Deus tuus?

caput xiv

et ego dico: Deus meus ubi es? ecce ubi es! respiro in te paululum, cum 
effundo super me animam meam in voce exultationis et confessionis soni 
festivitatem celebrantis. et adhuc tristis est, quia relabitur et fit abyssus, 
vel potius sentit adhuc se esse abyssum. Dicit ei fides mea, quam accen
disti in nocte ante pedes meos: quare tristis es, anima mea, et quare con
turbas me? Spera in Domino; lucerna pedibus tuis verbum eius. spera et 
persevera, donec transeat nox, mater iniquorum, donec transeat ira 
Domini, cuius filii et nos fuimus aliquando tenebrae, quarum residua tra
himus in corpore propter peccatum mortuo, donec aspiret dies et remove
antur umbrae. Spera in Domino: mane astabo et contemplabor; semper 
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Să nu luaţi chipul acestui veac, ci schimbaţivă înfăţişarea prin înnoirea 
gândirii voastre!83 şi Nu fiţi copii ca înţelegere, dar fiţi copii când este vorba 
de răutate, ca să fiţi desăvârşiţi la minte!84 şi O, galateni fără minte, cine 
va fermecat?85 Dar deja nu mai este glasul Apostolului, ci este glasul tău 
care ne strigă, căci tu ai trimis din înaltul cerului sfântul tău Duh, prin 
Acela86 care sa urcat până la cer şi a deschis vâltorile darurilor tale pentru 
ca năvala râului să înveselească cetatea ta87.
Pentru Acela suspină prietenul mirelui88 care are deja adânc în sine primele 
roade ale Duhului, dar care încă oftează în adâncul său în aşteptarea înfie
rii şi a răscumpărării trupului său89. Pentru Acela suspină, căci este un 
mădular al Miresei sale90, pe Acela îl iubeşte cu înflăcărare, căci este pri
etenul mirelui91, da, pe Acela îl iubeşte cu înflăcărare, şi nu pe sine însuşi, 
deoarece nu prin propriul său glas, ci prin glasul cataractelor tale cheamă 
celălalt abis92 pentru care se teme, în marea sa dragoste pentru Hristos. se 
teme ca nu cumva, după cum şarpele a amăgito pe Eva cu viclenia lui, tot 
aşa să se strice şi cugetele lor de la neprihănirea93 care se află în Mirele nos
tru, singurul tău născut. Dar cât de mare va fi strălucirea acelei Lumini, 
când îl vom vedea aşa cum este el 94 şi vor fi lăsate în urmă acele lacrimi care 
au devenit pâinea mea, ziua şi noaptea, când ni se pune zilnic întrebarea: 
Unde este Dumnezeul tău?95

capitolul al xiv-lea
sufletul omenesc poartă încă în el  

strigătul păcatului

Şi eu pun întrebarea: „Dumnezeul meu, unde eşti?“ Şi iată răspunsul! 
respir pentru o clipă mireasma ta când îmi revărs sufletul asupra mea 
însumi, întrun strigăt de bucurie, mărturisind slava ta asemenea unui om 
aflat în sărbătoare96. Dar sufletul meu este încă trist, deoarece se prăbu
şeşte din nou şi devine un abis sau, mai degrabă, îşi dă seama că este încă 
un abis. credinţa mea, pe care ai aprinso în noapte ca pe o făclie înain
tea paşilor mei, îi spune sufletului meu: De ce eşti trist, sufletul meu, şi de 
ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Domnul!97 Cuvântul lui este ca o făclie98 
pentru paşii tăi. nădăjduieşte şi perseverează până se va scurge noaptea 
care este mama nelegiuiţilor, până va trece mânia Domnului, noaptea 
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confitebor illi. Mane astabo et videbo salutare vultus mei, Deum meum, qui 
vivificabit et mortalia corpora nostra propter spiritum, qui habitat in nobis, 
quia super interius nostrum tenebrosum et fluvidum misericorditer su
perferebatur. unde in hac peregrinatione pignus accepimus, ut iam simus 
lux, dum adhuc spe salvi facti sumus et filii lucis et filii diei, non filii noctis 
neque tenebrarum, quod tamen fuimus.
inter quos et nos in isto adhuc incerto humanae notitiae tu solus dividis, 
qui probas corda nostra et vocas lucem diem et tenebras noctem. Quis enim 
nos discernit nisi tu? Quid autem habemus, quod non accepimus a te, ex 
eadem massa vasa in honorem, ex qua sunt et alia facta in contumeliam?

caput xv

Aut quis nisi tu, Deus noster, fecisti nobis firmamentum auctoritatis super 
nos in scriptura tua divina? Caelum enim plicabitur ut liber et nunc sicut 
pellis extenditur super nos. sublimioris enim auctoritatis est tua divina 
scriptura, cum iam obierunt istam mortem illi mortales, per quos eam 
dispensasti nobis. et tu scis, Domine, tu scis, quemadmodum pellibus 
indueris homines, cum peccato mortales fierent. unde sicut pellem ex
tendisti firmamentum libri tui, concordes utique sermones tuos, quos per 
mortalium ministerium superposuisti nobis. namque ipsa eorum morte 
solidamentum auctoritatis in eloquiis tuis per eos editis sublimiter exten
ditur super omnia, quae subter sunt, quod, cum hic viverent, non ita 
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căreia şi noi iam fost fii99, odinioară, când am fost întuneric100. rămăşiţele 
acestui întuneric încă le mai purtăm în corpul nostru, care este un lucru 
mort din cauza păcatului101, până în clipa când răsuflarea zilei va împrăş
tia umbrele102. Nădăjduieşte în Domnul103. Disdedimineaţă voi fi în pi
cioare104 ca să îl contemplu; întotdeauna mă voi mărturisi lui105. 
Disdedimineaţă voi fi în picioare ca să văd mântuirea chipului meu106, pe 
Dumnezeul meu, care va da viaţă şi trupurilor noastre muritoare, din cauza 
Duhului care locuieşte în noi107, căci, plin de îndurare, el se poartă pe dea
supra108 şuvoiului întunecat şi instabil al inferiorităţii noastre. Acesta este 
zălogul pe care lam primit de la el109 în rătăcirile noastre pe pământ, ca 
să fim încă de pe acum lumină110; căci suntem deja mântuiţi prin speranţă111 
şi prin speranţă am devenit fii ai luminii şi ai zilei, şi nu fii ai nopţii şi 
întunericului112, cum am fost totuşi odinioară.
În această statornică nesiguranţă a cunoaşterii omeneşti, doar tu poţi face 
deosebire între noi şi fiii întunericului, căci tu pui la încercare inimile 
noastre113 şi numeşti ziua lumină, iar întunericul noapte114. cine poate face 
această deosebire, dacă nu tu? ce stăpânim noi şi să nu fi primit de la 
tine?115 căci suntem vase de cinste, scoase din acelaşi lut din care au fost 
scoase şi celelalte, vasele de ocară116.

capitolul al xv-lea
o interpretare alegorică: scriptura  

este firmamentul despre care se vorbeşte 
la începutul cărţii facerii

cine altcineva, dacă nu tu, Dumnezeul nostru, ai creat pentru noi o tărie117, 
un acoperământ deasupra noastră, prin autoritatea dumnezeieştii tale 
scripturi? Căci cerul se va înfăşura precum o carte118, iar acum se întinde ca 
o piele deasupra noastră119. Autoritatea dumnezeieştii tale scripturi este 
încă şi mai sublimă acum, când muritorii prin care neai împărtăşit învă
ţăturile se odihnesc în moartea trupească. Şi tu ştii, Doamne, ştii cum iai 
înveşmântat în piei pe oameni după ce au devenit muritori ca urmare a 
păcatului. În acelaşi fel, ai întins tăria cerului ca pe un acoperământ de 
piele, acesta fiind scriptura ta, cuvintele tale care se potrivesc întotdeauna 
între ele şi cu care neai acoperit prin slujirea unor oameni muritori. Prin 
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sublimiter extentum erat. nondum sicut pellem caelum extenderas, non
dum mortis eorum famam usquequaque dilataveras.

Videamus, Domine, caelos, opera digitorum tuorum: disserena oculis nos
tris nubilum, quo subtexisti eos. ibi est testimonium tuum sapientiam 
praestans parvulis. Perfice, Deus meus, laudem tuam ex ore infantium et 
lactantium. neque enim novimus alios libros ita destruentes superbiam, 
ita destruentes inimicum et defensorem resistentem reconciliationi tuae 
defendendo peccata sua. non novi, Domine, non novi alia tam casta 
eloquia, quae sic mihi persuaderent confessionem et lenirent cervicem 
meam iugo tuo et invitarent colere te gratis. intellegam ea, pater bone, 
da mihi hoc subterposito, quia subterpositis solidasti ea. 

sunt aliae aquae super firmamentum, credo, immortales et a terrena 
corruptione secretae. Laudent nomen tuum, laudent te supercaelestes 
populi angelorum tuorum, qui non opus habent suspicere firmamentum 
hoc et legendo cognoscere verbum tuum. Vident enim faciem tuam semper 
et ibi legunt sine syllabis temporum, qui velit aeterna voluntas tua. 
Legunt, eligunt et diligunt; semper legunt et numquam praeterit quod 
legunt. eligendo enim et diligendo legunt ipsam incommutabilitatem 
consilii tui. non clauditur codex eorum nec plicatur liber eorum, quia 
tu ipse illis hoc es et es in aeternum; quia super hoc firmamentum ordi
nasti eos, quod firmasti super infirmitatem inferiorum populorum, ubi 
suspicerent et cognoscerent misericordiam tuam temporaliter enuntian
tem te, qui fecisti tempora. In caelo enim, Domine, misericordia tua et 
veritas tua usque ad nubes. Transeunt nubes, caelum autem manet. 
Transeunt praedicatores verbi tui ex hac vita in aliam vitam, scriptura 
vero tua usque in finem saeculi super populos extenditur. sed et caelum 
et terra transibunt, sermones autem tui non transibunt, quoniam et pellis 
plicabitur et faenum, super quod extendebatur, cum claritate sua praeter
iet, verbum autem tuum manet in aeternum; quod nunc in aenigmate 
nubium et per speculum caeli, non sicuti est, apparet nobis, quia et nos 
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chiar moartea lor, temeinicia autorităţii de care se bucură cuvintele pe care 
ni leai transmis cu ajutorul lor se înalţă şi acoperă tot ce se află dedesubt; 
când aceştia erau în viaţă, această temeinicie nu strălucea cu atâta măreţie. 
Şi încă nu ai acoperit complet cerul cu un veşmânt de piele120, încă nu ai 
răspândit pretutindeni faima morţii lor.
fă să vedem, Doamne, cerurile, lucrarea degetelor tale121. risipeşte din 
ochii noştri negura în care leai învăluit. Acolo, în scripturi, se află măr
turia ta, care le dăruieşte înţelepciune celor mici şi neînsemnaţi122. Desă
vârşeşte, Dumnezeul meu, slava ta, prin gura copiilor care încă sug lapte123. 
Întradevăr, nu cunoaştem alte cărţi care să nimicească atât de bine orgo
liul, săl nimicească atât de bine pe vrăjmaşul şi pe cel care se răzvrăteşte124 
respingând împăcarea pe care io oferi şi luând apărarea păcatelor sale. 
nu cunosc, Doamne, nu cunosc alte cuvântări atât de neprihănite, care 
să mă poată împinge către mărturisiri, sămi plec grumazul sub jugul tău 
şi să mă cheme să te slujesc fără plată. fămă să le înţeleg, bunule Părinte, 
fămi acest dar, fiindcă mam supus, iar tu pentru cei care se supun leai 
făcut atât de trainice.
există, cred, şi alte ape, aflate deasupra acestei tării125; sunt apele nemu
ritoare, ferite de stricăciunea pământească. să slăvească numele tău, să te 
slăvească seminţiile supracereşti ale îngerilor tăi, care nu au nevoie săşi 
înalţe privirea spre cerul acesta al nostru şi nici să citească cuvântul tău 
spre al cunoaşte! Căci ei privesc neîntrerupt chipul tău126 şi citesc pe el 
ceea ce voinţa ta veşnică voieşte, fără ajutorul unor silabe care se succedă 
în timp. ei citesc, aleg şi iubesc voinţa ta; citesc fără întrerupere, iar ceea 
ce citesc nu trece niciodată, căci, alegândule şi iubindule, ei citesc chiar 
planurile tale neschimbătoare. Această carte a lor nu se închide şi nu se 
înfăşoară127, deoarece tu însuţi eşti această carte şi eşti pentru veşnicie; 
căci iai aşezat deasupra acestei tării, pe care ai întărito deasupra slăbi
ciunii128 seminţiilor inferioare, pentru ca ele săşi ridice privirile spre cer 
şi să cunoască îndurarea ta, care te vesteşte în timp pe tine, creatorul 
timpului. căci în cer, Doamne, se află îndurarea ta, iar adevărul tău se 
înalţă până la nori129. norii trec, cerul însă rămâne statornic. Vestitorii 
cuvântului tău trec din această viaţă în altă viaţă, scriptura ta însă se 
întinde deasupra popoarelor până la sfârşitul veacurilor. Astfel, şi cerul, şi 
pământul vor trece, dar cuvintele tale nu vor trece130, fiindcă până la urmă 
şi această viaţă care este cerul se va înfăşura131, iar această iarbă132 peste 
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quamvis filio tuo dilecti simus, nondum apparuit quod erimus. Attendit 
per retia carnis et blanditus est et inflammavit, et currimus post odorem 
eius. sed cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sicuti 
est: sicuti est, Domine, videre nos trum, quod nondum est nobis.

caput xvi

nam sicut omnino tu es, tu scis solus, qui es incommutabiliter et scis 
incommutabiliter et vis incommutabiliter, et essentia tua scit et vult in
commutabiliter et scientia tua est et vult incommutabiliter et voluntas 
tua est et scit incommutabiliter. 
nec videtur iustum esse coram te, ut, quemadmodum se scit lumen in
commutabile, ita sciatur ab illuminato commutabili. ideoque anima mea 
tamquam terra sine aqua tibi, quia sicut se illuminare de se non potest, 
ita se satiare de se non potest. sic enim apud te fons vitae, quomodo in 
lumine tuo videbimus lumen.
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care el se desfăşoară va pieri cu întreaga ei prospeţime; cuvântul tău însă 
va rămâne pe vecie133; el este arătat acum prin parabola norilor şi prin 
imaginea oglindită a cerului134, şi nu cum este el în realitate, deoarece, cu 
toate că suntem ai fiului tău iubit, încă nu nea fost arătat până acum ce 
vom deveni135. Purtând ţesătura trupului omenesc, el şia îndreptat pri
virile spre noi, nea mângâiat şi nea înflăcărat inimile de iubire, iar noi 
alergăm după mireasma parfumurilor tale136. Dar când ni se va arăta, noi 
vom fi asemenea lui, deoarece îl vom vedea aşa cum este el137. Da, ne va fi 
dat, Doamne, săl vedem aşa cum este el, dar nu a sosit încă vremea.

capitolul al xvi-lea
Dumnezeu înseamnă fiinţa, cunoaşterea 

şi voinţa imuabile

După cum tu eşti singurul care fiinţezi în mod absolut, la fel eşti şi sin
gurul care cunoşti în mod absolut; fiinţezi dincolo de orice schimbare138, 
cunoşti dincolo de orice schimbare şi voieşti dincolo de orice schimbare; 
fiinţa139 ta cunoaşte şi voieşte dincolo de orice schimbare, cunoaşterea ta 
fiinţează dincolo de orice schimbare, iar voinţa ta fiinţează şi cunoaşte 
dincolo de orice schimbare.
Înaintea privirilor tale nu pare drept ca Lumina neschimbătoare să fie 
cunoscută de creatura pe care aceasta o luminează în aceeaşi măsură în 
care se cunoaşte ea însăşi. De aceea, sufletul meu este faţă de tine ca un 
pământ însetat de apă140, deoarece, la fel cum nu poate să se lumineze 
singur, tot aşa nuşi poate potoli singur setea. căci la tine este izvorul 
vieţii şi astfel în lumina ta vom vedea Lumina141.
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caput xvii

Quis congregavit amaricantes in societatem unam? idem namque illis 
finis est temporalis et terrenae felicitatis, propter quam faciunt omnia, 
quamvis innumerabili varietate curarum fluctuent. Quis, Domine, nisi 
tu, qui dixisti, ut congregarentur aquae in congregationem unam et appa
reret arida sitiens tibi, quoniam tu est et mare et tu fecisti illud, et aridam 
terram manus tuae formaverunt? neque enim amaritudo voluntatum, sed 
congregatio aquarum vocatur mare. Tu enim coherces etiam malas cupi
ditates animarum et figis limites, quousque progredi sinantur aquae, ut 
in se comminuantur fluctus earum, atque ita facis mare ordine imperii 
tui super omnia.

At animas sitientes tibi et apparentes tibi alio fine distinctas a societate 
maris occulto et dulci fonte irrigas, ut et terra det fructum suum: et dat 
fructum suum et te iubente, Domino Deo suo; germinat anima nostra 
opera misericordiae secundum genus, diligens proximum in subsidiis ne
cessitatum carnalium, habens in se semen secundum similitudinem quoniam 
ex nostra infirmitate compatimur ad subveniendum indigentibus similiter 
opitulantes, quemadmodum nobis vellemus opem ferri, si eodem modo 
indigeremus, non tantum in facilibus, tamquam in herba seminali, sed 
etiam in protectione adiutorii forti robore, sicut lignum fructiferum, id 
est beneficum ad eripiendum eum, qui iniuriam patitur, de manu poten
tis et praebendo protectionis umbraculum valido robore iusti iudicii.
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capitolul al xvii-lea
Din punct de vedere alegoric, marea despre care  

se vorbeşte în cartea facerii reprezintă lumea,  
iar uscatul reprezintă binele

cine a adunat întro singură comunitate apele amare ale mării?142 singurul 
lor scop este atingerea unei fericiri trecătoare şi pământeşti, pentru care 
fac orice, cu toate că în nesfârşita varietate a grijilor de tot felul ei sunt 
aruncaţi încoace şi încolo de valurile mării. cine altcineva decât tine, 
Doamne, cel care ai spus ca apele mării să se adune întro singură alcătuire 
şi să iasă la lumină uscatul însetat după tine143, deoarece a ta este şi marea, 
căci tu ai creato şi pe ea; mâinile tale au plăsmuit şi pământul uscat144. căci 
nu amărăciunea dorinţelor perverse o numim mare, ci adunarea la un loc 
a apelor. În felul acesta tu ţii în frâu şi poftele cele rele ale sufletelor, sta
bileşti hotare şi interzici apelor să treacă de ele, pentru ca valurile lor să 
se spargă în ele însele; prin aceasta, tu supui marea ordinii împărăţiei tale, 
care se întinde deasupra tuturor.
cât priveşte acum sufletele însetate după tine, care se prezintă înaintea 
privirilor tale şi pe care leai separat de curgerea obştească a mării în ve
derea unui alt scop, pe acestea le uzi cu apa unui izvor tainic şi dulce, 
pentru ca astfel şi pământul săşi dea rodul său; supunânduse poruncii 
Domnului Dumnezeului său, acest pământ dă roade; sufletul nostru ro
deşte în sine fapte de milostenie, fiecare după neamul ei145, prin iubirea 
faţă de aproapele şi prin sprijinirea lui în împlinirea nevoilor trupului146; 
sufletul are în el sămânţa milosteniei, potrivit asemănării147; conştienţi de 
slăbiciunea noastră, avem compasiune faţă de cei aflaţi la nevoie, venin
dule în ajutor aşa cum am vrea şi noi să fim ajutaţi dacă neam afla în 
asemenea lipsuri. Şi dăm acest ajutor nu doar atunci când o putem face 
cu uşurinţa cu care încolţeşte iarba din sămânţă, ci oferindule ajutor şi 
ocrotire cu toată vigoarea şi puterea, asemenea unui pom încărcat de 
fructe şi de bine faceri, aşa încât săl scoatem pe cel care suferă o nedrep
tate din mâna asu pritorului său, oferindui umbrarul protector şi sprijinul 
viguros al unei drepte judecăţi.



690 sfânTuL AugusTin

22

23

caput xviii

ita, Domine, ita, oro te, oriatur, sicuti facis, sicuti das hilaritatem et fa
cultatem, oriatur de terra veritas, et iustitia de caelo respiciat, et fiant in 
firmamento luminaria. frangamus esurienti panem nostrum et egenum sine 
tecto inducamus in domum nostram, nudum vestiamus et domesticos seminis 
nostri non despiciamus.
Quibus in terra natis fructibus vide, quia bonum est, et erumpat tempo
ranea lux nostra, et de ista inferiore fruge actionis in delicias contempla
tionis verbum vitae superius obtinentes appareamus sicut luminaria in 
mundo cohaerentes firmamento scripturae tuae. 
ibi enim nobiscum disputas, ut dividamus inter intellegibilia et sensibilia 
tamquam inter diem et noctem vel inter animas alias intellegibilibus, alias 
sensibilibus deditas, ut iam non tu solus in abdito diiudicationis tuae, 
sicut antequam fieret firmamentum, dividas inter lucem et tenebras, sed 
etiam spiritales tui in eodem firmamento positi atque distincti manifestata 
per orbem gratia tua luceant super terram et dividant inter diem et noctem 
et significent tempora, quia vetera transierunt, ecce facta sunt nova, et quia 
propior est nostra salus, quam cum credidimus, et quia nox praecessit, dies 
autem appropinquavit et quia benedicis coronam anni tui, mittens operarios 
in messam tuam, in qua seminanda alii laboraverunt, mittens etiam in 
aliam sementem, cuius messis in fine est.
ita das vota optanti et benedicis annos iusti, tu autem idem ipse es et in 
annis tuis, qui non deficiunt, horreum praeparas annis transeuntibus.

Aeterno quippe consilio propriis temporibus bona caelestia das super 
terram, quoniam quidem alii datur per spiritum sermo sapientiae tamquam 
luminare maius propter eos, qui perspicuae veritatis luce delectantur 
tamquam in principio diei, alii autem sermo scientiae secundum eundem 
spiritum tamquam luminare minus, alii fides, alii donatio curationum, alii 
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capitolul al xviii-lea
faptele bune ne apropie de contemplarea binelui

Aşa, Doamne, aşa fă să se nască – după cum neîntrerupt ne dăruieşti ve
selia şi putinţa de a îndura –, fă ca adevărul să se nască din pământ şi 
dreptatea să privească din înaltul cerului148, iar luminătorii să răsară pe bolta 
cerească149. să frângem pâinea noastră împărţindo cu cel înfometat şi pe 
sărmanul fără acoperiş săl aducem în casa noastră, pe cel gol săl îmbrăcăm 
şi să nu dispreţuim pe cei din casa noastră, care sunt de un neam cu noi150.
Îndreaptăţi privirile către aceste roade născute din pământ şi vezi că sunt 
bune! fie ca lumina noastră să izbucnească la timpul potrivit şi de la 
această umilă recoltă de fapte bune să ne înălţăm până la desfătările ofe
rite de contemplarea cuvântului tău şi să putem răsări ca nişte luminători 
în lume151, strânşi de firmamentul scripturii tale.
Aici, în scriptură, tu discuţi cu noi, învăţândune să facem deosebire 
între lucrurile inteligibile şi cele care pot fi percepute cu simţurile, între 
zi şi noapte, ca şi între sufletele ataşate de lucrurile inteligibile şi cele în
robite lucrurilor sensibile; prin aceasta, nu vei mai fi, ca înainte de a fi 
creat firmamentul, singurul care să faci deosebirea între noapte şi zi, în 
taina discernământului tău; acum şi făpturile spirituale pe care leai creat, 
aşezate fiecare pe firmament potrivit treptei care i se cuvine, după ce 
Harul tău sa arătat întregului univers, strălucesc deasupra pământului, 
despart ziua de noapte şi marchează succesiunea timpurilor152; căci timpurile 
cele vechi au trecut şi, iată, au venit altele noi153, mântuirea noastră este mai 
aproape decât am crezut, noaptea sa îndepărtat, iar ziua sa apropiat154, 
binecuvântarea ta încununează anul155, deoarece ai trimis lucrători la sece
rişul tău156 să secere ce au semănat alţii157, ai trimis lucrători să faci şi o 
altă semănătură, al cărei seceriş va fi la sfârşitul vremurilor158.
Şi astfel, tu împlineşti dorinţele celui care te roagă şi binecuvântezi anii 
celui drept. Tu însă rămâi mereu tu însuţi, iar în anii tăi, care nu au sfâr
şit159, tu pregăteşti grânarul pentru anii care trec şi se sfârşesc.
Potrivit planului tău veşnic, tu reverşi asupra pământului darurile tale 
cereşti la timpul potrivit fiecăruia; căci unora lea fost dăruit prin Duhul 
tău rostirea înţelepciunii, iar această putere este asemenea luminătorului 
celui mare, destinat acelora care se bucură de lumina unui adevăr strălu
citor precum zorii zilei; alţii au primit de la acelaşi Duh al tău rostirea 
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operationes virtutum, alii prophetia, alii diiudicatio spirituum, alteri genera 
linguarum, et haec omnia tamquam stellae. Omnia enim haec operatur 
unus atque idem spiritus, dividens propria unicuique prout vult et faciens 
apparere sidera in manifestatione ad utilitatem.
sermo autem scientiae, qua continentur omnia sacramenta, quae varian
tur temporibus tamquam luna, et ceterae notitiae donorum, quae dein
ceps tamquam stellae commemorata sunt, quantum differunt ab illo 
candore sapientiae, quo gaudet praedictus dies, tantum in principio noc
tis sunt. His enim sunt necessaria, quibus ille prudentissimus servus tuus 
non potuit loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, ille, qui sapientiam 
loquitur inter perfectos.
Animalis autem homo tamquam parvulus in Christo lactisque potator, donec 
reboretur ad solidum cibum et aciem firmet ad solis aspectum, non habeat 
desertam noctem suam, sed luce lunae stellarumque contentus sit.
Haec nobiscum disputas sapientissime, Deus noster, in libro tuo, firma
mento tuo, ut discernamus omnia contemplatione mirabili, quamvis 
adhuc in signis et in temporibus et in diebus et in annis.

caput xix

sed prius lavamini, mundi estote, auferte nequitiam ab animis vestris atque 
a conspectu oculorum meorum, ut appareat arida. Discite bonum facere, 
iudicate pupillo et iustificate viduam, ut germinet terra herbam pabuli et 
lignum fructiferum, et venite, disputemus, dicit Dominus, ut fiant lumi
naria in firmamento caeli, ut luceant super terram.
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ştiinţei, adică luminătorul mai mic, alţii credinţa, alţii darul vindecărilor, 
alţii puterea de a face minuni, alţii profeţiile, alţii discernământul spiritelor, 
alţii darul de a vorbi multe limbi, şi toate aceste daruri sunt asemenea unor 
stele pe firmamentul tău. căci toate sunt lucrarea unuia şi aceluiaşi Duh, 
care împarte darurile sale, fiecăruia aşa cum voieşte, şi face ca aceste stele 
să apară în toată strălucirea lor, spre folosul tuturor160.
rostirea ştiinţei, în care se cuprind toate acele semne tainice161 care se 
schimbă în timp asemenea fazelor lunii, precum şi cunoaşterea celorlalte 
daruri pe care leam amintit mai sus comparândule cu stelele, se deo
sebesc de strălucirea înţelepciunii162 de care se bucură zorii zilei, în ace
eaşi măsură în care ele nu sunt decât amurgul acestei zile şi începutul 
nopţii. Acestea sunt totuşi necesare tuturor acelora cărora preaînţeleptul 
tău slujitor nu a putut să le vorbească asemenea unor fiinţe spirituale, ci 
asemenea unora trupeşti163, el, care propovăduieşte înţelepciunea doar prin
tre cei desăvârşiţi164.
cât îl priveşte pe omul cel trupesc, care este încă asemenea unui copil întru 
Hristos165 şi care trebuie să se hrănească cu lapte până să capete forţă şi să 
devină în stare să primească o hrană mai consistentă şi până săşi întă
rească privirea ca să poată suporta razele soarelui, acesta nu trebuie să se 
simtă părăsit ca întro noapte pustie, ci să se mulţumească cu lumina 
lunii şi a stelelor.
Acestea sunt învăţăturile pe care ni le dai în marea ta înţelepciune, 
Dumnezeul nostru, în scriptura ta, care este firmamentul tău, ca să dis
cernem toate misterele printro contemplare minunată, chiar dacă aceasta 
este exprimată încă prin semne, prin timp, prin zile şi prin ani.

capitolul al xix-lea
interpretarea parabolei bogatului din evanghelia  

după Matei. ce reprezintă sfinţii Apostoli

Dar mai înainte ca noi să înţelegem toate acestea Dumnezeu spune: 
Spălaţivă, curăţaţivă, alungaţi răutatea din sufletele voastre şi dinaintea 
privirilor ochilor mei, ca să iasă la iveală uscatul. Învăţaţi să faceţi binele, 
faceţi dreptate celui orfan şi apăraţi drepturile văduvei, pentru ca pământul 
să rodească iarba pentru păşune şi pomul încărcat de fructe, şi veniţi să 
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Quaerebat dives ille a magistro bono, quid faceret, ut vitam aeternam 
consequeretur: dicat ei magister bonus, quem putabat hominem et nihil 
amplius – bonum est autem quia Deus est – dicat ei, ut, si vult venire ad 
vitam, servet mandata, separet a se amaritudinem malitiae atque nequitiae, 
non occidat, non moechetur, non furetur, non falsum testimonium dicat, 
ut appareat arida et germinet honorem matris et patris et dilectionem 
proximi. feci, inquit, haec omnia. unde ergo tantae spinae, si terra fruc
tifera est? Vade, extirpa silvosa dumeta avaritiae, vende quae possides et 
implere frugibus dando pauperibus et habebis thesaurum in caelis et sequere 
Dominum, si vis esse perfectus, eis sociatus, inter quos loquitur sapientiam 
ille, qui novit, quid distribuat diei et nocti, ut noris et tu, ut fiant et tibi 
luminaria in firmamento caeli: quod non fiet, nisi fuerit illic cor tuum; quod 
idem non fiet, nisi fuerit illic thesaurus tuus, sicut audisti a magistro 
bono. sed contristata est terra sterilis, et spinae offocaverunt verbum.

Vos autem, genus electum, infirma mundi, qui dimisistis omnia, ut seque
remini Dominum, ite post eum et confundite fortia, ite post eum, speciosi 
pedes, et lucete in firmamento, ut caeli enarrent gloriam eius dividentes 
inter lucem perfectorum, sed nondum sicut angelorum, et tenebras par
vulorum, sed non desperatorum: lucete super omnem terram, et dies sole 
candens eructet diei verbum sapientiae et nox, luna lucens, annuntiet nocti 
verbum scientiae. Luna et stellae nocti lucent, sed nox non obscurat eas, 
quoniam ipsae illuminant eam pro modulo eius. ecce enim tamquam 
Deo dicente: fiant luminaria in firmamento caeli, factus est subito de caelo 
sonus, quasi ferretur flatus vehemens, et visae sunt linguae divisae quasi ignis, 
qui et insedit super unumquemque illorum, et facta sunt luminaria in fir
mamento caeli verbum vitae habentia. ubique discurrite, ignes sancti, 
ignes decori. Vos enim estis lumen mundi nec estis sub modio. exaltatus 
est, cui adhaesistis, et exaltavit vos. Discurrite et innotescite omnibus 
gentibus.
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stăm de vorbă, spune Domnul, pentru ca luminătorii să se aprindă pe fir
mamentul cerului şi să strălucească deasupra pământului166.
omul bogat la întrebat pe bunul Învăţător ce trebuie să facă pentru a 
dobândi viaţa veşnică. bunul Învăţător, pe care bogatul la crezut un om 
şi nimic mai mult – care este însă bun pentru că este Dumnezeu –, ia 
răspuns că, dacă doreşte să ajungă la viaţa veşnică, să păzească poruncile, 
să îndepărteze de la sine amărăciunea ticăloşiei şi a răutăţii, să nu ucidă, 
să nu preacurvească, să nu fure, să nu aducă mărturie mincinoasă, pentru 
ca uscatul să iasă la lumină şi să rodească cinstirea mamei şi a tatălui, şi 
iubirea pentru aproapele. bogatul ia răspuns: „Am făcut toate acestea.“ 
Atunci, ia spus Învăţătorul, de unde vin atâţia spini, dacă pământul este 
rodnic? Dute, smulge mărăcinişul încâlcit al avariţiei, vinde averea ta şi 
umpleţi braţele de roade dăruind totul săracilor şi vei avea o comoară în 
cer; urmeazăl pe Domnul dacă vrei să fii desăvârşit, fii alături de aceia cărora 
le propovăduieşte înţelepciunea Acela care ştie ce trebuie să dăruiască zilei 
şi ce trebuie nopţii; pentru ca şi tu să cunoşti şi, de asemenea, şi pentru 
tine ei să devină luminători pe firmamentul cerului167. Acest fapt nu se va 
întâmpla dacă inima ta nu va fi de faţă, dacă comoara ta nu va fi acolo 
unde se află inima ta168, după cum lai auzit rostind pe bunul Învăţător. 
Însă pământul cel sterp sa întristat şi spinii au înăbuşit cuvântul169.
Voi însă, seminţie aleasă170, voi, slăbiciune a lumii171, care aţi renunţat la toate 
pentru al urma pe Domnul, mergeţi în urma lui, împrăştiaţii pe cei puter
nici, mergeţi în urma lui, cei cu picioare frumoase172, şi străluciţi pe firmament, 
pentru ca cerul să povestească slava lui173, despărţind lumina celor desăvârşiţi, 
dar care nu sunt încă asemenea îngerilor, de întunericul celor care sunt 
asemenea unor copii, dar care nu au pierdut speranţa. străluciţi deasupra 
întregului pământ! fie ca ziua, strălucind de lumina soarelui, să reverse asu
pra zilei cuvântul înţelepciunii, iar noaptea, sclipind la lumina lunii, să ves
tească nopţii cuvântul ştiinţei174. Luna şi stelele strălucesc în noapte, dar 
noaptea nu le întunecă, deoarece acestea revarsă asupra ei doar atâta lumină 
cât este ea în stare să primească. iată, este ca şi când Dumnezeu ar spune: Să 
se aprindă luminătorii pe firmamentul cerului175 şi, dintrodată, din cer sa 
auzit un sunet, asemenea unei vijelii care suflă cu putere, şi sau arătat un fel 
de limbi de foc care sau despărţit şi sau aşezat câte una deasupra fiecăruia 
dintre ei176; astfel ei au devenit luminători pe firmamentul cerului, având în 
ei cuvântul Vieţii177. Împrăştiaţivă peste tot, flăcări sfinte, flăcări frumoase! 
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caput xx

concipiat et mare et pariat opera vestra, et producant aquae reptilia anima
rum vivarum. separantes enim pretiosum a vili facti estis os Dei, per quod 
diceret: producant aquae non animam vivam, quam terra producit, sed 
reptilia animarum vivarum et volatilia volantia super terram. repserunt enim 
sacramanta tua, Deus, per opera sanctorum tuorum inter medios fluctus 
temptationum saeculi ad imbuendas gentes nomine tuo in baptismo tuo.
et inter haec facta sunt magnalia mirabilia tamquam coeti grandes et voces 
nuntiorum tuorum volitantes super terram iuxta firmamentum libri tui, 
praeposito illo sibi ad auctoritatem, sub quo volitarent, quocumque irent. 
neque enim sunt loquellae neque sermones, quorum non audiantur voces 
eorum, quando in omnem terram exiit sonus eorum et in fines orbis terrae 
verba eorum, quoniam tu, Domine, benedicendo multiplicasti haec.

numquid mentior aut mixtione misceo neque distinguo lucidas cogni
tiones harum rerum in firmamento caeli et opera corporalia in undoso 
mari et sub firmamento caeli? Quarum enim rerum notitiae sunt solidae 
et terminatae sine incrementis generationum tamquam lumina sapientiae 
et scientiae, earundem rerum sunt operationes corporales multae ac va
riae, et aliud ex alio crescendo multiplicantur in benedictione tua, Deus, 
qui consolatus es fastidia sensuum mortalium, ut in cognitione animi res 
una multis modis per corporis motiones figuretur atque dicatur.
Aquae produxerunt haec, sed in verbo tuo; necessitates alienatorum ab 
aeternitate veritatis tuae populorum produxerunt haec, sed in evangelio 
tuo, quoniam ipse aquae ista eiecerunt, quarum amarus languor fuit 
causa, ut in tuo verbo ista procederent.
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căci voi sunteţi lumina lumii şi nu staţi sub obroc178. căci Acela de care voi 
vaţi lipit a fost înălţat la cer şi va înălţat şi pe voi împreună cu el. 
Împrăştiaţivă pretutindeni şi faceţi cunoscută lumina tuturor neamurilor179.

capitolul al xx-lea
Adevărurile divine sunt exprimate prin semne  
sensibile pentru a putea fi înţelese de oameni

fie ca şi marea să zămislească şi să nască lucrările voastre, iar apele să ro
dească târâtoare înzestrate cu suflete vii180. Despărţind ceea ce este preţios de 
ceea ce este fără preţ181, voi aţi devenit gura lui Dumnezeu, prin care el 
spune: Apele să rodească nu sufletul viu pe care îl rodeşte pământul, ci 
târâtoarele înzestrate cu suflete vii şi zburătoarele care zboară pe deasupra 
pământului182. Prin lucrarea sfinţilor tăi, semnele tale sfinte183 sau răs
pândit ca nişte târâtoare străbătând valurile ispitelor lumii acesteia, pen
tru a îmbiba neamurile cu apa botezului tău, dăruit în numele tău.
În acest timp sau întâmplat şi minuni măreţe184, precum acele balene 
uriaşe, care sunt cuvintele trimişilor tăi zburând pe deasupra pământului, 
pe firmamentul scripturii tale, a cărei autoritate le va ocroti zborul oriîn
cotro se vor îndrepta. căci nu există vorbire, nu există cuvântare în care 
să nu se facă auzite glasurile lor, atâta timp cât glasul lor sa răspândit peste 
tot pământul, iar cuvintele lor, până la marginile lumii185, deoarece tu, 
Doamne, leai înmulţit prin binecuvântarea ta.
este oare cu putinţă să mint sau să confund şi să nu deosebesc limpede 
între noţiunile clare ale acestor lucruri de pe firmamentul cerului şi faptele 
corporale care se petrec în valurile mării şi sub firmamentul cerului? 
Întradevăr, noţiunile lucrurilor cereşti sunt fixe şi clar delimitate, şi nu 
se dezvoltă prin succesiunea generaţiilor; aşa sunt, de exemplu, lumina 
înţelepciunii şi a ştiinţei. Pe de altă parte, aceste noţiuni se manifestă prin 
numeroase şi variate transformări corporale care cresc şi se multiplică 
neîntrerupt sub binecuvântarea ta, Dumnezeule. Tu neai compensat cu 
blândeţe pentru slăbiciunea şi predispoziţia spre dezgust a simţurilor noas
tre de muritori, îngăduind ca unul şi acelaşi adevăr să poată fi rostit şi 
reprezentat de către cunoaşterea noastră spirituală în mai multe feluri, 
prin acţiuni corporale186.
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et pulchra sunt omnia faciente te, et ecce tu inenarrabiliter pulchrior, qui 
fecisti omnia. A quo si non esset lapsus Adam, non diffunderetur ex utero 
eius salsugo maris, genus humanum profunde curiosum et procellose 
tumidum et instabiliter fluvidum, atque ita non opus esset, ut in aquis 
multis corporaliter et sensibiliter operarentur dispensatores tui mystica 
facta et dicta. sic enim mihi nunc occurrerunt reptilia et volatilia, quibus 
imbuti et initiati homines corporalibus sacramentis subditi non ultra 
proficerent, nisi spiritaliter vivesceret anima gradu alio et post initii ver
bum in consumationem respiceret.

caput xxi

Ac per hoc in verbo tuo non maris profunditas, sed ab aquarum amari
tudine terra discreta eicit non reptilia animarum vivarum et volatilia, sed 
animam vivam.
neque enim iam opus habet baptismo, quo gentibus opus est, sicut opus 
habebat, cum aquis tegeretur: non enim intratur aliter in regnum caelorum 
ex illo, quo instituisti, ut sic intretur; nec magnalia mirabilium quaerit, 
quibus fiat fides: neque enim nisi signa et prodigia viderit, non credit, cum 
iam distincta sit terra fidelis ab aquis maris infidelitate amaris, et linguae 
in signo sunt non fidelibus, sed infidelibus. nec isto igitur genere volatili, 
quod verbo tuo produxerunt aquae, opus habet terra, quam fundasti super 
aquas. immite in eam verbum tuum per nuntios tuos. opera enim eorum 
narramus, sed tu es, qui operaris in eis, ut operentur animam vivam. 
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iată ce au rodit apele, însă doar prin cuvântul tău; nevoile popoarelor 
înstrăinate de veşnicia Adevărului tău au rodit toate aceste semne, dar 
numai în evanghelia ta apele au izvorât din ele aceste semne, iar amara 
lor slăbiciune187 a fost cauza pentru care cuvântul tău lea ajutat să iasă 
la lumină.
Toate lucrurile sunt frumoase pentru că sunt create de tine, dar tu, care 
leai creat pe toate, eşti mai frumos decât orice, mai mult decât se poate 
spune în cuvinte. Dacă Adam nu ar fi căzut departe de tine, din sânul tău 
nu sar fi răspândit valurile sărate ale mării, adică neamul omenesc, cu 
adânca sa curiozitate, cu îngâmfarea lui vijelioasă, veşnic nestatornic şi 
neliniştit; nar mai fi fost atunci nevoie ca sfinţii tăi slujitori să lucreze în 
mijlocul acestor ape uriaşe, transpunând faptele şi cuvintele tale mistice 
în lucruri corporale şi sensibile. În această lumină mi se prezintă mie acum 
aceste târâtoare şi aceste zburătoare; oamenii însă, fie chiar şi iniţiaţi în 
aceste semne tainice şi îmbibaţi de adevărul lor, nu vor trece totuşi din
colo de învelişul lor corporal, de care sunt înrobiţi, dacă sufletul, urcând 
o treaptă superioară, nu sar înălţa la viaţa spirituală şi dacă, după privirea 
cuvântului de început188, nu ar ţinti spre cunoaşterea desăvârşită.

capitolul al xxi-lea
„sufletul viu“ despre care se vorbeşte în cartea facerii 

este sufletul cu adevărat creştin

iată de ce, prin puterea cuvântului tău, nu adâncimea mării, ci pământul 
uscat, despărţit de apele amare ale mării, este acela care a dat naştere nu unor 
târâtoare şi unor zburătoare cu suflete vii, ci sufletului cu adevărat viu189.
Acest suflet nu mai are nevoie de botezul de care au nevoie neamurile 
păgâne, după cum şi el a avut nevoie pe când era încă acoperit de ape; 
căci în împărăţia cerului190 nu se poate intra altfel decât prin botez, din 
clipa în care tu ai hotărât astfel; sufletul nu cere nici minuni măreţe191 
pentru a avea credinţă, el are credinţă chiar şi dacă nu vede semne şi mi
nuni192, de vreme ce este pământul cel credincios, deja despărţit de apele 
mării, amare prin necredinţa lor193; iar vorbirea în limbi este un semn nu 
pentru credincioşi, ci pentru necredincioşi194. Pământul pe care lai aşezat 
deasupra apelor195 nu are, aşadar, deloc nevoie de neamul zburătoarelor 
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Terra producit eam, quia terra causa est, ut haec agant in ea, sicut mare 
fuit causa, ut agerent reptilia animarum vivarum et volatilia sub firmamento 
caeli, quibus iam terra non indiget, quamvis piscem manducet levatum de 
profundo in ea mensa, quam parasti in conspectu credentium; ideo enim 
de profundo levatus est, ut alat aridam. et aves marina progenies, sed ta
men super terram multiplicantur. Primarum enim vocum evangelizantium 
infidelitas hominum causa extitit; sed et fideles exhortantur et benedicun
tur ab eis multipliciter de die in diem. At vero anima viva de terra sumit 
exordium, quia non prodest nisi iam fidelibus continere se ab amore huius 
saeculi, ut anima eorum tibi vivat, quae mortua erat in deliciis vivens, de
liciis, Domine, mortiferis; nam tu puri cordis vitales deliciae.

operentur ergo iam in terra ministri tui, non sicut in aquis infidelitatis 
annuntiando et loquendo per miracula et sacramenta et voces mysticas, 
ubi intenta sit ignorantia mater admirationis in timore occultorum signo
rum – talis enim est introitus ad fidem filiis Adam oblitis tui, dum se 
abscondunt a facie tua et fiunt abyssus – sed operentur etiam sicut in 
arida discreta a gurgitibus abyssi et sint forma fidelibus vivendo coram eis 
et excitando ad imitationem.
sic enim non tantum ad audiendum sed etiam ad faciendum audiunt: quaerite 
Deum, et vivet anima vestra, ut producat terra animam viventem. Nolite confor
mari huic saeculo, continete vos ab eo. evitando vivit anima, quae appetendo 
moritur. continete vos ab immani feritate superbiae, ab inerti voluptate lu
xuriae et a fallaci nomine scientiae, ut sint bestiae mansuetae et pecora edomita 
et innoxii serpentes. Motus enim animae sunt isti in allegoria; sed fastus ela
tionis et delectatio libidinis et venenum curiositatis motus sunt animae mor
tuae, quia non ita moritur, ut omni motu careat, quoniam discedendo a fonte 
vitae moritur atque ita suscipitur a praetereunte saeculo et conformatur ei.
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cărora, după cuvântul tău, leau dat naştere apele. Trimite deci acestui 
pământ cuvântul tău, prin vestitorii tăi. noi doar relatăm faptele lor, căci 
doar tu eşti acela care lucrezi prin ei, aşa încât lucrarea lor să le aducă 
sufletul cel viu196.
Pământul a dat naştere sufletului viu, fiindcă pământul este cauza acţiunii 
prin care se creează acest suflet, după cum şi marea a fost cauza acţiunii 
care a dat naştere târâtoarelor înzestrate cu suflete vii şi zburătoarelor de sub 
bolta cerului197; pământul însă nu mai are nevoie de aceste făpturi, deoarece 
acum el mănâncă Peştele198 scos din adâncuri, la această masă pe care ai 
pregătito înaintea privirilor199 celor credincioşi; el a fost, aşadar, scos din 
adâncuri ca să hrănească pământul cel pustiu. Şi păsările sunt tot vlăstare 
ale mării, dar ele se înmulţesc totuşi deasupra pământului. căci, dacă 
necredinţa oamenilor a fost cauza primelor cuvântări ale vestitorilor 
evangheliei, acum credincioşii primesc din ele, zi de zi şi din belşug, în
demnuri şi binecuvântări. cât priveşte sufletul cel viu, el îşi are începutul 
în pământ, deoarece doar credincioşii pot avea un folos desprinzânduse 
de iubirea pentru lumea aceasta200, aşa încât sufletul lor să trăiască pentru 
tine, acest suflet care a fost mort atunci când a trăit în desfătări201, plăceri 
care erau ucigătoare, Doamne. căci doar tu, Doamne, eşti bucuria care 
dăruieşte viaţă adevărată unei inimi curate.
fă, aşadar, ca slujitorii tăi săşi urmeze lucrarea pe pământ, dar în alt fel 
decât au făcuto în apele necredinţei, atunci când au predicat şi au vorbit 
cu ajutorul minunilor, al unor semne202 şi al unor cuvinte tainice, prin care 
să atragă atenţia neştiinţei, care este mama mirării, stârnind teamă faţă de 
astfel de expresii misterioase; căci pe această cale sunt aduşi spre credinţă 
fiii lui Adam, care au uitat de tine până întracolo încât sau ascuns înain
tea feţei tale şi au devenit ei înşişi un abis203. fie deci ca slujitorii tăi săşi 
urmeze lucrarea în alt fel, şi anume ca pe un pământ uscat, despărţit pentru 
totdeauna de vâltorile abisului; ei înşişi să fie ca un model204 pentru credin
cioşi, trăind împreună cu ei şi deşteptând în ei dorinţa de ai imita.
Astfel, credincioşii îşi vor pleca urechea la îndemnurile lor nu doar pentru 
a le asculta, ci şi pentru a le urma: Căutaţil pe Dumnezeu, iar sufletul 
vostru va trăi205, pentru ca pământul să dea naştere sufletului celui viu206. 
Nu vă supuneţi modelului veacului acestuia207, ci ţineţivă departe de el. 
sufletul trăieşte doar ocolind acele lucruri care, dacă lear pofti, îl duc 
spre moarte. feriţivă de nemăsurata sălbăticie a orgoliului, de leneşa 
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Verbum autem tuum, Deus, fons vitae aeternae est et non praeterit: ideo
que in verbo tuo cohibetur ille discessus, dum dicitur nobis: nolite con
formari huic saeculo, ut producat terra in fonte vitae animam viventem, in 
verbo tuo per evangelistas tuos animam continentem imitando imitatores 
christi tui. Hoc est enim secundum genus, quoniam aemulatio viri ab 
amico est: estote, inquit, sicut ego, quia et ego sicut vos. 
ita erunt in anima viva bestiae bonae in mansuetudine actionis. Mandasti 
enim dicens: in mansuetudine opera tua perfice et ab omni homine diligeris. 
et pecora bona neque si manducaverint, abundantia, neque si non man
ducaverint, egentia, et serpentes boni non perniciosi ad nocendum, sed 
astuti ad cavendum et tantum explorantes temporalem naturam, quan
tum sufficit, ut per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciatur aeternitas. 
serviunt enim rationi haec animalia, cum a progressu mortifero cohibita 
vivunt et bona sunt.

caput xxii

ecce enim, Domine Deus noster, creator noster, cum cohibitae fuerint 
affectiones ab amore saeculi, quibus moriebamur male vivendo, et coe
perit esse anima vivens bene vivendo completumque fuerit verbum tuum, 
quo per apostolum tuum dixisti: nolite conformari huic saeculo, conseque
tur et illud, quod adiunxisti statim et dixisti: sed reformamini in novitate 
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plăcere a desfrâului şi de numele înşelător al ştiinţei 208, şi atunci fiarele vor 
fi îmblânzite, iar şerpii vor deveni nevătămători. căci toate acestea repre
zintă în chip alegoric mişcări ale sufletului. În schimb, aroganţa sfruntată, 
plăcerea desfrânată şi otrava curiozităţii sunt mişcări ale unui suflet mort; 
căci sufletul nu moare până întratât încât săşi piardă orice mişcare, ci 
moare îndepărtânduse de la izvorul vieţii; în acest fel, este prins în vâl
toarea veacului trecător şi se supune modelului acestuia.
cuvântul tău, Dumnezeule, este izvorul vieţii veşnice şi nu se termină 
niciodată; de aceea, prin cuvântul tău suntem opriţi să ne depărtăm de 
tine, atunci când ni se spune: Nu vă supuneţi modelului veacului acestuia209, 
pentru ca pământul, adăpat la izvorul vieţii, să dea naştere sufletului viu210, 
un suflet care, prin cuvântul tău şi prin mijlocirea vestitorilor evangheliei 
tale, să rămână curat, imitândui pe imitatorii Hristosului tău. Acesta este 
înţelesul expresiei potrivit neamului său211, deoarece un prieten îşi imită 
cu plăcere prietenul212. Fiţi precum sunt ei, căci şi eu am fost precum sunteţi 
voi!, spune Apostolul Pavel213.
Astfel, întrun suflet viu vor fi doar dobitoace bune prin blândeţea pur
tărilor, după cum spune una din poruncile tale: Săvârşeşte cu blândeţe 
faptele tale şi vei fi iubit de toţi oamenii!214 Şi turmele domestice vor fi bune, 
căci nici dacă mănâncă nu vor fi prea pline, nici dacă nu mănâncă nu vor 
suferi de foame215. Şerpii cei buni nu vor mai fi veninoşi şi primejdioşi, 
ci înzestraţi cu iscusinţa de a se păzi de rău, cercetând natura supusă 
timpului doar cu atâta curiozitate câtă le este necesară pentru a contempla 
veşnicia, înţelegândo cu ajutorul lucrurilor create216. Aceste vieţuitoare sunt 
slujitori ai raţiunii atunci când li se îngăduie să trăiască şi să fie bune, după 
ce au fost abătute de la calea purtătoare de moarte.

capitolul al xxii-lea
sufletul reînnoit aspiră spre lucrurile spirituale

iată deci, Doamne, Dumnezeul nostru, creatorul nostru, iată cum doar 
atunci când trăirile noastre, care neau apropiat de moarte prin viaţa 
noastră cea rea, se vor desprinde de iubirea pentru veacul acesta, doar 
atunci când sufletul nostru va începe să fie cu adevărat viu trăind o viaţă 
bună, doar atunci când se va împlini cuvântul tău, pe care lai rostit prin 
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mentis vestrae, non iam secundum genus, tamquam imitantes praeceden
tem proximum nec ex hominis melioris auctoritate viventes. neque enim 
dixisti: fiat homo secundum genus, sed: faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem nostram, ut nos probemus, quae sit voluntas tua.
Ad hoc enim ille dispensator ille generans per evangelium filios, ne sem
per parvulos haberet, quos lacte nutriret et tamquam nutrix foveret: re
formamini, inquit, in novitate mentis vestrae ad probandum vos, quae sit 
voluntas Dei, quod bonum et beneplacitum et perfectum. ideoque non dicis: 
fiat homo, sed: faciamus, nec dicis: secundum genus sed: ad imaginem et 
similitudinem nostram. Mente quippe renovatus et conspiciens intellec
tam veritatem tuam homine demonstratore non indiget, ut suum genus 
imitetur, sed te demonstrante probat ipse, quae sit voluntas tua, quod 
bonum et beneplacitum et perfectum, et doces eum iam capacem videre 
trinitatem unitatis vel unitatem trinitatis. ideoque pluraliter dicto: „fa
ciamus hominem“ singulariter tamen infertur „et fecit Deus hominem“, 
et pluraliter dicto: „ad imaginem nostram“, singulariter infertur: „ad ima
ginem Dei“. Ita homo renovatur in agnitionem Dei secundum imaginem 
eius, qui creavit eum, et spiritalis effectus iudicat omnia, quae utique iudi
canda sunt, ipse autem a nemine iudicatur.

caput xxiii

Quod autem iudicat omnia, hoc est, quod habet potestatem piscium ma
ris et volatilium caeli et omnium pecorum et ferarum et omnis terrae et 
omnium repentium, quae repunt super terram. Hoc enim agit per mentis 
intellectum, per quem percipit quae sunt spiritus Dei. Alioquin homo in 
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gura Apostolului tău: Nu vă supuneţi modelului veacului acestuia!217, atunci 
doar se va împlini şi partea a doua a poruncii tale, pe care ai rostito îndată 
după aceea: Ci schimbaţivă prin înnoirea gândirii voastre218; căci nu ai 
spus: „schimbaţivă potrivit neamului vostru219“, ca şi cum ar fi trebuit 
săl imităm pe cel mai apropiat dintre înaintaşii noştri sau să trăim după 
exemplul prestigios al unui om mai bun. Şi nici nu ai spus: „să se facă 
un om potrivit genului său!“, ci Săl creăm pe om după chipul şi asemănarea 
noastră220, pentru ca noi să ne dăm seama care este voinţa ta221.
iată pentru ce vestitorul cuvântului tău, care a născut copii întru evan
ghelie222 şi nu a vrut ca ei să rămână mereu copii pe care să fie nevoit săi 
hrănească cu lapte223 şi săi ocrotească precum o doică224, spune: Schim
baţivă, prin înnoirea gândirii voastre, ca să fiţi în stare să deosebiţi care este 
voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, plăcut şi desăvârşit225. De aceea tu nu 
spui „să se facă omul!“, ci „săl facem pe om!“; nu spui „potrivit speciei 
sale“, ci „după chipul şi asemănarea noastră“. cel care şia reînnoit gân
direa, care contemplă şi înţelege Adevărul tău nu are nevoie de un alt om 
care săi arate cum să imite specia sa, căci, cu ajutorul învăţăturilor tale, 
el îşi dă seama singur care este voinţa ta, ce este bun, plăcut şi desăvârşit226; 
întrucât acum el este în stare să înţeleagă, tu îl înveţi să vadă Treimea 
unităţii şi unitatea Treimii. De aceea se spune în scriptură mai întâi la 
plural „săl facem pe om“, iar în continuare se spune la singular „şi la făcut 
Dumnezeu pe om“; apoi din nou la plural: „după chipul nostru“, urmat 
iarăşi de singular: „după chipul lui Dumnezeu“. Şi astfel omul se înnoieşte 
prin cunoaşterea lui Dumnezeu, potrivit chipului celui care la creat227, şi, 
devenit fiinţă spirituală, judecă toate lucrurile, fireşte, pe acelea care trebuie 
judecate, însă el nu este judecat de nimeni228.

capitolul al xxiii-lea
În ce măsură omul, ca fiinţă spirituală, poate emite  

judecăţi asupra creaţiei lui Dumnezeu

Propoziţia judecă toate lucrurile semnifică faptul că omul, ca fiinţă spiritu
ală, are putere asupra peştilor mării şi asupra zburătoarelor cerului, asupra 
tuturor dobitoacelor domestice şi asupra tuturor fiarelor, asupra întregului 
pământ şi asupra tuturor târâtoarelor care se târăsc deasupra pământului229. 
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honore positus non intellexit; comparatus est iumentis insensatis et similis 
factus est eis.
ergo in ecclesia tua, Deus noster, secundum gratiam tuam, quam dedisti 
ei, quoniam tuum sumus figmentum creati in operibus bonis, non solum 
qui spiritaliter praesunt sed etiam hi qui spiritaliter subduntur eis qui 
praesunt – masculum enim et feminam fecisti hominem hoc modo in gratia 
tua spiritali, ubi secundum sexum corporis non est masculus et femina, 
quia nec Iudaeus neque Graecus neque servus neque liber – spiritales ergo, 
sive qui praesunt sive qui obtemperant, spiritaliter iudicant, non de cog
nitionibus spiritalibus, quae lucent in firmamento – non enim oportet 
de tam sublimi auctoritate iudicare – neque de ipso libro tuo, etiamsi 
quid ibi non lucet, quoniam summittimus ei nostrum intellectum cer
tumque habemus etiam quod clausum est aspectibus nostris, recte vera
citerque dictum esse – sic enim homo, licet iam spiritalis et renovatus in 
agnitionem Dei secundum imaginem eius, qui creavit eum, factor tamen 
legis debet esse, non iudex – neque de illa distinctione iudicat spiritalium 
videlicet atque carnalium hominum, qui tuis, Deus noster, oculis noti 
sunt et nullis adhuc nobis apparuerunt operibus, ut ex fructibus eorum 
cognoscamus eos, sed tu, Domine, iam scis eos et divisisti et vocasti in 
occulto, antequam fieret firmamentum. neque de turbidis huius saeculi 
populis quamquam spiritalis homo iudicat. Quid enim ei de his, qui foris 
sunt, iudicare ignoranti, quis inde venturus sit in dulcedinem gratiae tuae 
et quis in perpetua impietatis amaritudine remansurus?

ideoque homo, quem fecisti ad imaginem tuam, non accepit potestatem 
luminarium caeli neque ipsius occulti caeli neque diei et noctis, quae ante 
caeli constitutionem vocasti, neque congregationis aquarum, quod est 
mare, sed accepit potestatem piscium maris et volatilium caeli et omnium 
pecorum et omnis terrae et omnium repentium, quae repunt super terram.
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el exercită această putere prin înţelegerea minţii sale, cu ajutorul căreia 
pricepe ceea ce ţine de Duhul lui Dumnezeu230. Mai mult încă, înălţat la 
această mare cinste, omul nu a înţeles măreţia lui; coborânduse la treapta 
dobitoacelor lipsite de raţiune, el a devenit asemenea acestora231.
iată deci, Dumnezeul nostru, cum în biserica ta, potrivit Harului tău232, 
pe care i lai încredinţat ei, şi întrucât toţi suntem plăsmuirea ta, creaţi 
pentru fapte bune233, în biserica ta deci, se cuprind nu doar cei care îi 
cârmuiesc pe alţii întru Duh, ci şi aceia care se supun întru Duh celor 
care îi cârmuiesc234; lai creat pe om bărbat şi femeie235, dar în Harul tău 
duhovnicesc nu există diferenţă de sex între bărbat şi femeie, pentru că 
acolo nu există nici iudeu, nici grec, nici rob, nici om liber236. Aşadar, cei 
care au primit Harul tău spiritual, fie că sunt cei care cârmuiesc, fie că 
sunt cei care se supun, judecă prin spirit; ei nu supun însă judecăţii lor 
cunoştinţele spirituale, care strălucesc pe bolta cerească237 – căci oamenii 
nu au dreptul să judece o autoritate atât de sublimă –, şi de asemenea nici 
scriptura ta, chiar dacă în ea sunt pasaje neclare, deoarece ne supunem 
înţelegerea în faţa ei şi suntem absolut încredinţaţi că şi părţile care rămân 
ascunse privirilor noastre au fost rostite cu îndreptăţire şi sunt pe deplin 
adevărate. Astfel, omul, chiar dacă a devenit fiinţă spirituală şi sa reînnoit 
prin cunoaşterea lui Dumnezeu potrivit chipului Celui care la creat238, tre
buie să împlinească legea, şi nu să o judece239. omul nu trebuie să judece 
nici deosebind între oamenii spirituali şi cei trupeşti, căci ei sunt cunos
cuţi doar înaintea privirilor tale, Dumnezeul nostru, doar că nouă nu ne 
sunt dezvăluiţi prin faptele lor, aşa încât săi putem cunoaşte după roadele 
lor240. Doar tu, Doamne, îi cunoşti deja pe toţi, iai împărţit şi iai chemat 
în taina planurilor tale, înainte chiar de a fi creat bolta cerească. De ase
menea, chiar dacă este om duhovnicesc241, nimeni nu trebuie să judece nici 
mulţimile zbuciumate ale veacului acestuia. căci cum ar putea cineva să 
judece pe cei care sunt în afară242, atâta vreme cât nu ştie care dintre ei se 
va îndrepta către dulceaţa Harului tău şi care va rămâne pentru totdeauna 
în amărăciunea nelegiuirii?243

Şi astfel, omul, pe care lai creat după chipul tău, nu a primit putere asupra 
luminătorilor cerului tău, asupra tainei înseşi a cerului, nici asupra zilei şi 
a nopţii pe care leai chemat la fiinţă înainte de crearea cerului şi nici asupra 
acestei alcătuiri de ape care este marea; el a primit însă putere asupra peş
tilor mării, asupra păsărilor cerului şi asupra tuturor dobitoacelor domestice, 
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iudicat enim et approbat, quod recte, improbat autem, quod perperam 
invenerit, sive in ea sollemnitate sacramentorum, quibus initiantur quos 
pervestigat in aquis multis misericordia tua, sive in ea, qua ille piscis 
exhibetur, quem levatum de profundo terra pia comedit, sive in verborum 
signis vocibusque subiectis auctoritati libri tui tamquam sub firmamento 
volitantibus, interpretando, exponendo, disserendo, disputando, benedi
cendo atque invocando te, ore erumpendibus atque sonantibus signis, ut 
respondeat populus: amen. Quibus omnibus vocibus corporaliter enun
tiandis causa est abyssus saeculi et caecitas carnis, qua cogitata non pos
sunt videri, ut opus sit instrepere in auribus. ita, quamvis multiplicentur 
volatilia super terram, ex aquis tamen originem ducunt.
iudicat etiam spiritalis approbando, quod rectum, improbando autem, 
quod perperam invenerit in operibus moribusque fidelium, elemosynis 
tamquam terra fructifera et de anima viva mansuefactis affectionibus, in 
castitate, in ieiuniis, in cogitationibus piis de his, quae per sensum corpo
ris percipiuntur. De his enim iudicare nunc dicitur, in quibus et potes
tatem corrigendi habet.

caput xxiv

sed quid est hoc et quale mysterium est? ecce benedicis homines, o 
Domine, ut crescant et multiplicentur et impleant terram. nihilne nobis 
ex nos innuis, ut intellegamus aliquid, cur non ita benedixeris lucem, 
quam vocasti diem, nec firmamentum caeli nec luminaria nec sidera nec 
terram nec mare? Dicerem te, Deus noster, qui nos ad imaginem tuam 
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asupra întregului pământ şi asupra tuturor târâtoarelor care se târăsc pe faţa 
pământului244.
el le judecă pe acestea, aprobă ceea ce găseşte că este bun şi dezaprobă 
ceea ce găseşte că este rău şi face acest lucru fie prin săvârşirea tainelor în 
care sunt iniţiaţi cei pe care îndurarea ta merge săi caute în noianul 
apelor245, fie în săvârşirea tainei în care este înfăţişat acel Peşte scos din 
adâncuri pentru a fi hrană pământului credincios246, fie prin semnele 
cuvintelor şi expresiilor care sunt supuse autorităţii scripturii tale aseme
nea păsărilor care zboară sub bolta cerească; el poate interpreta aceste 
cuvinte, poate să le expună, poate discuta sau poate purta controverse pe 
marginea lor, poate rosti binecuvântări sau te poate invoca pe tine, iar 
cuvintele care pornesc din gura lui ca nişte semne sonore poartă în ele 
înţelesul la care poporul să poată răspunde: Amin!247 cauza pentru care 
toate aceste cuvinte trebuie enunţate în mod corporal prin sunete este 
faptul că lumea aceasta este un abis, iar trupul omului este orb; omul 
nefiind în stare să contemple ideile pure, este nevoie de sunete articulate 
care săi izbească auzul. Şi astfel, cu toate că zburătoarele se înmulţesc pe 
faţa pământului248, ele îşi au totuşi originea în ape249.
omul spiritual judecă, de asemenea, faptele şi comportările credincioşilor, 
aprobând ceea ce găseşte bun în ele şi dezaprobând ceea ce este rău; îi 
judecă pentru milosteniile lor, care sunt asemenea pământului purtător 
de roade, îi judecă pentru sufletul lor viu250, ale cărui trăiri sunt îmblân
zite prin castitate, prin ajunări251, prin gânduri evlavioase cu privire la 
lucrurile percepute cu simţurile corpului. fiinţa spirituală poate judeca, 
întrun cuvânt, doar acele lucruri pe care îi stă în putere să le îndrepte.

capitolul al xxiv-lea
Despre înţelesul alegoric al formulei 

creşteţi şi vă înmulţiţi

Dar ce înseamnă acest lucru şi ce taină se ascunde în următoarele cuvinte? 
căci, iată, Doamne, tu îi binecuvântezi pe oameni ca să crească, să se în
mulţească şi să umple pământul252. nu cumva se ascunde aici un semn 
tainic pe care nil dai ca să ne faci să înţelegem ceva anume? De ce nu ai 
binecuvântat la fel şi lumina pe care ai denumito ziuă, nici bolta cerului, 



710 sfânTuL AugusTin

36

creasti, dicerem te hoc donum benedictionis homini proprie voluisse 
largiri, nisi hoc modo benedixisses pisces et coetos, ut crescerent et mul
tiplicarentur et implerent aquas maris, et volatilia multiplicarentur super 
terram. item dicerem ad ea rerum genera pertinere benedictionem hanc, 
quae gignendo ex semet ipsis propagantur, si eam reperirem in arbustis 
et frutectis et in pecoribus terrae. nunc autem nec herbis et lignis dictum 
est nec bestiis et serpentibus: crescite et multiplicamini, cum haec quoque 
omnia sicut pisces et aves et homines gignendo augeantur genusque cus
todiant.

Quid igitur dicam, lumen meum, veritas? Quia vacat hoc, quia inaniter 
ita dictum est? nequaquam, pater pietatis, absit, ut hoc dicat servus verbi 
tui. et si ego non intellego, quid hoc eloquio significes, utantur eo melius 
meliores, id est intellegentiores quam ego sum, unicuique quantum sapere 
dedisti, Deus meus.
Placeat autem et confessio mea coram oculis tuis, qua tibi confiteor credere 
me, Domine, non incassum te ita locutum, neque silebo, quod mihi 
lectionis huius occasio suggerit. Verum est enim, nec video, quid impe
diat ita me sentire dicta figurata librorum tuorum. novi enim multipli
citer significari per corpus, quod uno modo mente intellegitur et 
multipliciter mente intellegi, quod uno modo per corpus significatur. 
ecce simplex dilectio Dei et proximi, quam multiplicibus sacramentis et 
innumerabilibus linguis et in unaquaque lingua innumerabilibus locuti
onum modis corporaliter enuntiatur!
ita crescunt et multiplicantur fetus aquarum. 
Attende iterum quisquis haec legis: ecce quod uno modo scriptura offert 
et vox personat: in principio Deus fecit caelum et terram, nonne multipli
citer intellegitur, non errorum fallacia, sed verarum intellegentiarum ge
neribus?
ita crescunt et multiplicantur fetus hominum. 
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nici luminătorii, nici stelele, nici pământul şi nici marea? Aş putea spune, 
Dumnezeul nostru, care neai creat după chipul tău, aş spune că ai voit 
să oferi doar omului darul acestei binecuvântări, dacă nu ai binecuvântat 
în acelaşi fel peştii şi balenele, să se înmulţească şi să umple apele mării, 
precum şi zburătoarele, să se înmulţească pe faţa pământului. Dacă aş fi 
găsit că aceeaşi binecuvântare a fost dată şi arborilor, plantelor şi dobi
toacelor pământului, aş fi zis că ea aparţine tuturor speciilor care se răs
pândesc născânduse din ele însele. numai că nici ierburilor, nici 
pomilor, nici fiarelor sau şerpilor nu li sa zis: creşteţi şi vă înmulţiţi253, 
deşi toate acestea îşi păstrează şi îşi sporesc specia tot prin naştere, ca şi 
peştii, păsările sau oamenii.
cear trebui deci să spun, Lumina mea, tu, Adevărul meu? că ne aflăm 
în faţa unei propoziţii fără înţeles, care a fost rostită în zadar? Pentru 
nimic în lume, Părinte al evlaviei! Departe de robul cuvântului tău gân
dul de a afirma aşa ceva! Dacă nu înţeleg eu ce semnificaţie ai voit să dai 
acestei propoziţii, fie ca de ea să se folosească mai bine cei mai buni decât 
mine, adică cei care sunt mai inteligenţi decât sunt eu, după puterea de 
înţelegere pe care ai dăruito fiecăruia, Dumnezeul meu.
Primeşte însă cu bunăvoinţă şi mărturisirea pe care o fac înaintea privirilor 
tale254; căci îţi mărturisesc, Doamne, eu nu cred că ai rostit această propo
ziţie în zadar; şi nu voi trece sub tăcere gândurile pe care mi le sugerează 
citirea acestui pasaj. gândurile mele sunt adevărate şi nu văd ce ar putea 
să mă împiedice să dau următoarea interpretare formulărilor metaforice 
din scripturile tale. eu ştiu că o noţiune concepută în minte întrun sin
gur mod poate fi semnificată în multiple feluri prin expresii materiale, la 
fel cum mintea poate concepe în multiple feluri ceva semnificat prin mij
loace materiale întrun singur mod255. iată, de exemplu, noţiunea simplă 
de „iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele“. cât de multe şi de 
diferite simboluri sunt întrebuinţate pentru ai da o formă materială! cât 
de nenumărate sunt limbile în care se exprimă această noţiune şi cât de 
multe sunt în fiecare limbă formele de expresie posibile256.
Acesta este înţelesul în care cresc şi se înmulţesc sâmburii de viaţă din ape.
Mai ia în seamă, cititorule, încă un fapt: cuvintele la început a creat 
Dumnezeu cerul şi pământul257 sunt prezentate în scriptură întrun singur 
mod şi întrun singur mod sunt ele enunţate cu ajutorul vocii omeneşti. 
Dar în cât de numeroase feluri pot fi ele înţelese, potrivit diferenţelor 
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37itaque si naturas ipsas rerum non allegorice, sed proprie cogitemus, ad 
omnia, quae de seminibus gignuntur, convenit verbum: crescite et multi
plicamini; si autem figurate posita ista tractemus – quod potius arbitror 
intendisse scripturam, quae utique non supervacue solis aquatilium et 
hominum fetibus istam benedictionem attribuit – invenimus quidem 
multitudines et in creaturis spiritalibus atque corporalibus tamquam in 
caelo et in terra et in animis iustis et iniquis tamquam in luce et tenebris 
et in sanctis auctoribus, per quos lex ministrata est, tamquam in firma
mento, quod solidatum est inter aquam et aquam, et in societate amari
cantium populorum tamquam in mari et in studio piarum animarum 
tamquam in arida et in operibus misericordiae secundum praesentem 
vitam tamquam in herbis seminalibus et lignis fructiferis et in spiritalibus 
donis manifestatis ad utilitatem sicut in luminaribus caeli et in affectio
nibus formatis ad temperantiam tamquam in anima viva.
in his omnibus nanciscimur multitudines et ubertates et incrementa; sed 
quod ita crescat et multiplicetur, ut una res multis modis enuntietur et 
una enuntiatio multis modis intellegatur, non invenimus nisi in signis 
corporaliter editis et rebus intellegibiliter excogitatis.
signa corporaliter edita generationes aquarum propter necessarias causas 
carnalis profunditatis, res autem intellegibiliter excogitatas generationes 
humanas propter rationis fecunditatem intelleximus.
et ideo credidimus utrique horum generi dictum esse abs te, Domine: 
crescite et multiplicamini. in hac enim benedictione concessam nobis a te 
facultatem ac potestatem accipio et multis modis enuntiare, quod uno 
modo intellectum tenuerimus, et multis modis intellegere, quod obscure 
uno modo enuntiatum legerimus. sic impletur aquae maris, quae non 
moventur nisi variis significationibus, sic et fetibus implentur et terra, 
cuius ariditas apparet in studio et dominatur ei ratio.
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între puncte de vedere egal de îndreptăţite, fără să luăm în seamă, desigur, 
greşelile şi înşelăciunile!
Acesta este înţelesul în care cresc şi se înmulţesc sâmburii de viaţă din 
oameni.
În concluzie, dacă luăm în considerare esenţa lucrurilor nu în sens alego
ric, ci în sens propriu, constatăm că expresia creşteţi şi vă înmulţiţi se 
potriveşte tuturor fiinţelor care se nasc din seminţe. Dacă luăm însă aceste 
cuvinte în sensul lor figurat – şi acesta este mai degrabă, cred, înţelesul 
avut în vedere în scriptură, care nu atribuie fără un anumit rost această 
binecuvântare doar vieţuitoarelor acvatice şi oamenilor – găsim, întrade
văr, asemenea „înmulţiri“ şi la făpturile spirituale, şi la cele corporale, atât 
în cer, cât şi în pământ, la sufletele drepte şi la cele nedrepte, atât în lu
mină, cât şi în întuneric; găsim de asemenea la sfinţii autori ai scripturii, 
prin care nea fost dezvăluită Legea, asemenea bolţii cereşti stabilite între 
apă şi pământ, în comunităţile popoarelor amare precum apa mării258; în 
ardoarea sufletelor evlavioase ca pe un pământ uscat; în faptele de milos
tenie săvârşite în viaţa aceasta precum în ierburile pline de sămânţă şi în 
arborii încărcaţi de fructe; în darurile duhovniceşti împărţite spre folosul 
oamenilor, precum luminătorii cerului, şi în trăirile supuse cumpătării, 
precum în sufletul cel viu259.
În toate acestea întâlnim înmulţire, rodnicie şi creştere. cât priveşte acum 
creşterea şi înmulţirea care constă în faptul că unul şi acelaşi conţinut este 
enunţat în numeroase feluri şi, pe de altă parte, unul şi acelaşi enunţ poate 
fi înţeles în mai multe feluri, pe acestea nu le găsim decât la semnele emise 
în mod material şi la conţinuturile concepute prin gândire.
semnele emise în mod material sunt echivalate de mine cu reproducerea 
şi înmulţirea fiinţelor acvatice260, ele ne sunt necesare datorită naturii 
profund păcătoase a trupului nostru; conţinuturile concepute prin gân
dire reprezintă însă reproducerea şi înmulţirea oamenilor, căci ele se nasc 
datorită rodniciei raţiunii noastre.
sunt încredinţat că aceasta ai vrut să laşi să se înţeleagă, Doamne, când 
sa spus în numele tău: Creşteţi şi vă înmulţiţi!261 consider că prin această 
binecuvântare tu neai acordat capacitatea şi puterea de a enunţa în mul
tiple moduri un conţinut pe care îl concepem întrun singur fel şi de a 
înţelege în multiple feluri unul şi acelaşi enunţ obscur, atunci când îl 
citim. În acest fel se umplu apele mării262, care nu pot fi puse în mişcare 
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caput xxv

Volo etiam dicere, Domine Deus meus, quod me consequens tua scrip
tura commonet, et dicam nec verebor. Vera enim dicam te mihi inspi
rante, quod ex eis verbis voluisti ut dicerem. neque enim alio praeter te 
inspirante credo me verum dicere, cum tu sis veritas, omnis autem homo 
mendax. et ideo qui loquitur mendacium, de suo loquitur. ergo ut verum 
loquar, de tuo loquar.
ecce dedisti nobis in escam omne faenum sativum seminans semen, quod 
est super omnem terram, et omne lignum, quod habet in se fructum seminis 
sativi. nec nobis solis sed et omnibus avibus caeli et bestiis terrae atque 
serpentibus; piscibus autem et coetis non dedisti haec.
Dicebamus enim terrae fructibus significari et in allegoria figurari opera 
misericordiae, quae huius vitae necessitatibus exhibentur ex terra fructifera. 
Talis terra erat pius onesiphorus, cuius domui dedisti misericordiam, quia 
frequenter Paulum tuum refrigeravit et catenam eius non erubuit. Hoc fe
cerunt et fratres et tali fruge fructificaverunt, qui quod ei deerat suppleverunt 
ex Macedonia. Quomodo autem dolet quaedam ligna, quae fructum ei 
debitum non dederunt, ubi ait: in prima mea defensione nemo mihi affuit, 
sed omnes me derelinquerunt: non illis imputetur. ista enim debentur eis, 
qui ministrant doctrinam rationalem per intellegentias divinorum myste
riorum et ita eis debentur tamquam hominibus. Debentur autem eis sicut 
animae vivae praebentibus se ad imitandum in omni continentia. idem 
debentur eis tamquam volatilibus propter benedictiones eorum, quae mul
tiplicantur super terram, quoniam in omnem terram exiit sonus eorum.
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decât prin interpretări diferite ale semnelor263 şi tot astfel se umple pămân
tul de sămânţa omenească264: pământul uscat se arată în ardoarea omului 
pentru cunoaştere, iar aceasta este stăpânită de raţiune.

capitolul al xxv-lea
iarba dăruită drept hrană, despre care vorbeşte 
scriptura, semnifică în mod alegoric ajutorul  
pe care orice credincios trebuie săl dea celui  

care vesteşte cuvântul lui Dumnezeu

Vreau acum, Doamne, Dumnezeul meu, să explic înţelesul pe care mil 
sugerează în continuare scriptura ta şi o voi spune fără să mă tem. căci 
nu voi rosti decât adevărul, atâta vreme cât tu mă vei inspira să spun ce 
ai voit să ne arăţi prin cuvintele scripturii. Dacă mar inspira altceva 
decât tine, nu cred că aş putea să spun adevărul, fiindcă tu eşti Adevărul 
însuşi265, pe când orice om este mincinos266. De aceea, cine rosteşte o min
ciună vorbeşte potrivit naturii sale267. Aşadar, pentru a rosti adevărul, voi 
vorbi urmândute pe tine.
iată, citim că neai dăruit drept hrană orice iarbă semănată care poartă 
sămânţă, pe toată faţa pământului, şi orice pom care poartă în sine fructul 
seminţei care se seamănă268. Şi neai dăruit această hrană nu doar nouă, ci 
şi tuturor păsărilor cerului şi dobitoacelor pământului, şi şerpilor; peştilor 
însă şi marilor vietăţi ale mării nu leai dăruit această hrană.
spuneam că prin roadele pământului sunt semnificate şi reprezentate în 
mod alegoric faptele de milostivire, care ne sunt oferite de pământul cel 
rodnic pentru împlinirea nevoilor acestei vieţi. un astfel de „pământ“ a 
fost evlaviosul onisifor, a cărui casă a primit îndurarea ta, deoarece de 
multe ori la înviorat pe al tău Pavel şi nu sa ruşinat de lanţurile acestuia269. 
Acelaşi lucru lau făcut şi fraţii din Macedonia, care iau oferit lui Pavel 
lucrurile de care avea nevoie270, dând o roadă la fel de bogată. Dar cât de 
îndurerat a fost Apostolul că nişte pomi care îi datorau roade nu i leau 
dăruit şi a spus: La prima mea apărare nimeni nu mia venit în ajutor, ci 
toţi mau părăsit; dar să nu li se pună la socoteală!271 Acestea sunt fructele 
pe care le datorăm acelora care ne îndeamnă spre o învăţătură raţională 
cu ajutorul înţelegerii tainelor divine, şi leo datorăm în măsura în care 
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caput xxvi

Pascuntur autem his escis qui laetantur eis, nec illi laetantur eis, quorum 
Deus venter. neque enim et in illis, qui praebent ista, ea, quae dant, 
fructus est, sed quo animo dant.
itaque ille, qui Deo serviebat, non suo ventri, video plane, unde gau deat, 
video et congratulor ei valde. Acceperat enim a Philippensibus quae per 
epaphroditum miserant; sed tamen unde gaudeat, video. unde autem 
gaudet, inde pascitur, quia in veritate loquens: gavisus sum, inquit, mag
nifice in Domino, qui tandem aliquando repullulastis sapere pro me, in quo 
sapiebatis; taedium autem habuistis. isti ergo diuturno taedio marcuerant 
et quasi exaruerant ab isto fructu boni operis, et gaudet eis, quia repullu
larunt, non sibi, quia eius indigentiae subvenerunt. ideo secutus ait: non 
quod desit aliquid dico; ego enim didici, in quibus sum, sufficiens esse. Scio 
et minus habere, scio et abundare; in omnibus et in omni imbutus sum, et 
satiari et esurire et abundare et penuriam pati: omnia possum in eo, qui me 
confortat.

unde ergo gaudes, o Paule magne? unde gaudes, unde pasceris, homo 
renovate in agnitionem Dei secundum imaginem eius, qui creavit te, et 
anima viva tanta continentia et lingua volatilis loquens mysteria? Talibus 
quippe animantibus ista esca debetur. Qui est, quod te pascit? Laetitia. 
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ei sunt oameni. Dar leo datorăm, de asemenea, şi în măsura în care sunt 
suflete vii272, care ne oferă modele de imitat în tot ceea ce priveşte înfrâ
narea pornirilor omeneşti. Leo mai datorăm şi în măsura în care ei sunt 
asemenea unor păsări ale cerului273, deoarece binecuvântările care ne vin 
prin ei se înmulţesc pe faţa pământului şi fiindcă glasul lor se aude până 
la marginile pământului274.

capitolul al xxvi-lea
ce semnificaţie au ajutoarele materiale oferite 

Apostolilor

cu aceste roade se hrănesc cei care se bucură de ele, dar de ele nu se 
bucură cei cărora pântecul le este dumnezeu275. În cei priveşte pe cei care 
oferă aceste roade şi fac aceste fapte de milostenie, „rodul“ pentru ei nu 
sunt lucrurile dăruite ca atare, ci intenţia cu care fac acel dar.
Şi astfel îmi dau seama limpede de unde vine bucuria lui Pavel, om care 
îl slujea pe Dumnezeu, şi nu pântecul său, îmi dau seama şi mă bucur 
împreună cu el. el a primit de la filipeni darul pe care i lau trimis prin 
epafrodit276, dar îmi dau seama bine de ce sa bucurat pentru el. bucuria 
de a primi acest dar îl hrăneşte, fiindcă el spune adevărul scriind: Mam 
bucurat în Domnul cu bucurie mare că, în sfârşit, au înflorit în voi din nou 
gândurile bune faţă de mine, pe care leaţi avut cândva, dar de care vaţi 
dezgustat277. Aşadar, filipenii sau abrutizat multă vreme din pricina dez
gustului lor şi, ca să spun aşa, au fost ca nişte arbori secătuiţi de roadele 
faptelor bune; de aceea Apostolul sa bucurat pentru ei, că au înflorit din 
nou, şi nu pentru sine însuşi, că lau scos din nevoie. Astfel, continuând, 
el spune: Nu vorbesc aşa fiindcă miar lipsi ceva; fiindcă mam deprins sămi 
fie de ajuns ceea ce am la îndemână. Ştiu să trăiesc şi cu mai puţin, ştiu să 
trăiesc şi în belşug, în orice şi în toate am învăţat să fiu şi sătul, şi flămând, 
şi să trăiesc în belşug, şi să îndur lipsuri. Toate acestea pot să le fac întru 
Acela care mă întăreşte278.
Pentru ce te bucuri, aşadar, măreţule Pavel? Pentru ce te bucuri, cu ce te 
hrăneşti tu, omul care a fost reînnoit pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, 
potrivit imaginii celui care tea creat279, tu, suflet viu printro atât de mare 
înfrânare, tu, limbă înaripată care vesteşte tainele dumnezeieşti? căci, 
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Quid sequitur audiamus: verum tamen, inquit, bene fecistis communican
tes tribulationi meae. Hinc gaudet, hinc pascitur, quia illi bene fecerunt, 
non quia eius angustia relaxata est, qui dicit tibi: in tribulatione dilatasti 
mihi, quia et abundare et penuriam pati novit in te, qui confortas eum. 
Scitis enim, inquit, etiam vos, Philippenses, quoniam in principio evangelii, 
cum ex Macedonia sum profectus, nulla mihi ecclesia communicavit in rati
one dati et accepti nisi vos soli, quia et Thessalonicam et semel et iterum 
usibus meis misistis. Ad haec bona opera eos redisse nunc gaudet et re
pullulasse laetatur tamquam revivescente fertilitate agri.

numquid propter usus suos, quia dixit: usibus meis misistis, numquid 
propterea gaudet? non propterea. et hoc unde scimus? Quoniam ipse 
sequitur dicens: non quia quaero datum, sed requiro fructum.
Didici a te, Deus meus, inter datum et fructum discernere. Datum est 
res ipsa, quam dat, qui impertitur haec necessaria, veluti est nummus, 
cibus, potus, vestimentum, tectum, adiutorium. fructus autem bona et 
recta voluntas datoris est. non enim ait magister bonus: qui susceperit 
prophetam tantum, sed addidit: in nomine prophetae; neque ait tantum: 
qui susceperit iustum, sed addidit: in nomine iusti; ita quippe ille mercedem 
prophetae, iste mercedem iusti accipiet. nec solum ait: qui calicem aquae 
frigidae potum dederit uni ex minimis meis, sed addidit: tantum in nomine 
discipuli, et sic adiunxit: amen dico vobis, non perdet mercedem suam. 
Datum est suscipere prophetam, suscipere iustum, porrigere calicem 
aquae frigidae discipulo; fructus autem in nomine prophetae, in nomine 
iusti, in nomine discipuli hoc facere. fructu pascitur Helias a vidua sci
ente, quod hominem Dei pasceret et propter hoc pasceret; per corvum 
autem dato pascebatur. nec interior Helias, sed exterior pascebatur, qui 
posset talis cibi egestate corrumpi. 
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desigur, doar unor asemenea suflete li se cuvine această hrană. cine te 
hrăneşte deci? bucuria! să ascultăm deci cuvintele care urmează: Bine aţi 
făcut că aţi luat parte la necazul meu280. Pentru aceasta se bucură, cu 
aceasta se hrăneşte; cu faptul că ei au făcut un bine, nu pentru faptul că 
a ieşit el din încurcătură. el poate săţi spună: Când am fost la strâmtoare 
miai deschis cale281, deoarece a ştiut să trăiască în belşug, dar să îndure 
lipsurile, în tine, care îl întăreşti282. Ştiţi şi voi, filipenilor, scrie Apostolul 
în continuare, că la începutul vestirii de către mine a Evangheliei, când am 
plecat din Macedonia, nici o altă biserică nu mia deschis un cont de dat şi 
de primit în afară de voi; căci voi miaţi trimis şi la Tesalonic, o dată, apoi 
a doua oară, mijloace pentru a face faţă nevoilor mele283. Apostolul se bu
cură acum pentru faptul că filipenii sau reîntors la faptele lor bune, ase
menea unui ogor care şia regăsit rodnicia.
se gândea oare Apostolul la propriile trebuinţe când a spus: Miaţi trimis 
mijloace pentru a face faţă nevoilor mele? oare pentru aceasta se bucura el? 
fireşte că nu! De unde ştim aceasta? o ştim fiindcă el însuşi o spune în 
continuare: Nu după darul vostru umblu, ci după dobânda lui284.
Am învăţat de la tine, Dumnezeul meu, să fac deosebire între dar şi do
bândă. Darul înseamnă lucrul ca atare, pe care nil dăruieşte cel care ne 
împărtăşeşte din cele necesare, cum ar fi bani, hrană, băutură, îmbrăcă
minte, acoperiş, un ajutor de orice fel. Dobânda înseamnă însă voinţa 
bună şi dreaptă a celui care dăruieşte. bunul Învăţător nu spune doar cine 
primeşte un prooroc, ci adaugă imediat sub nume de prooroc, nu spune doar 
cine primeşte pe un drept, ci adaugă îndată sub nume de drept. Doar în 
aceste condiţii cel dintâi va primi răsplata profetului, iar celălalt, răsplata 
celui drept. De asemenea, nu spune doar cine va da de băut un pahar de 
apă rece unuia din smeriţii mei însoţitori, ci adaugă dar numai sub numele 
de ucenic, continuând astfel: adevărat vă spun vouă, acela nuşi va pierde 
răsplata285. Darul înseamnă deci să îl primeşti pe un profet, să îl primeşti 
pe un drept, să oferi ucenicului un pahar cu apă rece; fructul însă în
seamnă să faci toate acestea sub numele de profet, sub numele de drept 
şi sub numele de ucenic. cu un astfel de fruct a fost hrănit ilie de o văduvă 
care ştia că îl hrăneşte pe omul lui Dumnezeu şi tocmai pentru aceasta îl 
hrănea; hrana primită de la corb nu era însă decât un dar286; prin acest 
dar era hrănit nu ilie cel lăuntric, ci ilie cel dinafară, adică trupul lui ilie, 
care ar fi putut chiar şi să fi pierit din lipsa unei asemenea hrane.
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caput xxvii

ideoque dicam, quod verum est coram te, Domine, cum homines idiotae 
atque infideles, quibus initiandis atque lucrandis necessaria sunt sacra
menta initiorum et magnalia miraculorum, quae nomine piscium et coe
torum significari credimus, suscipiunt corporaliter reficiendos aut in 
aliquo usu praesentis vitae adiuvandos pueros tuos, cum id quare facien
dum sit et quo pertineat ignorent, nec illi istos pascunt nec isti ab illis 
pascuntur, quia nec illi haec sancta et recta voluntate operantur nec isti 
eorum datis, ubi fructum nondum vident, laetantur. inde quippe animus 
pascitur, unde laetatur. et ideo pisces et coeti non vescuntur escis, quas 
non germinat nisi iam terra ab amaritudine marinorum fluctuum dis
tincta atque discreta.

caput xxviii

et vidisti, Deus, omnia quae fecisti, et ecce bona valde, quia et nos videmus 
ea, et ecce omnia bona valde. in singulis generibus operum tuorum, cum 
dixisses, ut fierent, et facta essent, illud atque illud vidisti quia bonum 
est. septiens numeravi scriptum esse te vidisse, quia bonum est quod 
fecisti; et hoc octavum est, quia vidisti omnia quae fecisti, et ecce non 
solum bona sed etiam valde bona tamquam simul omnia. nam singula 
tantum bona erant, simul autem omnia et bona et valde. Hoc dicunt 
etiam quaeque pulchra corpora, quia longe multo pulchrius est corpus, 
quod ex membris pulchris omnibus constat, quam ipsa membra singula, 
quorum ordinatissimo conventu completur universum, quamvis et illa 
etiam singillatim pulchra sint. 
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capitolul al xxvii-lea
simpla procurare a mijloacelor de trai 

nu are nici o semnificaţie spirituală

fiindcă vorbesc înaintea ta, Doamne, aş vrea să spun întregul adevăr. când 
oamenii ignoranţi şi necredincioşi287 trebuie iniţiaţi şi câştigaţi de partea cre
dinţei, este nevoie de aceste simboluri de iniţiere şi de aceste semne mira
culoase care sunt semnificate, cred, prin numele de peşti şi fiare ale mării. 
Aceşti oameni pot veni în sprijinul copiilor tăi cu un fapt material sau îi pot 
ajuta întro oarecare nevoie a vieţii prezente; dar, atâta timp cât ei nu ştiu 
de ce trebuie să facă acest lucru şi nici care este scopul gestului lor, nu 
putem cu adevărat spune că ei îi hrănesc pe copiii tăi şi nici că aceştia din 
urmă primesc cu adevărat vreo hrană; căci primii nu săvârşesc gestul lor cu 
o voinţă sfântă şi dreaptă, iar copiii tăi nu găsesc în darurile lor adevărata 
bucurie, căci nu văd în ele încă adevăratul „rod“288. căci sufletul nu se 
hrăneşte cu adevărat decât cu ceea ce, pentru el, înseamnă bucurie. iată de 
ce peştii şi fiarele mării nu se hrănesc cu hrana pe care pământul o rodeşte 
decât după ce acesta sa despărţit şi sa curăţat de valurile amare ale mării.

capitolul al xxviii-lea
creaţia lui Dumnezeu este bună 

în mod absolut

Ai privit, o, Dumnezeule, toate cele pe care leai creat şi ai văzut că sunt 
bune289 şi noi le privim şi vedem că sunt foarte bune. Pentru fiecare din
tre lucrările tale ai spus să se facă şi, după ce sau făcut, leai privit pe fi
ecare în parte şi ai văzut că sunt bune. Am numărat şi am găsit în scriptură 
că de şapte ori tu ai privit şi ai văzut că ceea ce ai creat este bun; când ai 
privit pentru a opta oară şi ai văzut întregul creaţiei, ni se arată că ai spus 
că este nu doar bun, ci chiar foarte bun, tocmai pentru că leai văzut pe 
toate ca pe un întreg. fiecare în parte din lucrările tale era doar bună, 
toate împreună sunt bune şi chiar foarte bune. Acelaşi lucru se poate 
spune despre orice lucru frumos, deoarece acest corp este cu mult mai 
frumos prin îmbinarea armonioasă a părţilor sale componente decât fie
care parte luată separat, chiar dacă, în sine, fiecare are frumuseţea ei290.
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caput xxix

et attendi, ut invenirem, utrum septiens vel octiens videris, quia bona 
sunt opera tua, cum tibi placuerunt, et in tua visione non inveni tempora, 
per quae intellegerem, quod totiens videris quae fecisti, et dixi: „o 
Domine, nonne ista scriptura tua vera est, quoniam tu verax et veritas 
edidisti eam? cur ergo tu mihi non esse in tua visione tempora, et ista 
scriptura tua mihi dicit per singulos dies ea quae fecisti te vidisse, quia 
bona sunt, et cum ea numerarem, inveni quotiens?“
Ad haec tu dicis mihi, quoniam tu es Deus meus et dicis voce forti in 
aurem interiorem servo tuo perrumpens meam surditatem et clamans: 
„o homo, nempe quod scriptura mea dicit, ego dico. et tamen illa tem
poraliter dicit, verbo autem meo tempus non accedit, quia aequali mecum 
aeternitate consistit. sic ea, quae vos per spiritum meum videtis, ego vi
deo, sicut ea, quae vos per spiritum meum dicitis, ego dico. Atque ita 
cum vos temporaliter ea videatis, non ego temporaliter video, quemad
modum, cum vos temporaliter ea dicatis, non ego temporaliter dico“.

caput xxx

et audivi, Domine Deus meus, et elinxi stillam dulcedinis ex tua veritate 
et intellexi, quoniam sunt quidam, quibus displicent opera tua, et multa 
eorum dicunt te fecisse necessitate compulsum, sicut fabricas caelorum 
et compositiones siderum, et hoc non de tuo, sed iam fuisse alibi creata 
et aliunde quae tu contraheres et compaginares atque contexeres, cum de 
hostibus victis mundana moenia molireris ut ea constructione devincti 
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capitolul al xxix-lea
Actul creaţiei sa petrecut în afara timpului,  

pe când înţelegerea scripturii de către oameni  
este un act temporal

Am căutat cu atenţie în scriptură ca să văd dacă de şapte sau de opt ori 
ai privit la lucrările tale ca să vezi dacă sunt bune şi dacă îţi sunt pe plac. 
Dar nu am găsit în tine o privire asupra lucrurilor supusă timpului291, care 
să mă facă să înţeleg că ai contemplat de atâtea ori ceea ce ai creat. Atunci 
miai spus: „o, Doamne, oare nu este adevărată scriptura ta, pe care ai 
dictato chiar tu, tu, care eşti adevărat, care eşti însuşi Adevărul 292?De ce 
atunci tu îmi spui că în privirea ta asupra lucrurilor nu există timp, în 
vreme ce scriptura ta îmi spune că, zile la rând, ai privit lucrurile pe care 
leai creat şi ai văzut că sunt bune, iar eu am numărat şi am găsit de câte 
ori leai privit?“
La această întrebare miai dat răspunsul, căci tu eşti Dumnezeul meu şi 
vorbeşti cu glas puternic la urechea lăuntrică293 a robului tău; sfâşiind sur
zenia mea, miai strigat: „o, omule, eu sunt cel care spune ceea ce spune 
scriptura mea! numai că scriptura vorbeşte în timp, iar cuvântul meu 
rămâne neatins de timp, deoarece el dăinuie în veşnicie, egal cu mine pen
tru totdeauna. Şi astfel, eu sunt cel ce vede ceea ce voi vedeţi prin Duhul 
meu, la fel cum eu sunt cel care vorbeşte când voi vorbiţi prin Duhul meu. 
Dar, pe când voi vedeţi aceste lucruri în timp, eu nu le contemplu în timp, 
şi tot astfel, ceea ce voi spuneţi în timp eu nu rostesc în timp.“

capitolul al xxx-lea
Despre părerile greşite ale maniheilor  

cu privire la creaţie

Am auzit, Dumnezeul meu, glasul tău şi am sorbit o picătură de dulceaţă 
din Adevărul tău. Am mai înţeles că sunt unii oameni294 cărora nu le plac 
lucrările tale şi care afirmă că multe din ele leai făcut împins de necesitate, 
ca de exemplu edificiul cerurilor şi sistemul stelelor; ei mai spun că toate 
acestea nu au fost făcute dintro materie creată de tine, ci au fost făcute 
în altă parte şi în alt fel, că tu doar leai adunat laolaltă, leai pus cap la 
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adversus te iterum rebellare non possent; alia vero nec fecisse te nec om
nino compegisse, sicut omnes carnes et minutissima quaeque animantia 
et quidquid radicibus terram tenet, sed hostilem mentem naturamque 
aliam non abs te conditam tibique contrariam in inferioribus mundi 
locis ista gignere atque formare.
insani dicunt haec, quoniam non per spiritum tuum vident opera tua nec 
te cognoscunt in eis.

caput xxxi

Qui autem per spiritum tuum vident ea, tu vides in eis. ergo cum vident, 
quia bona sunt, tu vides, quia bona sunt, et quecumque propter te pla
cent, tu in eis places, et quae per spiritum tuum placent nobis, tibi placent 
in nobis. Quis enim scit hominum, quae sunt hominis, nisi spiritus hominis, 
qui in ipso est? Sic et quae Dei sunt nemo scit nisi spiritus Dei. Nos autem, 
inquit, non spiritum huius mundi accepimus, sed spiritum, qui ex Deo est, 
ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis.
et admoneor, ut dicam: „certe nemo scit, quae Dei, nisi spiritus Dei. 
Quo modo ergo scimus et nos, quae a Deo donata sunt nobis? “ respondetur 
mihi, quoniam quae per eius spiritum scimus etiam sic nemo scit nisi 
spiritus Dei. sicut enim recte dictum est: non enim vos estis, qui loqui
mini, eis, qui in Dei spiritu loquerentur, sic recte dicitur: „non vos estis, 
qui scitis“ eis, qui in Dei spiritu sciunt. nihilo minus igitur recte dicitur: 
„non vos estis, qui videtis“ eis, qui in spiritu Dei vident: ita quidquid 
in spiritu Dei vident quia bonum est, non ipsi, sed Deus videt, quia 
bonum est.
Aliud ergo est, ut putet quisque malum esse quod bonum est, quales 
supra dicti sunt; aliud, ut quod bonum est videat homo, quia bonum est, 
sicut multis tua creatura placet, quia bona est, quibus tamen non tu 
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cap şi leai îmbinat; că ai făcut aceasta după ce iai înfrânt pe duşmanii 
tăi, iar din resturile lor ai clădit zidurile acestei lumi, aşa încât ei, copleşiţi 
de aceste metereze, să nu se mai poată răscula din nou împotriva ta. Mai 
spun chiar că toate celelalte lucruri nu au fost create de tine şi nici măcar 
îmbinate de mâna ta; acestea ar fi, de exemplu, toate fiinţele alcătuite din 
carne, cele mai mici vieţuitoare şi toate cele ceşi înfig rădăcinile în pă
mânt. Aceste lucruri, spun ei, au fost născute şi au primit o formă295 în 
părţile inferioare ale universului de la un spirit careţi e ostil, de la o natură 
diferită de tine, care na fost creată de tine şi careţi este contrară.
cei care spun asemenea lucruri sunt nişte nebuni, deoarece ei nu privesc 
lucrările tale cu ajutorul Duhului tău şi nu te recunosc pe tine în ele.

capitolul al xxxi-lea
cum ne putem forma o concepţie corectă 

despre creaţie

când oamenii privesc lucrurile prin Duhul tău, tu eşti acela care vezi prin 
ei. Deci, când ei văd că lucrările tale sunt bune, tu eşti acela care vezi că 
sunt bune; când un lucru le place din cauza ta, tu eşti acela care le placi în 
acel lucru; iar când ceva ne place prin Duhul tău, prin noi acel lucru îţi 
place ţie. Căci cine dintre oameni cunoaşte gândurile omului, în afară de 
duhul omului, care se află în el? Tot aşa, nimeni altcineva nu cunoaşte gân
durile lui, în afară de Duhul lui Dumnezeu. Iar noi nu am primit – spune 
în continuare Apostolul – duhul lumii acesteia, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care ni lea dat Dumnezeu296.
sunt deci îndreptăţit sămi pun întrebarea: „este adevărat, nimeni nu 
cunoaşte care sunt gândurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dum
nezeu297. Atunci cum putem noi cunoaşte darurile pe care ni lea dat 
Dumnezeu?“ răspunsul pe care îl primesc este următorul: „chiar şi ceea 
ce noi cunoaştem prin Duhul său nu cunoaşte nimeni altcineva decât 
Duhul lui Dumnezeu.“ căci, dacă în mod îndreptăţit li sa spus acelora 
care vorbesc în numele Duhului lui Dumnezeu: Nu voi sunteţi aceia care 
vorbiţi298, la fel de îndreptăţit este şi să li se spună celor care cunosc în 
numele lui Dumnezeu: „nu voi sunteţi aceia care cunoaşteţi“; tot aşa, 
este îndreptăţit să li se spună şi celor care văd în numele Duhului lui 
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places in ea; unde frui magis ipsa quam te volunt: aliud autem, ut, cum 
aliquid videt homo quia bonum est, Deus in illo videat, quia bonum est, 
ut scili cet ille ametur in eo, quod fecit, qui non amaretur nisi per spiri
tum, quem dedit, quoniam caritas Dei diffussa est in cordibus nostris per 
spiritum sanctum, qui datus est nobis, per quem videmus quia bonum est, 
quidquid aliquo modo est: ab illo enim est, qui non aliquo modo est, sed 
quod est, est.

caput xxxii

Gratias tibi, Domine! Videmus caelum et terram, sive corporalem partem 
superiorem atque inferiorem sive spiritalem corporalemque creaturam, 
atque in ornatu harum partium, quibus constat vel universa mundi moles 
vel universa omnino creatura, videmus lucem factam divisamque a tene
bris. Videmus firmamentum caeli, sive inter spiritales aquas superiores et 
corporales inferiores, primarium corpus mundi, sive hoc spatium aeris, 
quia et hoc vocatur caelum, per quod vagantur volatilia caeli inter aquas, 
quae vaporaliter eis superferunt et serenis etiam noctibus rorant, et has, 
quae in terris graves fluitant. Videmus congregatarum aquarum speciem 
per campos maris et aridam terram vel nudatam vel formatam ut esset 
visibilis et composita herbarumque atque arborum mater. Videmus lumi
naria fulgere desuper solem sufficere diei, lunam et stellas consolari noctem 
atque his omnibus notari et significari tempora. Videmus umidam usqu
equaque naturam piscibus et beluis et alitibus fecundatam quod aeris cor
pulentia quae volatus avium portat aquarum exhalatione concrescit. 
Videmus terrenis animalibus faciem terrae decorari hominemque ad 
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Dumnezeu că nu ei sunt aceia care văd că un lucru este bun, ci Dumnezeu 
vede că acel lucru este bun.
una este deci să se considere că ceea ce este bun este rău, aşa cum fac 
oamenii despre care am vorbit mai sus299; altceva este ca omul să vadă că 
ceea ce este bun este întradevăr bun, aşa cum multora le place creaţia ta 
fiindcă este bună, dar în ea nu tu eşti acela care le placi, deoarece ei preferă 
să se bucure de această creaţie mai degrabă decât de tine; în sfârşit, există 
şi un al treilea caz, şi anume atunci când omul vede că un lucru este bun, 
Dumnezeu este acela care vede în el că lucrul este bun şi, evident, 
Dumnezeu este iubit prin creaţia sa; dar Dumnezeu nu poate fi iubit 
decât prin Duhul pe care el ni la dăruit, deoarece iubirea pentru Dumnezeu 
sa răspândit în inimile noastre prin lucrarea Sfântului Duh, care nea fost 
dăruit300; prin sfântul Duh noi vedem că tot ceea ce fiinţează întrun fel 
oarecare este bun, întrucât totul purcede de la Acela care fiinţează nu 
întrun fel oarecare, ci în mod absolut301.

capitolul al xxxii-lea
Viziune de ansamblu asupra creaţiei

Îţi mulţumim, Doamne!302 noi vedem cerul şi pământul, adică partea 
superioară şi cea inferioară ale lumii materiale, sau, altfel spus, creatura 
spirituală şi cea corporală: ca podoabă a acestor două părţi, care compun 
atât ansamblul întregii alcătuiri a lumii, cât şi ansamblul întregii creaţii, 
vedem lumina creată de tine şi despărţită de întuneric. Vedem bolta ce
rului, fie aceea aşezată între apele spirituale superioare şi cele corporale 
inferioare303, adică cel dintâi corp creat al universului, fie acest spaţiu 
aerian pe care îl numim de asemenea cer şi unde zboară încolo şi încoace 
păsările cerului, spaţiu aflat între apele care plutesc pe deasupra sub formă 
de aburi şi care cad în nopţile senine sub formă de rouă, pe de o parte, şi 
apele mai grele care se scurg pe pământ, pe de altă parte. Vedem frumu
seţea apelor adunate la un loc pe întinsurile mării, vedem pământul uscat, 
mai întâi golaş, abia ieşit din ape, iar apoi împodobit şi devenit vizibil şi 
armonios, ca o mamă a ierburilor şi a arborilor. Vedem cum strălucesc 
deasupra noastră luminătorii cerului, cum soarele este îndeajuns ziua, 
cum luna şi stelele îmblânzesc noaptea şi cum toate la un loc marchează 
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imaginem et similitudinem tuam cunctis irrationabilibus animantibus ipsa 
tua imagine ac similitudine, hoc est rationis et intellegentiae virtute, prae
poni, et quemadmodum in eius anima aliud est, quod consulendo domi
natur, aliud, quod subditur ut obtemperet, sic viro factam esse etiam 
corporaliter feminam, quae haberet quidem in mente rationalis intellegen
tiae parem naturam, sexu tamen corporis ita masculino sexui subiceretur 
quemadmodum subicitur appetitus actionis ad concipiendam de ratione 
mentis recte agendi sollertiam.
Videmus haec et singula bona et omnia bona valde. 

caput xxxiii

Laudent te opera tua, ut amemus te, et amemus te, ut laudarent te opera 
tua. Habent initium et finem ex tempore, ortum et occasum, profectum 
et defectum, speciem et privationem. Habent ergo consequentia mane et 
vesperam partim latenter partim evidenter. De nihilo enim a te, non de 
te facta sunt, non de aliqua non tua vel quae antea fuerit, sed de concre
ata, id est simul a te creata materia, quia eius informitatem sine ulla 
temporis interpositione formasti.
nam cum aliud sit caeli et terrae materies, aliud caeli et terrae species, 
materiem quidem de omnino nihilo, mundi autem speciem de informi 
materia, simul tamen utrumque fecisti, ut materiam forma nulla morae 
intercapedine sequeretur.
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şi indică scurgerea timpului. Vedem cum elementul umed se umple peste 
tot cu peşti, cu animale marine şi cu vietăţi înaripate, deoarece densitatea 
aerului care susţine zborul păsărilor se formează cu ajutorul evaporării 
apelor. Vedem cum faţa pământului se împodobeşte cu vieţuitoare de 
uscat şi îl vedem pe om, creat după chipul şi asemănarea ta, cum îşi im
pune stăpânirea asupra tuturor făpturilor lipsite de raţiune, tocmai dato
rită asemănării cu chipul tău, adică prin puterea raţiunii şi a înţelegerii304; 
şi, după cum în sufletul omului există o latură care stăpâneşte prin pute
rea de a delibera şi una care se supune îndrumărilor date305, tot aşa şi fe
meia a fost creată în sens material pentru bărbat; ea are, în privinţa 
gândirii raţionale şi a putinţei de a înţelege, aceeaşi natură cu bărbatul, 
dar în privinţa sexului ea se supune totuşi, din punct de vedere material, 
sexului masculin, în aceeaşi măsură în care impulsurile noastre naturale 
trebuie să se supună puterii de raţionare a gândirii, pentru ca acţiunile 
care urmează să se petreacă să se bucure de o îndrumare corectă306.
Vedem deci toate aceste lucruri, fiecare în parte este bun, dar toate îm
preună sunt foarte bune.

capitolul al xxxiii-lea
Din nou despre relaţia dintre materie 

şi formă în actul creaţiei

fie ca lucrările tale să te preaslăvească, pentru ca noi să te iubim! fie ca noi 
să te iubim, pentru ca lucrările tale să te preaslăvească! Lucrările tale au un 
început şi un sfârşit în timp, un răsărit şi un apus, un progres şi un declin, 
îşi au frumuseţea şi neîmplinirea lor. ele îşi au deci, pe rând, dimineaţa şi 
seara lor, succesiune când evidentă, când ascunsă privirilor noastre. ele au 
fost create de tine din nimic, şi nu din propria ta substanţă sau din vreo altă 
substanţă care să nu fi fost creată de tine sau care să fi existat înaintea ta; nu, 
lucrurile au fost create dintro materie concreată, adică dintro materie pe 
care ai creato în acelaşi timp cu lucrurile însele, de vreme ce nu a existat nici 
un interval de timp înainte ca tu să fi dat o formă acestei materii informe.
Întradevăr, materia din care sunt create cerul şi pământul este una, iar 
forma exterioară a cerului şi a pământului este altceva; materia ai creato 
din neantul absolut, pe când forma universului ai creato din această 
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caput xxxiv

inspeximus etiam propter quorum figurationem ista vel tali ordine fieri vel 
tali ordine scribi voluisti, et vidimus, quia bona sunt singula et omnia bona 
valde, in verbo tuo, in unico tuo caelum et terram, caput et corpus ecclesiae, 
in praedestinatione ante omnia tempora sine mane et vespera. ubi autem 
coepisti praedestinata temporaliter exequi, ut occulta manifestares et in
composita nostra componeres – quoniam super nos erant peccata nostra et 
in profundum tenebrosum abieramus abs te, et spiritus tuus bonus super
ferebatur ad subveniendum nobis in tempore oportuno –; et iustificasti 
impios et distinxisti eos ab iniquis et solidasti auctoritatem libri tui inter 
superiores, qui tibi dociles essent, et inferiores, qui eis subderentur, et con
gregasti societatem infidelium in unam conspirationem, ut apparerent stu
dia fidelium, ut tibi opera misericordiae parerent, distribuentes etiam 
pauperibus terrenas facultates ad adquirenda caelestia.
et inde accendisti quaedam luminaria in firmamento, verbum vitae ha
bentes sanctos tuos et spiritalibus donis praelata sublimi auctoritate ful
gentes; et inde ad imbuendas infideles gentes sacramenta et miracula 
visibilia vocesque verborum secundum firmamentum libri tui, quibus 
etiam fideles benedicerentur, ex materia corporali produxisti; et deinde 
fidelium animam vivam per affectus ordinatos continentiae vigore for
masti atque inde tibi soli mentem subditam et nullius auctoritatis huma
nae ad imitandum indigentem renovasti ad imaginem et similitudinem 
tuam praestantique intellectui rationabilem actionem tamquam viro fe
minam subdidisti omnibusque tuis ministeriis ad perficiendos fideles in 
hac vita necessariis ab eisdem fidelibus ad usus temporales fructuosa in 
futurum opera praeberi voluisti.
Haec omnia videmus et bona sunt valde, quoniam tu ea vides in nobis, 
qui spiritum, quo ea videremus et in eis te amaremus, dedisti nobis.
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materie informă, dar pe amândouă leai creat simultan, aşa încât forma 
a urmat după materie fără nici o clipă de întârziere307.

capitolul al xxxiv-lea
o nouă trecere în revistă a adevărurilor cuprinse 

în relatarea biblică a creaţiei

Am examinat de asemenea308 adevărurile pe care ai voit să le exprimi în 
mod figurat, în ordinea în care lumea a fost creată şi în ordinea în care 
creaţia a fost descrisă. Am văzut că, pe când fiecare lucru creat în parte 
este bun, întregul creaţiei este foarte bun; am mai văzut că şi cerul, şi 
pământul, care înseamnă capul şi trupul bisericii, au fost predestinate prin 
cuvântul tău, adică prin fiul tău singurnăscut, înainte de începerea 
oricărui timp, când nu era dimineaţă şi nici seară. Ai început apoi să des
făşori în timp ceea ce era predestinat în veşnicie, pentru a da la lumină 
planurile tale ascunse şi a pune ordine în dezordinea lumii noastre – de
oarece păcatele noastre se aflau deasupra noastră şi noi rătăceam departe 
de tine, în adâncul întunericului; Duhul tău cel bun se purta pe deasupra 
noastră, pregătit să ne vină în ajutor la timpul potrivit; iai îndreptat apoi 
pe cei necredincioşi şi iai despărţit de nelegiuiţi; ai întărit autoritatea 
scripturii tale, aşezândo între cei superiori, care se supun doar ţie, şi cei 
inferiori, care se supun acestora din urmă; ai adunat la un loc, întro sin
gură alcătuire, mânată de acelaşi gând, comunitatea necredincioşilor, pen
tru a pune mai bine în lumină bunele străduinţe ale celor credincioşi şi 
pentru ca ei să poată săţi aducă ofranda milosteniei, împărţind săracilor 
bunurile lor pământeşti, pentru a le dobândi pe cele cereşti.
Ai aprins apoi pe bolta cerească anumiţi luminători, adică pe sfinţii tăi care 
poartă cu ei cuvântul Vieţii şi pe care darurile tale spirituale, revărsate 
asupra lor, îi fac să strălucească printro sublimă autoritate. După aceea, 
pentru a umple de credinţa în tine neamurile necredincioase, ai scos din 
materia corporală semne tainice, minuni vădite şi glasuri care poartă cu
vintele tale, potrivit bolţii cereşti a cărţii tale; prin toate aceste semne 
primesc binecuvântare chiar şi credincioşii tăi. Ai dăruit apoi o formă 
sufletului viu al credincioşilor tăi, învăţândui să aibă trăiri strunite de o 
viguroasă înfrânare; ai reînnoit, potrivit chipului şi asemănării tale, gândirea 
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caput xxxv

Domine Deus, pacem da nobis – omnia enim praestitisti nobis – pacem 
quietis, pacem sabbati, pacem sine vespera. omnis quippe iste ordo pul
cherrimus rerum bonarum modis suis peractis transiturus est: et mane 
quippe in eis factum est et vespera.

caput xxxvi

Dies autem septimus sine vespera est nec habet occasum, quia sanctificasti 
eum ad permansionem sempiternam, ut id, quod tu post opera tua bona 
valde, quamvis ea quietus feceris, requievisti septimo die, hoc praeloqua
tur nobis vox libri tui, quod et nos post opera nostra ideo bona valde, 
quia tu nobis ea donasti, sabbato vitae aeternae requiescamus in te.
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lor, care nu se mai supune de acum încolo decât ţie şi nu mai are nevoie 
să imite modelul nici unei autorităţi omeneşti309; precum pe femeie ai 
supuso bărbatului, aşa ai supus şi activitatea raţiunii domniei intelectului; 
în sfârşit, ai voit ca tuturor slujitorilor tăi, care sunt necesari pentru desă
vârşirea credincioşilor în lumea aceasta, chiar aceşti credincioşi să le ofere 
mijloace pentru traiul obişnuit, faptă de milostenie pentru care vor primi 
răsplată în viaţa viitoare.
Toate aceste lucrări ale tale le vedem şi vedem că sunt foarte bune, fiindcă 
tu eşti acela care le vezi în noi, tu, care neai dăruit Duhul cu ajutorul 
căruia să le putem vedea pe toate şi în ele să te iubim pe tine.

capitolul al xxxv-lea
Despre semnificaţia odihnei Domnului  

din a şaptea zi a creaţiei

Doamne, Dumnezeule, dăne nouă pace – căci tu ni leai dăruit pe toate –, 
dăne pacea odihnei, pacea sabatului, pacea care nu are amurg! căci toată 
această armonioasă alcătuire a lucrurilor foarte bune este destinată să 
dispară odată ce au fost atinse limitele pe care tu leai hotărât. căci în ele 
va fi o seară, după cum a fost şi o dimineaţă310.

capitolul al xxxvi-lea
odihna sabatică prefigurează odihna viitoare 

a vieţii veşnice

A şaptea zi însă nu are seară şi soarele nu va apune, fiindcă ai sfinţito 
pentru a dăinui în veşnicie. odihna pe care ţiai luato în a şaptea zi, după 
ce ai împlinit lucrările tale cele foarte bune311 cu toate că veşnica ta linişte 
nu a fost întreruptă de actul creaţiei, este pentru noi o prevestire pe care 
neo faci prin glasul cărţii tale, ca să înţelegem că şi noi, după ce am 
împlinit lucrările noastre, care nu sunt foarte bune decât în măsura în care 
tu eşti Acela care ai îngăduit să fie astfel, ne vom odihni în sabatul vieţii 
veşnice.
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caput xxxvii

etiam tunc enim sic requiesces in nobis, quemadmodum nunc operaris 
in nobis, et ita erit illa requies tua per nos, quemadmodum sunt ista opera 
tua per nos. Tu autem, Domine, semper operaris et semper requiescis nec 
vides ad tempus nec moveris ad tempus nec quiescis ad tempus et tamen 
facis et visiones temporales et ipsa tempora et quietem ex tempore.

caput xxxviii

nos itaque ista quae fecisti videmus, quia sunt, tu autem quia vides ea, 
sunt. et nos foris videmus, quia sunt, et intus, quia bona sunt: tu autem 
ibi vidisti facta, ubi vidisti facienda. 
et nos alio tempore moti sumus ab bene faciendum, posteaquam concepit 
de spiritu tuo cor nostrum; priore autem tempore ad male faciendum 
movebamur deserentes te: tu vero, Deus une bone, numquam cessasti 
bene facere. et sunt quaedam bona opera nostra ex munere quidem tuo, 
sed non sempiterna: post illa nos requieturos in tua grandi sanctificatione 
speramus. Tu autem bonum nullo indigens bono semper quietus es, 
quoniam tua quies tu ipse es.
et hoc intellegere quis hominum dabit homini? Quis angelus angelo? 
Quis angelus homini? A te petatur, in te quaeratur, ad te pulsetur: sic, sic 
accipitur, sic invenietur, sic aperietur.
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capitolul al xxxvii-lea
situat în afara timpului, Dumnezeu este totuşi 

acela care guvernează deasupra timpului

În acel sabat al Vieţii veşnice şi tu te vei odihni în noi, după cum acum 
tu eşti acela care lucrezi în noi; şi astfel, odihna de care ne vom bucura 
noi va fi a ta, la fel cum lucrările noastre sunt săvârşite de tine prin noi. 
Tu însă, Doamne, lucrezi în veşnicie şi te odihneşti în veşnicie; tu nu 
contempli ceva în timp, tu nu te mişti în timp şi nu te odihneşti în timp; 
şi totuşi, tu eşti Acela care ne faci pe noi să contemplăm în timp, tu cre
ezi timpul însuşi, precum şi odihna de la sfârşitul timpului.

capitolul al xxxviii-lea
Dumnezeu este odihna supremă

noi vedem deci lucrurile pe care leai creat fiindcă ele există, însă ele există 
fiindcă tu eşti acela care le vezi312. În afara noastră313 noi vedem că lucru
rile există, înlăuntrul nostru314 vedem că ele sunt bune. Tu însă leai văzut 
deja create prin acelaşi act în care ai văzut că trebuie create.
Aflândune acum în alt timp, şi anume după ce inima noastră a prins rod 
din Duhul tău315, noi ne simţim îndemnaţi să facem binele; mai înainte 
eram însă îmboldiţi să facem răul, deoarece te părăsiserăm pe tine. Dar 
tu, Dumnezeule bun şi unic, nu ai încetat nici o clipă să faci binele. Prin 
darul Harului tău, unele dintre lucrările noastre sunt bune, dar nu sunt 
veşnice. sperăm ca după ce le vom împlini să ne găsim odihna în marea 
sfinţenie a prezenţei tale. Tu însă, care eşti binele suprem, nu ai nevoie 
de un alt bine din afara ta; tu te odihneşti în veşnicie, deoarece tu însuţi 
eşti propria ta odihnă.
cine dintre oameni ar putea săl facă pe alt om să înţeleagă acest adevăr? 
ce înger ar putea săl facă săl înţeleagă pe alt înger? ce înger va putea 
săl facă săl înţeleagă pe un om? Ţie trebuie săţi cerem înţelegerea, pe 
tine trebuie să te căutăm, la uşa ta trebuie să batem. Aşa, numai aşa, vom 
primi ceea ce cerem, vom găsi ceea ce căutăm şi uşa ta ni se va deschide.





note

Cartea I

 1.  Ps. 145:3.
 2.  Cf. Ps. 147:5.
 3.  1 Petr. 5:5.
 4.  După LabrIoLLe, acest pasaj introductiv rezumă întregul spirit al Confesiu

nilor: adevărata odihnă intelectuală şi sufletească se află doar în Dumnezeu, căci 
doar el pune capăt rătăcirilor intelectului şi sfâşierilor inimii.

 5.  rom. 10:14.
 6.  Ps. 22:26.
 7.  Ideea aceasta că, în căutarea lui Dumnezeu, credinţa trebuie să preceadă cu noaş

terea (credo ut intellegam – „cred, ca să înţeleg“) este un principiu al gno seologiei 
augustiniene; ea va fi enunţată şi subliniată de Sf. augustin încă din scrieri de 
tinereţe precum De Magistro. acest principiu este de asemenea propus în multe 
din predicile adresate celor care se pregăteau să primească botezul (cf., de exemplu, 
Sermones, LVI, 1 sau LVII, 1). Credinţa înseamnă iubire; al cunoaşte pe Dumne
zeu fără al iubi este un nonsens. În schimb, Dumnezeu poate fi regăsit prin iubire 
chiar dacă nu este cunoscut prin intelect.

 8.  acest „propovăduitor“ (praedicator) este fără îndoială Sf. ambrozie, adevăra tul său 
„părinte spiritual“, personalitatea care a exercitat înrâurirea decisivă asupra hotă rârii 
tânărului augustin de a se converti la credinţa autentică şi de a primi botezul.

 9.  Fac. 1:1.
 10.  Ps. 139:8.
 11.  rom. 11:36.
 12.  Ierem. 23:24.
 13.  LabrIoLLe, p. 11, remarcă faptul că aceste capitole vădesc puternice remi niscenţe 

ale educaţiei clasice, fundamentată pe retorică şi dialectică, primită de augus tin în 
tinereţe. În părţile cu conţinut filozofic ale Confesiunilor, abundenţa enunţurilor 
interogative, foarte gustate de contemporani, este pentru noi obo sitoare. 

 14.  Cf. Ps. 118:32.
 15.  Ideea că Dumnezeu este „de nepătruns“ (incomprehensibilis), şi totuşi „cu pu tinţă 

de atins“ (attingibilis) este frecvent formulată de Sf. augustin şi a fost moşte nită 
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în tradiţia teologică occidentală. toma d’aquino, Summa Theologica, I, xx, 7, 
citează în acest sens din augustin, De Verbo Domini, XXXVIII, 3: „al atinge 
pe Dumnezeu cu spiritul întrun fel oarecare reprezintă cea mai mare bucurie.“

 16.  Cf. Iov, 9:5. aici, ca şi în multe alte locuri, textul din Itala (vechea ver siune 
latină a bibliei, realizată înainte ca Sf. Ieronim să fi publicat versiunea sa revi
zuită, cunoscută mai târziu sub numele de Vulgata), întrebuinţată de augustin, 
diferă de cel din Vulgata. În Vulgata, textul din Cartea lui Iov sună astfel: Qui 
transtulit montes, et nescierunt – „el mută munţii din loc şi ei nu prind de veste“ 
(raDu–GaL.). echivalarea alegorică a celor trufaşi cu munţii este propusă de 
altfel, în mod expres de augustin în comentariul său la Cartea lui Iov (Adno
tationes in Iob, 9).

 17.  Sensul acestei formulări aforistice este următorul: orice discurs pe tema Logo
sului, dacă este desfăşurat în afara doctrinei creştine, este inutil. Cf.  şi Sermones, 
CXVII, 15: De Verbo tanta et multa diximus, et nihil dignum diximus – „Despre 
Cuvânt am spus lucruri atât de diferite şi atât de multe, şi totuşi nu am spus 
nimic demn [de reţinut]“.

 18.  Ps. 35:3.
 19.  Cf. Ps. 19:13.
 20.  Cf. Ps. 116:10.
 21.  Cf. Ps. 32:5.
 22.  Cf. Ps. 27:12.
 23.  Ps. 130:3.
 24.  Credinţa în preexistenţa sufletului înainte de naştere este la augustin de la sine 

înţeleasă. ea apare exprimată din nou în I, vi, 9, III, iv, 8 şi X, xx, 29. Detalii 
referitoare la credinţa în preexistenţa sufletului la augustin pot fi găsite la 
Étienne Gilson, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris, 1929, p. 65.

 25.  un oximoron asemănător, obţinut prin alternarea expresiilor vita mortalis/mors 
vitalis, regăsim în De civitate Dei, XIII, 10.

 26.  Subtile disocieri de ordin psihologic cu privire la predominanţa, în prima co
pilărie, a plăcerilor senzoriale regăsim în De Trinitate, XIV, 5, unde starea 
copil ului sugar este descrisă ca un stadiu premergător autenticei conştiinţe de 
sine: Mens […] non ignorare se potest sed cogitare se non potest – „Spiritul […] 
nu se poate ignora, dar nici nu se poate gândi pe sine“.

 27.  Sf. augustin dovedeşte multă acuitate în observarea manifestărilor psiholo gice 
tipice fiecărei vârste. Ceea ce îl interesează constant este comunicarea prin 
semne. În acest loc avem un prim pasaj din Confesiuni în care procesul semio
logic este des cris în termeni şi prin concepte specifice: aşi arăta dorinţele (os
tendere voluntates), interior/exterior (intus/foris), simţuri (sensus), semne (signa) 
etc. raporturile copilu lui cu exteriorul sunt descrise în termenii comunicării 
lingvistice: dorind să exprime ceea ce se află în interiorul său (intus) către oa
menii mari din exterior (foris), copilul emite semne (signa) adresate simţurilor 
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celor mari. În calitate de semne sunt pomenite aici gesturile (iactare membra) 
şi ţipetele (voces). aceste semne primare au, în concepţia Sfântului augustin, 
caracteristici interesante: ele sunt asemănătoare actelor de voinţă (similia vo
luntatibus), dar nu sunt congruente cu adevărul (non veri similia).

 28.  Cf. Mat. 11:25.
 29.  Spre sfârşitul copilăriei, copilul caută semne (signa quaerere) prin care să facă 

cunoscut celorlalţi ceea ce simte (sensa).
 30.  Cf. 3:6.
 31.  Cf. Ps. 102:28.
 32.  Cf. infra, XI, xv, 20.
 33.  Cf. Ps. 102:28.
 34.  Cf. Sir. 39:17.
 35.  Doar în aparenţă avem aici un joc de cuvinte gratuit. În realitate, este vorba despre 

o ilustrare a principiului preeminenţei credinţei faţă de înţelegere (credo ut intelli
gam), raportată la problema raportului dintre Dumnezeu şi eternitatea Creaţiei. 
Sensul este următorul: chiar dacă nu înţelege prin raţiune acest mister al eternită
ţii Creaţiei, omul îl găseşte pe Dumnezeu dacă este convins, prin credinţă, de 
adevăr. Dimpotrivă, acela care are o reprezentare raţională nedemnă de măreţia 
lui Dumne zeu (eventual cea maniheistă), chiar dacă îşi satisface înţelegerea, nu la 
găsit, totuşi, pe Dumnezeu. această temă a „înţelegerii neînţelegătoare“ cu referire 
la Fiinţa lui Dumnezeu apare de timpuriu în scrierile Sf. augustin. În dialogul de 
tinereţe De ordine, II, 16, 44, se afirmă că Dumnezeu este cunoscut mai bine atunci 
când nul cunoaştem: Scitur melius nesciendo. În altă parte (Epistulae, CXXX, xiv, 
27), Sf. augustin se referă la o „anumită neştiinţă savantă“ (quaedam docta igno
rantia), adică la o acumulare de cunoştinţe inutile, care ne împiedică să cunoaştem 
adevărata esenţă a lui Dumnezeu. Cf. şi supra, nota 7.

 36.  trimitere la natura perversă a fiinţei umane, afectată de păcatul originar. Plân
sul neînfrânat al copilului, şantajul instinctiv la care îi supune pe cei mari sunt 
indicii ale înclinaţiilor spre răul adânc înrădăcinat chiar şi în spiritul copilului 
foarte mic (infans). Gelozia copilului, capriciile sale de tot felul vădesc forţa 
răului, în pofida slăbiciunii trupeşti a acestuia. aceste forme ale păcatului ori
ginar sunt discu tate pe larg de augustin în De peccatorum meritis ac demissione, 
I, xxxv, 66 şi urm.

 37.  Cf. Iov 14:4–5.
 38.  Vezi supra, nota 36.
 39.  Cf. Ps. 92:2.
 40.  Cf. Ps. 51:7.
 41.  Prin această observaţie fină, Sf. augustin disociază două etape în primii ani din 

viaţa unui om (şi limba latină are mijloace să le numească), respectiv: infantia, 
când copilul este lipsit de vorbire (infans), şi pueritia, când devine înzestrat cu 
vorbire (loquens). trecerea de la o vârstă la alta nu se face printro „rânduială 
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a învăţăturii“ prestabilită (ordo doctrinae), ci prin memoria şi prin ingenium. 
Mai întâi copilul îşi exte riorizează „simţirile inimii“ (sensa cordis) cu ajutorul 
gemetelor şi al ţipetelor (gemi tibus et vocibus), iar mai târziu el începe să intu
iască (colligere) că pentru fiecare lucru există un semn (signum) pe care copilul 
poate săl folosească şi să se exprime prin vorbire (ore). Cuvintele sunt deci 
„semne ale unor dorinţe care trebuie enun ţate“ (voluntatum enuntiandarum signa). 
Interesant este şi faptul că Sf. augustin presupune, dincolo de vorbire (sermo), 
şi existenţa unui limbaj natural nonverbal, comun tuturor popoarelor (verba 
naturalia omnium gentium), întemeiat formal pe mimică (vultus), culoarea into
naţiei (sonitus vocis) şi gesturi.

 42.  În sistemul educaţional din roma imperială accentul cădea aproape exclusiv 
pe dobândirea unei mai mari dexterităţi în relaţiile publice.

 43.  Descrierea actului educaţional ca un chin va fi reluată de Sf. augustin în ter
meni asemănători şi în alte scrieri. Vezi şi infra, nota 46.

 44.  aici se pare că trebuie să recunoaştem momentul în care copilul augustin la 
cunoscut, pentru prima dată, pe Dumnezeul creştinilor. aceşti homines rogan
tes te tre buie să fie membrii comunităţii creştine căreia îi aparţinea şi mama sa, 
pioasa Monica.

 45.  Cf. Ps. 94:22.
 46.  Sunt şi alte locuri din opera sa în care Sf. augustin respinge rigorile şi into

leranţa didacticii tradiţionale. În De civitate Dei, XXI, xiv, de exemplu, el se 
întreba dacă, invitat săşi reitereze viaţa de şcolar, ar fi cineva care să nu aleagă 
mai degrabă să moară decât să se întoarcă la şcoală: Quis autem non exhorreat 
et mori eligat, si ei proponatur, aut mors perpetienda, aut rursus infantia?

 47.  Memoria şi ingenium sunt datele primordiale nu doar ale oricărei învăţături, ci 
şi ale demersurilor intelectuale superioare.

 48.  În De civitate Dei, XI, xvii, augustin afirmă din nou că Dumnezeu este crea
torul naturilor bune, pe când pentru naturile rele el este doar un „orânduitor“ 
(ordi nator).

 49.  această pasiune pentru joc (amor ludendi) şi atracţia pentru spectacole şi pen
tru născocirile deşarte (vanae fabellae) sunt privite de Sf. augustin ca păcate 
care corup inocenţa copilului.

 50.  Însemnarea la naştere cu simbolul crucii reprezenta cel dintâi act liturgic de 
participare a catehumenului la corpul mistic al lui Hristos. În vremea lui 
augustin, acest gest nu reprezenta botezul propriuzis, care avea loc la vârsta 
maturităţii, după o perioadă de pregătire intensă. abia în acest moment, cate
humenul primea dreptul de a participa la jertfa euharistică.
După cum se ştie şi se va vedea chiar în textul Confesiunilor, Monica a sperat 
tot timpul săşi scoată fiul din spaţiul cultural şi sufletesc al păgânismului latin, 
în care acesta se născuse şi fusese educat, şi săl convertească la creştinism.
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 51.  Găsim aici o primă interpretare a atributelor botezului. Creştină ferventă, Sfânta 
Monica întrerupe ceremonia botezului de teamă să nu compromită fiinţa spi
rituală a fiului său. „Ţărâna“ (terra) reprezintă ipostaza carnală a omului, pe 
când „chipul“ (effigies) – amprenta divină care „întruchipează“ (formare) mate
ria. această viziune asupra botezului se lămureşte în Confesiuni, XIII, xii, 13, 
unde Sf. augustin propune o interpretare mistică şi alegorică a primelor trei 
versete din biblie (Fac. 1:1–3). La fel cum pământul „netocmit şi gol“ de di
naintea Creaţiei a primit prin voinţa divină o formă, tot aşa, prin botez, omul îl 
primeşte pe Isus Hristos deo potrivă ca spirit şi ca trup (spiritales et carnales eccle
siae tuae); înainte de botezul în Hristos, când primeşte o „formă a învăţăturii“ 
(forma doctrinae), fiinţa de lut a omu lui este invizibilă şi dezorganizată (invisi
bilis et incomposita).

 52.  Cf. Mat. 10:30.
 53.  este exprimată aici o idee bine conturată în gândirea Sf. augustin: păcatul îşi 

are prin sine însuşi propria pedeapsă. În bunătatea lui nesfârşită, nu Dumnezeu 
îşi schimbă atitudinea faţă de păcătos. În De Trinitate, V, xvi, 17, augustin 
arată că, aşa cum lumina este orbitoare pentru privirile slabe şi mângâietoare 
pentru privi rile puternice, tot astfel şi Dumnezeu, rămânând mereu acelaşi, este 
mânie insupor tabilă pentru cei răi şi iubire îngăduitoare pentru cei buni. 
Păcatul şi pedeapsa aparţin aşadar interiorului sufletesc al fiecărei persoane. 
Întrucât Dumnezeu nu poate fi ofensat în nici un fel (vezi infra, III, viii, 16), 
când ne referim la „mânia“ lui, avem de fapt în vedere emoţiile trăite de noi în 
legătură cu propriile păcate (cf. şi Enchiridion, X, 33).

 54.  Că Sf. augustin cunoştea destulă greacă pentru a putea citi în original şi a 
comenta scrierile filozofilor greci sau textele sacre (Septuaginta şi noul 
testament) este un fapt dovedit nu doar de scrierile sale polemice, între care 
mai ales De civi tate Dei, ci şi de frecventele cuvinte sau sintagme greceşti invo
cate ca exemple mai ales în scrierile din tinereţe (De dialectica, De quantitate 
animi, De Magistro etc.). totuşi, aici, ca şi în alte părţi, Sf. augustin susţine 
contrariul. De exemplu, în scrierea polemică Contra litteras Petiliani, II, xxxviii, 
91, el afirmă tranşant că limba greacă a învăţato foarte puţin, aproape deloc 
(Et ego quidem Graecae linguae perparum assecutus sum, et prope nihil). Dacă 
luăm în seamă însă dragostea sa măr turisită – chiar şi în acest pasaj – pentru 
limba latină, ne putem întreba dacă această declaraţie a sa nu ar putea fi înţe
leasă ca un fel de prim pas conştient spre sublinierea particularismului creşti
nismului latin, care, în secolele următoare, va căpăta şi accente doctrinare mai 
acute. În legătură cu cunoştinţele de limbi străine ale Sfântului augustin se 
poate consulta o. rottmanner, „Zur Sprachkenntnis des heiligen augustins“, 
în Tübinger Theologischen Quartalschrift, 1895, pp. 269 şi urm.

 55.  După învăţarea scrisului şi a cititului cu primul magister, şcolarul era dat pe 
mâna acestor grammatici, care îi familiarizau pe învăţăcei cu textele clasice, 
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Homer şi Vergilius în primul rând. Comentarea amănunţită, explicarea şi une
ori chiar corec ta rea greşelilor unui text constituiau conţinutul primeia dintre 
cele septem artes libe rales, şi anume (ars) grammatica sau litteratura.

 56.  Cf. Ps. 78:39.
 57.  tonul oarecum dispreţuitor la adresa celui pe care romanii tradiţionalişti con

tinuau săl numească pius Aeneas poate părea surprinzător la un beneficiar al 
instruc ţiei literare clasice; el este însă firesc la un scriitor creştin din secolul al 
IVlea. opera lui Vergilius a constituit totuşi unul dintre elementele de bază 
ale educaţiei lui augus tin şi citarea sa frecventă atestă o preţuire implicită. nu 
rareori augustin încearcă o „recuperare“ în spirit creştin a marelui poet roman. 
În Epistolae, CV, 10, de exem plu, augustin remarcă faptul că în Eneida, I, 278, 
Vergilius a prevăzut venirea împă răţiei de apoi, dar a pus, din păcate, această 
profeţie în gura unui zeu mincinos. În alt loc, De civitate Dei, X, 27, augustin 
îl numeşte pe Vergilius poeta nobilissimus, remarcând accentele mesianice au
tentice din Egloga a IVa.

 58.  acest pasaj encomiastic este construit pe baza unei analogii: mode lul clasic al 
amorului profan, întruchipat de cuplul tragic eneas–Didona, este ase mănat cu 
relaţia erotică dintre eul profund al suplicantului şi Dumnezeu. De remarcat 
este şi semantica eroticomaritală a termenilor utilizaţi în acest complex meta
foric: „lumen cordis mei et panis oris intus animae meae et virtus maritans 
mentem meam et sinum cogitationis meae“.

 59.  Cf. Ps. 40:16.
 60.  Vergilius, Aeneis, VI, 457.
 61.  ecou neoplatonic: în eshatologia neoplatonicilor, ataşarea de materie (extrema 

condita) reprezenta moartea morală prin degradarea spiritului.
 62.  În original: secundum id pactum et placitum, quo inter se homines ista signa firma

runt, o formulare a ipotezei convenţionaliste a relaţiei dintre un semn şi semnifi
caţia sa, dar aplicată, trebuie menţionat, nu semnului lingvistic ca atare, ci 
semnelor grafice. expresia trebuie pusă în relaţie cu un pasaj celebru din aristotel, 
De interpre ta tione, 16a: 'Esti m�n oân t¦ ™n tÍ yucÍ paqhm£twn sÚmbola: kaˆ 

t¦ grafÒmena tîn ™n tÍ fwnÍ: […] æn m[ntoi taàta seme‹a prîtwj, t¦ aÙt¦ 

p©si paq»mata tÁj yucÁj: kaˆ ïn taàta Ðmoièmata, pr£gmata ¼dh t¦ aÙt£: 

– „aşadar, sunetele articulate prin voce sunt simboluri ale stărilor su fleteşti, iar 
cuvintele scrise sunt simboluri ale cuvintelor vorbite […]; stările sufle teşti pe care 
sunetele le simbolizează direct sunt aceleaşi pentru toţi, după cum, la rândul lor, 
sunt şi lucrurile ale căror imagini sunt reprezentările noastre“ (trad. rom. de 
Mircea Florian, în Organon, vol. I, bucureşti, 1957, p. 206).

 63.  Vergilius, Aeneis, II, 772.
 64.  această frază conţine formularea unui principiu pedagogic de care augustin 

pare să fi fost conştient, dacă avem în vedere succesul său ca profesor, mai întâi, 
şi ca episcop, în cele din urmă.
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 65.  Ps. 5:3.
 66.  În metafora flumen moris humani, Labriolle, p. 21, nota 1, vede o posibilă re

miniscenţă din Iuvenalis, Satirae, IV, 89: Ille igitur nunquam derrexit brachia 
con tra / Torrentum… – „nu sancumetat nici Crispus, cât ar fi de bun şi drept, / 
rău lui săi steampotrivă şin furtuni săi ţină piept“ (trad. rom. de tudor 
Măinescu şi ale xandru Hodoş, bPt, 1967, p. 102).

 67.  Interpretarea în acest loc a termenului lignum drept „lemnul crucii lui Hris tos“ este 
curentă (cf. LabrIoLLe: sur la croix, trabuCCo: le bois de la croix, PIne‑CoFFIn: 
the ark of the Cross, arnauLD: un bois sauveur, orSa: sul legno – în notă: 
„ossia la Croce, che reca i suoi fedeli al porto della salvezza“). bernHart: die 
Arche trimite la conceptul de „arcă“ în calitate de simbol al bisericii, plutind pe 
oceanul păcatelor lumeşti, simbol curent în literatura creştină timpurie. 
Simbolistica lemn – navă – cruce este discutată de augustin în In Iohannis 
Evangelium, II, 4, şi în De Trinitate, IV, xv, 20.

 68.  Paenula era o pelerină specială, cu glugă şi închisă in faţă, purtată de obicei pe 
vreme rea şi în călătorie. Prin expresia magistri paenulati Sf. augustin îi desem
nează metaforic pe magiştrii care utilizau ştiinţa profană şi religia păgână ca pe 
un fel de pelerină de vreme rea.

 69.  Cicero, Tusculanae disputationes, I, 26.
 70.  terentius, Eunucul, actul al IVlea, scena a Va (trad. rom. de nicolae teică, bPt, 

1975, p. 155). În acest pasaj, tânărul Chaerea îi povesteşte prietenului său anti pho 
cum a pătruns în casa curtezanei Thais, deghizânduse întrun eunuc. În anti ca
mera încăperii unde dormea tânăra sclavă pe care o dorea, tânărul desfrânat 
„con templă“ o pictură murală cu celebrul subiect mitologic evocat aici. Cuvintele 
imber aureus, gremium, fucus, templum caeli se găsesc în replicile personajelor şi 
sunt invocate de Sf. augustin pentru a dovedi, prin imoralitatea vădită a contex
tului, absurditatea argumentelor celor care susţineau că literatura profană este 
utilă cel puţin în scopurile instrucţiei elementare, ca „material didactic“.

 71.  Vergilius, Aeneis, I, 38.
 72.  Metoda de abordare a textului poetic respinsă aici de Sf. augustin era cea cu

rentă în şcoala antică. Se urmărea familiarizarea elevilor nu doar cu „ideile 
poe tice“, ci şi cu stilul înalt al poeziei. această „narativizare“ a conţinutului 
poetic, cu reminiscenţe până în practica didactică actuală, a fost recomandată 
în mod expres de Quintilianus în Institutio oratoria, X, v, 2. Poziţia exprimată 
aici de Sf. augustin reprezintă un semn al desprinderii sale de retorismul prag
matic, în care sa format şi pe care la practicat el însuşi în tinereţe, ca profesor 
de retorică, şi al apropierii de un nou tip de atitudine exegetică, dezvoltat ul
terior, ca hermeneutică creştină, în De doctrina Christiana.

 73.  În original, determinantul participial din sintagma transgressoribus angelis de
semnează caracteristica de „a fi trecut dincolo“ a îngerilor căzuţi. bernHart, 
p. 852, recunoaşte aici un amestec de motive din efes. 2:2 şi urm. şi Mat. 13:4.
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 74.  În repertoriul retoricii clasice prin barbarism se înţelegea o greşeală de ordin 
lexical, iar solecismul privea mai ales abaterile de la normele gramaticale.

 75.  Cf. Ps. 103:8 şi 86:15.
 76.  Cf. Ps. 16:11, 27:8 şi 42:3.
 77.  Pe lângă o trimitere destul de clară la parabola evanghelică a fiului risipitor, 

orSa, p. 24, nota 7, identifică în acest pasaj şi un ecou intertextual din Plotin, 
Enneades, I, vi, 16–27, unde sunt descrise treptele contemplării interioare.

 78.  Forma omines, fără hul iniţial cerut de pronunţia clasică academică, repre zenta 
o rostire populară, neîngrijită şi neconformă regulilor gramaticale. respingând 
ca pe o pedanterie excesivă şi aridă obstinaţia retorilor de a vorbi o latină clasică 
pură, Sf. augustin ne oferă aici o preţioasă atestare de fonetică istorică: în se
colul al IVlea, dispariţia aspiraţiei iniţiale în cuvinte ca homo, honor, hospes etc. 
era un feno men generalizat în latina vorbită.

 79.  Ps. 31:23.
 80.  Mat. 19:14.

Cartea a II‑a

 1.  textul original conţine o metaforă silvestră: silvescere ausus sum variis et umbro sis 
amoribus, literal: „am îndrăznit să mă împăduresc în iubiri diferite şi umbroase“.

 2.  Cf. Dan. 10:8.
 3.  tema iubirii va fi reluată pe larg mai jos, III, ii, 3.
 4.  În metafora spinilor ca semn al iubirii trupeşti degradante, atribuite omului 

după izgonirea din Paradis, pot fi recunoscute aluzii fie la o secvenţă din dis
cursul pedepsitor al lui Iahwe la căderea în păcat a lui adam („pământul … 
spini şi pălă midă săţi aducă şi să mănânci din buruienile câmpului“ – Fac. 
3:18), fie la una din promisiunile eshatologice ale lui Isus Hristos: „Căci la 
înviere cei ce înviază nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui 
Dumnezeu, în cer“ (Mat. 22:30).

 5.  „norii“ sunt pentru Sf. augustin o metaforă, de sorginte biblică, prin care se în
ţeleg oamenii pe care Dumnezeu îi alege pentru a se adresa oamenilor: „Ce sunt 
norii? Propovăduitorii cuvântului lui Dumnezeu“ (Enarrationes in Psalmos, 35:8).

 6.  1 Cor. 7:8.
 7.  1 Cor. 7:1.
 8.  1 Cor. 7:32–33.
 9.  remarcăm aici încă unul din multele complexe metaforice cu conţinut ero tic 

referitoare la relaţia dintre suplicantul care se confesează şi Dumnezeu. aluzia la 
jertfirea bărbăţiei reprezintă o trimitere directă la un pasaj enigmatic din Mat. 
19:12: „Sunt fameni pe care oamenii iau făcut fameni şi sunt fameni care sau 
făcut fameni pe sine, pentru împărăţia cerurilor. Cine poate să înţeleagă, înţeleagă.“
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 10.  Cf. Ps. 94:20.
 11.  Cf. Deut. 32:39.
 12.  Madaura sau Madauri, astăzi Mdauruh în algeria, era un orăşel al provin ciei 

romane numidia, situat la aproximativ 24 km. de Thagaste, astăzi Soukahras.
 13.  LabrIoLLe, nota 2, p. 32, respinge opiniile mai vechi conform cărora în acest 

pasaj al Confesiunilor am avea cea mai veche atestare a cuvântului litteratura cu 
sensul modern ‘literatură’, arătând că deja tertullianus (De idolatria, De anima, 
Apologeticus etc.), la începutul secolului al IIIlea d.Hr., utiliza termenul în 
această accepţie. În vremea copilăriei şi a adolescenţei Sfântului augustin, 
Madaura pare să fi fost unul din centrele culturii păgâne, aflată în conflict cu 
cultura creştină în expansiune. Epistolele nr. 16 şi 17, scrise de augustin în anul 
390 şi adresate filozofului şi reto rului madaurez Maximus, reflectă această în
cordare dintre literaţii creştini şi cei păgâni. În De civitate Dei, II, 4 şi VII, 26, 
augustin se referă polemic la cultul păgân al zeiţei magna mater, popular încă 
în zona Madaurei. templul închinat acestei zei tăţi a fost transformat în biserică 
creştină abia în anul 399. adolescenţa lui augustin a fost astfel puternic marcată 
de acest spaţiu bicultural. Vezi în acest sens J. Geffcken, Der Ausgang des grie
chischrömischen Heidentums, Heidelberg, 1929, pp. 184 şi urm.

 14.  Thagaste era un orăşel în provincia romană numidia, reşedinţa părinţilor lui 
augustin, locul de naştere al marelui scriitor.

 15.  În textul original se află un joc de cuvinte (dummodo essem disertus vel deser tus 
potius a cultura tua), cu neputinţă de transpus în româneşte, între lat. disertus 
(par ticipiul perfect al verbului dissero, ere, ui, sertum ‘a vorbi coerent; a argu
menta’) şi lat. desertus (participiul perfect al verbului desero, ere, serui, sertum 
‘a părăsi, a pustii’). blamat în mod constant de fiul său pentru a fi ignorat valo
rile creştine, tatăl Sfântului augustin se vădeşte a fi fost totuşi o figură luminoasă 
în limi tele păgânismului decadent al epocii: cu sacrificii apreciabile, el ia asigu
rat fiului său cea mai îngrijită educaţie la care putea aspira un tânăr provincial.

 16.  Cf. Ierem. 2:27.
 17.  Vezi supra, ii, 3.
 18.  Ps. 116:16.
 19.  În original: in umbilico, literal ‘în buricul’.
 20.  Cf. Ierem. 51:6.
 21.  aceste aspre reproşuri la adresa stilului educaţional al părinţilor săi, în special al 

mamei sale, ca una care era conştientă de periclitarea mântuirii sufle tului prin 
caracterul pervers al şcolii păgâne, trebuie înţelese în relaţie cu concep ţia peda
gogică proprie, creştină, pe care augustin şia formato mai târziu. Cu referire 
la acest aspect, în Enarrationes in Psalmos, 57:19, Sf. augustin se referă la nece
sitatea unor restricţii educative din partea părinţilor, atâta vreme cât tânărul nu 
este în stare săşi depăşească limitele vârstei sale fragede.

 22.  Cf. Ps. 73:7.
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 23.  În original: a firmamento tuo. Substantivul firmamentum, care în latina cla sică 
avea sensul ‘sprijin, suport’, capătă în Vulgata, prin transfer semantic datorat 
calchierii corespondentului ebraic, sensul ‘bolta cerească’; mecanismul este si
milar creaţiei lexicale româneşti tărie, apărut şi el în cele mai vechi traduceri 
româneşti ale bibliei. În contextul de faţă, un cititor contemporan cu autorul 
putea recunoaşte o figură de stil întemeiată pe percepţia simultană, ambiguă, 
a ambelor sensuri.

 24.  termenii congruentia şi convenientia din acest pasaj, pe care iam tradus prin 
românescul armonie (cf. LabrIoLLe: sympathie/harmonie, PIne‑CoFFIn: har
mony, bernHart: Sympathie, trabuCCo: rapport de convenance/accord) 
trimit la con ceptul neoplatonic de ™farmog», ca şi la cel stoic de Ðmolog…a; 
conotaţiile este tică şi, respectiv, ontologică ale acestor două concepte filozofice 
greceşti sunt transformate de augustin întruna morală.

 25.  Cf. Ps 64:11. Comentând expresia biblică „inimă curată“, Sf. augustin arată 
în Enarrationes in Psalmos, cu referire la Ps. 50:15: „Dacă omul se înalţă către 
ceea ce se află deasupra lui, atunci inima sa este curată; dacă se întoarce însă 
către lanţu rile existenţei pământeşti, atunci el este, ca să spunem aşa, încovoiat.“

 26.  În original: prae bonis superioribus et beatificis. termenul beatificus, literal ‘care 
face fericit’, are o puternică conotaţie creştină.

 27.  Parafraza este după istoricul roman clasic Sallustius Crispus, Catilina, 16. Per
sonajul abominabil la care se face trimitere aici este Catilina, nobil roman care 
a fost şeful partidei demagogice în ultimii ani ai republicii la roma. Împotriva 
sa a rostit Cicero celebrele sale pledoarii catilinare. Încă din primele secole ale 
erei creş tine, Catilina a devenit un prototip al criminalului absolut. Faptul că 
Sallustius mai este citat de Sf. augustin de câteva ori şi în De civitate Dei atestă 
statutul de autor clasic al acestui istoric în şcolile din provinciile africii.

 28.  ultima secvenţă a frazei, quandoquidem opera sua malis inimica sunt, ar putea 
fi interpretată şi „de vreme ce faptele lor le sunt duşmane celor răi“; dativul 
malis poate să aparţină paradigmei adjectivale malus, a, um sau substantivului 
neutru malum, i.

 29.  În acest pasaj Sf. augustin tratează o temă care la preocupat constant, cea a 
imitării perverse a lui Dumnezeu. În această perspectivă, o mare parte a cultu
rii laice a epocii sale îi apare lui augustin ca o formă tragică de apostazie. Cf., 
în acest sens, De Trinitate, XI, v, 8: Nam et animae in ipsis peccatis suis non nisi 
quamdam similitudinem Dei superba et praepostera et, ut ita dicam, servili, liber
tate sectantur. Ita me primis parentibus nostris persuaderi peccatum posset nisi di
ceretur: „Eritis sicut dii“ (Gen. 3:5). Non sane omne quod in creaturis aliquomodo 
simile est Deo, etiam eius imago dicenda est; sed illa sola superior ipse. Et quippe de 
illo prorsus exprimitur, inter quam et ipsum nulla interiecta natura est – 
„Întradevăr, până şi în păcatele lor, prin tro libertate trufaşă, pervertită şi, ca 
să spun aşa, slugarnică, sufletele nu urmăresc nimic altceva decât o anumită 
asemănare cu Dumnezeu. astfel, nu ar fi fost cu putinţă ca părinţii noştri să fie 
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convinşi să păcătuiască dacă nu li sar fi spus: „Veţi fi asemenea cu zeii“ (Fac. 3:5). 
Fireşte, trebuie să spunem că tot ceea ce, în creaturi, este în vreun fel oarecare 
asemenea lui Dumnezeu este chiar chipul său; aceasta se poate spune cel puţin 
despre acea creatură care nul are mai presus decât pe însuşi Dumnezeu. această 
creatură vine cu siguranţă de la el, pentru că între ea şi Dumne zeu nu se află nici 
o altă creatură“.

 30.  „a imita în mod pervers pe Dumnezeu“ (perverse imitari) este considerat de unii 
exegeţi un concept important în cadrul doctrinei augustiniene a liberuluiarbi
tru (cf. H. Fuchs, Augustin und der antike Friedensgedanke, Göttingen, 1926, 
pp. 28 şi urm.). „Suntem asemenea lui Dumnezeu nu numai prin faptul că 
suntem oameni, ci şi prin faptul că suntem buni“, afirmă Sf. augustin în De 
Genesi ad litteram, VIII, 27. totuşi, în exerciţiul liberuluiarbitru, omul poate 
opta pentru ordinea Creaţiei, adică pentru adevărul Fiinţei lui Dumnezeu, sau 
pentru dezordine, adică pentru nonparticiparea la Fiinţa lui Dumnezeu.

 31.  Lipsită de conotaţiile creştine, ca şi de adânca fervoare a trăirii spirituale pe care 
io conferă Sfântului augustin, această temă o regăsim adesea tratată şi în lite
ratura latină clasică. Se poate cita în acest sens un vers din ovidius, Amores, II, 
xix, 3: Quod liceat, ingratum est; quod non liceat acrius urit – „Ceea ce este 
permis nu ne place; ceea ce nu este permis ne pârjoleşte mai violent“.

 32.  Ps. 116:12.
 33.  Cf. rom. 6:21.
 34.  aici am încercat să transpun ca atare termenii unui complex metaforic frec vent 

în repertoriul stilistic al Sfântului augustin; în original: nec confricatione con
sociorum animorum accenderem pruritum cupiditatis meae.

 35.  Ps. 19:13.
 36.  Subtilă analiză psihologică a ceea ce se petrece în subconştientul tinerilor pă

cătoşi: dorinţa de a săvârşi un păcat este ea însăşi un păcat.
 37.  În original, un oximoron, figură retorică dragă Sfântului augustin: o, nimis 

inimica amicitia!
 38.  În original, din nou un oximoron: insatiabilis satietate.
 39.  Mat. 25:21.
 40.  Cf. Luc. 15:14. Sfârşitul Cărţii a IIa revine simetric spre începuturile ei. rătă

cirile adolescenţei sunt repudiate şi definite metaforic în raport cu motivul 
evanghe lic al fiului risipitor. „Ţinutul lipsei şi al rătăcirii“ este pustiul sufletesc 
în care se află tânărul augustin, îndepărtat de la „moştenirea“ Părintelui ceresc.

Cartea a III‑a

 1.  În original, o figură etimologică: secretiore indigentia oderant me minus indigentem.
 2.  bernHart, p. 859, se întreabă dacă fraza nu conţine cumva o aluzie la repro

şul pe care maniheii îl făceau la adresa Vechiului testament; în speţă, ar putea 
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fi vorba despre definirea lui Iosif, devenit omul de încredere al faraonului, drept 
un speculant de cereale.

 3.  Deşi, ca peste tot în desfăşurarea mărturisirilor sale, Sf. Augustin se arată pre‑
ocupat cu precădere de tribulaţiile sufleteşti în devenirea propriei personalităţi 
şi este prea puţin atent la exactitatea detaliului documentar, fineţea analizei 
psihologice a relaţiei dintre spectator şi scenă lasă să se întrevadă faptul că tâ‑
nărul Augustin participa în mod curent la spectacole teatrale. exegeţii sublini‑
ază de altfel că, în Cartagina secolului al IV‑lea, viaţa teatrală era deosebit de 
dinamică în toate formele dramatice cunoscute de Antichitatea romană: tragedia, 
comedia, atelanele, pantomima etc. Cf., în acest sens, A. Audellent, Cartage ro-
maine, Paris, 1901, p. 682. Cât priveşte fundamentul teoretic al analizei emo‑
ţiei produse de spectacolul tragic, este destul de transparentă doctrina clasică a 
„algofiliei“, a plăcerii expiatorii de a privi suferinţa altora pe scenă. Ca doctrinar 
creştin, Sf. Augustin respinge algofilia, pe care o pune în balanţă cu sentimen‑
tul carităţii creştine. Ca formă nocivă de manifestare publică, teatrul a fost 
respins, de altfel, de majoritatea scriitorilor patristici. o justificare doctrinară 
a acestei respingeri fusese formulată deja cu două secole înainte de Sf. Augustin 
în scrierea De spectaculis a lui tertullianus, care argumenta că şocul sufletesc 
produs de acţiunile violente reproduse pe scenă este incompatibil cu năzuinţa 
creştină spre Sfântul Duh, care, prin natura lui, este blând şi delicat.

 4.  Metafora cuprinsă în expresia vena amicitiae (sau amoris) este frecvent întrebuinţată 
de Augustin. o descriere mai amplă a iubirii, în Enarrationes in Psalmos, 31:2–5: 
„Iubirea nu poate sta locului. Ce anume acţionează în om drept ceva rău, dacă nu 
iubirea? […] Crime, adultere, infamii, ucidere, toate felurile de desfrâu, oare nu 
iubirea le produce? Curăţă‑ţi deci iubirea! Îndrumă apa care curge prin mocirlă către 
grădină! Fă ca şuvoiul care curge prin lume să se îndrepte către Creatorul Lumii!“

 5.  Acest pasaj trebuie corelat cu pasajul de mai sus, II, ii, 2 şi urm., unde Augustin 
descrie cu aversiune componenta carnală a iubirii, care impurifică prin libido 
curăţenia sentimentului prieteniei (amicitia). Singura soluţie întrevăzută de autor 
pentru limitarea dezastrului este căsătoria legală. Desfrâul tinereţii sale, condam‑
nat de Augustin în termeni atât de duri, le pune exegeţilor probleme de inter‑
pretare delicate. La ce se referă oare acest aestus inmanes teatrarum libidinum ? 
În mod tradiţional, se consideră că Augustin trimite la desfrâul „normal“, în 
numeroasele lupanare din orice oraş roman. Sunt însă şi interpreţi care identifică 
în context recunoaşterea implicită de către Augustin a unor experimente homo‑
sexuale în zbuciumata sa tinereţe. În acest sens se pronunţă autorul uneia dintre 
cele mai bune biografii, Giovanni Papini, Sant’Agostino, Firenze, 1930, pp. 44–46: 
„Biografii săi caută să treacă cu vederea peste această furtună carnală şi au lăsat 
până astăzi în umbră o formă de păcat mai respingătoare decât cele obişnuite şi 
care rezultă totuşi limpede din relatarea sa. Dacă în el se aflau alături un satir şi 
un înger, aceşti ani au fost mai ales ai satirului, în vreme ce ultimii patruzeci şi 
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patru de ani ai vieţii sale au aparţinut în întregime îngerului. […] Când vorbeşte 
despre «neruşinările şi corupţiile sale carnale», despre «infernalele voluptăţi ale 
adolescenţei sale» şi povesteşte cum «se împotmolise în felurite şi tenebroase 
iubiri» suntem obligaţi să credem că nu întunecă culorile. Dar nu este vorba 
doar despre iubiri normale. […] acea «prietenie pângărită de pofte» se referă, 
fără îndoială, la prietenii masculine.“

 6.  În original: officium caritatis. acesta este sensul cel mai general şi mai curent al 
termenului caritas.

 7.  Cf. 2 Cor. 2:6.
 8.  Cf. Deut. 32:17.
 9.  În expresia „fructele morţii“ (fructus mortis) recunoaştem un ecou din rom. 7:5: 

„Pe când eram sub stăpânirea cărnii, patimile păcatelor, care erau prin lege întă
râtate, lucrau în mădularele noastre, ca săi aducem roade morţii“ (raDu–GaL.). 
Contextul alegoric al acestui loc neotestamentar, ca şi cel al discursului augusti
nian propriuzis fac destul de limpede fapta la care se face aluzie: amorul des 
frânat practicat chiar în cadrul lăcaşului sfânt. De altfel, toate ticăloşiile şi 
turpitudinile, pe care augustin le mărturiseşte în acest capitol cu sinceritatea sa 
cunoscută, sunt confirmate – după cum aflăm din Epistolae, XCIII, 51 – de către 
un adversar, Vincentius, episcopul donatist al Cartennei, care îl cunoscuse pe 
augustin când acesta era student în retorică la Cartagina.

 10.  În original, o construcţie metonimică: fora litigiosa.
 11.  aceşti eversores, „răsturnători“, par să fi constituit un grup de tineri lipsiţi de 

scrupule şi puşi pe fapte care să contrarieze simţul comun.
 12.  În original, avem aici un joc de cuvinte în jurul verbului evertere, „a răsturna“, 

figurat „a distruge, a nimici“: eversores vocarentur, eversi plane prius ipsi atque 
perversi deridentibus eos.

 13.  În original: imbecilla tunc aetate. Câteva paragrafe mai jos aflăm că în acest 
moment, important pentru destinul său, când conştiinţa începe să fie atrasă de 
preocupări spirituale superioare, tânărul augustin avea nouăsprezece ani. Se 
petrece acum o adevărată iluminare spirituală, care îl va conduce ulterior, după 
frecventarea valorilor filozofiei clasice, către semnificaţiile supreme ale învăţătu
rii creştine. Pentru implicaţiile acestei iluminări, vezi pe larg Friedrich uberwegs, 
Grundriss der Geschichte der Philosophie, 13, II, Die patristische und scholastische 
Philosophie, hrsg. von bernhart Geyer, basel/Stuttgart, 1956, p. 99, Pierre de 
Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, Paris, 1920, p. 530, şi r. 
Komer, Das Sein und der Mensch. Die existentielle Seinsentdeckung des jungen 
Augustin, Freiburg/Munchen, 1959, pp. 68 şi urm.

 14.  Ca şi mai sus, în I, xiii, 20, unde vorbeşte despre „un nu ştiu care eneas“ (Aeneas 
nescio quis), utilizând aici sintagma quisdam Cicero, „un oarecare Cicero“, 
augustin doreşte să marcheze un soi de detaşare, dacă nu chiar o anume des
consideraţie faţă de cultura clasică în ansamblu. Deşi această detaşare este în 
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context oarecum justificată, din raţiuni stilistice – perspectiva confesivă şi creş
tinrecuperatoare este dominantă –, trebuie spus că modelul formativ ciceronian 
a avut şi pentru Sf. augustin, ca şi pentru alţii dintre marii săi contemporani, 
între care Sf. Ieronim, o pondere apreciabilă. Frecventa invocare a numelui său 
şi în alte lucrări ale deplinei maturităţi, alături de absenţa oricărei remarci critice 
la adresa sa sub pana unui polemist cum a fost Sf. augustin vădesc un respect 
şi o preţuire implicite pentru opera marelui orator roman. Sar putea chiar 
afirma că statutul de auctoritas de care Cicero a continuat să se bucure în 
occident pe parcursul erei creştine se întemeiază în parte şi pe girul dat de 
autoritatea Sfântului augustin.

 15.  Învăţarea artei retorice se sprijinea pe nişte manuale redactate probabil pentru 
uzul elementar al unor adolescenţi. Ca magistru de retorică, augustin însuşi va 
redacta un astfel de manual, alături de altele două, De dialectica şi De gramma
tica, dedicate disciplinelor componente ale triviumului educaţional clasic. 
opusculul De dialectica a fost publicat întro ediţie bilingvă comentată (trad., 
introd., note şi comentarii de eugen Munteanu) la editura Humanitas, în anul 
1991. Cât priveşte opusculul Hortensius, redactat de Cicero în anul 45 î.Hr., 
acesta ni sa păstrat doar fragmentar şi a fost publicat cu comentarii ample în 
ediţia Ciceros Hortensius, Herausgegeben von L. StaumeZimmermann (Diss.), 
bern/Frankfurt am Main, 1976. Conţinutul acestui tratat trebuie săi fi fost 
foarte familiar lui augustin, cel puţin în anii tinereţii, căci îl găsim citat pe larg 
în De dialectica, 15, 10 (vezi ed. rom. cit., p. 99 şi nota 101, p. 207), ca şi în 
De Trinitate, XIV, ix, 12. Calificată de augustin drept o exhortatio ad philo
sophiam, această lucrare a fost compusă sub forma unui dialog în care Cicero 
respinge criticile lui Hortensius la adresa filozofiei din perspectiva unui stoicism 
care convenea foarte mult tânărului augustin, prins în plasa unei vieţi uşuratice, 
dar tânjind după un orizont al certitudinilor spirituale. În definiţia lui Cicero, 
filozofia apare ca singura formă de activitate intelectuală capabilă săl îndrume 
pe om spre adevărata fericire, cea situată dincolo de bucuriile trupului, şi anume 
în viaţa spiritului. Prin conţinutul său, micul tratat Hortensius al lui Cicero 
reprezintă o imitare a opusculului aristotelic Protreptikos. Lucrarea lui Cicero 
este citată de augustin din nou mai jos, în VIII, vii, 17.

 16.  În original: ad acuendam linguam, literal „pentru ami ascuţi limba“.
 17.  În original, expresia este mai eliptică: neque mihi locutionem sed quos loquebatur 

persuaserat. recunoaştem aici o idee mereu reformulată de Sf. augustin, aceea a 
preeminenţei conţinutului asupra formei. retorica clasicităţii târzii, aceea învăţată, 
practicată şi chiar predată de augustin până la un punct, este respinsă ulterior atât 
din pricina formalismului ei excesiv, cât şi a imoralităţii funcţiei sale publice, aceea 
de a convinge, de cele mai multe ori împotriva adevărului şi a dreptăţii. În termeni 
semiologici, Sf. augustin afirmă în De Magistro, IX, 26, că „folosirea cuvintelor 
trebuie situată mai presus decât cuvintele în sine, căci cuvintele ne sunt date ca să ne 
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folosim de ele şi ne folosim de ele spre a instrui pe cineva“ – ipse usus verborum iam 
sit anteponendus verbis, verba enim sunt ut his utamur; utimur enim his ad docendum. 
această convingere finalistă cu privire la actul vorbirii – în treacăt fie spus, foarte 
modernă – o afirmă augustin, în acelaşi context, încă şi mai tranşant atunci când 
spune că învăţătura pe care o formulăm, o transmitem sau o primim prin cuvinte 
este mult mai importantă decât semnele ca atare (multa melior doctrina quam verba). 
De altfel, acest punct de vedere este una din premisele care iau permis să pună bazele 
unei noi hermeneutici şi unei noi didactici, care vor domina educaţia occidentală 
mai bine de un mileniu. În această ordine de idei, formalismul în sine este calificat 
în De doctrina Christiana ca un mod al servituţii carnale (servitudo carnalis), în opo
ziţie cu libertatea autentică, cea spirituală (spiritualis libertas), pe care o conferă uti
lizarea semnelor nu ca scop în sine, ci ca mijloc spre ceva. Consider nu lipsită de 
interes citarea in extenso a acestui pasaj: Sub signa enim servit qui operatur aut vene
ratur aliquam rem significantem, nesciens quid significet; qui vero aut operatur, aut 
veneratur utile signum divinitus institutum, cuius vim significationemque intelligit, non 
hoc veneratur quod videtur et transit, sed illud potius quo talia cuncta referenda sunt – 
„este sclav al semnului acela care utilizează sau preţuieşte un obiect semnificant fără 
să ştie ce ar semnifica; cine însă utilizează sau preţuieşte un semn util, instituit în 
mod divin şi căruia îi cunoaşte forţa şi semnificaţia, acela preţuieşte nu ceea ce este 
apa rent şi trecător, ci mai degrabă acea [esenţă] la care toate aceste [aparenţe] trebuie 
să se refere“ (De doctrina Christiana, II, ix, 13). Pentru un comentariu mai amplu 
asupra acestei problematici, vezi pp. 17–20 din Introducerea la De dialectica, ed. cit.

 18.  Prefixul re al verbului revolvere ne îndreptăţeşte să recunoaştem aici o trimitere 
la conceptul de preexistenţă a sufletului, despre care vezi, mai pe larg, supra, I, 
vi, 7, şi nota 24.

 19.  Iov, 12:13.
 20.  Col. 2:8–9.
 21.  Ps. 25:7.
 22.  În original: in quorum ore laquei diaboli et viscum confectum commixtione syllabam 

nominis tui et Domini Iesu Christi et paracleti consolatoris nostri spiritus sancti. În 
cele ce urmează, augustin încearcă să expună câteva aspecte din doctrina manihe
istă, căutând să înţeleagă cauzele care au determinat atracţia sa faţa de această 
sectă. În vasta sa acţiune polemică împotriva diverselor secte din primele secole 
creştine, Sf. augustin a respins în câteva lucrări aparte această doctrină. În lucra
rea De haeresibus, XLVI, unde găsim o detaliată şi avizată descriere a maniheis
mului, augustin specifică faptul că adepţii acestei secte îl considerau pe Manes 
(gr. Manica‹oj, lat. Manes) chiar „alinătorul“ (gr. par£klhton, lat. paracletus) 
promis de Isus Hristos în evanghelia lui Ioan, cap. XIV, v. 16 şi 26. Conceptul 
desemnat de grecescul par£klhton, un derivat nominal al verbului paraklšw, 
„a chema în ajutor“, merită câteva disocieri interpretative. În greaca precreştină, 
cuvântul avea sensul curent de „apărător; avocat; mandatarul cuiva în faţa judecăţii“. 
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Interpretarea creştină a acestui concept se întemeiază pe două versete din evan
ghelia lui Ioan: „Iar eu îl voi ruga pe tatăl şi vă va da alt Mângâietor, ca să fie 
pururea cu voi“ (14:16) şi „Dar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe carel va tri
mite tatăl întru numele meu, acela vă va învăţa pe voi toate şi vă va aduce aminte 
despre toate cele ce vam spus“ (14:26), unde conceptul par£klhton apare ca un 
atribut al Sfântului Duh, în măsura în care acesta este destinat să ia locul lui Isus 
Hristos, alături de apostoli, după urcarea la cer a Mântuitorului. În calitate de 
consolator, mângâietor sau sprijin (engl. Comforter, fr. Consolateur, germ. Troster, 
Schwalter, Fiirsprecher sau Beistand), Duhul Sfânt îi îndeamnă pe ucenicii lui 
Hristos spre cunoaşterea mai adâncă a adevărului evanghelic, insuflândule deo
potrivă puterea de a îndura vicisitudinile misiunii lor apostolice. În tradiţia tra
ducerilor biblice româneşti, începând cu Tetraevanghelul  lui Coresi (1560), Noul 
Testament de la Bălgrad (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688), până la versiunile 
lui Samuil Micu (1795), andrei Şaguna (1856), D. Cornilescu, Vasile radu–Gala 
Galaction şi până la cele actuale, termenul românesc încetăţenit este Mângâietor; 
o excepţie întâlnim în noul testament catolic, publicat de dr. emil Pascal la 
Paris, în 1992, unde lat. paracletus este echivalat prin „apărătorul“.
revenind la Manes, acesta a fost jupuit de viu în anul 275 d.Hr. din porunca 
regelui persan bahram I. Se pare însă că tentaţia de a se prezenta pe sine drept 
„mijlocitorul“ sau „mângâietorul“ (par£klhtoj) promis de Isus Hristos ia în
cercat pe mulţi dea lungul istoriei creştinismului, începând cu frigianul 
Montanus (preot al zeiţei Cybele, convertit la creştinism, care a trăit cu un secol 
înainte de Manes) şi cu Manes însuşi şi sfârşind cu alţi mulţi vizionari, mai mult 
sau mai puţin sinceri, din epoca modernă.

 23.  Iac. 1:17.
 24.  În original, phantasmata splendida, probabil o trimitere la un element doctrinar 

central în concepţia maniheilor, care vedeau fiinţa umană ca pe un loc al în
fruntării permanente dintre forţele luminii şi cele ale întunericului.

 25.  Soarele şi luna, amintite mai sus.
 26.  Căzut în plasa himerelor maniheiste, tânărul augustin devenise incapabil să 

aprecieze valorile erudiţiei clasice, pe care le împărtăşea totuşi altora, în calita
tea sa de magistru de retorică.

 27.  trimitere rezumativă la doctrina maniheistă referitoare la lupta dintre forţele 
luminii şi cele ale întunericului. accepţia maniheistă a celor zece stihii este 
detaliată de augustin în capitolul al XLVIlea din De haeresibus.

 28.  Latinescul pulmentum desemna, după cum ne arată dicţionarele, un fel de 
mâncare foarte consistent, preparat din bucăţi mici de carne. unii exegeţi cred 
că augustin face aici o aluzie metaforică la conţinutul culturii clasice, de pe 
urma căreia îşi câştiga el însuşi existenţa, ca magistru de retorică. Sunt de părere 
însă că augustin sa gândit mai degrabă la mituri şi la poezie, ca la un fel de 
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aliment spiritual, un mod de a exersa sufletul şi inteligenţa, dacă nu cu totul 
compatibil cu exigenţele creştine, oricum preferabil rătăcirilor sectare.

 29.  avem aici încă unul din locurile în care augustin îşi expune concepţia despre 
cele două trepte ale cunoaşterii omeneşti primare: percepţia senzorială (aici: 
sensus carnis) şi discernământul raţional (aici: intellectus mentis).

 30.  Cf. Prov. 9:17. este vorba despre prezentarea alegorică a Prostiei, opusul înţe
lepciunii; ademenirilor ei, omul înţelept le opune conştiinţa lăuntrică a binelui 
şi discernământul raţiunii.

 31.  Discursul lui augustin este polemic şi sarcastic. aici, ca şi mai jos, VI, iii, 4, 
augustin respinge interpretarea literală pe care maniheii o dădeau relatării bi
blice din Fac. 1, 27: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul său.“

 32.  Cei calificaţi prin astfel de cutume sunt, în mod evident, patriarhii Vechiului 
testament. Prezentarea antropomorfică a lui Dumnezeu şi caracterul aparent 
ilegitim al unor cutume din epoca patriarhilor erau principalele argumente 
invocate de manihei împotriva conţinutului Vechiului testament. un răspuns 
la aceste critici formulează Sf. augustin mai jos, în Confesiuni, IV, ii, 3.

 33.  avem aici prima abordare în Confesiuni a problemei răului, care va fi reluată 
ulterior şi detaliată, în special în Cartea a VIIa, cap. al XIIlea, par. 18, unde se 
afirmă natura nonsubstanţială a răului: răul nu are fiinţă ca atare, el reprezintă 
absenţa binelui (privatio boni). Prin această definire, Sf. augustin respinge fără 
nici o concesie concepţia maniheilor, care atribuiau răului o fiinţare echivalentă 
şi contrapusă binelui. Cu toate acestea, mulţi ani augustin a împărtăşit credinţa 
maniheistă referitoare la natura duală a fiinţei supreme. Meditaţia asupra pro
blemei răului a fost constant una din temele predilecte ale Sfântului augustin, 
chiar dacă ea la menţinut atâţia ani în erezia maniheistă. o mărturiseşte singur 
întro lucrare redactată anterior Confesiunilor şi dedicată anume combaterii doc
trinei maniheiste: „această problemă [a răului]... ma frământat cu violenţă încă 
din adolescenţă şi, obosit, ma împins în braţele ereticilor“ – Ea quaestio... me 
admodum adulescentem exercuit et fatigatum in haereticos impulit (De libero arbi
trio, I, ii, 4). Cu sinceritatea aproape brutală care îl caracteriza, în De libero ar
bitrio augustin propune discipolului său refacerea întregului traseu al propriilor 
erori, pentru a încerca, în cele din urmă, formularea unei soluţii la problema 
originii răului. Împotriva maniheilor, care argumentau că răul moral, ca principiu 
al tuturor păcatelor, îşi are originea în libertatea omului, Sf. augustin susţine că 
libertatea umană este în sine un bine, că liberularbitru este dat oamenilor de 
către Dumnezeu şi că aplicarea negativă a voinţei libere nu este imputabilă lui 
Dumnezeu, ci doar omului, căruia îi este dat şi discernământul alegerii. totuşi, 
chiar şi cu acest răspuns, o parte din afirmaţiile maniheiste rămân în picioare, 
aşa încât augustin trebuie să răspundă şi la întrebarea de ce omul săvârşeşte 
adesea răul fără să ştie că este rău şi de ce, chiar voind să îl evite, nu reuşeşte 
întotdeauna. Dacă nu este cu putinţă ca Dumnezeu să săvârşească răul în mod 
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intenţionat înseamnă că failibilitatea omenească ocupă un loc determi nat în 
planurile preştiinţei divine. Cauza directă a incontinenţei omului în faţa păca
tului este acea „poftă a cărnii“ (carnalis concupiscentia), moştenită odată cu pă
catul adamic originar. Dar, adaugă Sf. augustin în De libero arbitrio, III, xx, 55, 
Dumnezeu îi ajută necontenit pe urmaşii lui adam, oferindui fiecăruia şansa 
de a reveni la Creatorul său şi de a triumfa asupra pedepsei primite ca urmare a 
păcatului originar.

 34.  Fac. 1:27.
 35.  Cf. 1 Cor. 4:3.
 36.  După bernHart, p. 858, epitetele varia şi mutabilis trimit la celebra formulă 

a lui Vergilius, Aeneis, IV, 569–570: Varium et mutabile semper femina – 
„Femeia este ceva mereu nestatornic şi schimbător“. La rândul ei, formularea 
vergiliană este un ecou din euripide, Ifigenia în Taurida, 1298.

 37.  Pentru concepţia Sfântului augustin asupra duratei, vezi mai jos celebrul pasaj 
din Confesiuni, XI, xiv, 17 şi urm., care conţine o meditaţie asupra timpului.

 38.  În original: sicut Deus revelaret.
 39.  Mat. 22:37–39, Marc. 12:30–31.
 40.  În original: ipsa societas quae cum Deo nobis esse debet. Lat. societas se mai poate 

traduce prin „întovărăşire, asociere“.
 41.  În original: pactum inter se civitatis aut gentis consuetudine vel lege firmatum. 

recunoaştem aici o formulare a unuia dintre principiile fundamentale ale filozo
fiei romane a dreptului, care va fi preluat şi de teoria juridică modernă: principiul 
caracterului contractual al legilor omeneşti. Mai mult decât atât, Sf. augustin 
subliniază şi caracterul organic, sistemic am spune astăzi, al unei legislaţii.

 42.  În original: generale quippe pactum est societatis humanae oboedire regibus suis. 
Principiu al dreptului roman.

 43.  În acest pasaj în care discută pe larg fundamentele moralei şi ale justiţiei, Sf. 
augustin face o deosebire terminologică foarte netă între conceptul de „faptă 
reprobabilă şi imorală“, desemnat prin lat. flagitium (tradus prin ticăloşie), pe de 
o parte, şi conceptul de „crimă“, semnificat prin lat. facinus (echivalat în prezenta 
traducere prin nelegiuire). această opţiune terminologică nu pare întâmplătoare, 
căci prin cei doi termeni Sf. augustin defineşte în De doctrina Christiana, III, x, 
16, cele două tipuri principale de păcate: Quod agit indomita cupiditas ad corrum
pendum animum et corpus suum, flagitium vocatur; quod autem agit ut alteri 
noceat, facinus dicitur. Et haec sunt duo genera omnium peccatorum, sed flagitia 
priora sunt – „Ceea ce făptuieşte o poftă nedomolită spre coruperea propriului 
suflet şi a propriului corp se numeşte ticăloşie [flagitium]; ceea ce însă făptuieşte 
cineva în scopul de a face un rău altuia se cheamă nelegiuire [facinus]. acestea 
sunt cele două feluri ale tuturor păcatelor; ticăloşiile însă sunt mai grave“. 
Considerând mai grave păcatele imoralităţii proprii decât nedreptăţile săvârşite 
faţă de aproapele, Sf. augustin are în vedere – aşa cum ne lasă să înţelegem limpede 
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discursul confesiv de până în acest punct – responsabilitatea inalienabilă a fie
cărui individ faţă de propria sa mântuire.

 44.  aluzie directă la plăcerea gratuită de aşi bate joc de toată lumea a aşanumiţi
lor eversores (vezi supra, I, iii, 6).

 45.  Conceptul de „nedreptate“ (iniquitas) defineşte la Sf. augustin efectul principal 
al egoismului manifestat prin poftele trupeşti (libidines, concupiscentiae), care 
produc păcatele majore. „nedreptatea“ este o violentare a ordinii divine a exis
tenţei, aşa cum a fost ea stabilită prin voinţa divină. o explicaţie a acestui 
termen, în Contra Iulianum haeresis pelagianae defensorem, VI, 62: „nedreptate 
(iniquitas) avem cu adevărat atunci când, întrun om, ceea ce este mai înalt se 
subordonează la ceea ce este mai prejos sau când ceva mai prejos se ridică îm
potriva a ceva mai înalt“.

 46.  Imaginarea metaforică a Decalogului ca un psalterion cu zece coarde poate fi 
o reminiscenţă intertextuală din Ps. 144:9. Primele trei coarde reprezintă co
mandamentele din Decalog referitoare la relaţia cu Dumnezeu, iar celelalte 
şapte, pe cele referitoare la relaţia cu aproapele. De fapt, între primele ar trebui 
să figureze şi porunca a patra, referitoare la respectarea sabatului.

 47.  rom. 1:26.
 48.  Fapte 9:5.
 49.  Despre orgoliu ca initium peccati, mai pe larg, dar în termeni asemănători celor 

de aici va vorbi augustin în De Trinitate, XII, ix, 14: Potestatem quippe suam 
diligens anima, a communi universo ad privatam partem prolabitur; et apostatica 
illa superbia, quod initium peccati dicitur, cum in universitatae creaturae Deum 
rectorem secretae, legibus eius optimae gubernari potuisset, plus aliquid universo 
appetens, atque id sua lege gubernare molita, quia nihil est amplius universitate, 
in curam partilem truditur, et sic aliquid amplius concupiscendo minuitur – 
„Sufletul care iubeşte propria sa putere alunecă de la universalul comun [tutu
ror fiinţelor] către o parte particulară; când trufia apostatică [etimologic: „care 
se separă de întregul din care face parte“], pe care o numim începutul păcatu
lui şi care, urmând îndrumarea lui Dumnezeu în întregul Creaturii, ar fi putut 
fi cârmuită foarte bine cu ajutorul legilor, ajunge să dorească totuşi ceva mai 
mult decât întregul şi să vrea să guverneze acest întreg după propriile ei legi, 
atunci ea se prăbuşeşte în preocuparea pentru o parte [a întregului]; căci nu 
există nimic mai presus decât universalul [divin]; şi astfel, dorind să devină ceva 
mai mare, sufletul se micşorează de fapt“.

 50  În original: non erigamus adversus te cornua falsae libertatis. În limba latină, 
expresia cornua erigere (obvertere sau exaltare) semnifică actul răzvrătirii. La 
rigoare, putem recunoaşte aici şi un ecou intertextual din Ps. 75:56, care se 
concretizează în Vulgata prin formularea nolite exaltare cornu; nolite extollere in 
altum cornu vestrum, iar în transpunerea preoţilor radu şi Galaction, astfel: 
„nu ridicaţi capul! nu ridicaţi în slăvi capul vostru“.
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 51.  Bernhart, p. 859, se întreabă dacă fraza nu conţine cumva o aluzie la un 
reproş maniheist cu privire la imoralitatea Vechiului testament, în speţă la 
definirea lui Iosif, devenit omul de încredere al faraonului, drept un speculant 
de cereale.

 52.  În original: pactum... aliquorum hominum societatis. Cf. supra, nota 41.
 53.  avem aici o trimitere directă la patriarhii şi profeţii Vechiului testament, invocaţi 

într‑un context asemănător la începutul cap. al VII‑lea. ei sunt „slujitorii“ (ser-
vientes) ale căror fapte pot fi calificate din punct de vedere moral, pe de o parte, 
ca o adecvare la cutumele circumstanţiale ale locului şi momentului istoric şi, pe 
de altă parte, ca o prefigurare a unei moralităţi viitoare superioare, cea creştină.

 54.  Secta maniheistă avea o organizare eclezială destul de elaborată: membrii ei se 
împărţeau mai întâi în „auditori“ (auditores) şi în „aleşi“ (electi). aceştia din 
urmă aveau în frunte un princeps, apoi doisprezece magistri şi şaptezeci şi doi 
de episcopi, numiţi de magiştri. Urmau apoi preoţii obişnuiţi, numiţi de epis‑
copi, şi, pe treapta ultimă, ministranţii sau diaconii.

 55.  După cum aminteşte augustin însuşi în De civitate Dei, I, 29, maniheii credeau 
că şi plantele sunt „creaturi vii“, participante la substanţa divină. În consecinţă, 
consumarea fructelor era socotită un păcat capital; de aceea, aşa‑numiţii „aleşi“ 
din secta maniheilor se abţineau de la lucrarea pământului sau de la culesul 
fructelor. ei susţineau că, prin viaţa lor curată, au căpătat facultatea de a elibera, 
cu ajutorul rugăciunilor, particulele divine înghiţite odată cu fructele ingurgi‑
tate de ei, dar culese de „auditori“. În acest pasaj al Confesiunilor, ca şi mai jos, 
în IV, i, 1, tonul lui augustin este sarcastic şi autoironic.

 56.  Cf. Ps. 144:7.
 57.  refuzul Monicăi de a‑l primi sub acelaşi acoperiş pe fiul său în timpul primei părţi 

a perioadei sale maniheiste pare să‑l fi impresionat profund pe augustin. Din 
Contra Academicos, II, ii, 3, aflăm că, la Thagaste, augustin a locuit un răstimp în 
casa unui prieten, romanianus, până când Monica s‑a hotărât să‑l reprimească 
acasă. numele acestui romanianus apare în Confesiuni doar în VI, xiv, 24.

 58.  În expresia regula lignea LaBrIoLLe sesizează „metafora originară“ care a ser‑
vit de model pentru numeroase expresii ecleziastice, precum regula fidei, regula 
pietatis, regula veritatis, regula disciplinae etc. Să reţinem totuşi că lat. regula, 
cuvânt al cărui sens principal era cel de „riglă; scândurică dreaptă“, căpătase 
sensul de „regulă, normă“ încă din perioada clasică. Dicţionarele atestă acest 
sens la Cicero, Quintilianus şi alţii.

 59.  În textul original, augustin întrebuinţează cu fineţe valorile semantice, greu de 
transpus în româneşte altfel decât perifrastic, ale perechii lexicale discere, „a 
învăţa tu însuţi; a căuta să afli“/docere, „a instrui pe altul, a‑i comunica anumite 
cunoştinţe“.

 60.  Cf. Ps. 10:17.
 61.  Ps. 69:3.
 62.  Ps. 88:3.
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Cartea a IV‑a

 1.  Deşi respinse aici de Sf. augustin ca piedici în calea identificării drumului 
către Dumnezeu, este de menţionat faptul că cele „şapte arte liberale“ (septem 
artes liberales) au lăsat urme adânci în practica educaţională europeană încă 
multă vreme, până în zorii epocii moderne (vezi H. Fuchs, Enkyklios Paideia, 
în Theodor Klauser (ed.), Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart, 
1932, vol. V, col. 365–398). Gramatica, dialectica şi retorica (componente ale 
triviumului) şi muzica, geometria, aritmetica şi astronomia (părţi ale quadri
viumului) au constituit fundamentele edu caţiei clasice, configurată pe mode
lul „enciclopedic“ grecesc (enkyklopaideia, ‘edu ca ţie ciclică’ < gr. ™n, ‘în’, kÚkloj, 
‘cerc’, paide…a, ‘educaţie’). În perioada tinereţii sale, pe care tocmai o repudiază 
aici, Sf. augustin a avut în intenţie el însuşi să redacteze câte un tratat cores
punzător fiecăreia dintre ştiinţele liberale, în scopul declarat de a asi gura in
strucţia fiului său, adeodatus. tradiţia a reţinut sub numele lui augustin câteva 
opuscule cu titlurile De dialectica, De grammatica, De rhetorica şi De musica, 
pre cum şi un mic tratat Categoriae decem ex Aristotele decerptae. De altfel, în 
tratatul de hermeneutică creştină care este De doctrina Christiana, Sf. augustin 
recuperează multe din principiile disciplinelor liberale clasice, în special pe cele 
ale dialecticii şi retoricii. Vezi şi supra, nota 55 la Cartea I.

 2.  În numeroase întreceri poetice organizate în lumea culturală clasică, învin gătorii 
primeau, ca semn al victoriei, coroane de stejar sau de măslin, mai rar din foiţă 
de aur. numind aceste însemne prin termenul dispreţuitor „fân“, Sf. au gus tin 
subliniază valoarea lor derizorie şi efemeră, în comparaţie cu valorile eterne ale 
credinţei creştine.

 3.  Vezi supra, III, x, 18, şi notele corespunzătoare.
 4.  Cf. Ps. 106:47.
 5.  Ps. 50:14.
 6.  Vezi infra, V, viii, 14.
 7.  În original: ei quoque servans tori fidem, literal „iam păstrat fidelitatea patu lui“. 

După cum atestă augustin însuşi în De bono coniugali, V, concubinajul era o 
formă juridică îngăduită în dreptul roman al epocii, chiar dacă lipsită de toate 
efec tele dreptului familial. Deşi împăratul Constantin cel Mare a stabilit în anul 
320 că doar căsătoria legitimă va fi recunoscută juridic, totuşi legăturile mono
game dura bile au fost recunoscute informal în continuare, inclusiv de către 
biserică (cf. bernHart, p. 860).

 8.  În comparaţie cu mama sa, Monica, al cărei rol providenţial în propria con
vertire Sf. augustin îl ilustrează pe larg pe parcursul Confesiunilor, cealaltă fe
meie din viaţa sa este amintită doar în acest loc, în termeni totuşi reţinuţi şi 
decenţi. În urma acestei legături sa născut fiul lui augustin, adeodatus, pe care 
părintele său la urmărit cu afecţiune şi cu o atenţie ieşite din comun. Mort la 
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sfârşitul adoles cenţei, la vârsta de 17 ani (372–389), acest „fiu trupesc al păca
tului meu“ pare să fi fost dotat cu mari calităţi intelectuale, „întrecândui în 
inteligenţă pe mulţi oameni serioşi şi învăţaţi“ (Confesiuni, IX, vi, 14), după 
aprecierea tatălui său. În afară de locul citat, adeodatus mai apare încă o dată 
în aceeaşi carte a Confesiunilor, cap. xii, 29, în ziua morţii Monicăi. atât de 
mult îşi va fi iubit augustin fiul, încât îl va face conlocutorul său în dialogul 
De Magistro, una din operele redactate în primii ani de după convertire.

 9.  Instituţia haruspiciului (lat. haruspex) este o formă cultuală împrumutată de ro
mani de la etrusci. organizaţi întrun colegiu permanent, haruspicii erau con
sultaţi de oficialităţi înaintea unor decizii importante. tehnica lor mantică se 
în temeia pe prezicerea viitorului prin examinarea măruntaielor păsărilor jertfite. 
În primele secole ale imperiului, instituţia haruspiciilor capătă o importanţă mai 
mare, împăratul Claudius instituind funcţia de Haruspex Maximus. Primii îm
păraţi creştini interzic cu desăvârşire activitatea haruspiciilor, consideraţi vrăjitori. 
De altfel, în latina creştină termenul însuşi haruspex ajunge săi desemneze pe 
vrăji torii de orice fel. Chiar acest pasaj din Confesiuni este edificator pentru stadiul 
de decadenţă la care ajunseseră reprezentanţii târzii ai străvechilor practici păgâne. 

 10.  Cf. Ps. 73:26.
 11.  Cf. Ps. 73:27.
 12.  osea, 12:2.
 13.  În această perioadă a vieţii sale, augustin împărtăşea aversiunea maniheilor faţă 

de jertfele animale. aceştia considerau uciderea animalelor un păcat grav, întru
cât credeau că orice vieţuitoare deţine o participare la substanţa lui Dumnezeu. 

 14.  Pentru ai numi pe astrologi augustin foloseşte termenul mathematicus, între
buinţat cu această semnificaţie în latina clasică şi în cea târzie deopotrivă. 
termenii astrologus şi astrologia desemnau în mod indistinct pe toţi cei care se 
ocu pau cu cercetarea stelelor şi, respectiv, ştiinţa astrelor, în concurenţă cu 
astronomus şi astronomia. toţi aceşti termeni sunt în latină împrumuturi savante 
din limba greacă. În paragrafele următoare, astrologul mai este desemnat de 
augustin şi prin termenul genethliacus, literal ‘alcătuitorul de horoscoape’.

 15.  Ps. 41:5.
 16.  Ioan 5:14.
 17.  Mat. 16:27; rom. 2:6.
 18.  Ps. 51:19.
 19.  Mai târziu în cuprinsul Confesiunilor (VII, vi, 8), augustin revine asupra acestui 

„bărbat de o mare înţelepciune“ (vir sagax), detaliind rolul lui în limitarea dezas
trelor produse de ratăcirile sale. aici aflăm că se numea Vindicianus, personaj de 
altfel celebru ca medic în timpul domniei împăratului Valentinian I (364–375).

 20.  Proconsul era un funcţionar de rang foarte înalt, care reprezenta puterea sta tului 
roman întro provincie. recrutat din clasa patricienilor, el îndeplinise de regulă 
funcţia electivă de consul al romei. 
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 21.  1 Petr. 5:5. Iac. 4:6.
 22.  Celebru medic grec din secolul al Vlea î.Hr., considerat întemeietor al medicinei.
 23.  această putere oarbă a întâmplării (vis sortis) este invocată din nou de au gus tin 

în VI, vi, 8, întrun context problematic similar cu cel de aici. În această „forţă 
a hazardului“ bernHart vede un posibil ecou al teoriilor neoplatonice din 
domeniul manticii.

 24.  Vezi infra, VII, vii.
 25.  nebridius a fost unul dintre cei mai apropiaţi şi mai credincioşi prieteni şi 

însoţitori ai Sfântului augustin pe parcursul dificil al convertirii. Portretul său 
se între geşte mai jos în VI, vii, 11, x, 17, xv, 26; VII, iii, 3, vi, 8; VII, vi, 13 şi 
14; IX, iii, 6, iv, 7.

 26.  adică nouăsprezece ani.
 27.  Cf. rom. 5:5.
 28.  Cf. Ps. 94:1.
 29.  La această vârstă, pătruns încă de erezia maniheistă, augustin nu vede în actul 

botezului decât o simplă formalitate fără sens, mai ales dacă este săvâr şit fără 
participarea efectivă şi conştientă a subiectului. ulterior, Sf. augustin va atri bui 
botezului valoarea expiatorie absolută care se va oficializa în biserica tradiţională. 
În De adulterinis coniugis, I, xxvi, 33, de exemplu, afirmă ca „trebuie botezaţi şi 
copiii care nu pot să indice prin semne ceea ce doresc“.

 30.  Cf. Plâng. 5:17.
 31.  Ps. 42:12.
 32.  Cf. Ps. 139:11.
 33.  o situaţie în care lacrimile produc bucurie şi eliberare este relatată de augustin 

în IX, xii, cu ocazia morţii mamei sale, Monica.
 34.  eliptică şi cu un oarecare grad de ambiguitate semantică, fraza aceasta pune 

câteva probleme de interpretare. Întrucât opţiunea mea diferă de altele, pentru 
citi to rul răbdător şi binevoitor prezint aici, alături de originalul latinesc, alte 
trei versi uni moderne: An et fletus res amara est et prae fastidio rerum, quibus 
prius fruebamur, et tunc dum ab eis abhorremus, delectat? – „Dironsnous que 
les larmes sont ellesmêmes chose amère, mais que nous y trouvons une douceur 
à cause du dégout que nous inspirent les objets de nos anciennes jouissances, 
et tant que nous n’éprouvons plus pour ceuxci que de la répugnance?“ 
(LabrIoLLe) – „or is weeping, too, a bitter thing, becoming a pleasure only 
when the things we once enjoyed, turn loathsome and only as long as our dislike 
for them remains?“ (PIne‑CoFFIn) – „oder ist auch das Weinen selbst etwas 
bitteres, und wird uns nur wohl dabei vor Über druß an allem, was uns vordem 
ein Freugenuß gewesen, alsdann zum ekel geworden ist? (bernHart).

 35.  Cf. Iov 3:20.
 36.  asocierea sufocantă a unor trăiri polarizate şi contradictorii precum „greaţa de 

a trăi“ (taedium vitae) şi „teama de moarte“ (moriendi metus) a fost interpretată 
de exegeţi ca o prefigurare a uneia din marile teme tragice ale modernităţii.
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 37.  Ps. 25:15.
 38.  Sintagma citată aici de Sf. augustin face parte dintro odă a lui Horaţiu, în care 

poetul se adresează unei corăbii, implorândo săl ocrotească pe prietenul său 
Vergilius, în drumul său spre atena: Navis, quae tibi creditum / debes Vergilium 
finibus Atticis, reddas incolumem, precor, / es serves animae dimidium meae 
(Carmina, I, iii, 5–8).

 39.  Întregul pasaj are aspectul unui adevărat „poem al prieteniei“ (cum la inti tulat 
Pierre de Labriolle, unul dintre cei mai buni editori şi exegeţi ai Confesiunilor) şi 
prezintă o mare densitate literară şi filozofică. emoţia elegiacă şi subtilitatea anali
ticofilozofică se asociază aici spre a configura tema clasică a unui amor profanus, 
care aminteşte de semnificaţiile platonicianului agápe. tonalitatea tragică a discur
sului face ca identitatea sufletească a celor două spirite (animam meam et animam 
illius unam fuisse animam in duabus corporibus) să apară ca premisă a unei dureri 
cosmice în faţa morţii, văzută ca o ruinare a întregii lumi. De aici obsesia sfâşie
rii (dilaniatur; concissam et cruentem animam meam) şi a haosului (abyssus, tene
brae). o stare tensionată şi sufocantă generată de durerea pierderii prietenului şi 
de neputinţa consolării generează în plan retoric frecvenţa termenilor din sfera 
semantică a „plân sului“ şi „suferinţei“: luctus, fletus, motus, vulnus, dolus (şi dolor), 
lacrimae, infelicitas, amaritudo etc. Să mai remarcăm şi faptul că jocul inefabil al 
pronumelor (ego, tu, ille, aliter etc.), repetate obsesiv şi aşezate în locuri privilegi
ate ale frazei, subliniază şi el simbolistica păgână a morţii, percepută ca experienţă 
personală şi incomunicabilă. Când, mai târziu, în Retractationes, XI, va examina 
acest moment al vieţii sale pen tru ai recupera vreo eventuală semnificaţie creştină, 
augustin îl va califica laconic printrun singur cuvânt: ineptia! Mutaţia petrecută 
în perceperea şi interpretarea tribulaţiilor tinereţii este reprezentativă pentru pro
funda transformare pe care o obser văm în spiritul lui augustin odată cu adânci
rea sa în trăirea creştină a suferinţei omeneşti.

 40.  Frază cu tentă poematică. Pentru a sublinia acest caracter al contextului, în 
ediţia sa, bernHart orânduieşte secvenţa sub formă de versuri.

 41.  După cum aflăm din Contra Academicos, II, 2, augustin a plecat la Carta gina 
în anul 376. Cel cu care sa sfătuit în vederea acestei decizii şi care la şi spri jinit 
material să călătorească la Cartagina a fost prietenul său romanianus, amintit 
şi în Confesiuni de câteva ori. Vezi şi supra, nota 57 la Cartea a IIIa.

 42.  Cf. 2 tim. 4:3.
 43.  experienţa tragică a morţii nu la putut scoate pe tânărul augustin din mrejele 

ereziei maniheiste. Dimpotrivă, plăcerea speculaţiilor privitoare la natura divi
nităţii a acţionat ca un factor consolator. Fraza conţine o trimitere din Epistola 
a doua către Timotei, în care apostolul Pavel avertizează cu privire la toate 
falsele doctrine.

 44.  În original apare aici o formulare simetrică din punct de vedere sintactic, a 
cărei reproducere literală ar crea un efect tautologic: si non amaverit redamantem 
aut si amantem non redamaverit.
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 45.  Fac. 1:1.
 46.  Cf. Ps. 119:142.
 47.  Ps. 80:8.
 48.  Sufletul omenesc nuşi poate găsi liniştea în lucruri pământeşti, fie acestea şi 

frumoase. aceasta în virtutea principiului formulat de augustin în celebrul 
pream bul al Confesiunilor: inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te – 
„inima noastră este neliniştită până să se odihnească întru tine“.

 49.  În original: oriuntur et occidunt, literal „răsar şi apun“; verbele orior şi occido 
desemnează în latina clasică, cu precădere, cele două momente liminare ale 
traiectu lui solar, răsăritul şi asfinţitul. Prin urmare, întreaga frază referitoare la 
caracterul tre cător al creaturii se înscrie întrun orizont metaforic.

 50.  În original: Ecce sic peragitur et sermo noster per signa sonantia. Non enim erit totus 
sermo, si unum verbum non decedat, cum sonuerit partes suas, ut succedat aliud. Întro 
interpretare strict formală a acestui pasaj, putem spune că augustin formu lează 
aici, întrun mod intuitiv, disocierea saussureană referitoare la caracterul liniar al 
semnificantului semnului lingvistic. Datorită caracterului său materialsonor (signa 
sonantia), cuvintele nu pot alcătui un enunţ (sermo) decât prin succesiunea în timp 
a fiecărei unităţi sonore, silabă sau sunet (partes). Dar contextul general al dis
cursului augustinian în care ele sunt inserate conferă acestor distincţii semiologice 
o semnificaţie filozofică mai profundă. este vorba mai întâi de faptul că discursul 
sau vorbirea omenească în genere (sermo) este inclusă în rândul lucrurilor frumoase 
(pulchra), care sunt determinate de un impuls interior către perfecţiune (peragitur 
… sermo). remarcăm aici un accent finalist în definirea limbajului uman. Pe de 
altă parte însă, ca şi celelalte lucruri frumoase care atrag spiritul uman, nici împli
nirea în discurs a semnelor verbale nu trebuie să înrobească sufletul (anima), sub
jugândul simţurilor (sensus carnis), căci acestea sunt limitate prin natura lor şi nu 
pot opri lucrurile din parcursul pieritor trasat de Verbul divin care lea creat (ver
bum tuum … per quod creantur). Pentru alte aspecte ale „semiologiei“ augustiniene 
vezi şi supra, notele 27, 29, 41 şi 62 la Cartea I.

 51.  Secvenţa absurdescere in aure cordis tumultu vanitatis meae contine o moda litate 
metaforică proprie stilului lui augustin, adesea greu de perceput în chiar ter
menii ei de către sensibilitatea modernă. Mai jos, în V, i, 1, de exemplu, trans
punerea fidelă a unei asemenea metafore este practic imposibilă: Accipe 
sacrificium confessio num mearum de manu linguae meae („Primeşte, Doamne, 
jertfa mărturisirilor mele, aşa cum ţio înfăţişează limba mea“). Formula literală 
„Primeşte jertfa mărturisirilor mele din mâna limbii mele“, cu trimitere la ri
tualul sacrificial veterotestamentar, îi poate părea stranie şi nepotrivită unui 
cititor modern. un alt complex metaforic similar întâlnim la sfârşitul paragra
fului 8 din Cartea a VIa, cap. al vlea.

 52.  Cf. Ps. 102:13.
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 53.  Vezi supra, nota 50. reluând disocierea referitoare la nonsimultaneitatea sec
venţelor componente ale vorbirii, văzută ca activitate omenească desfăşurată în 
timp, Sf. augustin efectuează aici o interesantă mutaţie de perspectivă în medi
taţia asupra temei limbajului. Dacă, în buna tradiţie a gândirii aristotelice şi 
stoice, Sf. augustin se arată interesat de obicei de dimensiunea semantică a 
semnului, iată că aici el sesizează şi importanţa dimensiunii sintactice. Cu alte 
cuvinte, arată augus tin, simpla desemnare prin cuvinte a lucrurilor nu înseamnă 
încă limbaj, ci doar îmbinarea lor întrun enunţ complet asigură formularea şi 
transmiterea unei infor maţii despre lucruri. această deosebire între ceea ce am 
putea numi, cu termeni actuali, funcţia denominativă şi funcţia comunicativă a 
limbajului, adică între a numi (Ñnom£zein) şi a vorbi (lšgein), o găsim exprimată 
şi de Platon, în Sofistul, 262d: „De aceea şi spunem că a vorbi nu înseamnă doar 
a denumi, drept care am şi dat înlănţuirii acesteia numele de vorbire“ (trad. rom. 
de Constantin noica, în Pla ton, Opere, vol. VI, bucureşti, 1989, p. 377). Vezi 
şi supra, nota 50.

 54.  Is. 46:8.
 55.  Cf. Înţel. 5:7.
 56.  Cf. Ioan 6:33.
 57.  Ps. 19:6. acest important pasaj hristologic din Psalmul XIX a fost parafrazat în 

versuri de Sf. ambrozie, episcopul Milanului şi mentor spiritual al Sfântului 
augustin: Procedat e thalamo suo / Pudoris aula regia / Geminae gigas substantiae / 
Alacris ut currat viam. – „Să purceadă din cămara sa de nuntă / Palatul regal al 
buneicuviinţe, / uriaşul substanţei îngemănate, / Ca săşi străbată sprinten 
calea.“ Dată fiind însem nă tatea doctrinară a acestei teme, este mai mult decât 
probabil ca Sf. augustin să fi cunoscut bine aceste versuri.

 58.  Cf. Mat. 24:23.
 59.  Ioan 1:10.
 60.  1 tim. 1:15.
 61.  Cf. Ps. 4:3.
 62.  Ps. 72:9. În amplul său comentariu la Psaltire (Enarrationes in Psalmos, LXXII, 

15), augustin dă următoarea interpretare acestui pasaj biblic: „«Până la cer 
ridică gura lor şi cu limba lor străbat pământul» […] înseamnă […] că străbat 
toate lucrurile pământeşti […]. Gândirea omului trece dincolo de fragilitatea 
lucrurilor pământeşti […]. ei vorbesc cu trufie, îşi înalţă gura spre cer şi trec 
dincolo de pământ.“

 63.  Întâlnim aici o respingere clară a estetismului pur, ceea ce va deveni o con stantă 
a doctrinei estetice a Sfântului augustin. Ca de altfel în privinţa celor mai multe 
dintre opţiunile sale teoretice, şi în privinţa concepţiei estetice augustin este 
deopotrivă un continuator şi un precursor; căci, după cum afirmă un istoric al 
teoriilor estetice, lucrările lui augustin „sunt străbătute de firele esteticii antice 
şi din ele ies la iveală firele esteticii medievale“ (Wladyslaw tatarkiewicz, Istoria 
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esteticii, vol. II, Estetica medievală, trad. de Sorin Mărculescu, Meridiane, 
bucureşti, 1978, p. 74).

 64.  Prin substantivele decus, ‘podoabă’, dar şi ‘distincţie’, şi species, ‘chip, formă’, 
dar şi ‘strălucire, frumuseţe’, augustin desemnează aici două din calităţile in
trinseci ale obiectului estetic în concepţia antică. În lucrarea sa De natura boni, 
III, sunt indicate în plus modus, ‘măsura, proporţia’, şi ordo, ‘ordinea’. 

 65.  În prima tinereţe, ca profesor de retorică, augustin a fost mult mai preocu pat 
de problemele estetice decât ulterior. După cum rezultă din acest pasaj din Con
fesiuni, prima sa lucrare, De pulchro et apto, redactată în jurul anului 380, deci 
cu aproape douăzeci de ani înaintea Confesiunilor, era în mod special dedicată 
definirii frumosului. această primă lucrare a Sfântului augustin nu sa păstrat. 
În aceeaşi sferă de preocupări se înscriu şi alte lucrări de tinereţe, precum De 
ordine (cca 386) şi De musica (cca 390). unii exegeţi apreciază că sistemul es
tetic augustinian, conturat înaintea convertirii sale depline la creştinism, are un 
caracter eclectic, îmbinând idei şi disocieri din stoicism şi platonism. o puter
nică influenţă a exercitat asupra gândirii sale în această privinţă tratatul Despre 
frumos al lui Plotin, prin orientarea acestuia spre transcendental (vezi P. Henry, 
Plotin et l’Occident, Louvain, 1934, passim). În privinţa distincţiei centrale a 
tratatului său, enunţată de augustin chiar prin titlu, cea dintre frumosul pro
priuzis (pulchrum) şi frumosul rezultat din adec varea sau potrivirea proporţi
onată a părţilor (aptum), trebuie spus că, deşi ea îşi are originea în gândirea 
unor esteticieni elenistici, Sf. augustin este primul care o for mulează în mod 
limpede şi tranşant (vezi Wladyslaw tatarkiewicz, op. cit., p. 78). această rela
ţie poate fi văzută însă şi ca un ecou îndepărtat al formulei lui Pla ton din 
Banchetul: kalÕn kaˆ ƒkanÒn ‘frumosul şi bineproporţionatul’. Pe de altă parte, 
K. Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, III, 1928, p. 75, citat de 
bernHart, p. 861, remarcă faptul că, în conceptul său de frumos, augustin 
este mult mai apropiat de perspectiva vechilor pitagoricieni, care percepeau 
frumo sul în relaţie nu cu simţurile (a‡sqhsij), ci cu înţelegerea raţională (noàj).

 66.  Cf. Mat. 10:30.
 67.  efes. 14:14.
 68.  În original: errabam typho et circumferebar omni vento et nimis occulte guber nabar 

abs te, o concentrată formulare metaforică a temei centrale a Confesiunilor. 
asemenea unui bun cârmaci, Dumnezeu conduce către limanul predestinat 
corabia celui aflat la bunulplac al orgoliilor şi patimilor omeneşti; itinerarul 
acestei frămân tate curse şi semnificaţiile ascunse ale planului divin rămân însă 
ascunse înţelegerii omului. 

 69.  acest paragraf conţine o subtilă analiză a felului cum se construieşte o repu taţie 
publică, oricând şi oriunde. am spune că, deşi acest procedeu priveşte mai ales 
falsele valori, uneori chiar valorile adevărate trebuie, pentru a se face recunos
cute, să se supună judecăţii subiective a mulţimii.
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 70.  În original, forţa creatoare a lui Dumnezeu este desemnată prin termenul ars, 
fără nici o determinare atributivă.

 71.  Cf. Ps. 72:18.
 72.  Conform doctrinei maniheiste, împărtăşită de augustin la acea dată, orice lucru 

real avea o natură corporală, chiar dacă unele dintre realităţile corporale, pre
cum sufletele şi Dumnezeu însuşi, erau mai pure decât celelalte.

 73.  Pasajul reprezintă o parafrazare a ideilor maniheiste care pe atunci stăpâ neau 
gândirea lui augustin. Manes şi adepţii săi nu admiteau caracterul imaterial al 
spiritului, căci pentru ei nu existau realităţi superioare corpurilor. această idee 
ma niheistă explică în parte estetismul manifest al concepţiei pe care o avea 
despre fru mos tânărul augustin. 

 74.  1 Cor. 8:6.
 75.  Postularea existenţei substanţiale a două forţe egale este ideea centrală a con

cepţiei maniheiste. Când o reia în De haeresibus, XLVI, pentru a o combate, 
au gustin formulează astfel această idee: duas naturas atque substantias, boni 
scilicet et mali – „(există) două naturi sau substanţe, adică cea a binelui şi cea a 
răului“. Cât priveşte termenii monas şi dyas, aceştia sunt împrumuturi termi
nologice din lexicul filozofic grecesc: gr. mÒnaj, ‘unitate’, şi dÚaj, ‘cuplu; dua
litate’, îi găsim ca ter meni centrali la filozofii pitagoreici, dar şi la marii filozofi 
Platon, aristotel şi alţii. Pentru amănunte referitoare la diversele valori seman
tice ale acetor termeni, vezi Francis e. Peters, Termenii filozofiei greceşti, trad. 
de Dragan Stoianovici, Humanitas, 1993, pp. 69 şi 173. Conform atestărilor 
din dicţionare, Sf. augustin pare să fi fost primul care a utilizat în latineşte 
substantivul dyas, pe când monas apare întrebuinţat şi de Macrobius.

 76.  referire la doctrina maniheistă: sufletul raţional al omului este etern, întru cât 
este o parte din substanţa divină.

 77.  Pentru distincţia terminologică între „nelegiuire“ şi „ticăloşie“ (facinus/flagi
tium), vezi supra, III, viii, 16 şi nota 43 la Cartea a IIIa.

 78.  Ps. 19:29.
 79.  Ioan 1:16.
 80.  Ioan 1:9.
 81.  Iac. 1:17.
 82.  1 Petr. 5:5.
 83.  Din nou o referire la doctrina maniheistă: sufletul omenesc este un amestec de 

bine şi de rău, cu toate că are o origine divină. Cf. în această privinţă mai jos, 
VIII, x, 22, şi De haersibus, 46.

 84.  În original: resistebas ventosae cervici meae, exprimare metaforică al cărei sens 
literal ar putea fi formulat astfel: „te împotriveai cerbiciei mele furtunoase“.

 85.  Cf. Ps. 78:39.
 86.  În original, ambulando ambulabam, literal „rătăcind rătăceam“, un fel de „com

plement intern“ nespecific limbii latine clasice, este o construcţie tipică limbii 
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ebraice, devenită topos retoric comun în stilul biblic latinesc, precum şi în cel 
al multor limbi moderne, inclusiv limba română.

 87.  Conform principiilor maniheiste, puterea întunericului îl obligă pe om la rău 
prin corpul său, care este partea sa dumnezeiască.

 88.  Formulare succintă a doctrinei despre liberularbitru, dezvoltată de Sf. au gus
tin ulterior.

 89.  Cf. supra, nota 65.
 90.  Ioan 3:29.
 91.  Cf. Ps. 51:10.
 92.  Deşi vorbeşte cu sarcasm despre excesul de autoritate conferit Categoriilor lui 

aristotel de către savanţii epocii sale, trebuie spus că augustin însuşi a fost 
mar cat de lectura acestei cărţi. Între tratatele cu caracter didactic elaborate de 
augustin între anii 387 şi 391, alături de De musica, De dialectica şi De rhetorica 
figurează şi un comentariu cunoscut sub numele Categoriae decem ex Aristotele 
decerptae, de a cărui autenticitate însă mulţi cercetători se îndoiesc (vezi Pierre 
de Labriolle, His toire de la littérature latine chrétienne, ed. cit., tabloul nr. 8,  
p. 715). traduse în limba latină de Marius Victorinus, savant de mare autori
tate, respectat foarte mult de augustin (vezi infra, VIII, ii şi iv), Categoriile lui 
aristotel au exercitat, în spe cial prin filiera interpretărilor lui boetius, o influ
enţă capitală asupra logicii medievale.

 93.  Distincţiile terminologice nu sunt aici foarte nete. termenului categoria, utilizat 
în desemnarea titlului lucrării lui aristotel, este substituit de genus, utilizat înde
obşte, în alternanţă cu praedicamentum, pentru a reda conţinutul filozofic al gr. 
kathgor…a (< gr. kathgoršw, ‘a vorbi pe larg despre ceva; a exprima, a semnifica, 
a afirma’). numele celor zece categorii aristotelice au suferit metamorfoze extrem 
de interesante în dinamica terminologiei filozofice latineşti medievale, din 
antichitatea târzie şi până în scolastică. Fără să intru în amănunte specioase, voi 
menţiona totuşi că, dacă la aristotel categoriile apar lexicalizate sub forma inte
rogativă, ca întrebări puse fiinţei (tÕ Ôn), întreaga tradiţie europeană ulterioară se 
întemeiază pe o struc tură lexicală nominală, impusă de aspectul morfologic al 
echivalentelor latineşti. Cea dintâi încercare de creare în limba română a unor 
termeni filozofici adecvaţi pentru această sferă a făcuto Dimitrie Cantemir în 
Divanul: după modelul latinesc, primul nostru filozof modelează ter meni precum 
ceinţă (lat. quidditas), câtinţă (lat. quantitas) sau feldeinţă (lat. qualitas).

 94.  Cf. Fac. 3:18.
 95.  În original: Dorsum enim habebam ad lumen et ad ea, quae inluminantur, faciem: 

unde ipsa facies mea, qua inluminata cernebam, non inluminabatur. este foarte 
transparent aici un ecou al celebrului motiv platonician al peşterii.

 96.  Deşi cunoaşte şi foloseşte adesea şi termenii curenţi astăzi pentru a desemna 
disciplinele amintite, augustin întrebuinţează aici următoarele sintagme: ars 
loquen di (retorica), ars disserendi (dialectica), de dimensionibus figurarum 
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(geometria), de musicis (muzica), de numeris (aritmetica). Despre artele liberale 
în ansamblul lor, vezi şi supra, nota 1, precum şi nota 55 la Cartea I.

 97.  Cf. Ps. 59:10.
 98.  Luc. 15:13.
 99.  Dacă avem în vedere faptul că, adresânduse lui Dumnezeu, augustin caută 

săşi reprime orice formă de orgoliu, atunci această trimitere la succesele sale 
de ma gis tru trebuie privită ca o mărturie obiectivă. oricum, aspectul sistema
tic şi riguros în care sunt redactate atât lucrările sale doctrinare, cât şi micile 
tratate din tinereţe de dicate artelor liberale ne întăreşte convingerea că augustin 
a fost un strălucit profesor.

 100.  Sintagma humanum magisterium se referă la educaţia omenească obişnuită. Fără 
să dispreţuiască deloc virtuţile paideii clasice, Sf. augustin arată însă că adevă
rata cunoaştere, cea a lucrurilor esenţiale, ne vine din partea unui Magister 
interior, un învăţător lăuntric, care locuieşte în adâncul sufletului nostru şi se 
identifică cu persoana lui Isus Hristos. această temă este pe larg tratată în dia
logul de tinereţe De Magistro, scris în anul 389.

 101.  Cf. Ps. 17:8.
 102.  Isa. 46:4.
 103.  În original, secvenţa quia inde aversi sumus, perversi sumus conţine o struc tură 

extrem de expresivă, construită prin contrapunerea simetrică a două verbe cu 
acelaşi radical, avertere, ‘a se întoarce, a se îndepărta’, şi pervertere, ‘a se prăbuşi 
(în rău)’. această figură etimologicosintactică se continuă în propoziţia urmă
toare, unde apar alte două verbe cu acelaşi radical, însă diferenţiate semantic 
prin prefixe diferite: revertamur … ut non evertamur – „să ne întoarcem … ca 
să nu fim nimiciţi’.

Cartea a V‑a

 1.  Formula de aici (sacrificium confessionum mearum) apare, uşor modificată, la 
începutul multor cărţi ale Confesiunilor: confitear tibi dedecora mea in laude tua 
(IV, i, 1), (confitear misericordias tuas super me (VIII, i, 1), sacrificem tibi famu
latum cogitationis et linguae meae (XI, ii, 2), vovi tibi sacrificium confessionis in 
his litteris (XII, xxiv, 33) etc. Prezentarea Confesiunilor ca jertfă votivă este 
considerată de repu taţi exegeţi axul compoziţional al întregii opere. Vezi în 
acest sens Jos. Stiglmayr, „Das Werk des augustinischen Confessionen mit einem 
opferlübde besiegelt“, în Zeitschrift für Aszese und Mystik, V, iulie, 1930, pp. 
234 şi urm.

 2.  În original: de manu linguae meae, literal ‘din mâna limbii mele’, exprimare 
metaforică tipică stilului Sfântului augustin.

 3.  Cf. Ps. 54:8.
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  4.  Cf. Ps. 6:3.
 5.  Ps. 35:10.
 6.  Ps. 19:7.
 7.  Ca părţi din creaţia mirabilă a lui Dumnezeu, entităţile corporale pot şi ele servi 

drept trepte ale unei cunoaşteri superioare. acest principiu al gnoseologiei augus
tiniene îl găsim formulat mai explicit în De vera religione, XXIV, 45: Ipsis carna
libus formis; quibus detinemur, nitendum est ad eas cognoscendas quae caro non 
nuntiat – „trebuie să ne străduim să înţelegem acele lucruri pe care trupul nu 
ni le face cunoscute nici măcar prin formele carnale de care suntem dominaţi“.

 8.  În concordanţă cu teoria sa despre frumos, expusă pe scurt în cartea ante rioară, 
augustin afirmă aici că lumea ca întreg este frumoasă prin armonia dintre părţile 
luminoase şi cele întunecoase. Cu aceeaşi trimitere la orizontul moral, această 
imagine o regăsim în De civitate Dei, X, 23: Sicut pictura cum colore nigro, loco 
suo posita, ita universitas rerum, ei quis possit intueri, etiam cum peccatoribus 
pulchra est, quamvis per se ipsos consideratos deformitas turpet – „La fel cum întro 
pictură părţile întunecoase îi pun în evidenţă frumuseţea dacă o privim dintro 
poziţie potrivită, tot astfel şi universul rămâne frumos chiar şi cu cei păcătoşi, 
cu toate că, dacăi pri vim în sine, urâţenia lor ne dezgustă“.

 9.  Substantivul latinesc imperium, al cărui sens primar este cel de ‘comandament, 
poruncă’ deţinea încă din latina clasică şi sensul de ‘stăpânire, regat, împărăţie’; 
în contextul de aici, traducerea ar putea actualiza şi cel deal doilea sens.

 10.  1 tim. 3:7.
 11.  În anul 400, la aproximativ doi ani după redactarea Confesiunilor, augustin a 

scris un amplu tratat în treizeci şi trei de cărţi, Contra Faustum Manichaeum, 
în care respinge pe larg şi punct cu punct întreaga doctrină a acestui teoretician 
mani heu. Din prima parte a acestei cărţi, compusă sub formă de dialog, aflăm 
că Faustus se născuse în jurul anului 350, în oraşul Milevum din numidia, şi 
că era dotat cu o mare inteligenţă şi cu talent oratoric. Din De civitate Dei, XV, 
26, mai aflăm că Faustus a fost autorul unei cărţi în care argumenta împotriva 
interpretării creştine a Vechiului testament, precum şi împotriva doctrinei 
creştine în general, aşa cum se conturase ea în epistolele Sfântului apostol Pavel. 
În anul 400, când augustin a redactat ampla sa lucrare polemică antimaniheistă 
(Contra Faustum Manichaeum), Faustus era deja mort. Pe baza acestei opere 
augustiniene, precum şi a Epistolei a LXXXIIa, doctrina lui Faustus a putut fi 
reconstituită destul de complet (vezi e. de Stoop, Essai sur la diffusion du 
Manichéisme dans l’Empire Romain, Gent, 1909, şi P. alfaric, L’Evo lution intel
lectuelle de Saint Augustin, I, Du Manichéisme au Néoplatonisme, 1918.

 12.  Înţel. 13:9.
 13.  Cf. Ps. 138:6.
 14.  Cf. Ps. 34:9.
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 15.  Ps. 8:8–9. Conţinutul acestor versete psalmice, inserat de augustin în dis cursul 
său, este interpretat în Enarrationes in Psalmos, VIII, 13, după cum urmează: 
„Prin «dobitoacele câmpiei» se înţeleg mai exact oamenii care se bucură de 
plăcerea trupului […]. Câmpia este de fapt drumul larg ce conduce către moarte. 
În «păsă rile cerului» îi recunoşti pe cei trufaşi […]. «Peştii mării» sunt cei cu
vioşi care străbat «cărările mării», adică cercetează lucrurile vremelnice în adânca 
taină a acestei lumi.“

 16.  Cf. Ps. 147:5.
 17.  1 Cor. 1:30.
 18.  rom. 1:21.
 19.  rom. 1:21.
 20.  rom. 1:23.
 21.  rom. 1:25.
 22.  În textul original apare adjectivul Manichaeus. Că augustin se referă chiar la 

ereziarhul Manes este un fapt justificat de conjecturi augustiniene; cf., de exem
plu, De agone christiano, XXX: nescio qui Manes vel Manichaeus. Deşi nu sa 
păstrat nici una, scrieri ale lui Manes au circulat în antichitate; chiar şi augustin 
face dese referiri la ele în cele treisprezece lucrări antimaniheiste pe care lea 
scris. Despre viaţa lui Manes vezi şi supra, nota 22 la Cartea a IIIa.

 23.  Sintagma saecularis sapientia desemnează de regulă filozofia clasică precreş tină, 
pe care Sf. augustin nu a respinso niciodată în întregime şi ale cărei victorii 
lea asimilat de altfel în sinteza sa personală.

 24.  Cf. rom. 1:21.
 25.  Cf. 2 Cor. 6:10.
 26.  Înţel. 11:20.
 27.  Iov 28:28.
 28.  Pentru acest element central al doctrinei maniheiste, vezi supra, III, iv, 13 şi 

nota corespunzătoare.
 29.  expresia forma doctrinae pietatis desemnează componenta esenţială a doctri nei 

creştine, şi anume salvarea sufletului.
 30.  Iubirea (caritas) este dragostea „îndelung răbdătoare“ despre care vorbeşte Sf. 

Pavel în Epistola I către corinteni, cap. 13.
 31.  Cf. efes. 4:13–14.
 32.  Ideea exprimată pe scurt aici a fost dezvoltată de augustin întro importantă 

lucrare de tinereţe, dialogul De Magistro. analizând pe larg natura semiologică 
a vor birii omeneşti, el conchide în finalul dialogului că prin semnele verbale 
învă ţătorii noştri nu fac altceva decât să ne avertizeze (admonere), să ne îndrume 
spiritul de la lucrurile exterioare (foris) către adevărul lor, care este lăuntric. 
Singurul nostru învăţător al adevărului este Învăţătorul lăuntric, Isus Hristos, 
care ne învaţă adevă rul (verum docere), îndrumândune săl căutăm în 



 Cartea a V‑a 769

eternitatea Verbului divin. o scurtă reluare a acestei teme o regăsim în 
Confesiuni, XI, viii. Vezi şi supra, nota 100 la Cartea a IVa.

 33.  acest pasaj este deosebit de important ca expresie a atitudinii lui augustin faţă 
de problema raportului dintre estetică şi adevăr în cadrul discursului. respingând 
deopotrivă retorismul gratuit în care decăzuse retorica antică şi dispreţul arătat 
faţă de stilul elegant de către autorii creştini din primele secole, augustin con
sideră că, în calitate de criteriu de evaluare, adevărul conţinutului discursului 
prevalează asupra formei acestuia, care nu este însă nici ea indiferentă. Prin 
această opţiune, au gustin acordă stilului umil o valoare egală cu cea a stilului 
înalt; mai mult decât atât, vorbirea populară (sermo rusticus) este considerată 
aptă de a exprima aceleaşi conţinu turi ca şi limba literară (sermo urbanus). 
exegeţii au constatat de altfel că limba şi stilul Sfântului augustin, rămânând 
în linii mari în cadrele latinei clasice, sunt puternic influenţate, mai ales în 
privinţa lexicului şi a sintaxei, de latina numită vulgară.

 34.  Cf. Ps. 50:21.
 35.  Cf. Fapte: 8:21.
 36.  În original: temperantia confitentis animi. În ciuda repulsiei pe care o are în 

momentul scrierii Confesiunilor faţă de propriile rătăciri maniheiste din tinereţe 
şi faţă de reprezentanţii sectei, augustin manifestă aici destulă obiectivitate şi 
spirit de dreptate ca să recunoască calităţile umane şi intelectuale intrinseci ale 
adversarilor săi. 

 37.  Cf. Ps. 18:6.
 38.  Cf. Ioil, 2:26.
 39.  Cf. Ps. 37:23.
 40.  Ps. 142:6.
 41.  această frază conţine o prefigurare alegorică a botezului care va urma, indi când 

încă o dată rolul covârşitor jucat de Monica în determinarea acestei decizii.
 42.  Sfântul Ciprian, episcop de Cartagina şi unul din importanţii autori ai pa tris ticii 

latine, sa născut în anul 210 (aprox.) şi a fost martirizat în 258 sub împăratul 
Valerian. Convertirea sa la creştinism are multe similitudini cu dramatica con
vertire a Sfântului augustin. Substantivul memoria întrebuinţat în context că
pătase în latina creştină semnificaţia de ‘monument funerar; capelă’. unii 
apreciază că lăcaşul de cult despre care vorbeşte aici augustin, aşezat undeva 
aproape de malul mării, ar fi „cea mai veche biserică ridicată la Cartagina în 
onoarea Sfântului Ciprian“ (Paul Mon ceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chréti
enne, vol. II, Paris, 1902, p. 384).

 43.  În original: exaudiens cardinem desiderii. Substantivul cardo, inis înseamnă 
‘ţâţâna (uşii)’ şi, prin extensie, ‘elementul principal întro alcătuire’. expre sia 
originală conţine prin urmare o metaforă. Cea mai mare dorinţă a Monicăi era 
săşi vadă fiul cu conştiinţa împăcată şi solicitând botezul.
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 44.  În original remarcăm din nou o secvenţă cu încărcătură metaforică: illius car nale 
desiderium iusto dolorum flagello vapularet.

 45.  era în anul 383.
 46.  În original, expresia flagello aegritudinis corporalis trimite la acelaşi intertext 

metaforic cu conotaţii biblice. Cuvântul flagellum, ‘bici’, este adesea utilizat în 
biblie, în special în cărţile profetice, pentru a semnifica mânia pedepsitoare a 
lui Dumnezeu. 

 47.  Iov, 7:9.
 48.  Cf. 1 Cor. 15:22.
 49.  Cf. efes. 2:16.
 50.  În concepţia maniheilor, Isus Hristos nu a avut o realitate corporalistorică, 

întrucât contactul cu materia, văzută ca sediu al răului, iar fi contaminat fiinţa 
divină. Pentru adepţii acestei secte, inclusiv faptul istoric al răstignirii nu a fost 
decât o aparenţă. De aici aluzia lui augustin la „fiinţa fantomatică“ a lui Isus 
Hristos.

 51.  Cf. Mat. 25:41.
 52.  Vezi supra, I, xi, 17.
 53.  această moarte dublă (bis mori) se referă la posibila dispariţie deopotrivă a 

corpului şi a sufletului, în condiţiile în care augustin nu primise încă botezul 
şi se zbătea in marasmul unei vieţi dezordonate şi al unor trăiri contradictorii.

 54.  Prin prezenţa în acelaşi context, cu referire atât la naşterea spirituală, cât şi la 
naşterea fizică, a două din verbele latineşti cu cea mai mare concreteţe în desem
na rea actului naşterii (parturio, ‘a fi în durerile facerii; a se screme’, şi pario, ‘a 
zămisli, a naşte’), textul original vădeşte o violenţă a imaginii greu de transpus 
în traducere: … quid erga me habebat animi et quanto maiore sollicitudine me 
parturiebat spiritu, quam carne pepererat.

 55.  Ps. 51:19.
 56.  Substantivul latinesc eleemosyna, ae sau eleemosynae, arum, cu semnificaţia ‘po

mană’, este atestat exclusiv la autori creştini precum tertullianus, Hieronymus 
sau augustin şi este un împrumut din limba greacă. În Septuaginta, ca şi în 
origina lul noului testament, gr. ™lhemosÚnh semnifică noţiunea ‘milă, com
pasiune’, ca în greaca clasică, dar este întrebuinţat şi cu sensul ‘dar oferit săra
cilor din caritate’, sens care se va generaliza în greaca creştină. termenul 
pomană, prin care în româ neşte numim acest concept, este un împrumut din 
slavona ecleziastică, sensul eti mologic primar al acestui împrumut fiind cel de 
‘memorie’ şi, prin extensie, ‘monument ridicat sau gest făcut în memoria cuiva’. 
Dicţionarele etimologice ale limbilor europene presupun existenţa în latina po
pulară târzie a unui neatestat *alemosina, care explica forme precum fr. aumône, 
engl. alms, germ. Almosen, ter meni curenţi în aceste limbi pentru noţiunea în cauză.

 57.  În latina clasică, precreştină, substantivul neutru altar (altare sau altarium, 
întrebuinţat aproape exclusiv în forma de plural altaria) desemna partea cea 
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mai importantă din incinta sacră, locul propriuzis, de obicei un bloc de piatră, 
pe care se săvârşea imolarea rituală a animalelor. acest termen a fost menţinut 
şi în latina creştină, unde, utilizat doar în forma de singular, desemnează incinta 
sacră din interiorul bisericii. Cuvântul a fost moştenit în toate limbile romanice, 
inclusiv în limba română: subst. altariu, în concurenţă cu forma oltariu (împru
mutat din slavonă, care, la rândul ei, la împrumutat din latină), îl găsim atestat 
în cele mai vechi traduceri româneşti biblice din secolul al XVIlea. În termi
nologia bisericească românească întâlnim însă şi un reflex al tradiţiei greceşti, 
căci scriitorii creştini greci au evitat să desemneze altarul creştin cu termenii 
păgâni bomÒj sau ™sc£ra, prefe rând termenul din Septuaginta qusiast»rion  
(< gr. qus…a, ‘jertfă’), căruia iau con ferit conotaţii exclusiv creştine; în special 
începând cu secolul al XVIIlea, în tex tele religioase româneşti, şi cu precădere 
în cele biblice, se întrebuinţa curent termenul jertfelnic (sau jârtăvnic), împru
mutat din slavona ecleziastică, unde fusese creat prin calchierea gr. qusias-

t»rion. odată cu modernizarea şi occidentalizarea culturii ro mâ neşti, termenul 
latin şi romanic altar tinde să elimine definitiv pe jertfelnic, inclu siv în zonele 
cele mai conservatoare ale stilului bisericesc românesc actual.

 58.  acest pasaj, alături de numeroase altele, pare să verifice afirmaţia lui F. van der 
Meer, Augustin als Seelsorger, Köln, 1951, p. 404, conform căreia, în serviciul 
divin din biserică, augustin preţuia mai mult decât aspectele ritualsacramen
tale „eternul dialog dintre Dumnezeu şi om“.

 59.  Cuvântul chirographum, întrebuinţat aici de augustin, are semnificaţiile ‘scris 
de mână; semnătură’ şi, prin extensie, ‘obligaţie sau angajament scris de mâna 
cuiva’, fiind un împrumut din limba greacă; grecescul ceirÒgrafon este de altfel 
modelul lexical după care a fost creat latinescul manuscriptum.

 60.  Cf. Ps. 118:1.
 61.  Ps. 116:16.
 62.  Pentru treptele ierarhice din secta maniheilor, vezi supra, nota 54 la Cartea a 

IIIa. Doctrina lui Manes îi obliga pe aceşti „aleşi“ la o viaţă ascetică şi la o 
disci plină foarte severă. Dar, după cum relatează augustin însuşi în De moribus 
Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, lucrare elaborată şi ea în prima 
tinereţe (cca 388–389), mulţi dintre ei se abăteau frecvent de la aceste obligaţii.

 63.  Cf. Ps. 41:5.
 64.  Cf. Fac. 17:1.
 65.  aici, ca şi mai sus, IV, xv, 26, augustin invocă doctrina maniheistă con form 

căreia, în măsura în care sufletul omului este participant la esenţa lui Dumne
zeu, păcatele omului sunt păcate ale lui Dumnezeu. acest raţionament blasfe
mator este respins de augustin în De duabus animabus, XII, 18.

 66.  Cf. Ps. 141:3–4.
 67.  LabrIoLLe, nota 1, p. 108, semnalează aici un joc de cuvinte practicat de 

augustin în legătură cu intertextul biblic. adjectivul latinesc electus (participiu 
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per fect al verbului eligo, ‘a alege’) desemna în mod curent unul din rangurile 
impor tante din ierarhia sectei maniheilor. Însă acelaşi participiu, de data aceasta 
cu valoare substantivală, îl regăsim în Psalmul 141:4, deja citat de augustin, 
întrun context care în Vulgata se prezintă astfel: non comunicabo cum electis 
earum, literal „nu voi lua parte la opţiunile lor“ (pentru semnificaţia originară 
din textul ebraic, cf. versiu nea raDu–GaL.: nici să mănânc la ospeţele lor. Pentru 
contemporanii avizaţi ai Sfântului augustin, această figură retorică era probabil 
foarte transparentă.

 68.  Sub numele generic „academicii“ sau, mai frecvent, „noua academie“ se înţe
lege şcoala filozofică sceptică, unul dintre cele mai importante şi mai bine 
contu rate curente ale gândirii postaristotelice. Majoritatea informaţiilor despre 
filozofii sceptici neau fost transmise de Diogenes Laertios, în lucrarea Despre 
vieţile şi doc trinele filozofilor. Se consideră că scepticismul antic sa prezentat în 
istorie prin succesiunea a patru şcoli principale, numite după corifeii lor: şcoala 
lui arcesilaos (cca 375–240 î.Hr.), a lui Carneades (cca 219–129 î.Hr.), a lui 
Clito machos (cca 175–110 î.Hr.) şi cea a lui Philon din Larissa (cca 148–80 
î.Hr.). Cele mai importante scrieri de filozofie sceptică păstrate sunt cele ale lui 
Sextus empiricus (secolul al IIlea d.Hr.). Cercetătorii care au studiat sursele 
de informare ale lui augustin consideră că el a cunoscut ideile scepticismului 
filozofic din operele lui Cicero, în special din lucrarea acestuia Academica, re
dactată în anul 45 î.Hr.

 69.  Scepticismul absolut, cuprins în această formulă, se potriveşte gândirii lui 
arcesilaos, fondatorul „noii academii“. alţi sceptici, precum Carneades sau 
Clito ma chos, înclină spre un scepticism moderat: nici o opinie referitoare la 
adevărul lucrurilor nu este adevărată, ci toate sunt mai mult sau mai puţin 
probabile. Vezi şi nota anterioară.

 70.  Deşi destul de mulţi, maniheii îşi practicau credinţa în Imperiul roman în mod 
clandestin. oficial, maniheismul a fost interzis în africa printrun decret al lui 
Diocleţian din anul 292. Sub acuzaţia de tulburare a ordinii publice, maniheismul 
a fost din nou interzis la roma, în anul 372, de împăraţii Valentinian şi Valens.

 71.  Fac. 24:3.
 72.  „Potrivit maniheilor, în vreme ce regiunea luminoasă se opune celei a întune

ricului, fiind infinită în toate direcţiile, regiunea tenebrelor este limitată şi în 
partea superioară prin prezenţa unui vid nelimitat“ (orSa, p. 89, nota 8). o 
altă reprezentare mitică, atribuită lui Manes însuşi, este rezumată de H.H. 
Schaerer, în Die Religion in Geschichte und Gegenwart, vol. III, tübingen, 1965, 
astfel: „La începutul lucrurilor sfera luminii şi sfera întunericului se opuneau 
una alteia, astfel încât sfera luminii tindea spre înălţimi, în timp ce sfera întu
nericului ieşea din adân curi şi se înfigea în ea asemenea unui vârf de săgeată.“

 73.  este în afară de orice îndoială faptul că sintagma catholica fides nu avea la Sf. 
augustin, ca de altfel încă multă vreme după aceea, semnificaţia ecleziologică 
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şi culturală modernă. adjectivul latin catholicus era întrebuinţat cu sensul ‘ge
neral, universal’, pe care gr. kaqolikÒj îl avea încă în terminologia filozofică 
grecească. În genere, în literatura patristică latină, calificativul catholicus, cu 
sensul indicat mai sus, desemna doctrina creştină oficială, apostolică, în opo
ziţie cu multiplele disi denţe sectare din primele secole ale erei creştine.

 74.  adjectivul spiritalis se opune, conform tradiţiei pauline, lui carnalis (cf. rom. 
7:14 şi 15:17; 1 Cor. 2:14 etc.). „Cei înzestraţi cu Sfântul Duh“ sunt aici 
creştinii, din comunitatea cărora augustin se excludea pe moment, dată fiind 
concepţia mani heistă, de care era încă stăpânit.

 75.  În afară de această menţiune a Sfântului augustin, despre acest polemist creştin 
nu există alte informaţii.

 76.  Cu aproape zece ani înainte de redactarea Confesiunilor, în lucrarea De mori bus 
Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, I, xxix, 61, augustin adresează 
maniheilor o obiecţie similară: Proferendum est namque tibi alius codex eamdem 
con tinens […] ubi sola desint quae inmissa esse criminaris – „trebuie să prezinţi 
un alt codice care conţine aceste [texte sfinte] în care să lipsească însă părţile 
care susţii că au fost introduse [ulterior]“.

 77.  Vezi supra, III, iii, 5.
 78.  Cf. Ps. 139:22.
 79.  Ps. 73:27.
 80.  În cel mai autentic spirit evanghelic, augustin se arată neînduplecat faţă de păcat, 

dar îngăduitor faţă de cei care păcătuiesc, afirmând că Dumnezeu primeşte la sine 
pe oricine se desparte de păcatul său; blândeţe şi îngăduinţă manifestate de 
augustin chiar şi faţă de manihei, ca unul care cunoaşte din proprie experienţă 
cât de greu este de aflat adevărul. Întruna din lucrările sale polemice, redactate 
înainte de Confesiuni, augustin se exprimă astfel: „Să se înfurie împotriva voastră 
doar aceia care nu ştiu câtă strădanie îţi trebuie ca să afli adevărul şi cât de greu 
este să te fereşti de rătăciri […]. eu însă trebuie să arăt faţă de voi aceeaşi răbdare 
pe care şi voi aţi arătato faţă de mine, ca nişte prieteni, atunci când, împărtăşin
duvă concepţiile, rătăceam orb şi smintit“ (Contra epistolam Manichaeorum 
quam vocant Fundamenti, II, 2). Iubirea (caritas) pe care trebuie să o avem faţă 
de aproapele este motivată de iubirea pe care o avem pentru Dumnezeu. acest 
concept este încă şi mai clar con turat de augustin în De Trinitate, VIII, viii, 12: 
Ex una igitur eandemque caritate Deum proximumque diligimus; sed Deum prop
ter Deum, nos autem et proximum prop ter Deum – „Printruna şi aceeaşi dragoste 
îl iubim şi pe Dumnezeu şi pe aproa pele nostru; pe Dumnezeu, îl iubim însă 
pentru el însuşi, pe noi înşine şi pe aproa pele nostru îl iubim pentru Dumnezeu“.

 81.  Symmachus, patrician şi literat roman, a fost unul dintre ultimii şi cei mai re
dutabili apărători ai religiei romane tradiţionale, împotriva creştinismului vic
torios. După moartea în anul 383 a împăratului Gratianus (ucis întrun complot 
al senato rilor revoltaţi de măsurile sale întreprinse împotriva religiei păgâne), 
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Symmachus sa pus în fruntea partidei anticreştine. În vara anului 384, când era 
prefectul romei, Symmachus a redactat un memoriu (relatio) adresat tânărului 
împărat Valentinian II (aflat în acel an la Milan), în care lua apărarea valorilor 
romane tradiţionale. a fost combătut de poetul creştin Prudentius în lucrarea 
Contra Symmachum, scrisă la douăzeci de ani după aceste evenimente. În efortul 
său de a conserva valorile tradiţionale, Symmachus a apreciat probabil la tânărul 
magistru de retorică erudiţia sa, precum şi faptul că, dacă nu era un tradiţionalist 
militant, augustin nu era nici un creştin fervent. În decizia influentului om poli
tic un anumit rol au jucat, desigur, şi relaţiile lui augustin în mediile maniheiste.

 82.  aceste evenimente se petreceau în toamna anului 384, după ce, la 13 noiem brie, 
augustin împlinise treizeci de ani (vezi infra, VI, xi, 18). rezultă că augustin 
nu a rămas la roma decât câteva luni.

 83.  După cum se poate vedea din cuprinsul Confesiunilor, Sf. ambrozie a fost omul 
providenţial pentru augustin. Mai vârstnic decât acesta cu 15–20 de ani, am brozie 
sa născut întro familie de nobili romani creştini şi a devenit episcop al Mila nului 
în anul 374 (pâna în 397). Personalitate harismatică şi autor de mare talent, con
silier al împăraţilor şi combatant împotriva ereziilor şi a păgânismului, a scris un 
număr apreciabil de tratate de morală, teologie, exegeză biblică, scrieri polemice, 
pre cum şi multe imnuri religioase. Ca un exemplu de mare reuşită pastorală este 
citat succesul său în creştinarea marcomanilor, o puternică ramură a germanilor. 
Con siderat încă din timpul vieţii un adevărat stâlp al bise ricii, era socotit de eru
diţii medievali unul din cele „patru fluvii ale Paradisului“, alături de sfinţii Ieronim, 
Grigorie şi augustin (vezi Pierre de Labriolle, Histoire de la littérature latine chré
tienne, ed. cit., p. 382). Vezi şi supra, notele 8 la Cartea I şi 57 la Cartea a IVa.

 84.  Întregul pasaj este o parafrază a poeziei psalmice, cu ecouri din Ps. 4:7, 45:8 şi 81:17. 
expresia sobria vini ebrietas, care conţine un admirabil oximoron, este împru mutată 
dintrun imn al Sfântului ambrozie, intitulat Splendor paternae gloriae.

 85.  În text, expresie adverbială; dicţionarele indică pe augustin drept creator al 
adverbului episcopaliter.

 86.  Ps. 119:155.
 87.  Pentru semnificaţia sintagmei catholica fides, vezi supra, nota 73.
 88.  Cf. 2. Cor. 3:6. admiraţia lui augustin pentru elocinţa creştină a Sfântului 

am bro zie a fost constantă, ca şi recunoaşterea rolului său în revigorarea retoricii 
antice. o asemenea recunoaştere explicită regăsim în Soliloquia, II, xiv: Hic ante 
oculos nostros sit ille in quo ipsam eloquentiam, quam mortuam dolebamus, perfec
tam revixisse cogno vimus – „ne stă în faţă acela în care am recunoscut că însăşi 
acea elocvenţă, pe care o deplângeam ca pierită, a retrăit desăvârşită“ (trad. rom. 
de Dan negrescu, Solilo quia–Vorbiri însingurate şi Sermones–Predici, timişoara, 
1992, p. 118).

 89.  În concepţia lui augustin, interpretarea alegorică sau simbolică a textelor sacre 
(spiritaliter) este superioară interpretării literale (ad litteram). În De doctrina 
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Christiana, augustin desfăşoară principiile unei adevărate hermeneutici creş
tine. augus tin poate fi considerat în acest sens un continuator al Sfântului 
am brozie, care, la rândul său, pe urmele şcolii exegetice alexandrine, ale lui 
Philon şi origenes, vorbea despre o interpretare alegorică, urmărind un sens 
mai adânc (sensus altior), de natură spirituală, dincolo de litera textelor sacre 
(vezi Pierre de Labriolle, „St. ambroise et l’exégèse allégorique“, în Annales de 
philosophie chrétienne, nr. 155 (1907/1908), pp. 591–603. o bogată serie de 
interpretări alegorice ale bibliei avem mai jos, în Con fesiuni, XIII, xixxv.

 90.  Vezi supra, nota 73.
 91.  Vezi supra, nota 68.

Cartea a VI‑a

 1.  Cf. Ps. 71:5.
 2.  Cf. supra, V, iii, 4.
 3.  Cf. Ps. 73:26.
 4.  Cf. Ps. 68:22.
 5.  În sintagma de aici, catholicus christianus, care reapare în IX, x, 26, ca şi în cea 

înrudită (fidelis catholicus) de mai jos, adjectivul catholicus nu are conotaţiile cul
turalistorice şi confesionale pe care i le atribuim astăzi. La Sf. augustin, ca şi la 
toţi contemporanii lui, termenul păstra încă valoarea semantică originară, etimolo
gică, a gr. kaqolikÒj, ‘general, universal’. Credinţa „catolică“ în acest sens era cea 
conformă tradiţiei apostolice, codificată în hotărârile sinoadelor ecumenice şi opusă 
diferitelor deviaţii sectare, atât de frecvente în secolele al IIIlea–al Vlea.

 6.  În original, întregul complex imagisticosimbolic este conceput ca o meta foră: 
tamquam mortuum, sed resuscitendum tibi flebat et feretro cogitationis offerebat.

 7.  Cf. Luc. 7:14.
 8.  Cf. supra, nota 5.
 9.  Cf. Ps. 18:29.
 10.  Pentru amănunte despre viaţa Sfântului ambrozie, vezi supra, notele 8 la Cartea 

I, 57 la Cartea a IVa şi 83 la Cartea a Va.
 11.  Cf. Ioan 4:14.
 12.  Cf. Gal. 4:14.
 13.  Latinescul puls, tis, s.f., desemna o fiertură de mei sau de grâu pe care roma nii 

o consumau zilnic înainte de a fi cunoscut pâinea. ulterior, acest terci a deve
nit hrană rituală. Despre semnificaţia ofrandelor alimentare aduse de romani, 
vezi I. Zellinger, Augustin und die Volksfrömmigkeit, 1933, p. 65.

 14.  aşanumitul „portar“ (ostiarius) era un cleric de rang inferior.
 15.  ambrozie al Milanului.
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 16.  În original: canticus sobrietatis. În context, canticus are şi conotaţia ‘cântec’ sau 
‘cantilenă ritualică; rugăciune’.

 17.  Descrierea atât de amănunţită a ritualului de comemorare a morţilor indică 
faptul că în secolul al IVlea riturile acestea arhaice erau încă foarte viguroase, 
cel puţin in zone periferice ale spaţiului roman, cum era africa. Străduinţa 
oficialităţilor ecleziastice de a le interzice, chiar atunci când, în mod evident, ca 
în cazul Monicăi, aceste rituri se transformaseră în acte de pietate creştină, a avut 
un oarecare succes în occident; în lumea creştină orientală, cultul morţilor sa 
conservat, după cum se ştie, în formele sale rituale arhaice.

 18.  Parentalia erau o însemnată sărbătoare romană, care se desfăşura anual, între 
13 şi 21 februarie. După cum indică şi numele, parentaliile includeau rituri 
fune rare cu caracter comemorativ dedicate divinităţilor familiei (di parentum). 
Finalita tea magicoreligioasă a acestei sărbători consta în îmblânzirea spiritelor 
strămoşilor (animas placare paternas), prin jertfe constând în libaţii, oferirea de 
lapte, vin şi flori. Pentru descrierea acestei sărbători, cf. ovidius, Fastele, II, 533. 
o mare parte din aceste rituri funebre străvechi au fost conservate, deşi înves
tite cu o altă semnifi caţie, şi în practicile religioase creştine.

 19.  În De civitate Dei, VIII, xxvi, 27, augustin distinge net între cultul păgân al 
eroilor şi cultul creştin al sfinţilor şi martirilor. aceştia din urmă nu trebuie 
ono raţi ca şi cum ar fi nişte zei, căci singur Dumnezeu este acela căruia i se 
cuvine cinstire: „toţi aceia care aduc aici [= la mormintele martitilor] hrană 
[…] iar după depunerea hranei se roagă şi apoi o iau înapoi, pentru a o consuma 
sau pentru a o dărui săra cilor, nu au o altă intenţie decât să o sfinţească prin 
meritele martirilor, în numele Domnului acestor martiri.

 20.  Cf. rom. 12:11.
 21.  Cf. Ps. 16:11, Prov. 6:23.
 22.  În original, pasajul se prezintă ca un complex metaforic a cărui concreteţe „diges

tivă“ este imposibil de transpus literal: occultu os eius, quod erat in corde eius, quam 
sapida de pane tuo ruminaret.

 23.  În primele secole ale creştinismului, şi cu precădere în secolul al IVlea, curtea 
episcopală îndeplinea funcţii publice diverse. Pe lângă datoriile sale liturgice şi 
pas torale, episcopul era adesea privit şi ca autoritatea juridică, morală şi politică 
supremă a eparhiei. Vezi Pierre de Labriolle, Histoire de la littérature latine 
chrétienne, ed. cit., p. 352.

 24.  această observaţie nu este întâmplătoare şi ne apare foarte interesantă dacă ţinem 
seama că lectura „în gând“, pe care o practicăm noi astăzi, era ca şi necu nos cută 
în antichitatea clasică. Chiar şi în singurătate, lectura (lectio) era făcută „cu voce 
tare“. Parcurgerea în tăcere a textului, metodă de lectură care pare să se fi con
stituit în epoca patristică, trebuie pusă în relaţie şi cu căderea treptată în desu
etu dine a aspec telor formale ale discursului (ritm, intensitate etc.), în favoarea 
con ţinutului propriuzis.
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 25.  Pasajul care se încheie cu această frază este lămuritor cu privire la deosebirea 
între felul cum citim noi astăzi şi felul cum era practicată lectura în antichitate. 
Citi rea declamatorie a frazei determina un mod specific de structurare a frazei, 
cu un accent deosebit pe intonaţie şi pe figurile retorice. Chiar textul 
Confesiunilor prezintă, în modul său de prezentare, efectele orientării retorice, 
dacă ar fi să avem în vedere doar frecvenţa, excesivă pentru gustul modern, a 
enunţurilor interogative, a jocuri lor de cuvinte, a largilor pasaje ritmate. 
Confesiunile Sfântului augustin sunt un text care a fost scris pentru a fi declamat 
cu voce tare, şi nu citit „în gând“!

 26.  expresia dies dominicus (sau dominica) din original se află la originea denu mirii 
actuale a zilei de duminică.

 27.  2 tim. 2:15.
 28.  „acei impostori“ (illi deceptores) erau erudiţii manihei.
 29.  Pentru sensul exact al termenului catolicus, vezi supra, nota 5.
 30.  Cf. Fac. 9:6.
 31.  Modalitatea alegorică de exprimare a unor adevăruri supreme este o formă 

curentă în Sfintele Scripturi.
 32.  Vezi din nou supra, nota 5.
 33.  În această epocă augustin împărtăşea concepţia maniheistă şi, în consecinţă, 

ca maniheist, reproşa bisericii o concepţie antropomorfică a lui Dumnezeu, 
văzut ca figură umană. adevărata interpretare creştină a textului biblic este 
însă una alegorică şi a fost oferită de augustin însuşi în De Genesi contra 
Manichaeos, I, xvii, 28: „Potrivit învăţăturii catolice […], dacă spunem că omul 
a fost făcut «după chi pul lui Dumnezeu» [Fac. 1:26], aceasta o spunem cu 
privire la omul lăuntric, în care se află raţiunea şi înţelegerea“.

 34.  2 Cor. 3:6.
 35.  În original: remoto mystico velamento spiritualiter aperiret. Distincţia dintre abor

darea literală şi cea sprituală sau simbolică în interpretarea Sfintei Scripturi va 
fi adâncită de Sf. augustin în De doctrina Christiana, unde vor fi formulate, 
între altele, principiile hermeneuticii creştine.

 36.  Fraza originală (Tenebam cor meum ad omni adsensione timens praecipitium et 
suspendio magis necabar) exprimă starea de nesiguranţă a unui spirit oscilant, 
prin trun savant complex metaforic structurat pe relaţia paronimică dintre 
adsensio, ‘con simţământ’, şi ascensio, ‘urcare’, acesta din urmă fiind termenul 
presupus de seman tica altor termeni din context: suspendium, ‘spânzurare’, şi 
praecipitum, ‘prăbuşire’.

 37.  În original: Sicut hoc, ita cetera cupiebam sive corporalia, quae coram sensibus meis 
non adessent, sive spiritalia, de quibus cogitare nisi corporaliter nesciebam. Invo carea 
unei operaţii aritmetice drept model de adevăr absolut nu este întâmplătoare. 
În multe din scrierile de tinereţe (Soliloquia, De ordine, De libero arbitrio), în 
spi ritul tradiţiei platonice şi neoplatonice, Sf. augustin prezintă geometria şi 
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aritmetica (geometria, numeri) ca surse de dovezi irefutabile că există adevăruri 
absolute, a căror posesie deschide calea către orizontul spiritual suprem.

 38.  Se poate recunoaşte aici una din formulările axiomei augustiniene cu privire la 
raportul dintre cunoaştere şi credinţă (credo ut intellegam), dezbătută pe larg în 
De Trinitate: credinţa precedă, condiţionează şi favorizează cunoaşterea lucru
rilor. Formarea acestui concept are la augustin o dublă origine: pe de o parte 
în episte mologia platoniciană (vezi Karl Holl, Augustins innere Entwicklung, 
berlin, 1922, p. 61), iar pe de altă parte în biblie. În întreaga sa operă, augustin 
citează frecvent următorul verset din Is. 7:9: „Dacă nu veţi crede, nu veţi înţe
lege“. Între nume roa sele formulări ale acestui principiu în operele lui augustin, 
citesc următoarea frază memorabilă: Sit primo pietas in credente, et erit fructus 
in intelligente – „Dacă în primul rând evlavia se află în cel care crede, atunci în 
cel care înţelege se va afla şi rodul“ (In Iohannis Evangelium, VIII, 6).

 39.  Cu toate că aici respinge pretenţia maniheilor de a crede lucruri care nu pot fi 
dovedite ca fiind o absurditate, acelaşi principiu funcţionează adesea în dog
matica creştină. În acest sens, mai jos în Confesiuni, VII, xix, 25, augustin 
relatează cât efort ia trebuit săşi învingă propriile reţineri de ordin raţional 
faţă de adevărul cuprins în preceptul evanghelic Verbum caro factum est – 
„Cuvântul trup sa făcut“.

 40.  expresia originală administratio rerum humanarum desemnează conceptul de 
providenţă, preştiinţa divină guvernând toate actele istoriei umane. Cf. De 
mori bus Manichaeorum, XIX, 68.

 41.  În original, termenul substantia, cu referire la Dumnezeu, trebuie înţeles în 
semnificaţia sa etimologică primară, ‘ceea ce se află dedesubt; temeiul sau esenţa 
unui lucru’ (< substare, ‘a se afla dedesubt’). Cf. arnauLD şi LabrIoLLe: 
nature, PIne‑CoFFIn: substance, orSa: sostanza, bernHart: Wesenheit.

 42.  În original: ad inveniendum liquida ratione veritatem. expresia liquida ratio de
semnează raţiunea umană ca atare, simpla gândire speculativă. Cf. LabrIoLLe: 
par la raison pure, PIne‑CoFFIn: by reason alone, orSa: con la sola ragione, 
bernHart: auf dem Wege der schließenden Vernunft.

 43.  Conceptul de auctoritas exercita o redutabilă valoare argumentativă la gândi torii 
clasici. Quintilianus, Institutio oratoria, I, iv, 2, de exemplu, apelează la istorici 
şi la oratori ca surse autoritare (Auctoritas ab oratoribus vel historicis peti solet). 
Deja Cicero (Academica, II, 60) constată că unii autori atribuie o importanţă 
aproape egală autorităţii şi raţiunii: ratione potius quam auctoritate ducant. De 
notat că la augustin raţiunea şi autoritatea sunt învestite cu valori epistemolo
gice egale: Ad […] discendum […] necessario dupliciter ducitur, auctoritate atque 
ratione. Tempore aucto ritas, re autem ratio prior est – „Spre învăţătură suntem 
îndrumaţi în mod necesar pe două căi, prin autoritate şi prin raţiune. autoritatea 
este prioritară în perspectiva timpului, raţiunea însă, cu privire la lucrul ca atare“ 
(De ordine, II, ix, 26). un conţinut cu totul nou capătă la augustin noţiunea 
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de auctoritas când se referă la Sfânta Scriptură, textul biblic fiind învestit cu 
autoritatea supremă: Auctoritas […] partim divina est, partim humana; sed vera, 
firma, summa ea est quae divina nomina tur – autoritatea este pe de o parte 
omenească, pe de altă parte divină; dar adevă rata autoritate, neclintită şi su
premă, este cea pe care o numim divină“ (De ordine, II, ix, 27). am comentat 
pe larg acest concept, în relaţie cu gnoseologia augus tiniană, în nota 100 din 
ediţia dialogului De Magistro, Institutul european, Iaşi, 1995, pp. 189–190.

 44.  Conceptul de ‘taină’ (gr. must»rion) era în curs de a fi definit în secolul de aur 
al patristicii şi al marilor sinoade ecumenice drept unul central pentru tradiţia 
apostolică. Participarea Sfântului augustin la procesul de constituire a unui 
concept cen tral în dogmatica creştină este surprins de F. van der Meer, Augustin 
als Seelsorger, Köln, 1951, p. 353: „Dacă se iveşte prilejul să dea exemple tipice, 
el alege, fireşte, botezul, euharistia şi mirungerea, pe care le vede separat de 
mulţimea celorlalte taine. este însă limpede că pentru el cuvântul sacramentum 
include încă o realitate absolut nediferenţiată […]. Întro singură răsuflare, el 
numeşte în acelaşi fel, sacramenta, atât botezul şi euharistia, cât şi comemorările 
anuale ale tainelor creştine, pe care noi le numim sărbători.“

 45.  În textul original, noţiunea de stil este desemnată prin expresia genus loquendi, 
literal: ‘fel de a vorbi’. Stilul „umil“ al bibliei latine, apropiat de vorbirea curentă, 
a fost unul din factorii care au întreţinut multă vreme rezerva faţă de creştinism 
a multor intelectuali romani, nutriţi de virtuţile stilului „înalt“, clasic.

 46.  Cf. Sir. 19:4.
 47.  Cf. Mat. 7:14.
 48.  Pasajul este construit ca o metaforă concretizatoare: Sf. Scriptură este înfăţi şată 

ca o mamă darnică şi ocrotitoare. expresivă este cu precădere prezenţa în con
text a sinonimelor sinus şi gremium, ambele cu sensul ‘sân, piept’.

 49.  Sintagma via saeculi desemnează lumea profană, universul mundan, în opo ziţie 
cu orizontul mântuirii, pe care augustin îl va desemna cu expresia civitas Dei. În 
această imagine se recunoaşte cu uşurinţă un ecou intertextual din evanghelia lui 
Matei, 7:13–14: „Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este şi încăpătoare calea 
care duce la pieire, şi mulţi sunt cei care apucă pe ea. Şi strâmtă este poarta şi 
îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei care o află“ (raDu–GaL.).

 50.  Goana după onoruri şi bogăţii, precum şi femeia (honores, divitiae, uxor) sunt 
pe larg analizate în Soliloquia, I, x, 17, ca principali factori perturbatori ai 
vieţii spirituale autentice.

 51.  Cf. rom. 9:5.
 52.  În epoca imperială târzie, panegiricele către împărat făceau parte din cultul 

oficial al persoanei imperiale, considerată sacră. Ca profesor de retorică, 
augustin avea, probabil, o obligaţie în plus în acest sens. După P. Courcelle, 
Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, Paris, 1950, p. 80, elogiul de
spre care aminteşte augustin aici a fost rostit în cadrul serbărilor publice 
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desfăşurate la 22 noiembrie 385 în cinstea aniversării unui deceniu de domnie 
a împăratului Valentinian II. bernHart, p. 862, nota 16, invocând un pasaj 
din Contra litteras Petti liani, III, xxv, 30, e de părere însă că această cuvântare 
a putut fi ţinută de augustin la 1 ianuarie 385, în cadrul unei mari adunări 
publice, în prezenţa consulului bauto, păgân de origine germanică, şi a priete
nului acestuia arbogastus.
Mulţi creştini au pătimit martiriul refuzând să îndeplinească această datorie ritu
ală impusă de statul păgân tuturor cetăţenilor romani, indiferent de credinţa lor.

 53.  originalul latinesc conţine şi aici un complex metaforic, a cărui expresivitate 
se fundamentează pe sugestia focului: easque curas anhelaret cor meum et cogi
tationum tabificarum febribus aestuaret.

 54.  Ps. 42:11.
 55.  În limba latină, substantivul disciplina (< disco, ere, ‘a învăţa’), întrebuinţat aici 

cu raportare la Dumnezeu, avea sensuri multiple, desemnând deopotrivă con
ceptele de ‘învăţătură, educaţie’, ‘doctrină, teorie’, dar şi ‘regulă, normă’.

 56.  După cum se lămureşte în continuare, alypius a fost cel mai apropiat dintre 
discipolii Sfântului augustin. ulterior, prin anii 394–395, el va deveni episcop 
de Tha gaste, oraşul natal al amândurora. a fost, se pare, cel mai fidel dintre 
colaboratorii Sfântului augustin, căci la susţinut în toate campaniile sale po
lemice, până la sfârşit. La această strânsă prietenie se referă augustin şi în De 
civitate Dei, XXII, viii, 3. La începutul Epistolei a XXVIIIa, augustin aminteşte 
despre vizita pe care alypius ia făcuto în anul 393, la bethleem, Sfântului 
Ieronim. Despre nebridius, vezi supra, nota 25 la Cartea a IVa.

 57.  Din expresia antistes sacramenti, literal: ‘cel care stă în frunte la administrarea 
sacramentului’, care nu prezintă o specializare terminologică în sens creştin, înţe
le gem una din funcţiile episcopale, aşa cum le vedea Sf. augustin.

 58.  termenul similitudo, din context, desemnează la augustin, în ocurenţă cu exem
plum şi documentum, un procedeu retoric foarte apreciat în paideia clasică. Ca 
magistru, augustin îl practică adesea, în scopul expres de a orienta înţelegerea 
audi to riului către lucruri abstracte, pornind, analogic, de la imagini concrete şi 
familiare. În legătură cu principiul gnoseologic după care raţiunea se înalţă către 
lucrurile inteligibile pornind de la cele sensibile (a corporalia …. ad intelligibilia), 
el explică adesea virtuţile acestui procedeu: Ad obscuriores locutiones illustrandas 
de manifestioribus sumatur exempla – „Pentru a lămuri exprimările mai obscure, 
se iau exemple din domeniul celor mai clare“ (De doctrina Christiana, II, ix, 14) 
sau De corporalibus exterioribus similitudine documenta capiamus – „De la ase
mănarea cu lucrurile cor po rale exterioare luăm exemple“ (De Trinitate, XI, i, 1). 
Pentru amănunte despre acest aspect, vezi nota 98 pe care am redactato în ediţia 
dialogului De Magistro, ed. rom. cit., p. 198.

 59.  Cf. Ps. 68:6.
 60.  Prov. 9:8.
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 61.  În original: de medullis meis. Semnificaţia figurată ‘străfunduri, măruntaie’ a 
substantivului medulla, ‘măduvă’, din acest context este în consens cu un concept 
augustinian ilustrat adesea metaforic de augustin. este vorba despre adâncul 
conştiinţei omeneşti, numit prin expresii precum mentis penetralia, ‘tainiţele 
spiritului’, rationalis animae secretis, ’adâncurile sufletului raţional’, templum 
mentis, ‘templul spiritului’, sau cubilia cordis, ‘iatacurile inimii’ (De Magistro, I, 
2), secretarium mentis, ‘locul tainic al spiritului’, sau interius secretis mentis, ‘in
teriorul spiritului tainic’ (Enarrationes in Psalmos, LXXVI, 8, respectiv LVI, 10, 
secretis sima penetralia, ‘tainiţele cele mai secrete’ (De musica, I, xiii, 28). 

 62.  Pasajul de mai sus reprezintă o atentă analiză a psihologiei stadioanelor, vala bilă 
şi astăzi.

 63.  Străjerii forului (aedimi fori) erau funcţionarii publici însărcinaţi cu poliţia 
spaţiilor publice în cetatea romană.

 64.  tăbliţele de lemn placate cu ceară (tabulae ceratae) şi stilul, un beţigaş de tres
tie foarte bine ascuţit (stylus), erau instrumentele de zi cu zi ale fiecărui şcolar.

 65.  Indicaţiile destul de amănunţite din textul lui augustin ne permit să facem o 
reconstituire a topografiei spaţiului unde sa petrecut această întâmplare. Cartie
rul zarafilor (vicus argentarius), locul unde aceştia îşi întindeau tarabele cu monezi 
şi alte obiecte preţioase, se afla la o margine a forului, la un nivel inferior faţă de 
sol, ceea ce implica coborârea pe nişte scări. barele de plumb despre care este 
vorba (can celli plumbei) se aflau undeva deasupra străzii zarafilor (desuper praemi
nent), servind probabil ca balustradă la coborârea scărilor. Vezi pentru detalii a. 
audelant, Carthage Romaine, Paris, 1901, pp. 228–230.

 66.  După cum reiese limpede din context, aceşti componenţi ai grupului carel 
acuza pe alypius, numiţi mai sus „locuitori ai forului“ (inquilini fori), erau 
micii ne gustori careşi aveau prăvăliile pe laturile forului.

 67.  În calificarea lui alypius ca viitor episcop, Sf. augustin defineşte încă două din 
funcţiile episcopale: cea pastoralevanghelizatoare de administrator al mesajului 
evanghelic (dispensator verbi tui) şi cea canonicjuridică (examinator causarum 
in eccle sia tua). Vezi şi supra, paragraful 12 şi nota 57.

 68.  După mama sa Monica, alypius pare să fi fost persoana cea mai apropiată de 
Sf. augustin. Prietenia dintre ei a durat până la sfârşitul vieţii lor (au murit la 
date apropiate). Cei doi prieteni au schimbat o vastă corespondenţă pe parcur
sul a peste 35 de ani, au devenit episcopi în oraşe apropiate (Thagaste şi 
Hippona). unele dintre numeroasele epistole adresate de augustin lui alypius 
atestă, dincolo de conţinutul mai mult sau mai puţin „oficial“, semne ale afec
ţiunii reciproce. În Epistola XXVII, 5, augustin vorbeşte despre prietenul său 
ca despre un vere beatus episcopus. Vezi şi supra, nota 56.

 69.  În textul original este utilizată expresia verbală consacrată în terminologia ad
ministrativă (adsidere), literal: ‘a sta alături de cineva’. asesorul era un 
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funcţionar public de rang inferior, îndeplinind rolul de ajutor şi asistent pe 
lângă un magistrat superior.

 70.  În text: comes largitionum Italicianarum. titlul de comes implica în roma im
perială un rang considerat înalt. În terminologia juridică a epocii, prin largiti
ones se înţelegea un fond special în casieria imperială destinat ajutorării 
săracilor. Întru cât acest demnitar pe lângă care se afla acreditat alypius este 
numit câteva fraze mai jos judecător (iudex), rezultă că funcţia respectivă avea 
un caracter juridic. Pentru semnificaţia istorică exactă a acestor denominaţii 
administrative, bernHart, p. 863, citează pe J. Wolf, Die Römische Kaiserzeit, 
1932, pp. 185 şi urm.: „După reformele lui Constantin, resortul finanţelor 
statului a fost împărţit între doi înalţi funcţionari, comes sacrarum largitionum, 
cel care administra impozitele, şi comes rerum privata rum, şeful suprem peste 
domeniile imperiale.“
Forma adjectivală Italicianus, a, um este atestată doar la augustin.

 71.  Vezi nota anterioară.
 72.  Secvenţa ut pretiis praetorianis codices sibi conficiendas curaret ar putea fi inter

pretată şi altfel, înţelegânduse prin pretia pretoriana câştigurile necuvenite pe 
care alypius lear fi putut primi ca mită, din partea părţilor unui proces, sau 
chiar casa tribunalului; cf. în acest sens LabrIoLLe: „il aurait pu avec ses reve
nantbons de juge faire exécuter pour lui des manuscrits“, arnauLD: „recevoir 
quelque argent dans l’exercice de sa charge dont il aurrait pu acheter des livres“, 
bernHart: „daß er sich von den Sporteln des Praetorius buchhandschristen 
herstellen ließ“ şi orSa: „di farsi transcrivere alcuni codici usando la cassa del tri
bunale“. Pentru interpretarea care mi sa părut mai convenabilă, cf. PIne‑CoFFIn: 
„to have books copied for him at special rates available to government officers“ 
şi trabuCCo: „il aurait pu en tra fi quant de ses fonctions de juge se payer des 
manuscrits“.

 73.  Luc. 16:10–12.
 74.  Conceptul vita beata, deopotrivă păgân şi creştin, a jucat un rol important în 

discursul filozoficoteologic augustinian. una din primele sale lucrări, dialogul 
De vita beata, redactat în anul 386, este dedicat exact acestei problematici. 
Imaginea fericirii supreme, ţintă a eforturilor fiinţei integrale a omului, identică 
Fiinţei supreme, este neoplatonică: prÕj aÙtÕ blšpei, kaˆ ™stˆ, kaˆ zÍ, kaˆ noe‹: 

zwÁj g¦r a‡tion kaˆ noà kaˆ toà e�nai – „Către el privesc, prin el fiinţează şi 
trăiesc şi gândesc; căci el este cauza vieţii, a minţii, a fiinţei“ (Plotin, Enneades, 
I, vi, 7). o expresie evanghelică a acestei imagini la Ioan 1:4: 'En aÙtù zw¾ Ãn, 

kaˆ ¹ zw¾ Ãn to fîj tîn ¢nqrèpwn (nt) – In ipso vita erat, et vita erat lux 
hominum (VuLG.) – „Întru el era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor“ (raDu–
GaL.). Între frecventele referiri pe care augustin le face la această stare de echi
libru suprem, citez două din De Magistro, VIII, 21 şi, respectiv, XIV, 46: Dicam 
vitam esse quandam eandemque sempiternam, quo nos Deo duce, id est ipsa veritate, 
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gradibus quibusdam infirmo gressui nostro accomodatis perduci cupiam – „aş spune 
că există o viaţă feri cită şi deopotrivă eternă spre care, îndrumaţi de Dumnezeu, 
care este însuşi adevă rul, aş dori să ne îndreptăm păşind pe trepte potrivite cu 
măsura pasului nostru neputincios“ şi Quem diligere ac nosse beata vita est, quam 
se omnes clamant quaerere, pauci autem sunt, qui eam vere se invenisse laetantur – 
„al iubi şi al cunoaşte pe el [pe Isus Hristos, în calitate de Învăţător lăuntric], 
aceasta este viaţa fericită pe care toţi pretind că o caută; dintre toţi însă puţini 
sunt aceia cărora le este dată bucuria de a o fi găsit cu adevărat“.

 75.  În original, descrierea stării de îndoială în care se afla nebridius este reali zată 
printro expresie nominală: beatae vitae inquisitor ardens et quaestionum diffici l
li marum scrutator acerrimus.

 76.  Ps. 145:15.
 77.  La vârsta de 19 ani, lectura cărţii Hortensius a lui Cicero ia deschis tânărului 

augustin gustul pentru filozofia morală stoică. Vezi supra, Cartea a IIIa, capi
tolul al ivlea şi nota 15.

 78.  Despre Faustus vezi supra, V, iii, 3 şi nota 11 la această carte.
 79.  Despre Şcoala filozofică sceptică vezi supra, notele 68 şi 69 la Cartea a Va.
 80.  ecou intertextual din Mat. 7:7: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi 

şi vi se va deschide“.
 81.  Substantivul praesidatus ajunsese să desemneze în latina epocii imperiale funcţia de 

guvernator al unei provincii. acesta este sensul pentru care optează PIne‑CoFFIn: 
a governor’s post. Dacă avem în vedere contextul, este posibil ca augustin să se 
fi gândit la conducerea unui tribunal, cf. arnauLD: quelque charge de judi
cature, LabrIoLLe: présidence [du tribunal, adăugat în subsol], bernHart: 
so ein Ämtchen als Tribunalpräsident.

 82.  notez din nou unul din atât de numeroasele complexe metaforice specifice 
stilului Confesiunilor. De data aceasta, orizontul metaforic vizat este cel nautic: 
alter nabant hi venti et impellabant huc atque illuc cor meum.

 83.  Cf. ecles. 5:8.
 84.  Cf. Înţel. 8:21.
 85.  În original, gemitu interno. Vezi supra, nota 61. 
 86.  Imaginea pe care nea transmiso tradiţia, a unui augustin pasionat şi senzual, 

se întemeiază, între altele, şi pe acest pasaj. Problema erosului carnal este relu
ată în Confesiuni, X, xxx, 42. În Soliloquia, I, x, 17, întâlnim de asemenea un 
amplu pasaj pe această temă. alte reflecţii despre păcatul trupesc în De civitate 
Dei, XIV, 16–26.

 87.  Is. 28:15.
 88.  Sir. 3:24.
 89.  Perioada de logodnă (sponsalia) era aproape obligatorie în tradiţia romană; ti

nerele fete erau făgăduite tinerilor soţi chiar înaintea vârstei de paisprezece ani.
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 90.  Cel mai instruit dintre adepţii săi, romanianus, finanţase ple carea tânărului 
augustin din orăşelul natal, Thagaste, la Cartagina, pentru conti nua rea studi
ilor. Din acest pasaj al Confesiunilor rezultă că acest devotat prieten la urmat 
pe augustin şi în Italia. Despre personalitatea lui romanianus, vezi şi supra, 
notele 57 la Cartea a IIIa şi 41 la Cartea a IVa.

 91.  În expresia communiceps noster, bernHart, p. 874, vede un indiciu că, ase
menea lui romanianus şi lui alypius, şi ceilalţi prieteni ai lui augustin, care au 
consti tuit grupul de la Cassiciacum, erau originari din Thagaste; adjectivul 
noster ar indica nu „pluralul modestiei“ utilizat frecvent de augustin, ci în mod 
con cret apartenenţa la acest grup a lui romanianus.

 92.  Care se găsea la Milan.
 93.  Cf. Mat. 7:13.
 94.  Cf. Prov. 19:21.
 95.  Cf. Ps. 145:15 şi urm.
 96.  augustin mărturiseşte aici una dintre cele mai reprobabile decizii ale zbuciu matei 

sale tinereţi. Izgonirea femeii cu care întreţinuse o îndelungată relaţie, bazată, se 
pare, pe afecţiune reciprocă, şi care îi dăruise şi un fiu, pare să se datoreze, în 
mare parte, intransigenţei mamei sale, Monica. Separarea aproape forţată de 
femeia pe care o iubea la afectat pe augustin toată viaţa. recunoştinţa păstrată 
mamei fiului său explică de ce augustin, parcimonios în genere cu amănunte 
de acest tip, relatează pe larg tristul episod. Interesante consideraţii în această 
privinţă la bernHart, p. 874, nota 30: „Precum adeseori în pornirea sa îm
potriva păcăto şeniei sale, augustin creează aici cu mare artă o rafinată expresie 
a aversiunii faţă de sine însuşi. Însă, în pofida acestei autodemascări a păcătosu
lui, se simte lipsa unei judecări de sine cu privire la punctul esenţial, cel al 
maltratării sufleteşti a femeii. această deficienţă atestă, ca o mărturie indirectă, 
altitudinea morală a celei repudiate.“

 97.  În original apare expresia regnum uxorium, literal: ‘împărăţia soţiilor’, de sem nare 
metaforică, dar şi sarcastică a stării de bărbat căsătorit. totuşi, atât aici, cât şi, 
mai direct, în Contra Faustum Manichaeum, XV, 7, augustin respinge hotărât 
desconsiderarea de către monahi a soţiilor legitime, puse de unii din ei pe 
aceeaşi treaptă cu prostituatele.

 98.  Formula de finibus bonorum atque malorum, utilizată aici de augustin, era 
consacrată în filozofia antică pentru a desemna domeniul eticii. Cicero a scris 
cel mai cunoscut tratat cu acest titlu. termenul finis, care de regulă însemna 
‘scop’ sau ‘limită’, trebuie interpretat aici în sensul general de ‘natură; esenţă’.

 99.  În original: Epicurum accepturum fuisse palmam. ramura de palmier (palma) 
era folosită ca însemn al victoriei întro întrecere sau întro dispută.

 100.  Lumina suprafirească este la augustin nu doar un motiv filozofic, ci şi un adevă
rat principiu gnoseologic. Momentul iluminării interioare reprezintă momentul 
cunoaşterii supreme, în cadrul căruia percepţia senzorială, voinţa şi raţiunea se 
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con fundă întrun unic efort de identificare a subiectului cunoscător cu fiinţa 
persona lizată a lui Isus Hristos. ample amănunte cu privire la istoricul acestui 
concept am dat în nota nr. 259, la pp. 237–239, din ediţia citată a lucrării De 
Magistro.

 101.  Cf. Is. 3:9.
 102.  Cf. Is. 46:4.

Cartea a VII‑a

 1.  expresia vanitate turpior, literal: ‘dezgustător prin vanitate’, trebuie inter pretată 
în context ca referinduse la găunoşenia şi absurditatea speculaţiior metafizice 
pe care le practica în această epocă augustin. Cf. arnauLD: je me perdois dans 
les égarements de mon esprit, LabrIoLLe: ma nulité métaphysique devenait hon
teuse, PIne‑CoFFIn: the more disgraceful was my selfdesilusion, bernHart: 
so beschä mender war mein Unvermögen, trabuCCo: la légereté de mon esprit 
devenait hon teuse, orSa: tanto piu scadevo nella fatuita del pensiero.

 2.  După cum afirmă mai sus (III, vii, 12) chiar augustin, maniheii considerau că 
singurele existenţe reale erau cele substanţiale. Doctrina privitoare la substanţia
litatea tuturor corpurilor era împărtăşită însă şi de stoici. augustin era atât de 
convins în tinereţea sa de adevărul acestei aserţiuni, încât, după cum relatează el 
însuşi mai sus (cf. V, x, 20; VI, iii, 4; VI, xi, 18 etc.), această convingere a fost 
principalul inconvenient în calea convertirii depline la doctrina creştină, care 
afirma noncorpo ralitatea lui Dumnezeu.

 3.  În original: totis medullis. Despre simbolistica interiorităţii, vezi supra, nota 61 
la Cartea a VIa.

 4.  Incorruptibilis, inviolabilis şi incommutabilis sunt trei din atributele lui Dum
nezeu invocate frecvent în Vechiul testament, în special în cărţile profetice. 
aceste atribute, esenţiale pentru înţelegerea demonstraţiei care urmează, sunt 
desemnate mai jos, în primul enunţ al capitolului al IIlea, prin termenii incon
taminabilis şi incon vertibilis şi prin sintagma ex nulla parte.

 5.  Foarte frecvent, la augustin, substantivul cor ‘inimă’ are înţelesul de ‘spirit’. am 
păstrat totuşi aici, ca şi în alte locuri, echivalarea literală prin inimă, urmândui 
astfel pe majoritatea interpreţilor consultaţi: mon cæur (LabrIoLLe, trabuCCo), 
my heart (PIne‑CoFFIn), il mio cuore (orSa). Vezi totuşi şi arnauLD: mon 
esprit şi bernHart: mein Geist. La p. 874, nota 3, bernHart ne oferă şi o 
interesantă explicaţie a acestei opţiuni semantice speciale în vocabularul lui 
augustin: „‘Herz’ heißt es hier und oft, wo der Geist gemeint ist; denn der 
Semite [die Punier waren Semiten, und überdies färbte die Sprache der bibel 
auf den augustinischen Wortge brauch ab] denkt mit dem ‘herzen’“.

 6.  Cf. 1 Cor. 15:52.
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 7.  e greu de transpus întro limbă modernă, altfel decât perifrastic, subtila nuan
ţare semantică rezultată din contrapunerea verbelor latineşti infundo şi difundo: 
sive infusum mundo sive extra mundum per infinita diffusum. Cf. LabrIoLLe: 
soit immanent au monde, soit même répandu en dehors du monde à travers l’infini, 
arnauLD: qui remplisoit toutes les parties du monde, et qui était même répandu 
hord du monde dans des espaces infinies, PIne‑CoFFIn: either permeating the 
world or diffused in infinity beyond it.

 8.  În original, sintagma spatiosum nihil, literal ‘un nimic spaţios’, este un oximo
ron. Cu privire la reprezentarea pe care şio făcea în această perioadă augustin 
despre fiinţa lui Dumnezeu, cf. orSa, p. 117, nota 1: „augustin a trecut peste 
obstacolul reprezentării antropomorfice a lui Dumnezeu, dar persistenţa în el 
a «închipuirilor» şi a problematicii maniheene nu îi îngăduie încă să ajungă la 
conceptul de substanţă spirituală: calităţile în mod necesar neobişnuite ale lui 
Dumnezeu sunt, pentru el, atribute ale unei entităţi fizice.“

 9.  Cf. Mat. 13:15 şi Fapte, 28:27.
 10.  În original: cor meum; în context apare evident că augustin nu înţelege aici 

‘inima’, ci ‘mintea, raţiunea, gândirea’. Vezi supra, nota 5.
 11.  am tradus în acest fel termenul filozofic intentio, care va avea o carieră glorioasă 

în filozofia scolastică; pentru semnificaţia sa în context, cf. şi arnauLD: cette 
action de mon esprit, LabrIoLLe: cette activité intellectuelle, PIne‑CoFFIn: the 
power of thought, orSa: questa stessa tensione interiore, bernHart: diese 
Geisestätigkeit.

 12.  În original remarcăm o repetiţie gradată, cu structură retorică şi de mare efect 
poetic, unul din miile de procedee din repertoriul stilistic atât de bogat al lui 
augustin: haberet te terra, haberet caelum, haberent omnia.

 13.  augustin subliniază că se referă la aerul fizic ca atare, şi nu la acel aer inge nitus 
al maniheilor, conceput de aceştia ca una din cele zece stihii eterne, compo nente 
ale substanţei divine.

 14.  Ca săi definească printro formulă expresivă şi memorabilă pe manihei, au
gustin utilizează din nou figura retorică a oximoronului: illos deceptos deceptores 
et loquaces mutos.

 15.  Câteva amănunte despre personalitatea lui nebridius am dat mai sus, în nota 
25 la Cartea a IVa.

 16.  o definiţie concisă a răului, aşa cum era el văzut de manihei: nescio qua gens 
tenebrarum.

 17.  Dumnezeu nu poate fi violabilis şi corruptibilis, căci, sa văzut în capitolul ante
rior, augustin şi prietenii săi acceptau ideea că, prin propria sa natură, Dumne
zeu este imobil, inviolabil şi imutabil (vezi supra, nota 6). acest argument 
polemic împotriva doctrinei maniheiste va fi dezvoltat peste câţiva ani de 
augustin în lucra rea De actis cum Felice Manichaeo, II, 12. De altfel, întreaga 
suită de argumente reprodusă aici de augustin reapare în lucrarea polemică 
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citată, care „stenografiază“ discuţia în cadrul căreia, în anul 404, augustin la 
obligat pe maniheul Felix să recunoască incoerenţa logică a doctrinei maniheilor.

 18.  În original, exprimarea este mult mai dură şi mai concretă: evomendas a pressura 
pectoris, literal: „care trebuie vomitaţi de la apăsarea pieptului“.

 19.  În acest punct, augustin se despărţea net de manihei, care susţineau că sub
stanţa şi corpurile materiale sunt opera acţiunii forţelor întunericului.

 20.  aici, ca şi infra, v, 7, augustin enunţă în treacăt o idee interesantă: o cer cetare 
întemeiată pe premise, principii sau metode corecte poate fi ea însăşi cauză a 
răului. adevăratul rău, fie el fizic, moral sau metafizic, nu este însă o substanţă, 
cum va arăta augustin mai departe în Confesiuni, XII, xviii, ci „o absenţă a 
binelui“ (priva tio boni, cf. Confesiuni, III, vii, 12). răul fizic este specific con
diţiei omeneşti, ca urmare a nevoii de a ispăşi păcatul originar; răul moral este 
consecinţa exercitării perverse a liberuluiarbitru (cf. infra, xv, 22); răul meta
fizic este inerent caracte rului limitat al creaturii (cf. infra, xv, 22).

 21.  Problema răului la preocupat pe augustin în permanenţă: de aceea, indi rect 
sau direct, această temă este tratată în mai toate lucrările sale, cu deosebire în 
cele din prima parte a vieţii. Cu aproximativ zece ani înaintea Confesiunilor, şi 
anume prin anii 388–395 (după Pierre de Labriolle, Histoire de la littérature 
latine chré tienne, ed. cit., p. 715), augustin a redactat un întreg tratat în trei 
cărţi intitulat De libero arbitrio, în care distincţia între răul săvârşit din propria 
noastră voinţă (păcatul) şi cel pe care îl îndurăm din partea lui Dumnezeu ca 
pedeapsă este dis cutată pe larg.

 22.  acest pasaj conţine una din ideilepilon ale augustinismului: păcatul nu există 
în afara voinţei noastre. Deja în De vera religione, XXVII, augustin afirmă că 
întreaga învăţătură creştină îşi pierde valabilitatea dacă nu acceptăm ideea că 
omul nu săvârşeşte răul decât prin propria voinţă. una din cele mai des citate 
formulări în acest sens vine din Enarrationes in Psalmos, XXXI, 16: „eu sunt cel 
care a păcătuit“. Cf. şi De civitate Dei, XII, 6. această constatare, de natură mai 
degrabă psi hologică, este singura care rămâne o constantă a discursului augus
tinian, atât de complex în implicaţiile sale teologice, metafizice, dogmatice şi 
morale. relaţia dintre rău şi voinţa umană (malitia voluntatis) e doar una din 
componentele unui câmp problematic foarte divers, plin de incongruenţe şi 
contradicţii, în care sunt incluse con cepte tot atât de importante precum pă
catul originar, predestinarea, graţia divină, proiectul providenţial etc. e greu 
de găsit un loc în vasta operă a Sfântului augustin în care toţi aceşti factori să 
se regăsească întrun ansamblu teoretic coerent. Ceea ce tradiţia augustinismu
lui înregistrează ca aparţinând gândirii originare a Sfântului augustin ar putea 
fi rezumat după cum urmează: Dumnezeu îşi înfăptuieşte proiectul său de 
justiţie universală şi prin faptul că înclină voinţa omului în direcţia în care o 
doreşte, fie către bine, potrivit îndurării sale dumnezeieşti, fie către rău, în 
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funcţie de meri tele fiecărei persoane (cf. o. rottmanner, Der Augustinismus, 
1892, citat de bernHart, p. 876, nota 9).

 23.  aceeaşi întrebare şio va pune mai târziu anselm de Canterbury în De casu 
diaboli, 27, în cadrul unui dialog între magistru şi un discipol, pe marginea 
rolului voinţei libere a lui Lucifer în opţiunea sa pentru rău.

 24.  Cf. Ps. 6:6.
 25.  aşa cum este ea formulată aici, problema originii răului rămâne întrebarea cheia 

a oricărei teodicei, după cum o enunţă, de pildă, şi Leibniz în Teodiceea sa din 
1710: Cum se face că Dumnezeu, care este binele absolut, la creat pe om capabil 
de a săvârşi răul? Cum poate fi conciliată bunătatea originară a lui Dumnezeu cu 
exis tenţa răului în toată diversitatea lui (suferinţe, crime, războaie, ispite de tot 
felul)? unul din diversele răspunsuri pe care le găsim presărate în operele lui 
augustin se află în Enchiridion, XXIV, 26, unde se spune că, în cadrul proiectului 
divin, şi exis tenţa răului trebuie considerată tot un bine (non solum bona, sed etiam 
sint mala, bonum est): „Chiar dacă ceva rău, în măsura în care este rău, nu poate fi 
bun, totuşi este ceva bun faptul că există nu doar bine, ci şi rău; căci, dacă existenţa 
răului nu ar fi bună, atunci răul nu ar fi fost, desigur, îngăduit de atotputernicul 
şi îndu rătorul Dumnezeu.“

 26.  o idee comună în gnoseologia augustiniană: spiritul omenesc cunoaşte lucru
rile fiindcă ele există, însă ele există în măsura în care Dumnezeu le cunoaşte. 
Mai pe larg în XIII, xxv, 38.

 27.  După cum spusese deja mai sus, VII, iii, 4, speculaţia sterilă şi pe baze false 
asupra problemei răului poate constitui ea însăşi un rău. 

 28.  expresia originală in conspectu spiritus mei reprezintă un ecou al stilului biblic. 
Formulări asemănătoare, reflectând spiritul limbii ebraice, se întâlnesc în Ps. 23:5 
şi 50:8.

 29.  Despre bolta cerească (firmamentum), vezi infra, XIII, xv, 18. Vezi, de asemenea, 
supra, nota 23 la Cartea a IIa.

 30.  Încă un ecou probabil din lecturile biblice, cf. 4 ezdra, 4:27–30: Plenum inius
titia est saeculum hac et infirmitatibus. De quibus autem interrogas dicam: semina
tum enim est malum; et necdum venit destructio ipsius. Si ergo non inversum 
fuerit quod seminatum est et discesserit locus ubi seminatum est malum, non veniet 
ubi seminatum est bonum. Quoniam gramen seminis mali seminatum est in corde 
Adam ab initio, et quantum impietatis generavit usque nunc, et generat usque cum 
veniet area? – „Veacul acesta este plin de nedreptate şi de suferinţe. Dacă mă 
vei întreba în legătură cu aceasta voi spune: răul a fost semănat şi încă nu a 
venit nimicirea lui. Dacă nu va fi întors locul semănat şi nu se va risipi locul 
unde a fost semănat răul nu va veni locul unde este semănat binele. Fiindcă 
grăuntele seminţei răului a fost semănat în inima lui adam şi câtă nelegiuire 
nu a născut până acum şi va genera până va veni secerişul?“
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 31.  Sugestia unui trecut infinit este realizată aici prin aglomerarea de mijloace le
xicogramaticale: tam diu per infinita retro spatia temporum.

 32.  2 Petr. 2:20.
 33.  Pentru semnificaţia acestei expresii, vezi supra, nota 5 la Cartea a VIa.
 34.  În momentul la care face referire augustin aici, el nu era încă membru de plin 

al bisericii, ci doar un catehumen care se străduia să se pătrundă de adevă rurile 
credinţei creştine. Sintagma fides informis, pe care am traduso aici prin „cre
dinţă încă neprecizată“ (cf. arnauLD: la foi que jen avois alors ne fût que 
trèsinforme, LabrIoLLe: fois sans doute mal dégrossie, trabuCCo: foi sans 
doute encore grossière, orSa: una fede ancora razza, PIne‑CoFFIn: my beliefs 
were still indefinite, bernHart: Glauben … in vielem auch noch ungestalt) se 
referă în general la amestecul de idei creştine şi maniheiste care frământau încă 
spiritul lui augustin la acea dată, în ciuda faptului că el recunoştea principalele 
articole de credinţă, precum şi autori tatea Sfintei Scripturi. este nevoie de 
această precizare întrucât, după cum ne arată dicţionarele, la augustin se întâl
neşte şi un înţeles tehnic, dogmatic, al sintagmei fides informis: e vorba despre 
acea credinţă care se exprimă şi îşi vădeşte valabilitatea doar prin fapte.

 35.  Vezi supra, IV, iii, 6 şi urm., pasajul în care augustin relatează despre stră daniile 
pline de bunăvoinţă ale lui nebridius de al îndepărta de practicile astrolo gice. În 
epoca imperială, astrologia (mathematica) ajunsese să înlocuiască tehnicile divina
torii tradiţionale, deţinute de preoţii haruspices. Prestigiul social al astrologilor era 
considerabil, inclusiv în sferele Curţii imperiale, căci ei dădeau un aspect „ştiinţi
fic“ predicţiilor lor. După ce în tinereţe fusese un consumator avid al „produselor“ 
astrologice, augustin va fi ulterior preocupat de demonstrarea futilităţii şi nocivi
tăţii lor. În pasajul de aici el le denumeşte „bâiguieli nelegiuite“ (impia delira
menta). Despre practicile magice vezi şi supra, notele 9 şi 14 la Cartea a IVa.

 36.  Sintagma vis sortis, literal: ‘putere a întâmplării’, din original trebuie înţe leasă 
ca desemnând coincidenţa întâmplătoare a unei predicţii cu faptul real care se 
va întâmpla.

 37.  În original: liberaliter institutus. este vorba de parcurgerea ciclului tradiţio nal al 
celor „şapte arte liberale“, gramatica, dialectica, retorica, aritmetica, muzica, 
geometria şi astronomia. Vezi şi supra, notele 55 la Cartea I şi 1 la Cartea a IVa.

 38.  termenul tehnic întrebuinţat aici pentru a desemna ceea ce numim astăzi 
„horoscop“ este cel curent în epocă, constellationes.

 39.  expresia originală dealbatiores vias saeculi cursitabat sugerează cariera facilă şi 
plină de succese care îl aşteaptă pe cel născut întro familie nobilă. adjectivul 
deal batior (după formă, un comparativ) pare să fi desemnat în latina vorbită 
târzie, în cadrul expresiei dealbatiores viae, drumurile publice cele mai bine 
îngrijite din marile oraşe, placate cu piatră lustruită, deschisă la culoare.

 40.  Din capitolul al XXVlea şi următoarele ale Facerii, se ştie că Iacob şi esau au 
fost fiii gemeni ai lui Isaac şi ai rebecăi; prin fraudă şi înşelăciune, Iacob, 
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preferat al mamei sale, reuşeşte săl deposedeze pe fratele său de dreptul celui 
dintâi născut. 

 41.  Ps. 36:7.
 42.  Cf. Sir. 39:21.
 43.  Vezi supra, V, v.
 44.  Vezi supra, VI, v, 7.
 45.  Vezi supra, VI, xvi.
 46.  Vezi supra, III, iv şi V, xiv, 25.
 47.  În VI, x, 17, regăsim această temă a neputinţei de a exprima prin cuvinte toată 

adâncimea frământărilor sufleteşti.
 48.  Cf. Ps. 38:8–10.
 49.  o expresie sintetică a doctrinei iluminării: Intus enimerat, ergo autem foris, nec 

in loco illud. Vezi supra, nota 100 la Cartea a VIa.
 50.  Vezi supra, IV, xv, 26.
 51.  termenul temperamentum, care ar putea fi tradus şi prin „cumpăt“, „cumpă

tare“, „chibzuinţă“, este un termen cu conotaţii filozofice, amintind de „mă
sura“ din filozofia clasică (otium, aurea mediocritas). alte posibile aproximări 
ale acestui înţe les: le juste tempérament (arnauLD), l’heureux moyen terme 
(LabrIoLLe), the right mean (PIne‑CoFFIn), l’equilibrio perfetto (orSa), das 
gerechte Wohlverhältnis (bernHart).

 52.  Media regio salutis meae reprezintă, după cum sugerează contextul, spaţiul inter
mediar între orizontul divin şi lumea creaturilor inferioare omului. Cf. tra‑
buCCo: la région intermédiaire de mon salut, bernHart: die sichere Mitte für 
mein Heil, orSa: il centro della mia salvezza.

 53.  Cf. Iov 15: 25–26.
 54.  Cf. Ps. 89:11.
 55.  Cf. Ps. 33:11.
 56.  Ps. 85:5.
 57.  Ps. 69:20.
 58.  În original, o expresivă figură etimologică: reformere diformitatem.
 59.  Sintagma interior aspectus se înscrie în metafizica augustiniană a interiorităţii, 

desemnând implicarea spiritului în contemplarea activă a luminii suprafireşti. 
Vezi şi supra, notele 61 la Cartea a VIa şi 3 la Cartea a VIIa.

 60.  În original, augustin construieşte o metaforă cu trimitere în orizontul medi cal: 
residebat tumor meus ex occulta meam medicinae tuae, aciesque conturbata et con
tenebrata mentis meae acri collyrio salubrium dolorum de die in diem sanabatur.

 61.  Iac. 4:6 şi 1 Petr. 5:5.
 62.  Ioan 1:14. Sunt dese locurile în care, ca şi aici, augustin vede în Întruparea 

Cuvântului remediul cel mai înalt împotriva orgoliului speţei umane; cf. De 
agone Christiano, XII, 11: „este absolut de nevindecat acea trufie care nu se 
vindecă prin smerenia Fiului lui Dumnezeu“.
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 63.  După cum rezultă din ampla relatare care începe în acest pasaj, lectura filo zofilor 
neoplatonici a avut o însemnătate decisivă pentru devenirea spirituală a Sfântului 
augustin, în special în privinţa precizării doctrinei sale despre Verbul divin. Ce 
neoplatonicieni a frecventat augustin în acea vreme putem deduce din comen
tariile critice cuprinse în De civitate Dei: în cap. xii din Cartea a VIIIa a acestei 
lucrări, aug ustin citează pe Plotin, Iamblichos, Porphyrios şi apuleius. Cât pri
veşte versiu nile latineşti ale textelor neoplatonicilor, acestea nu sau păstrat, dar 
sunt indicii că autorul lor a fost retorul Marius Victorinus (vezi Pierre de Labriolle, 
Histoire le la littérature latine chrétienne, ed. cit., p. 533), contemporan erudit al 
lui augustin, a cărui convertire la creştinism a jucat un anumit rol în determina
rea propriei con vertiri (vezi infra, VIII, 2–3). există o bogată literatură dedicată 
în special ponderii pe care filozofia neoplatonică a avuto în orientarea Sfântului 
augustin către o doctrină hristologică coerentă, completă şi în concordanţă cu 
ortodoxia evanghelică. Se pot reţine în acest sens următoarele titluri: Prosper 
alfaric, L’évolution intellectuelle de Saint Augustin, I, Du manichéisme au néopla
tonisme, Paris, 1918, a.H. armstrong, St. Augustine and Christian Platonism, 
Villanova, 1967, Ch. boyer, Christianisme et néoplatonisme dans la formation de 
Saint Augustin, ed. a 3a, roma, 1953, Ch. elsee, NeoPlatonism in Relation to 
Christianity, Cambridge, s.a., r. Jolivet, St. Augustin et le néoplatonisme chrétien, 
Paris, 1932, a.W. Mathews, The Development of  St. Augus tine from Neoplatonism 
to Christianity, Washington, 1980, o. Perler, Der Nus bei Plotin und das Verbum 
bei Augustin als vorbildliche Ursache der Welt, 1931, M.F. Sciacca, St. Augustin 
et le néoplatonisme. La possibilité d’une philosophie chrétienne, Louvain, 1956, 
b. Switalski, Plotinus und the Ethics of St. Augustine, new York, 1946, W. Theiler, 
Porphyrios und Augustin, Halle, 1933. exegeţii nu au reuşit să identifice persoana 
„umflată de un orgoliu nemăsurat“ (quendam hominem inma nis simo typho turgi
dum) care ia procurat lui augustin scrierile neoplatonicilor.

 64.  Ioan 1:1–5.
 65.  Cf. Ioan 1:5–10. utilizând ample citate din evanghelia lui Ioan, augustin 

afirmă că idei asemănătoare a găsit în scrierile neoplatonicilor. Prin aceasta, 
recunoaşte explicit aportul doctrinei neoplatonice (eventual şi stoice) a logosu
lui la constituirea propriei hristologii. 

 66.  Cf. orSa, p. 127, nota 4: „În concepţia neoplatonică referitoare la unul, la 
emanaţia din unul a Înţelegerii şi a Sufletului lumii, în acelaşi vocabular neo
platonic, se mai pot întrezări afinităţi importante cu învăţăturile creştine; şi alte 
texte, pre cum deja unele ale lui Philon, de asemenea ale lui Plotin, în special 
Enneada a Va, ale unor adepţi minori ai şcolii, precum Porphyrios, Iamblichos, 
amelios, căruia îi aparţine un cunoscut fragment despre Logos citat de eusebios 
(Prep. Ev. XI, xix, 1), prezintă stranii asemănări cu prologul din evanghelia lui 
Ioan. Fireşte, nu mai puţin profunde sunt şi divergenţele, iar hristologia, de 
exemplu, cu umilirea şi cu suferinţa trupului Cuvântului de aceeaşi fiinţă cu 
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tatăl, lipseşte în neoplatonismul pe care augustin la definit prin gândirea 
săracă a unor filozofi pedanţi şi orgolioşi. Şi totuşi, contactul său cu neoplato
nismul a fost o iluminare providenţială şi mai mult decât o simplă orientare a 
cercetării augustiniene către direcţia justă.“

 67.  Ioan 1:13.
 68.  Cf. Ioan 1:13.
 69.  Cf. Ioan 1:4.
 70.  Cf. Fil. 2:6.
 71.  Fil. 2:7–11.
 72.  Cf. Ioan 1:16.
 73.  rom. 5:6.
 74.  rom. 8:32.
 75.  Mat. 11:29.
 76.  Mat. 11:28.
 77.  Mat. 11:29.
 78.  Ps. 25:9.
 79.  Ps. 25:18. Prezentarea în paralel a elementelor doctrinare comune creştinismului 

şi neoplatonismului subliniază deosebirea esenţială care constă în misterul în trupării 
Cuvântului în istorie prin persoana lui Isus Hristos (cf. infra, VII, 19–21).

 80.  În original: cothurno tamquam doctrinae sublimioris elati. termenul cothurnus, 
care la origine desemna încălţămintea specială a actorilor tragici, cei făcea să 
pară mai înalţi, a ajuns ulterior să însemne stilul înalt în genere, pentru ca în 
latina creş tină să semnifice trufia culturii păgâne.

 81.  Mat. 11:29.
 82.  rom. 1:21–22.
 83.  Cf. rom. 1:25.
 84.  În Fac. 25:33–34, esau vinde fratelui său Iacob dreptul primogeniturii în 

schimbul unui blid de fiertură de linte, o hrană de origine egipteană. În Fac. 
27 se relatează în continuare cum, cu ajutorul şi complicitatea mamei sale, 
rebeca, Iacov îi răpeşte prin viclenie fratelui său esau dreptul de primnăscut. 
În Enarrationes in Psalmos, XLVI, 6, augustin reia interpretarea de aici, arătând 
că adoptarea de către esau a unor obiceiuri egiptene idolatre a fost vina care la 
pierdut. Prin analogie, întregul neam al lui Israel a pierdut dreptul primului 
ales îndată ce a cedat ispitei idolatriei.

 85.  Fapte, 7:39.
 86.  Ps. 106:20.
 87.  rom. 9:12.
 88.  Cf. orSa, p. 128, nota 6: „În învăţăturile păgâne există elemente şi pre cepte 

ale adevărului, prin urmare divine, pe care credinciosul, în momentul în care 
le părăseşte, trebuie să le ia cu sine pentru a le pune să rodească în împărăţia 
mântui rii, înaintea căreia stă să intre, aşa cum evreii, pe punctul de a părăsi 
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egiptul pentru a se îndrepta către Ţara Făgăduinţei, au purtat cu ei vasele 
preţioase [ale egiptenilor], la porunca lui Dumnezeu şi spre îndeplinirea pla
nului său. Pavel însuşi a remarcat, în discursul său către atenieni amintit mai 
sus, adevărurile exprimate de poeţii greci.“ Ideea că în gândirea păgână se află 
ascuns o parte din aurul adevărului, pe care creş tinii, asemenea neamului lui 
Israel, care, la plecarea din egipt, a luat cu el comorile egiptenilor, sunt datori 
să şi le asume pe calea mântuirii, este un topos prezent încă din scrierile apo
logeţilor din secolul al IIlea d.Hr. acest motiv reapare la augustin în De 
doctrina Christiana, II, xl, 60–61.

 89.  Fapte 17:28.
 90.  Pentru a argumenta legitimitatea parţială a lecturilor sale din neoplatonicieni, 

augustin utilizează aici argumentul autorităţii, invocândul pe apostolul Pavel, 
care, pen tru ai convinge pe atenieni, cunoscuţi pentru spiritul lor speculativ ca 
şi pentru mândria faţă de trecutul cetăţii lor, le declară că multe din adevărurile 
evangheliei lui Hristos au fost anticipate în scrierile tradiţiei ateniene. Versetul 
citat în context de Sf. Pavel şi reprodus de augustin aparţine poetului grec 
aratus, care a trăit în Cilicia, în secolul al IIlea î.Hr.

 91.  rom. 1:25.
 92.  expresiile „sub îndrumarea ta“ sau „sub îndrumarea lui Dumnezeu“ (te duce 

sau Deo duce) fac parte din repertoriul creştin curent al latinei epocii. 
 93.  Pentru simbolistica interiorităţii în care se încadrează expresia in intima mea, 

vezi supra, notele 61 la Cartea a VIa şi 3 la Cartea a VIIa. un loc central în 
metafizica şi în gnoseologia Sfântului augustin îl ocupă acest demers de inte
riorizare: pentru a ajunge la contemplarea eternităţii lui Dumnezeu, spiritul 
porneşte de la lucrurile exterioare, pe care le trece prin lăuntrul cel mai adânc 
al personalităţii umane. acest apel la inte rioritate, la retragerea în sine însuşi 
pentru a percepe „glasurile cereşti“ este frecvent în scrierile diferiţilor filozofi 
neoplatonicieni şi ocupă un loc central în Enneadele lui Plotin.

 94.  Ps. 30:11.
 95.  Cf. infra, X, v, 7.
 96.  Cf. infra, X, xxvi, 37.
 97.  Ideea relaţiei directe dintre cunoaştere şi iubire este frecvent exprimată de Sf. 

augustin. Cf., de exemplu: „atunci când credem, cunoaştem; atunci când iubim, 
cunoaştem. Ce cunoaştem? Pe Dumnezeu! unde se află Dumnezeu? Întreabăl pe 
Ioan: «Dumnezeu este iubire!»“ (Enarrationes in Psalmos, CXLIX, 4). „nu cunoaş
tem nici un bine în mod complet dacă nu îl iubim în mod complet“ (De diversis 
quaes tionibus, LXXXIII, quaest. 35). „Ceea ce nu cunoaştem nu iubim. Însă dacă 
iubim ceea ce cunoaştem doar întro mică măsură, atunci iubirea face să cunoaştem 
acel lucru mai bine şi mai deplin“ (In Iohannis Evangelium, XCVI, 4).

 98.  Ps. 1:2.
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 99.  În condensarea sa speculativă, pasajul admite două interpretări posibile; poate 
fi vorba despre o „încătuşare“ a omului în contingenţă, despre continua ascen
siune a spiritului omenesc spre contemplarea adevărului divin, etern şi neschim
bător; pe de altă parte, pasajul poate include o simplă apreciere a dificultăţii de 
a accede la o viaţă contemplativă spre care năzuia la acea vreme Sf. augustin.

 100.  enigmatica expresie regio dissimilitudinis necesită explicaţii mai detaliate. ea apare 
întrun context impregnat de neoplatonism, aşa încât relaţia cu registrul ter
minologic neoplatonic este inerentă. Întradevăr, în Plotin, Enneades, I, viii, 13, 
regăsim expresia ca atare (™n tù tÁj ¢nomoiÒthtoj tÒpwÄ), întrun context deopo
trivă etic şi gnoseologic, similar celui de aici, din Confesiuni: g…netai g¦r pant£-

pasan ™n tù tÁj ¢nomoiÒthtoj tÒpwÄ – „Căci [sufletul] se prăbuşeşte mai în adânc, 
în ţinutul neasemănării“. Conceptul de ‘neasemănare’ (¢nomoiÒth) pare să fie o 
creaţie a lui Platon, căci apare de exemplu în Parmenide, 159e (trad. rom. de Sorin 
Vieru, în Plat on, Opere, VI, p. 129: neasemănare) şi în Omul politic, 294b (trad. 
rom. de elena Popescu, în Platon, Opere, VI, p. 447: neasemănările). În accepţie 
neoplatonică, „neasemănarea“ indică degenerarea sufletului, împotmolit în ţinutul 
răului. revenind la Sf. augustin, sintagma regio dissimilitudinis de aici pare să 
intre întro serie de alte expresii similare, precum regio mortis, ‘ţinut al morţii’ 
(Confesiuni, IV, xii, 18), sau regio egestatis, ‘ţinut al lipsei’ (Confesiuni, II, x, 18), 
toate desemnări globate ale deşertului spiritual, ale degradării existenţiale, în opo
ziţie cu expresii precum beatae vitae regio, ‘ţinut al vieţii fericite’ (De beata vita, III), 
regio incommutabilis veritatis, ‘ţinut al adevărului de nerostit’ (Enarrationes in 
Psalmos, LVIII, i, 8), originalis regio, ‘ţinut al începuturilor’ (Retractationes, I, i, 3). 
Dacă ţinem seama de contextul strict de aici, de tenta sa vibrantă şi înflăcărată, 
regio dissimilitudinis trebuie înţeles mai degrabă în cheie mistică: adresânduse lui 
Dumnezeu, augustin constată că spiritul său, întorcânduse către interior (intravi 
in intima mea), a putut întrezări lumina ne schimbătoare, eternă şi supraraţională 
(supra mentem meam lucem incommunicabilem), care ia dat măsura degradării în 
care se afla în acel moment al vieţii sale, în acest „ţinut al neasemănării“, departe 
de fiinţa autentică a lui Dumnezeu. Pentru alte detalii referitoare la această expre
sie, vezi b. bravo, Angustia y gazo en el hombre. Aportación al estudio de la antropo
logía agustiniana, Madrid, 1957, passim, precum şi nota 156 de la p. 201 a 
Comentariilor din De Magistro, ed. cit.
Interpreţii moderni preferă în genere o reproducere perifrastică, în dorinţa de 
a face explicite înţelesurile sintagmei regio dissimilitudinis în contextul său: le 
péché, qui avoit presque effacé votre image dans mon ame, m’avoit tellement éloigné 
de vous (arnauLD), une région qui vous est étrangère (LabrIoLLe), une contrée 
étrangère (tra buCCo), a land where all is different from your own (PIne‑CoFFIn), 
una regione dissimile (orSa). echivalând în textul traducerii sale prin formu
larea weit von Dir, in der Fremde des entstellten Ebenbildes, ‘departe de tine, în 
locul străin al al chipului tău desfigurat’, bernHart este singurul care preferă 
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o legătură directă cu doctrina maniheistă, referinduse, în nota 44, p. 897, la 
o „eroare maniheistă fun damentală“ în înţelegerea chipului lui Dumnezeu. 
Inexplicabilă mi se pare greşeala de traducere comisă de nicolae barbu, în 
Fericitul augustin, Mărturisiri, bucureşti, 1985, p. 160, unde apare formula: 
ţinutul asemănării!!!

 101.  Cf. Ps. 39:12. „Fărădelegea“ este aici orgoliul omului care se încrede mai mult 
în propriile puteri decât în Dumnezeu. „Destrămarea sufletului“ înseamnă 
pră bu şirea încrederii în capacitatea propriilor forţe de a accede la cunoaşterea 
adevărului.

 102.  Ieş. 3:14.
 103.  rom. 1:20.
 104.  Ps. 73:28.
 105.  Înţel. 7:27.
 106.  Cf. Ps. 16:2.
 107.  Cf. supra, III, vii, 12.
 108.  un rezumat explicativ interesant al pasajului în orSa, p. 130, nota 12: „orice 

natură sau substanţă, în măsura în care este natură, este bună şi posedă o calitate 
sau perfecţiuni în măsură diversă; răul este corupţia perfecţiunilor, dimi nuarea 
binelui în natură. există un bine fără rău, precum Dumnezeu, dar nu există nici 
un rău fără bine, deoarece răul trebuie în mod necesar să consume un bine care 
aparţine unei naturi; dar, după ce binele a fost consumat în întregime, mai exact 
spus, odată ce o natură este lipsită de însăşi fiinţarea sa, nu mai rămâne atunci 
nimic căruia i sar putea produce daune.“ Cf. şi supra în Confesiuni, V, x, 20. În 
pasajul de aici, augustin întrebuinţează cuvântul substantia, care pentru el este 
sino nim cu essentia sau natura, cf. De Trinitate, III, XVIII, 35: natura, vel substan
tia, vel essentia, vel quodlibet alio nomine appellandum est idipsum quod Deus est. 

 109.  Fac. 1:31. Cu toate că se sprijină pe autoritatea Sfintei Scripturi, optimismul 
metafizic exprimat aici nu trebuie luat la modul absolut. În De civitate Dei mai 
ales, augustin constată dimensiunile mizeriei umane în istorie, recunoscând 
însă că, în proiectul providenţei, şi răul are un rol pozitiv.

 110.  Ps. 148:7–13.
 111.  Ps. 148:1–5.
 112.  aportul filozofiei neoplatonice la definitivarea profilului intelectual al Sfântului 

augustin este rezumat de bernHart, p. 880, nota 50, astfel: „neoplatonismul 
ia oferit lui augustin o soluţie la enigma prezenţei în lume a răului şi suferinţei, 
prin eliberarea de concepţia că în lume ar exista ceva real şi determinat de o esenţă 
originară rea şi prin indicarea drumului către înlăturarea disonanţelor în cadrul 
armoniei întregului. extazul, o «privire extatică» […], la transformat dintrun 
sen zua list întrun intelectualist şi dintrun sceptic întrun «credincios cunoscător»“.

 113.  este vorba despre doctrina maniheistă despre contraponderea egală a substanţe
lor binelui şi răului, împărtăşită multă vreme şi de augustin (cf. supra, V, x, 30).
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 114.  Cf. supra, VII, v, 7.
 115.  Ps. 119:37.
 116.  Cf. supra, VII, x. Karl Holl, Augustins innere Entwicklung, berlin, 1922, p. 60, 

observă că, în această etapă, în conceperea lui Dumnezeu, augustin nu deţinea 
încă o adevărată visio Dei, o trăire autentică a divinităţii.

 117.  Cf. supra, VII, ii.
 118.  Cf. supra, VII, i, 2. 
 119.  Memorabilă definiţie ontologică a falsităţii: nec quicquam est falsitas, nisi cum 

putatur esse quod non est.
 120.  Cf. supra, VII, xiii.
 121.  Cf. supra, III, vii, 13, ix, 17.
 122.  Cf. supra, VII, v.
 123.  Cf. infra, XI, xi şi xiii.
 124.  Despre limitele optimismului metafizic augustinian, vezi supra, nota 109. Ideea 

că în armonia întregului creaţiei divine şi răul îşi are aportul său pozitiv este 
explicată de augustin în lucrarea cu caracter antimaniheist De libero arbitrio.

 125.  Cf. supra, VII, xii.
 126.  Sir. 10:9.
 127.  bernHart, p. 881, nota 62, remarcă faptul că în această frază avem pri mul 

indiciu din Confesiuni al depăşirii de către augustin a doctrinei maniheiste 
despre cele două substanţe în domeniul moral.

 128.  Cf. supra, VII, x.
 129.  „obişnuinţa trupească“ (consuetudo carnalis) trebuie înţeleasă mai degrabă în 

cheie gnoseologică decât morală. augustin se referă, în spiritul scepticismului 
ag nostic de care încă mai era legat, la constrângerile la care simţurile omeneşti 
supun cunoaşterea raţională. Despre aceste constrângeri vorbeşte augustin 
mereu, de exem plu mai sus, V, x, 19.

 130.  Înţel. 9:15.
 131.  rom. 1:20.
 132.  Cf. supra, VII, i, 1.
 133.  acest pasaj reprezintă un scurt rezumat al gnoseologiei neoplatoniciene, pre

figurând deopotrivă şi unul din modelele gnoseologice propuse succesiv de către 
augustin. Întro terminologie inspirată de scrierile neoplatonicilor, augustin 
arată că momentul suprem al cunoaşterii, cufundarea, prin Iluminare, în 
adevărul divin, este precedat de etape bine delimitate: mai întâi este treapta 
senzorială (sensus cor poris), care reprezintă contactul direct cu lucrurile; urmează 
sufletul sensibil (anima sentiens), deţinător al unei puteri interioare proprii (vis 
interior). o treaptă supe rioară o reprezintă forţa raţiocinantă a spiritului (poten
tia ratiocinans), singura în stare să ajungă la cunoaşterea de sine (ad intellegentiam 
suam), recunoscânduse astfel ca imuabilă (incommutabilis) şi capabilă de con
templarea Fiinţei supreme. Momentul Iluminării nu este nicidecum rezultatul 
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unui efort progresiv, ci se petrece printro „străfulgerare“ (ictus aspectus). obiectul 
şi „conţinutul“ acestei „străfulgerări“ este Fiinţa ca atare, realitatea însăşi, desem
nată de augustin prin expresii perifrastice precum id quod est, ‘ceea ce fiinţează’, 
sau ipsum esse, ‘fiinţarea însăşi’. aceste formule neoplatoniciene sunt puse de 
augustin în relaţie cu autodesemnarea divină „eu sunt cel ce sunt“ din textul 
biblic; iată, ca ilustrare, un pasaj din De Trinitate, V, ii, 3: Est tamen sine dubi
tatione substantia, vel si melius hoc apellatur essentia, quam Graeci oÙs…an vocant. 
Sicut enim ab eo quod est sapere est sapientia, et ab eo quod est scire dicta est scien
tia, ita ab eo quod est esse dicta est essentia. Et quis magis est, quam ille qui dixit 
famulo sui Moysi: «Ego sum qui sum. Et dices filiis Israel: Qui est misit me ad vos» 
[exod. 3:14]. – „[Dumnezeu] este fără îndoială substanţă sau, ca să spunem mai 
bine, fiinţă, ceea ce grecii numesc oÙs…a. Şi după cum de la sapere ‘a simţi; a 
înţelege’ sa spus sapientia ‘înţelepciune’, de la scire ‘a şti’ sa spus scientia ‘ştiinţă’, 
tot aşa şi de la esse ‘a fi’ sa spus essentia ‘fiinţă; esenţă’. Şi cine este oare mai 
presus decât acela despre care Moise, robul său, a spus: «eu sunt cel ce sunt. Şi 
să spui fiilor lui Israel: Cel care este ma trimis la voi» [Ieş. 3:14]?“

 134.  rom. 1:20.
 135.  Despre dificultatea de a rămâne cu privirile aţintite (aciem figere) spre adevărul 

dobândit prin Iluminare vorbeşte augustin adesea, ca de exemplu în De 
Trinitate, VIII, ii, 3: Ecce in ipso primo ictu quo velut coruscatione perstringeris, 
cum dicitur Veritas, mane si potes; sed non potes. Relaberis in ista solita atque 
terrena. Quo tandem pondere, quaeso, relaberis, nisi sordium contractarum cupi
ditatis visco et pere grationis erroribus? – „Iată, rămâi, dacă poţi, cu această primă 
impresie pe care ai surprinso ca pe o străfulgerare, atunci când ţi se rosteşte 
cuvântul adevăr; dar nu poţi. Vei recădea în aceste lucruri obişnuite şi pămân
teşti. Dar ce povară te face să recazi, te întreb, dacă nu cleiul poftei pentru 
zoaiele pe care leai atras asuprăţi şi păcatele rătăcirii tale?“

 136.  1 tim. 2:5.
 137.  rom. 9:5.
 138.  Ioan 14:6.
 139.  Ioan 1:14.
 140.  În acest moment, augustin împărtăşea aşadar o concepţie pe care mai jos o va 

condamna la Photinus (vezi infra, nota 147) drept eretică: Isus Hristos nu este 
văzut ca Mântuitor dumnezeiesc, ci ca un om cu totul excepţional, un învăţă
tor de excepţie, dar până la urmă o persoană umană. În spirit evanghelic însă, 
augustin îl înţelege pe Hristos drept Înţelepciunea divină, adevărul veşnic, 
locuind în adân cu rile conştiinţei fiecăruia ca Învăţător lăuntric. aceasta este 
tema centrală a dialogului de tinereţe De Magistro.

 141.  În original, sintagma auctoritas magisterii trimite la calitatea de suprem Învăţător 
a lui Isus Hristos. Vezi nota anterioară.

 142.  Ioan 1:14.



798 note

 143.  o interpretare a acestei taine, care se ascunde în întruparea Cuvântului, iden
tificăm în De agone Christiano, XI, 12: „Fiul lui Dumnezeu şia asumat omeni
tatea şi a îndurat prin aceasta soarta omului. acesta este leacul pentru noi, un 
leac mai bun decât care nu poate fi gândit un altul. totuşi, o trufie care nu se 
potoleşte prin umilinţa Fiului lui Dumnezeu este absolut nevindecabilă, abso
lut nevindecabilă este o lăcomie care nu se vindecă prin sărăcia Fiului lui 
Dumnezeu, absolut nevin decabilă este o mânie care nu se frânge de răbdarea 
Fiului lui Dumnezeu.“

 144.  Ţinând seama de gândirea consecvent semiologică a Sfântului augustin, în con
tex tul proferre per signa sapientes sententias, expresia sapientes sententiae poate fi 
tradusă şi prin ‘enunţuri dotate cu sens’. Punând vorbirea alături de mişcările 
corpului şi ale sufletului, ca fenomene din orizontul materialităţii, augustin 
exprimă ideea că lim ba jul trebuie privit ca o dimensiune istorică a umanului. 
Cf. şi supra, notele 27, 29, 41, 62 la Cartea I şi notele 50 şi 53 la Cartea a IVa.

 145.  Despre semnificaţia istorică autentică a termenului catholicus în context, vezi supra, 
nota 5 la Cartea a VIa.

 146.  apolinarius (cca 310–390), episcop al Laodiceei, a fost una din persona li tăţile 
controversate din epoca patristică. Militând alături de marii Părinţi capa docieni 
împotriva arianismului, apolinarius sa lăsat în cele din urmă cucerit de mono
fizitism şi a susţinut că Isus Hristos reprezintă o unică esenţă a lui Dumne
zeuLogosul. Doctrina sa a fost condamnată mai întâi la Sinodul de la 
alexandria din anul 362 şi apoi din nou în 381, la al doilea Sinod ecumenic 
de la Constan tinopol.

 147.  Photinus (secolele al IIIlea–al IVlea), scriitor ecleziastic heterodox din Galatia, 
episcop de Sirmium, depus şi exilat, a fost adeptul unei forme de sabelia nism 
şi a susţinut că Isus Hristos este una din creaturile lui Dumnezeu, şi nu o per
soană divină. erezia sa a fost condamnată în mai multe concilii, începând cu 
cel din antiohia (344).

 148.  Ioan 1:14.
 149.  1 Cor. 11:19.
 150.  rom. 1:20.
 151.  Cf. supra, VII, x.
 152.  Cf. supra, VII, i, 2.
 153.  Cf. supra, VII, xi.
 154.  Cf. supra, VII, xv.
 155.  tit. 1:4.
 156.  În original, o subtilă figură etimologică: non peritus sed periturus essem. Cuvân tul 

periturus, ‘cunoscător, competent’, este participiul perfect al verbului depo nent 
(ex)perior, iri şi înrudit cu peritia, ‘pricepere, iscusinţă’, ca şi cu experientia; la 
rândul lui, periturus este participiul viitor al verbului pereo, ire, ‘a pieri’.

 157.  Cf. 1 Cor. 8:1.
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 158.  Cuvântul confessio, literal ‘mărturisire’, are la Sf. augustin, inclusiv în titlul tra
diţional al cărţii, înţelesul de ‘dezvăluire smerită a propriei slăbiciuni înaintea 
lui Dumnezeu’ (cf. şi infra, nota 1 la Cartea a Va). afirmând că se desparte de 
încrederea orgolioasă în sine (praesumptio) şi că optează pentru ‘mărturisire’, 
augus tin marchează trecerea de la criza spirituală prezentată până în acest mo
ment, către criza voinţei, care va fi descrisă în cartea următoare, a VIIIa.

 159.  Cunoaşterea intelectuală a lui Dumnezeu nu este suficientă, dacă nu este înso
ţită de „locuirea“ lui prin iubire.

 160.  Ps. 2:11.
 161.  Cf. 1 Cor. 4:6.
 162.  1 Cor. 4:7.
 163.  rom. 7:22. Despre însemnătatea conceptului de ‘om lăuntric’ (homo inte rior), 

vezi supra, notele 100 la Cartea a IVa şi 32 la Cartea a Va.
 164.  rom. 7:23.
 165.  Dan. 3:27.
 166.  Dan. 3:29.
 167.  Ps. 32:4.
 168.  Ioan 8:44.
 169.  rom. 7:24–25.
 170.  Prov. 8:22.
 171.  Ioan 14:30.
 172.  Luc. 23:15.
 173.  Col. 2:14.
 174.  Ps. 51:19.
 175.  Cf. apoc. 21:2.
 176.  2 Cor. 5:5.
 177.  Cf. Ps. 62:2–3.
 178.  Cf. Mat. 11:28.
 179.  Mat. 11:29.
 180.  Mat. 11:29.
 181.  Ps. 91:13.
 182.  Pentru simbolistica interiorităţii în gândirea Sfântului augustin, vezi supra, 

notele 3 şi 93, precum şi nota 61 de la Cartea a VIa. În contextul de aici, 
augustin întrebuinţează verbul inviscerare, literal: ‘a pătrunde în măruntaie’, 
care, după cum se poate vedea în dicţionare, este o creaţie lexicală proprie, 
nemaiatestată la alţi autori.

 183.  1 Cor. 15:9.
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Cartea a VIII‑a

 1.  Ps. 35:10.
 2.  Ps. 116:16–17.
 3.  Cf. Ps. 76:2.
 4.  1Cor. 13:12.
 5.  În această etapă a anevoiosului său drum către Dumnezeu, augustin căpătase 

convingerea că Dumnezeu este incoruptibil în calitate de bine absolut şi că 
esenţa sau substanţa sa este identică cu Fiinţa ca atare, celelalte lucruri fiind 
substanţe acci dentale, care îşi primesc fiinţarea de la Dumnezeu. odată rezol
vată această pro blemă de înţelegere a lui Dumnezeu şi a lumii, urmează ca 
sufletul său să interiorizeze înţe legerea, transpunândo în orizont etic.

 6.  Cf. 1 Cor. 5:7.
 7.  Vezi supra, VII, xvii.
 8.  Cf. Ps. 23:5.
 9.  admiraţia şi preţuirea pentru acest personaj, care se degajă din această carte a 

Confesiunilor, ne obligă să deducem că el a jucat un rol foarte important în con
vertirea lui augustin. Stima lui augustin pentru acest mentor şi deopotrivă urmaş 
al Sfântului ambrozie în scaunul episcopal al Milanului (începând cu anul 397) 
a fost atât de mare, încât, în anii 396–397, ia dedicat lucrarea De diversis quaes
tionibus ad Sim plicianum. nimic din scrierile sale nu sa păstrat până la noi, deşi, 
se pare, a purtat o oarecare corespondenţă cu contemporanii. Sf. ambrozie îi 
adresează patru ample scrieri, dedicate unor dificile probleme de exegeză şi her
meneutică (Epistolele XXXVII, XXXVIII, LXV şi LXVII). În Epistola a XXXVIIa, 
Sf. ambrozie vorbeşte despre „vechile noastre sentimente de prietenie“ (trad. rom. 
de David Popescu, în Sfântul ambrozie, Scrieri, partea a IIa, bucureşti, 1994, 
p. 172). După cum reiese din capi tolul imediat următor al Confesiunilor, 
Simplicianus a fost recunoscut de Sf. am brozie ca un adevărat părinte spiritual, 
fiind probabil acela care la botezat (vezi infra, începutul capitolului 3).

 10.  Cf. Ps. 18:36.
 11.  În Confesiuni, VI, xiii, 23, aflăm că, la insistenţele mamei sale, augustin se 

logodise cu o fată care urma să împlinească vârsta nubilă abia peste doi ani.
 12.  Mat. 19:12.
 13.  Mat. 19:12.
 14.  Înţel 13:1. În această situaţie se aflau membrii sectei maniheiste, care nu recu

noşteau în Dumnezeu Fiinţa absolută şi care nu îl deosebeau pe Creator de 
creatura sa.

 15.  Vezi supra, VII, xvii, 23.
 16.  rom. 1:21. aluzia este de data aceasta la filozofii neoplatonicieni, care, cu toate 

că recunoşteau identitatea între Dumnezeu şi Fiinţă, nu acceptau natura perso
nală a lui Dumnezeu şi nici Întruparea Logosului în istorie prin Isus Hristos.
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 17.  Ps. 18:36.
 18.  Iov 28:28.
 19.  Prov. 3:7.
 20.  rom. 1:22.
 21.  Cf. Mat. 13:45.
 22.  Vezi supra, nota 9.
 23.  nu întâmplător, Sf. augustin se opreşte îndelung în cele ce urmează asupra 

personalităţii lui Marius Victorinus. Ca şi el, acest erudit a fost unul din marii 
gânditori păgâni ai generaţiei lor siliţi în cele din urmă să recunoască superiori
tatea doctrinei creştine. În epocă, Marius Victorinus conta drept cel mai reduta
bil savant. Între lucrările sale care sau păstrat, amintim De orthographia, Ars 
grammatica, De definitionibus, Explanationes in Ciceronis Rhetoricam. Mult mai 
im portantă decât opera sa originală (Pierre de Labriolle, Histoire de la littérature 
latine chrétienne, ed. cit., p. 35 apreciază că acest autor contează în istoria spiri
tua lităţii europene „plus encore par ce qu’il a transmis que par ce qu’il a luimême 
crée“) pentru noi astăzi pare să fie activitatea sa de traducător. Versiunile sale din 
aris totel şi neoplatonici, prin care Marius Victorinus supune limba latină unui 
mare efort de transpunere şi echivalare a gândirii greceşti, pun bazele atât de 
elaboratei termino logii filozofice din evul Mediu şi Scolastică.

 24.  Col. 2:8.
 25.  Cf. supra, VII, ix, 13–14.
 26.  Cf. Mat. 11:25.
 27.  Despre cele „şapte arte liberale“, cf. supra, notele 55 la Cartea I şi 1 la Cartea a IVa.
 28.  În a doua jumătate a secolului al IVlea se înregistrează, întradevăr, un revi

riment la roma al cultelor păgâne. acest fapt este atestat, între altele, de unele 
dintre epistolele Sfântului ambrozie. În Epistola a XVIIa, ambrozie se adresează 
împăratului Valentinian, rugândul şi sfătuindul insistent să nu cedeze presiu
nii celor care recla mau reedificarea unor temple păgâne.

 29.  aluzie la adoptarea, în epoca imperială, a riturilor iniţiatice orientale, care 
ajunseseră să înlocuiască politeismul roman tradiţional. Fragmentul din Eneida, 
VIII, 698–700, prelucrat aici de augustin este următorul: Omnigenumque deum 
monstra et latrator Anubis / Contra Neptunum et Venerem contraque Minervam / 
Tela tenent – „Câţi urgisiţi sunt de zei, câţi monştri, şi câineleanubis / Piept 
cu neptun şi cu Venus ei ţin şi piept cu Minerva!“ (trad. rom. de George 
Coşbuc, univers, bucu reşti, 1980, p. 300). ecourile vergiliene sunt frecvente 
la augustin, în special în ope rele de tinereţe. În Confesiuni, Vergilius este citat 
de şase ori.
Cultul cuplului divin Isis/osiris, de origine egipteană, era foarte răspândit la roma 
în primele secole ale imperiului. La fel de răspândit era şi cultul lui anubis, venerat 
ca zeu al morţii şi înfăţişat ca zeul cu corp de câine (în egipt, de şacal). După cum 
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atestă tertullianus, Adversus nationes, I, x, 17, cultul zeilor egipteni avea la roma 
adepţi fanatici, cu toate că era adesea persecutat de autoritatea imperială.

 30.  În original: ore terricrepo; adjectivul terricrepus nu este atestat decât la augus tin, 
ceea ce înseamnă că poate fi o creaţie lexicală personală, un compus din verbele 
terreo, ‘a îngrozi’, şi crepo, ‘a zăngăni, a bubui’.

 31.  Cf. Ps. 144:5. Fragmentul din Psalmi citat aici este interpretat de augustin în 
Enarrationes in Psalmos astfel: „Ce sunt «cerurile aplecate»? Smeriţii apostoli. 
aceste «ceruri» cântă slavă lui Dumnezeu […]. Cerurile sau smerit pentru ca 
Dum nezeu să coboare. «atinge munţii şi ei au fumegat»: munţii cei trufaşi, 
înălţimile pământeşti, înseamnă mărimile trufaşe; «atinge aceşti munţi» în
seamnă: acordă îndu rarea ta acestor munţi; spunem «au fumegat» pentru că 
şiau mărturisit păcatele.“

 32.  În original, compusul daemonicola, ‘închinător la demoni’, este şi el o invenţie 
lexicală a Sfântului augustin.

 33.  Cf. Ps. 29:5. Vezi şi interpretarea dată de augustin acestui pasaj în Ena rrationes 
in Psalmos, LXXIX, 9: „Cedrii semnifică pe cei trufaşi, care trebuie doborâţi“.

 34.  Cf. Luc. 12:9.
 35.  aceste prima sacramenta instructionis erau gesturile rituale care precedau bote

zul propriuzis: suflatul deasupra capului catehumenului, semnul crucii făcut 
asupra lui, binecuvântarea prin punerea mâinii deasupra capului, oferirea sării 
ca semn al nemuririi sufletului (vezi W. roetzer, Des heiligen Augustins Schriften 
als liturgiegesch ichtliche Quelle, 1930, p. 139, citat de bernHart, p. 883, nota 
8).

 36.  În secolul lui augustin, când cazurile de convertire erau foarte frecvente, pro
cedura de creştinare urma în linii mari următoarele etape: după o perioadă de 
familiarizare cu elementele de doctrină cele mai importante, a cărei durată era 
apre ciată de către maimarii bisericii, catehumenul era acceptat în categoria 
celor con sideraţi aleşi (electi); în timpul postului Paştilor, se întocmea o listă cu 
cei care urmau să primească botezul în chiar noaptea Paştilor.

 37.  Ps. 112:10.
 38.  Ps. 40:5.
 39.  La sfârşitul secolului al IVlea, convertirea unui intelectual din elita romană era 

încă un eveniment memorabil şi producea o mare satisfacţie în comunitatea 
creştină, alcătuită în genere din oameni umili.

 40.  Luc. 15:7.
 41.  această frază este rezumatul unui cunoscut pasaj evanghelic, Luc. 15:4–9.
 42.  Luc. 15:24, 32.
 43.  În original, secvenţa omnes futura morte pallescunt este o evidentă reminiscenţă 

textuală din Vergilius, Eneida, IV, 644: Interfusa genas et pallida morte futura.
 44.  acestei cutume i sa supus augustin însuşi (vezi supra, VI, xiii, 23), care a trebuit 

să aştepte doi ani până ca logodnica sa să împlinească vârsta legală pentru căsătorie.
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 45.  Luc. 15: 24, 32.
 46.  termenul original modus se lămureşte prin fraza imediat următoare, care cu

prinde ideea unei alternanţe ritmice între bine şi rău: haec rerum pars alternat 
defectu et profectu, offensionibus et conciliationibus. Cf. şi PIne‑CoFFIn: rhythm.

 47.  Mat. 24:31.
 48.  Ioan 1:12.
 49.  1 Cor. 1:27–28.
 50.  1 Cor. 15:9.
 51.  Cf. Fapte 13:7–12.
 52.  augustin formulează aici o observaţie de mare acuitate asupra istoriei creşti

nismului din primele veacuri: credinţă a celor mulţi şi umili, creştinismul a în
cercat mereu să atragă de partea sa elita intelectuală şi, implicit, clasa politică. 
exemplelor invocate aici de augustin (apostolul Pavel şi Marius Victorinus) 
trebuie adăugat propriul său exemplu.

 53.  Mat. 12:29.
 54.  2 tim. 2:21.
 55.  În timpul domniei sale, între anii 361 şi 363, împăratul Iulian apostatul a im

pus o nouă legislaţie şcolară, prin care, între altele, le interzicea creştinilor acce
sul la învăţământul liberal clasic.

 56.  Cf. Înţel. 10:21.
 57.  ultima frază este o ilustrare a capacităţii de analiză psihologică a Sfântului 

augus tin. Sunt sesizate aici cu acuitate treptele instaurării unui viciu. Despre 
insinuarea treptată în comportamentul omului a unei deprinderi nocive vor
beşte augustin şi în Contra Fortunatum disputatio, II, 22.

 58.  Gal. 5:17.
 59.  În original, enunţul augustinian apare extrem de condensat: Ibi enim magis iam 

non ego, quia ex magna parte id patiebar invitus quam faciebam volens. Cf. şi 
LabrIoLLe: „Déjà, en effet, dans l’élément réprouvé, mon moi n’était plus 
guère engagé, je subissais contre mon gré, plutôt que je n’agissais de mon plein 
gré“ şi PIne‑CoFFIn: „For my true self was no longer on the side of which I 
disaproved, since to a great extent I was now its reluctant victim rather than its 
willing tool“.

 60.  Pedeapsa la care se gândeşte aici augustin este slăbiciunea voinţei, căderea sub 
greutatea ‘lanţului morţii“ (catena mortalitatis), despre care a vorbit şi mai sus, 
în II, ii, 2.

 61.  exprimând cu mare forţă de sugestie înfruntarea dintre atracţiile seculare (sar cina 
saeculi sau cupiditates) şi adevărata viaţă fericită, cea trăită în numele lui Hristos 
(numită aici caritas), întregul pasaj se prezintă întro subtilă arhitectură retorică, 
fun damentată pe antiteză. În special ultima frază conţine, împletite, o figură 
etimo logică şi o aliteraţie: sed illud placebat et vincebat, hoc liberabat et vinciebat.

 62.  efes. 5:14.
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 63.  Cf. supra, VIII, i, 1.
 64.  Despre conceptul de homo interior, vezi supra, notele 100 la Cartea a IVa şi 32 

la Cartea a Va.
 65.  rom. 7:22–23.
 66.  rom. 7:24–25.
 67.  Ps. 19:5.
 68.  Ps. 54:8.
 69.  Despre alypius şi funcţiile sale oficiale, vezi supra, notele 23, 56, 57, 68, 69 şi 

70 de la Cartea a VIa.
 70.  În calitatea sa de profesor de retorică. Sintagma prin care e denumită aici reto

rica este facultas dicendi. Despre componenta mercantilă a retoricii, vezi mai 
pe larg De doctrina Christiana, IV, iii.

 71.  În original este întrebuinţat verbul subdocere, termen care în învăţământul 
roman desemna statutul unui tânăr magistru de asistent pe lângă un profesor 
experimentat.

 72.  unul dintre cei mai apropiaţi prieteni, Verecundus pusese la dispoziţia lui 
augustin proprietatea sa de la Cassiciacum, unde, întro atmosferă de recule
gere, au gustin sa pregătit pentru primirea botezului la 24 aprilie 387. 

 73.  Cf. efes. 2:2.
 74.  Monahismul egiptean, şi în special modelul Sfântului antonie a constituit unul 

din factorii decisivi în determinarea concepţiei comunitare a Sfântului augustin. 
Viaţa marelui pustnic era bine cunoscută încă din secolul al IVlea, căci bio
grafia sa, alcătuită de Sf. atanasie din alexandria pe la 357 şi tradusă în latină 
de evagrie din antiohia înainte de anul 388, a circulat intens, după cum atestă 
numeroasele copii păstrate.

 75.  Cf. Ps. 145:5.
 76.  termen cu adânci conotaţii creştine, cuvântul compus suaveolentia, literal: 

‘miresme suave’, este o creaţie lexicală a Sfântului augustin.
 77.  oraşul treveri (sau augusta treverorum), actualul trier din Germania renană, 

a fost în secolele al IIIlea şi al IVlea una din reşedinţele imperiale.
 78.  Mat. 5:3.
 79.  Sintagmele amicus imperatoris sau amicus Caesaris reprezentau în epoca impe

rială un titlu oficial, acordat oamenilor de încredere ai împăratului, cei care 
alcătu iau camarila sa apropiată şi care se bucurau de multă trecere şi influenţă. 
Din această castă se recrutau funcţionarii cu rangul cel mai înalt ai statului.

 80.  Cf. Luc. 14:28. În pasajul citat din Evanghelia lui Luca, Isus Hristos îşi în
deamnă ucenicii să se sacrifice în mod conştient pentru al putea urma. acesta 
este sensul pe carel dă pasajului augustin în Quaestiones Evangeliorum, la pa
ragraful corespunzător: „Cheltuielile pentru înălţarea turnului înseamnă pute
rea (necesară) spre a îmbrăţişa ucenicia lui Hristos […]. a avea bani pentru a 
termina turnul […] înseamnă a renunţa la tot ceea ce îţi aparţine.“
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 81.  Ps. 36:3.
 82.  Vezi supra, II, iv, 7 şi nota corespunzătoare.
 83.  referire la maniheism. nu numai aici, ci şi în alte locuri (de exemplu De vita 

beata, I, 4 sau De utilitate credendi, I, 2, augustin afirmă că nu a fost niciodată 
un maniheu convins.

 84.  Cf. supra, V, x, 19, VI, i şi VII, x.
 85.  Cf. supra, V, xi şi urm.
 86.  Dramatismul stărilor sufleteşti trăite de augustin este agravat de faptul că ele 

afectau zona cea mai adâncă a conştiinţei sale. Despre semnificaţiile interiori
tăţii la augustin, vezi supra, notele 100 la Cartea a IVa, 32 la Cartea a Va, 61 
la Cartea a VIa, 3 şi 93 la Cartea a VIIa.

 87.  În original, din nou o savantă construcţie retorică, bazată pe simetrie sintac tică 
şi oximoron la nivel semantic: insaniebam salubriter et moriebam vitaliter.

 88.  Iezec. 16:8.
 89.  Cf. supra, I, xviii, 38.
 90.  Începând cu această propoziţie, urmează o amplă secvenţă (paragrafele 20–24) 

care întrerupe firul narativ al relatării în favoarea unei amănunţite analize a slă
biciunilor voinţei, îndreptată polemic împotriva maniheilor. aceste consideraţii 
analitice apar ţin aşadar timpului relatării, şi nu timpului relatat.

 91.  urmează o analiză aproape infinitezimală a spiritului scindat între voinţa bine
lui şi voinţa răului. În finalul analizei, această scindare este calificată de augustin 
drept o boală (aegritudo). În cadrul unei structuri retorice interogative, care 
des chide analiza şi este repetată de câteva ori, această tragică scindare a spiritu
lui este numită prin termenul monstrum, literal: ‘monstru’, şi interpretată de 
diverşi tra ducă tori drept: un effet si prodigieux (arnauLD), cet étrange prodige 
(LabrIoLLe), this strange phenomenon (PIne‑CoFFIn), quest’ assurdità 
(orSa), dies Unfaßliche (bernHart).

 92.  Cf. supra, VIII, v, 11 şi urm.
 93.  Cf. Ps. 68:3.
 94.  Cf. tit. 1:10.
 95.  Fraza conţine formularea nucleului doctrinei maniheiste, cf. orSa, p. 155, 

nota 16: „Maniheii […] socoteau că în om se repetă confruntarea dintre prin
cipiile tenebrelor şi al Luminii şi că în el coexistă două elemente distincte, unul 
rău şi altul bun, de natură divină, ciocninduse permanent între ele. augustin 
explică însă cum o decizie a voinţei nu se realizează atunci când: a voi şi a putea 
nu sunt acţiuni egale, datorită incapacităţii obiective a subiectului; când, pre
cum în cazul unui comandament moral, posibilitatea este inclusă în interiorul 
voinţei, deoarece voinţa nu este com pletă; atunci când insuficienţa derivă din
trun defect al obişnuinţei, al tendinţei spre rău care provine din păcatul origi
nar. De aceea, după cum va spune puţin mai jos, actul de voinţă al lui adam 
la săvârşirea păcatului primar a fost mai spontan.“
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 96.  efes. 5:8.
 97.  Cf. supra, IV, xv, 16.
 98.  Cf. Ioan 1:9.
 99.  Ps. 34:6.
 100.  Cf. Ierem. 30:9.
 101.  Cf. supra, VIII, xv, 11.
 102.  rom. 7:17.
 103.  Ioan 3:33.
 104.  apostolul prin excelenţă este, pentru augustin, Sf. Pavel.
 105.  Cf. supra, II, ii, 2.
 106.  În original, o formulare cu inflexiuni biblice: nugae nugarum et vanitates vani

tatum, literal: „fleacuri ale fleacurilor şi deşertăciuni ale deşertăciunilor“.
 107.  Procedeul personificării virtuţilor şi a pasiunilor este un topos retoric în literatura 

clasică grecolatină, cu prelungiri până în scrierile patristice şi în literatura premo
dernă. Mai aproape de noi putem cita în acest sens Divanul sau gâlceava înţe lep tului 
cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul al principelui Dimitrie Cantemir.

 108.  urmează un scurt „scenariu“, în care se înfruntă dramaturgic obişnuinţa (con
suetudo) şi Înfrânarea (continentia) personificate. aceste personificări pot avea la 
augustin un caracter caricatural, având în vedere că religia păgână cunoştea câteva 
zeităţi care reprezentau ipostazierea unor concepte: Concordia, Felicitas, Fides, 
Salus, Victoria, Virtus etc. Poate fi vorba însă şi de un simplu topos retoric, mai 
ales că şi alţi scriitori creştini îl practicau. bernHart, p. 885, aminteşte în acest 
sens pe apologetul creştin tertullianus. utilizarea acestei alegorii de către augustin 
poate să nu fie întâmplătoare. La sfârşitul ei, în ultima frază a paragrafului, o 
„dec odifică“, prezentândo drept o înfruntare cu sine însuşi (controversia in corde 
meo … de me ipso adversus me ipsum). Dacă avem în vedere că imediat după aceea 
urmează momentul convertirii, atunci această opţiune compoziţională ne apare 
ca fiind cu siguranţă intenţionată: augustin a urmărit crearea unei tensiuni ma
xime, care să „pregătească“ momentul detensionării ce va urma.

 109.  Cf. Ps. 119:85.
 110.  Cf. supra, VIII, viii, 19.
 111.  Cf. Ps. 23:5.
 112.  Cf. infra, IX, xii, 33.
 113.  Cf. Ps. 51:18–19.
 114.  Cf. Ps. 6:4.
 115.  Cf. Ps. 79:5, 8.
 116.  Pasajul înscris în ghilimele pare să conţină un ecou din poetul satiric Per sius, 

Satirae, V, 63–66: „«Cras hoc fiet.» Idem cras fiet. «Quid? Quasi magnum / Nempe 
diem donas? Sed cum lux altera venit, / Iam cras hesternum consumpsimus: ecce 
aliud cras / Egerit hos annos, et semper paulum erit ultra»“ – „«Săncepem mâine», 
zice unul. Iar mâine tot aşa va spune. / «Şi ce înseamnă azi? Înseamnă o nouă zi 
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care apune! / Mereu veniva un alt mâine, se va topi mereu în ieri, / Şi anii nuţi 
vor mai întoarce pierdutele întârzieri. / La car fug patru roţi deodată, dar cum 
de ţia venit în minte, / Ca de pe osia din urmă săntreci, tu, roata dinainte?»“ 
(trad. rom. de tudor Măinescu şi alexandru Hodoş, editura pentru Literatură, 
bucureşti, 1967, p. 37).

 117.  Cf. supra, VIII, vi, 14.
 118.  Mat. 19:21.
 119.  rom. 13:13–14. În original, Sf. augustin citează aproximativ; textul neotesta

mentar complet este, în Vulgata, următorul: Sicut in die honeste ambulamus: non 
in comissationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in conten
tione et aemulatione; sed induite Dominum Iesum Christum et carnis curam ne 
feceritis in concupiscentiis. ulterior, în Epistolae, LV, 37, augustin va condamna 
orice formă de libromanţie drept reminiscenţe ale cutumelor păgâne. Eneida lui 
Vergilius era frecvent folosită ca text de referinţă în aceste practici. este evident 
că Sf. augustin considera condamnabil recursul aleatoriu la evanghelii doar 
atunci când se aveau în vedere interese mărunte, dezavuabile: „Dacă unii între
buinţează foile evangheliei în scopul prezicerii, desigur că este mai bine decât 
dacă ar fi recurs la demonii cei răi. totuşi, acest obicei nu îmi place, fiindcă prin 
el se doreşte întrebuinţarea întrun scop pământean şi întru deşertăciunea aces
tei vieţi a Cuvântului lui Dumnezeu, care vor beşte despre viaţa veşnică“.

 120.  Despre simbolistica luminii vezi şi supra, nota 100 la Cartea a VIa.
 121.  rom. 14:1.
 122.  Spre deosebire de relatarea momentului suprem al botezului, realizată la timpul 

trecut, în ultimul pasaj al acestei Cărţi, când este arătată bucuria Monicăi, 
augustin trece brusc la timpul prezent al verbelor.

 123.  efes. 3:20.
 124.  Vezi supra, III, xi, 19 şi nota corespunzătoare.
 125.  Ps. 30:12.

Cartea a IX‑a

 1.  Invocaţia care deschide Cartea a IXa, inclusiv citatul din Ps. 116:16–17, amin
teşte de începutul Cărţii a VIIIa. Identificarea analogică cu persoana psalmis
tului are în vedere următorul fapt: ca fiu al Monicăi, augustin devine el însuşi 
creştin, prin rugăminţile mamei sale.

 2.  Ps. 35:10.
 3.  Ps. 35:3.
 4.  Cf. supra, II, vii.
 5.  Verbul exhaurire creează aici, după opinia lui LabrIoLLe, o imagine dură, 

datorită conotaţiilor acestui verb care, după cum explică Cicero în De lege 
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agraria, II, xxvi, 70, se foloseşte de obicei cu referire la asanarea mlaştinilor sau 
a cloacelor.

 6.  Ps. 19:15.
 7.  Cf. supra, VIII, ii şi infra, X, xxxvi, 58.
 8.  În VII, i, augustin arată că, la momentul respectiv, şil imagina pe Dumne zeu 

ca pe o lumină corporală, viziune amendată în sensul interiorizării în VII, x.
 9.  termenul honor din original poate semnifica deopotrivă ‘cinstire’ şi ‘rang înalt; func

ţie publică’ sau ‘prestigiu’. Cf. LabrIoLLe: dignité, orSa: onore, PIne‑CoFFIn: 
honour, bernHart: Ehre.

 10.  o asemenea persoană a fost augustin însuşi de multe ori în tinereţea sa, ca 
exemplu atunci când se declara mândru de ştiinţa sa, în epoca în care studia 
scrie rile filozofilor neoplatonici (cf. supra, VII, xx).

 11.  Verbul garrire folosit aici de augustin are sensul propriu ‘a flecări; a sporo văi’; 
întrebuinţarea acestui cuvânt sugerează intimitatea sufletească cu Dumnezeu.

 12.  expresie biblică, vezi, de exemplu, Ps. 19:15.
 13.  Feriae vindemialiae sau vindemialia, literal: ‘sărbătorile culesului’, corespundeau 

în vremea lui augustin cu principala vacanţă şcolară.
 14.  Cf. Ps. 84:6.
 15.  „Cântarea treptelor“ este denumirea tradiţională a Psalmilor de la 119 la 133. 

Denumirea se datorează faptului că aceşti psalmi erau cântaţi pe parcursul pro
cesiunilor către Ierusalim, cetate construită pe o înălţime, cu ocazia celor mai 
importante sărbători ale calendarului israelit. o explicaţie mai puţin probabilă a 
etimologiei acestei expresii se află întrun pasaj din Iosephus Flavius, Bella Iudaica, 
V, v, 3, unde se spune că, în timpul procesiunilor sacre în templu, şirul bărba
ţilor era separat prin cincisprezece trepte de cel al femeilor.

 16.  Cf. Ps. 120: 3–4.
 17.  aluzie la un element al doctrinei maniheiste, cf. supra, nota 55 la Cartea a IIIa.
 18.  Cf. Ps. 120:3–4.
 19.  Cf. rom. 14:16.
 20.  Literal: „plămânul meu a început să cedeze“. La această afecţiune pulmonară 

augustin se mai referă şi în Contra Academicos, I, I, 3, precum şi în De ordine, 
I, ii, 5.

 21.  Cf. Ps. 46:11.
 22.  Cf. Ps. 1:1. Sugestie subtilă, căci cathedra trimite aici deopotrivă la funcţia pro

fesorală ca şi la „scaunul celor fără de lege“, celebră expresie psalmică.
 23.  Se înţelege, de lumea profană.
 24.  această „întovărăşire“ (consortium) a unor bărbaţi decişi să urmeze împreună o 

viaţă în spirit creştin prefigurează deja comunitatea de tip monahal de mai 
târziu.

 25.  Fiind căsătorit, Verecundus nu putea fi primit în comunitatea concepută de 
augustin.



 Cartea a IX‑a 809

 26.  Luc. 14:14.
 27.  a primit botezul.
 28.  anticul orăşel Cassiciacum a fost identificat cu mica localitate Cassiope de 

brianza, situată astăzi la 33 de kilometri nord de Milano.
 29.  Cf. Ps. 68:15. În acest loc, versiunea biblică citată de augustin diferă de tra diţia 

curentă a Vulgatei, ca şi de cea masoretică. o interpretare a acestui pasaj vetero
testamentar ne oferă augustin în Enarrationes in Psalmos, LVII, 22.

 30.  Prieten apropiat al lui augustin, nebridius este amintit prima dată în Confe siuni 
în IV, iii, 6; vezi şi notele 25 la Cartea a IVa şi 15 la Cartea a VIIa. această 
„groapă a erorii“ (fovea … erroris) este concepţia maniheistă, împărtăşită o 
vreme şi de augustin (cf. supra, V, ix, 16).

 31.  expresie biblică, cf. Luc. 16:22. augustin a încercat de mai multe ori, în diferite 
locuri ale operei sale, să formuleze o interpretare convenabilă a acestei expre sii 
evanghelice, pe care o defineşte el însuşi drept alegorică (Contra Faustum Mani
chaeum, XXXIII, 6). În Epistola CLXIV, iii, 7, „sânul lui avraam“ este văzut ca 
denumire a unui spaţiu de linişte tainică şi indefinibilă, iar în Contra Faustum 
Manichaeum, XXXIII, 5, ca un loc al fericirii liniştite. În Epistola CLXXXVI, 26, 
„sânul lui avraam“ este identificat cu raiul făgăduit pe cruce de Isus Hristos 
tâlha rului celui pocăit (cf. Luc. 23:43).

 32.  terminologia din această secvenţă trimite limpede la gândirea Sf. Pavel, cf. 
rom. 8:15 şi 1 Cor. 7:22.

 33.  expresia homuncio inexpertus este tipică pentru stilul Sfântului augustin. Pentru 
înţelesul ei cf. şi l’être chétif et sans lumière (LabrIoLLe), omunculo inesperto 
(orSa), poor ignorant man (PIne‑CoFFIn), unerfahrenes Menschenkind 
(bernHart).

 34.  Cu alte cuvinte, lumina divină a cunoaşterii extatice învăluie inclusiv inte riorul 
spiritului omenesc. Cf. Epistola XCII, 1: „Şi astfel, toţi vor contempla întrun 
mod mult mai deplin decât cel obişnuit, al profeţilor din lumea aceasta, vor 
con templa în chip dumnezeiesc dacă vor fi plini de Dumnezeu. nimic din ceea 
ce este greu pentru cineva angrenat în cunoaştere, nimic nu lear rămâne ascuns.“

 35.  Ps. 27:8.
 36.  Din grupul care îl însoţea pe augustin făceau parte: mama sa Monica, fiul său 

adeodatus, fratele său navigius, verii rusticus şi Lastidianus, precum şi 
concetă ţenii şi discipolii săi alypius, Lycentius şi trygetius. aceste informaţii 
ne sunt ofe rite de augustin în De vita beata, I, vi.

 37.  Se înţelege, la Cassiciacum.
 38.  La aceste reminiscenţe ale orgoliului de literat păgân care mai transpare încă în 

primele sale scrieri cu caracter creştin se referă Sf. augustin şi în Retractationes, 
Prologus, 3: adhuc saecularium litterarum inflatus consuetudine scripsi – „până 
acum am scris umflat de orgoliul literaturii profane“. Ca să ne păstrăm în limi
tele ade vă rului, trebuie să reţinem faptul că, practic, augustin nu a putut 
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renunţa total şi defi nitiv la deprinderile retoricii clasice, la nivelul expresiei 
formale discursul său fiind cel mai „păgân“ din seria operelor părinţilor biseri
ceşti contemporani cu el.

 39.  Pasajul, în condensarea sa eliptică, pune probleme de traducere: Ibi quid egerim 
in litteris iam quidem servientibus tibi, sed adhuc superbiae scholam tamquam in 
pausatione anhelantibus testatur libri disputati. Pentru edificarea cititorului, ofer 
câteva din traducerile existente: „a quoi j’employai mes talents littéraires, que 
déjà sans doute je mettais à votre service, mois qui, dans leur souffle haletant – tel 
le lutteur pendant la pause – exhalaient encore l’orgueil de l’école, on peut le 
voir dans les Dialogues“ (LabrIoLLe). „Was ich dort an Wissenschaften trieb, 
die zwar schon in Deinen Dienste stehen sollten, aber doch noch, gleichsam in 
todesröcheln, die von Hochmut besessene Schule atmen, davon zeugen die 
Schriften über philoso phische Gespräche“ (bernHart). „once we were there 
I begun at lost to serve you with my pen. The books I wrote are evidence of this, 
although the old air can still be sensed in them, as though I were still panting 
from my exertions in the school of pride. In them are recorded the discussions“ 
(PIne‑CoFFIn). „L’attività letter aria da me esplicata laggi interamente al tuo 
servizio, benché sbuffante ancora, come nelle pause della lotta, di alterigia sco
lastica, e testimoniata nei libri ricavati dalle discussioni (orSa)“.

 40.  este vorba de dialogurile filozofice Contra Academicos, De vita beata şi De or
dine, şi de Soliloquia.

 41.  Din bogata corespondenţă pe teme filozofice între augustin şi nebridius nu sau 
păstrat decât douăsprezece epistole, care în numerotaţia tradiţională poartă nu
merele de la III la XIV. Dintre acestea, nouă aparţin lui augustin (III, IV, VII, 
IX–XIV), iar celelalte trei cuprind răspunsurile lui nebridius (V, VI, VIII).

 42.  2 Petr. 3:18.
 43.  Mai mult decât probabil, augustin face aluzie aici la termenul salvator, utilizat 

în terminologia creştină pentru a reda grecescul swt»r, atribut fundamental al 
lui Isus Hristos. Format la şcoala romană tradiţională, alypius avea scrupule 
filologice faţă de acest termen, neacceptat de terminologia filozofică latină. 
Pentru a traduce din greceşte pe swt»r, epitet frecvent al lui Zeus, autori pre
cum Cicero, tacitus sau Martianus Capella folosesc echivalentele conservator 
sau servator. La această chestiune filologică aparent minoră, dar cu implicaţii 
apologetice, se referă polemic augustin în Sermones, CCXIX, 6, în termenii 
următori: „Isus Hristos este Hristosul mântuitor (salvator); aceasta este semni
ficaţia latinească a lui Isus. Să nuşi pună filologii întrebarea cât este de latinesc 
acest cuvânt, ci mai degrabă să aibă creş tinii în vedere cât este el de adevărat. 
Mântuirea (salus) este un cuvânt latinesc: a mântui (salvare) şi mântuitor (sal
vator) nu au existat înainte de venirea Mântuitorului; când însă el a venit la 
latini, atunci au apărut şi aceste cuvinte.“
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 44.  Subtilă aluzie intertextuală la Ps. 29:5: „Glasul Domnului sfărâmă cedrii! 
Domnul zdrobeşte cedrii Libanului“ (raDu–GaL.). Învăţământul clasic păgân 
este privit aici ca o expresie a orgoliului omenesc, pedepsit ca atare de Dumnezeu.

 45.  Ps. 19:6.
 46.  După Harnak, Medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte (1892), citat de 

LabrIoLLe, nota 1, p. 215, abundenţa metaforelor medicale era o trăsătură 
de stil frecventă în scrierile creştine din primele secole. această compasiune a 
Sfântului augustin pentru adversarii de idei este exprimată, cu referire chiar la 
manihei, în scrierea Contra epistolam quem vocant Fundamenti, II, 3: „Sunt 
porniţi împotriva voastră [a maniheilor] acei oameni care nu cunosc cu cât efort 
se află adevărul şi cât este de greu să ocoleşti greşelile […], cât de greu este săţi 
vindeci ochiul lăuntric […]. eu mă abţin cu tărie să fiu pornit împotriva voas
tră, trebuie să vă suport aşa cum mam suportat odinioară pe mine însumi; mă 
port obligat să mă port faţă de voi cu multă răbdare, aşa cum sau purtat faţă 
de mine prietenii mei, atunci când rătăceam orb prin învăţăturile voastre.“ 
Despre motivul „Hristos ca vindecător“ au mai scris J. ott, „Die bezeichnung 
Christi als „atrÒj in der urchristlichen Literatur“, în Zeitschrift der Katolik, 
bd. 90 (1910, pp. 457 şi urm.; Kittel, Wörterbuch zum Neuen Testament, III, 
Stuttgart, 1936, p. 194 şi urm.

 47.  Ps. 4:1.
 48.  Interlocutorii imaginari ai lui augustin sunt în continuare maniheii.
 49.  Cf. Ps. 31:7.
 50.  Ps. 4:3.
 51.  Cf. Ps. 4:4 şi efes. 1:20.
 52.  Vezi supra, nota 22 la Cartea a IIIa.
 53.  Cf. Luc. 24:49.
 54.  Ioan 7:39.
 55.  Ps. 4:3–4.
 56.  rom. 8:34. Maniheii credeau, dimpotrivă, că moartea lui Isus Hristos nu a fost 

o moarte reală, ci doar una aparentă.
 57.  Ps. 4:5. În Enarrationes in Psalmos, IV, 6, augustin propune două interpre tări 

posibile pentru acest verset din Psalmi: a) atunci când ne mâniem trebuie cel 
puţin să condamnăm această pornire de mânie; b) „mâniaţivă pe voi înşivă din 
pricina păcatelor trecute şi încetaţi să mai păcătuiţi în viitor“ (irascimini vobis 
ipsis de praeteritis peccatis et ulterius peccare desinite).

 58.  este vorba în continuare despre manihei; cf. supra, V, x, 18.
 59.  rom. 2:5.
 60.  accente pronunţat neoplatonice: esenţa şi adevărul lucrurilor se află dincolo de 

imaginile vizibile şi temporare ale lucrurilor.
 61.  Ps. 4:7.



812 note

 62.  Ps. 4:7. În Enarrationes in Psalmos, augustin oferă următoarea interpretare a 
acestui verset din Psalmi: Signatum autem dixit in nobis tanquam denarius sig
natur regis imagine: homo enim factus est ad imaginem et similitudinem Dei – 
„«Însemnat» spune că în noi se întâmplă la fel cum un dinar este întipărit cu 
chipul regelui: căci omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.“

 63.  Ioan 1:9.
 64.  Cf. efes. 5:8.
 65.  expresia aeternum internum, pe care am traduso literal prin acel lăuntric etern, 

cf. das InwendigEwige (bernHart), interno l’eterno (orSa), repetă o formu
lăcheie a metafizicii augustiniene; accentul pus pe interioritatea persoanei ca 
spaţiu al întâlnirii cu Isus Hristos este una din liniile de forţă ale augustinismu
lui. alţi tradu cători preferă o redare extensivanalogică a sintagmei: cette lumière 
éternelle (LabrIoLLe), the eternal light (PIne‑CoFFIn).

 66.  Ps. 4:7.
 67.  În original, intus in cubili, literal: ‘în interior, în culcuş’, reprezintă încă o expre

sie a temei interiorităţii. În Enarrationes in Psalmos, IV, 9, augustin explică înţe
lesul figurat al lui cubile, ‘culcuş’, echivalândul cu mai transparentul cor, ‘inimă’. 
alte propuneri de interpretare: dans cette retraite intime (LabrIoLLe), in my 
inmost heart (PIne‑CoFFIn), dentro, nella mia stanza segreta (orSa), drinnen 
im innersten Gemach (bernHart). Vezi şi supra, notele 61 la Cartea a VIa, 3, 
5 şi 93 la Cartea a VIIa.

 68.  În original, vetustatem meam, literal: ‘vechimea mea’, expresie eliptică tipică 
stilului Sfântului augustin.

 69.  Cf. Ps. 4:8.
 70.  Cf. Ps. 4:8. Fraza include o amplă parafrază a versetelor de la sfârşitul acestui 

psalm: Dedisti laetitiam in corde meo. A fructu frumenti, vini et olei sui, multi
plicati sunt.

 71.  Cf. Ps. 4:9.
 72.  1 Cor. 15:54.
 73.  În original, sintagma id ipsum valde, parafrază a expresiei psalmice de mai sus, 

înseamnă literal ‘acest însuşi foarte’ sau ‘acest însuşi suprem’. alte interpretări: 
cet «Etre même» (LabrIoLLe), the eternal God (PIne‑CoFFIn), das Eine sich 
Gleich (bernHart). Cf. infra, IX, x, 24 şi nota corespunzătoare.

 74.  acest ultim verset al Ps. 4 sună în Vulgata altfel: quoniam tu, Domine, singu la riter 
in spe constituisti me. traducerile tradiţionale ale bibliei diferă şi ele în acest loc. 
am tradus acest verset ţinând seama de interpretarea pe care augustin însuşi io 
dă în Enarrationes in Psalmos, IV, 10. adverbul singulariter, după cum se înţelege 
de altfel din context, trimite la ideea de singularizare în simplitate, consecinţă a 
renun ţării la speculaţiile de tip maniheist. De altfel, câteva rânduri mai sus 
augustin afirmă în spirit neoplatonic, dar deopotrivă creştin că Dumnezeu este 
simplitatea absolută. Pentru această interpretare vezi şi LabrIoLLe: „vous m’avez 
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affermi en me simplifiant dans l’expérance“ şi bernHart: „weil Du, «Herr, auf 
Dich, den einen und einfachen, mich in Hoffnung angewiesen hast»“. alte op
ţiuni: „it was you, o, Lord, who bade me repose in confidence unprotected“ 
(PIne‑CoFFIn), „căci tu, Doamne, numai tu, mă faci să locuiesc fără grijă“ 
(raDu–GaL.); „ma tu, Signore, mi hai stabilito, unificarmi nella speranza“ (orSa).

 75.  Cf. Ps. 139:21.
 76.  expresia Deus salutis omnimodae este redată de PIne‑CoFFIn întro semni fi

caţie mai largă: the God who gives health to the body as well as to the soul.
 77.  tăbliţele cerate (tabellae ceratae) erau în antichitatea romană suportul obiş nuit 

al scrierii curente. Vezi şi supra, nota 61 la Cartea a VIa.
 78.  Vezi supra, nota 13.
 79.  expresia venditor verborum este sarcastică şi dispreţuitoare la adresa unei pro

fesiuni pe care augustin o servise şi el până atunci cu devotament.
 80.  augustin foloseşte aici termenul antistes, literal: ‘înaintestătător’, care desemna 

în latina imperială pe marele preot al religiei oficiale în stat. Creştinii iau 
atribuit sensul curent ‘episcop’.

 81.  termenul gratia din original însemna, de regulă, ‘harul (divin)’.
 82.  Sintagma vacatio gentium desemnează esenţa universalismului creştin. În biserica 

lui Hristos sunt chemaţi nu doar evreii, ci şi ‘neamurile’, adică toţi oamenii. nu 
întâmplător Sf. ambrozie îi recomandă lui augustin să citească cartea profetu lui 
Isaia, acesta fiind cel mai „creştin“ dintre vechii profeţi (cf. De civitate Dei, XVIII, 
29). Sf. Ieronim, contemporan al Sfântului augustin, îl numeşte pe Isaia „evan
ghelistul Vechiului testament“ (Epistola CXVIII).

 83.  În calitate de catehumen, augustin trebuia să se înscrie pe lista celor care urmau 
să fie botezaţi în noaptea de Paşti. Instrucţia pregătitoare pentru acest eve niment 
era efectuată, conform tradiţiei, în perioada Păresimilor. augustin nu a par ticipat 
la lecţiile de catehizare, pregătinduse singur. În anul 387, anul botezului 
Sfântului augustin, prima zi de Păresimi a căzut la 10 martie, iar prima zi a 
Paştilor, pe 25 aprilie. Vezi şi supra, nota 36 la Cartea a VIIIa.

 84.  Vezi supra, iv, 8.
 85.  În momentul redactării Confesiunilor (anul 397), adeodatus era deja mort, căci 

a trăit doar şaptesprezece ani (372–389). Mama sa fusese femeia cu care augus
tin împărţise câţiva ani din viaţă şi pe care fusese silit să o părăsească (vezi supra, 
nota 96 la Cartea a VIa). augustin la iubit foarte mult pe acest unic fiu al său, 
pe care îl considera supradotat, după cum se vede şi din acest pasaj al Confesiu
nilor. numele Adeodatus este un nume tipic creştin, fiind creat în textul Vulgatei 
(2 regi 21:19 şi 1 Paral. 20:5) pentru a corespunde numelui ebraic Eleanan. un 
nume punic compus, obişnuit printre locuitorii africii de nord romane, este 
Itanbaal, cu întoc mai aceeaşi semnificaţie precum Adeodatus. acest tip de nume 
par să fi fost frecvent purtate de creştinii din africa proconsulară. alte nume 
„teofore“ atestate în docu men tele acestei epoci sunt Quodvultdeus, ‘ceea ce doreşte 
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Dumnezeu’, Deogratias, ‘mulţumiri lui Dumnezeu’, Deusdedit, ‘Dumnezeu a 
dăruit’, sau Deodatus, ‘dăruit de Dumnezeu’. Vezi şi supra, nota 8 la Cartea a IVa.

 86.  În original, una din figurile etimologice care abundă în stilul lui augustin: 
reformare nostra diformia, ‘a readuce la forma (frumoasă) iniţială lucrurile de
formate’.

 87.  Dialogul De Magistro a fost scris în anul 389, la Thagaste, puţină vreme după 
întoarcerea din Italia. Cu o infrastructură filozofică complexă, De Magistro are 
ca temă centrală prezenţa lui Isus Hristos în adâncul conştiinţei umane, ca unic 
şi suprem Învăţător. Pentru amănunte cu privire la epoca la care face referire 
aici augustin, vezi Introducerea la ed. rom. cit., în special cap. 1.1. „Isto ricitatea 
dialogului: împrejurările redactării, personajele“. Vezi şi supra, notele 100 la 
Cartea a IVa şi 32 la Cartea a Va.

 88.  termenul original este adjectivul coaevus, literal: ‘contemporan’, pe care dicţi
onarele îl indică drept o creaţie lexicală a Sfântului augustin.

 89.  era în Sâmbăta Paştilor, aşadar pe date de 24 aprilie 387. Vezi supra, nota 83.
 90.  Implicaţiile utilizării muzicii în biserică sunt pe larg analizate de augustin mai 

jos, X, xxxiii, 49–50. Cf. şi comentariile mele la acele pasaje.
 91.  ecouri ale acestei grave înfruntări între creştinismul ortodox şi arianism din pri

mii ani de domnie ai lui Valentinian transpar şi în scrierile Sfântului ambrozie, 
de exem plu în Epistola XX şi în aspra predică a acestuia rostită împotriva episco
pului arian auxenţiu.

 92.  În original apare termenul grex, ‘turmă’.
 93.  Din nou apare termenul antistes, ‘înaintestătător’, cf. supra, nota 80. este vorba, 

fireşte, de Sf. ambrozie.
 94.  Pe locul vechii bazilici construite de Sf. ambrozie se află astăzi biserica San 

ambrogio din Milano.
 95.  Cf. Ps. 116:15.
 96.  Împărăteasa Iustina.
 97.  Cf. Luc. 18:11.
 98.  Cf. Cânt. 1:3.
 99.  Cf. Ps. 68:6.
 100.  Sintagma faenea domus, pe care am redato literal, este o sugestie metafo rică a 

efemerităţii. Dicţionarele înregistrează de asemenea sintagma augustiniană fae
nea felicitas, ‘fericire de fân; efemeră’. În Enarrationes in Psalmos, CII, 22, au
gustin explicitează această metaforă: „Întreaga strălucire a neamului omenesc 
[…] este doar un fir de iarbă“. Sursa metaforei este probabil biblică: Omnis caro 
sicut faenum veterascet. – „orice trup se învecheşte precum fânul“ (Sir. 14:18) 
sau Omnis caro faenum et omnis gloria eius quasi flos agri – „toată făptura este 
ca iarba şi toată mărirea ei ca floarea câmpului“ (Is. 40:6, raDu–GaL.). Vezi 
şi supra, nota 2 la Car tea a IVa.
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 101.  Cf. Ps. 68:7: Qui habitare facis unanimes in domo. ediţiile moderne ale bibliei 
diferă în acest loc de formula augustiniană.

 102.  În original apare o subtilă metaforă, greu de tradus, cu elemente din sfera se
mantică militară: relicta militia saeculari accinctus in tua, literal: „după ce a 
părăsit serviciul secular, sa încins cu al tău“. 

 103.  Cf. Ps. 5:8.
 104.  Figura bătrânei servitoare a familiei Monicăi reprezintă o mărturie edifica toare 

pentru rolul jucat de sclavi şi în genere de oamenii umili în propagarea ideii 
creştine în primele veacuri.

 105.  Sir. 19:1.
 106.  Manuscrisele care au conservat Confesiunile diferă în acest loc. Dintre alte 

lecţiuni indicate în aparatul textologic al ediţiei sale (praesitos, reprobos), 
LabrIoLLe reţine lecţiunea ediţiei maurine a călugărilor benedictini, praepo
sitos, pe care o traduce prin sintagma personnes interposées. am urmat şi eu 
această interpretare, care mi sa părut reclamată de context, cu toate că alţi 
traducători au alte opţiuni: those who are placed over us (PIne‑CoFFIn), le 
gerarchie umane (orSa), die Vorgesetzen (bernHart).

 107.  Pentru frecvenţa imaginilor „medicale“ în textul Sfântului augustin, vezi supra, 
nota 46, precum şi nota 6 la Cartea a VIIa.

 108.  Compusul meribibula (merum, ‘vin curat’, bibulus, ‘băutor’) nu este atestat în 
întreaga literatură latină decât la augustin, fiind, probabil, o creaţie lexicală 
pro prie. Pentru sensul acestui cuvânt cf. şi biberonne (LabrIoLLe), drunkard 
(PIne‑CoFFIn), beona (orSa), Weinsäauferin (bernHart).

 109.  În original, cubilis iniuriae, literal: ‘ocările patului (conjugal)’, expresie cu eco
uri biblice.

 110.  Cf. Iuda 21.
 111.  Încheierea oficială a unei căsătorii implica un anumit ritual şi o procedură ju

ridică în cadrul căreia lectura solemnă a contractului matrimonial ocupa un loc 
important. Iată cum descrie acest moment augustin însuşi în Sermones, LI, 22: 
„este citit contractul de căsătorie; este citit în prezenţa tuturor martorilor; este 
citit înaintea părinţilor, în momentul în care îşi dau fiica.“

 112.  Cf. Ps. 59:18.
 113.  Fin observator al psihologiei feminine, augustin îşi înăspreşte aici tonul, până 

la sarcasm. am încercat deci o traducere cât mai apropiată de „cruditatea“ 
metaforică a textului original. LabrIoLLe, p. 226, nota 1, caracterizează pa
sajul prin expresiile „un réalism très hardi, et une minutieuse fidélité“.

 114.  În textul original: docente te magistro intimo in schola pectoris; încă una din 
numeroasele formulări ale doctrinei augustiniene despre Învăţătorul lăuntric, 
vezi supra, nota 87, precum şi notele 100 la Cartea a IVa şi 32 la Cartea a Va.

 115.  Cf. 1 tim. 5:4, 9 şi 10.
 116.  Întru Hristos, cf. Gal. 4:19.
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 117.  Din Italia către africa, ţinta finală a proiectatei călătorii. În realismul ei îndu
ioşător, scena relatată aici ia inspirat adesea pe artişti. LabrIoLLe, p. 228, 
nota 1, citează un tablou celebru, pictat în anul 1846 de ary Scheffer şi păstrat 
astăzi la Muzeul Luvru din Paris.

 118.  Cf. Fil. 3:14.
 119.  1 Cor. 2:9.
 120.  Cf. Ps. 36:10.
 121.  În original: quoquo modo rem tantam cogitaremus, literal: ‘să putem gândi în

trun fel oarecare un asemenea lucru’. este vorba despre viaţa eternă a sfinţilor, 
tema meditaţiei Monicăi şi a lui augustin. Pentru alte interpretări ale genera
lului rem tantam, cf. un si haut sujet (LabrIoLLe), una realtà cosí alta (orSa), 
this great mistery (PIne‑CoFFIn), ein so erhabene Gegenstand (bernHart).

 122.  expresia originală id ipsum, care desemnează în tradiţia deopotrivă neopla tonică 
şi veterotestamentară Fiinţa supremă, apare şi mai sus, IX, iv, 11 (vezi şi nota 
73 la această carte). Sursa primară veterotestamentară trebuie să fie autodefinirea 
lui Iahwe în propoziţia Ego sum qui sum, ‘eu sunt cel ce sunt’, cf. şi Ps. 102:28: 
Tu autem idem ipse est, et anni tui non deficiunt – „tu însă rămâi mereu acelaşi 
şi anii tăi nu vor avea sfârşit“. Ideea imutabilităţii Fiinţei divine se află de altfel 
în centrul interpretării pe care augustin o dă acestei expresii în Enarrationes in 
Psalmos, CXXI, 5: quod semper eadem modo est – „ceea ce fiinţează întotdeauna 
la fel“; quod aeternum est – „ceea ce este veşnic“. augustin dă însă o interpretare 
personalizată, în spiritul doctrinei evanghelice, Fiinţei plotiniene impersonale 
(e’n); cf., din nou, Enarrationes in Psalmos, CI, 12: Tu quis es? „Idem ipse est“. Tu 
qui dixisti: „Ego sum qui sum“ idem ipse es. Et quamvis etiam ipsa non essent nisi ex 
te, et per te, et in te, tamen non sunt quod ipse es; „tu“ enim „idem ipse es“. – „Cine 
eşti tu? «este el însuşi». tu, care ai spus: «eu sunt cel ce sunt» eşti tu însuţi [= Fiinţa 
ca atare]. Şi, cu toate că acestea [= pământul şi cerurile] nu fiinţează decât de la 
tine, prin tine şi în tine, totuşi nu sunt ceea ce tu eşti; «tu» înseamnă «identitatea 
însăşi» [= Fiinţa ca atare]“.

 123.  În original: perambulavimus gradatim cuncta. Cu toate că, în ultimă in stanţă, 
augustin consideră că suprema cunoaştere a Fiinţei este un act de iluminare 
spontană, el nu dispreţuieşte, în privinţa cunoaşterii creaturii în toată diversi
tatea ei, procedarea gradată. De sorginte platonică şi neoplatonică, ideea aceasta 
este exprimată mereu de Sf. augustin. Iată, de exemplu, un pasaj din De 
Magistro: „aş dori să ne îndreptăm păşind pe trepte potrivite cu măsura paşilor 
noştri neputincioşi“ – gradibus quibusdam infirmo gresui nostro accomodatis 
perduci cupiam. un amplu comentariu asupra temei poate fi găsit în nota 152 
a ediţiei mele la De Magistro amintită de câteva ori mai sus.

 124.  expresia regio ubertatis indeficientis trebuie pusă în relaţie cu cea antonimă, 
regio dissimilitudinis, comentată pa larg mai sus, în nota 100 la Cartea a VIIa.
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 125.  În original, o metaforă pastorală cu ecouri din Psalmi: ubi pascis Israel in aeter
num veritatis pabulo – „unde îl paşti pe Israel în veşnicie, pe păşunea adevărului“.

 126.  Pentru augustin cunoaşterea extatică a Supremului nu este un proces, ci un act 
spontan, o străfulgerare de o clipă, care se petrece în interioritatea cea mai adâncă 
a persoanei. Dintre nenumăratele formulări ale acestui element al doctrinei au
gustiniene, citez aici pe cea din De Magistro, XIV, 45: inter tempus cogitationis 
vel locutionis nulla mora interponitur – „între momentul când învăţătorul vor
beşte şi momentul când discipolul recunoaşte un gând nu se interpune nici un 
răstimp“. Despre alte implicaţii ale acestei distincţii de natură gnoseologică, vezi 
notele 5, 34 şi 392 la De Magistro, ed. rom. cit.
expresia toto ictu cordis, literal: ‘printro întreagă izbitură a inimii’, ca şi expre
sia înrudită in ictu trepidantis aspectus, ‘în străfulgerarea unei priviri înfiorate’ 
din Confe siuni, VII, xvii, 23, atestă limpede coloratura neoplatonică a discursu
lui augusti nian. În esenţă, atât accesul ascensional de la lucrurile create către 
cauza lor primă, cât şi experienţa iluminării, a trăirii spontane a divinului prin 
contemplare (qewr…a), sunt elemente ale metafizicii plotiniene. Iată, spre ilus
trare, ce spune Plotin în Enneades, V, I, 2: „Cum se răspândeşte viaţa deopotrivă 
în întregul univers şi în fiecare individ? Pentru a înţelege, trebuie ca sufletul să 
contemple sufletul universal. Pentru a se ridica la această contemplare, sufletul 
trebuie însă să se arate demn prin nobleţea lui, să se desprindă de greşeală şi să 
se depărteze de obiectele care fascinează privirea sufletelor vulgare, să se arunce 
întro reculegere profundă, să facă să înceteze în jurul lui nu doar neliniştea 
trupului care îl înfăşoară şi furtuna senzaţiilor, ci şi tot ceea ce îl înconjoară. Să 
tacă deci totul, pământul, marea, aerul şi chiar cerul.“

 127.  Cf. rom. 8:23. Semnificaţiile expresiei pauline primitiae spiritus au fost analizate 
pe larg de Jean Pépin, în articolul „«Primitiae spiritus». remarques sur une cita
tion paulinienne des «Confessiones» de Saint augustin“, în Revue de l ’histoire des 
religions, 1951, pp. 155–202. Pentru contextul de aici, Pépin propune interpre
tarea „jertfa noastră cea dintâi, spiritul“. În ecleziologia Vechiului testament, 
primitiae (în vechea tradiţie terminologică românească pârga) sunt primele roade 
ale oricărei culturi, oferite lui Dumnezeu. o interpretare spiritualalegorică a 
„jertfei dintâi“ avem la augustin în De diversis quaestionibus, unde se vorbeşte 
despre „ceea ce spiritul a oferit lui Dumnezeu ca jertfă şi a fost cuprins de focul 
dumnezeiesc al milei“.

 128.  reluare a unei idei fundamentale din cadrul concepţiei despre limbajul omenesc 
a Sfântului augustin: afectat de existenţa în timp, deci coruptibil, limbajul 
uman este doar o imagine incompletă a Verbului divin. Vezi şi supra, notele 
27, 29, 41 şi 62 la Cartea I, 50 şi 53 la Cartea a IV, 144 la Cartea a VIIa.

 129.  Cf. Ps. 31:11 şi Ps. 98:3–5.
 130.  Sunt cuprinse în această enumerare modalităţile prin care Dumnezeu se adre

sează oamenilor în mod indirect: prin mesajul lucrurilor (per ea), prin cuvintele 
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omeneşti (per linguam carnis), prin mesaje îngereşti (per vocem angeli), prin 
tunetul din norul lui Moise (per sonitum nubis) şi, în sfârşit, prin parabolele 
evanghelice (per aenigma similitudinis).

 131.  Se înţelege, a Verbului divin.
 132.  1 Cor. 15:51.
 133.  1 Cor. 15:51.
 134.  Despre semnificaţia exactă a termenului catholicus, cf. supra, nota 5 la Cartea a VIa.
 135.  În acest loc, bernHart inserează o notă în care constată câteva inadver tenţe 

cronologice între relatarea Sfântului augustin şi tradiţia calendarului bisericesc, în 
care moartea Sfintei Monica este comemorată la data de 4 mai. Mai jos, în para
graful 28, augustin afirmă că mama sa a zăcut nouă zile înainte de aşi da sufletul, 
iar în paragraful 27 se spune că între momentul discuţiei de la fereastră şi momen
tul când Monica sa îmbolnăvit au trecut cinci zile. aceste paisprezece zile însu
mate ar indica, po tri vit tradiţiei, ziua de 20 aprilie drept limita cea mai timpurie 
a discuţiei de la fereas tră, la ostia. numai că, după cum se ştie (vezi supra, XI, vi, 
14 şi notele corespunzătoare), la data de 24 aprilie, în ajunul primei zile a Paştilor 
anului 387, amândoi, mama şi fiul, se aflau încă la Milan, unde augustin a primit 
botezul. aşadar, data aproxi mativă a morţii Monicăi este 12 mai.

 136.  este vorba despre navigius, cf. supra, nota 36.
 137.  Col. 1:15.
 138.  este oarecum surprinzătoare această inflexibilitate a lui augustin faţă de o 

dorinţă în fond nevinovată a mamei sale, pe care o denumeşte sarcastic ista 
insanitas (cf. LabrIoLLe: ce voeu assez vain, bernHart: dieser armselige 
Wunsch, PIne‑CoFFIn: this vain desire, orSa: questi pensieri futili). această 
atitudine detaşată, critică şi rigoristă faţă de slăbiciunea mamei sale, în care un 
psihanalist ar vedea poate expresia unui complex œdipian, este cu atât mai 
surprinzătoare, cu cât nu se înteme iază pe nici un articol de credinţă sau pe 
vreun element al tradiţiei creştine. bernHart, p. 890, nota 46, citează, dim
potrivă, din Breviariumul lui Grigorie cel Mare un pasaj în care acest sfânt se 
bucură amintinduşi că şi Sfântul benedict a cerut să fie înhumat alături de sora 
sa, Scholastica.

 139.  Vezi capitolul anterior.
 140.  Cf. 1 tim. 1:5. „Motivele sigure“ (rationibus certis) de care vorbeşte aici augustin 

vin din credinţa creştinilor că, după modelul învierii Mântuitorului, toţi oamenii 
vor învia la viaţa de apoi. Cf. 1 tes. 4:13–14: „Fraţilor, despre cei ce au adormit 
nu vrem să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi în rând cu ceilalţi care nu au 
nădejde, deoarece, dacă credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că 
Dum nezeu pe cei adormiţi întru Iisus aduceiva împreună cu el“ (raDu–GaL.).

 141.  Ps. 101:1.
 142.  În original: fomentum veritatis, ‘oblojeala adevărului’.
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 143.  În original, o formulă retorică „d’une recerche un peu precieuse“ (LabrI oLLe), 
un joc de cuvinte deseori practicat de augustin: alio dolore dolebam dolorem 
meum, literal: ‘cu o altă durere mă îndureram de durerea mea’. alte versiuni 
mo derne: ma douleur ellemême me faisait me douloir d’une autre douleur 
(LabrIoLLe), I had the added sorrow of being grieved by my own feelings 
(PIne‑CoFFIn), schmertzte mich mein Schmerz zu neuem Schmerz 
(bernHart), era un nuovo dolore, che mi addolorava per il mio dolore (orSa).

 144.  Cu toate că punea puţin preţ pe etimologie (origo verborum, ‘originea cuvin
telor’), operaţie pe care în De dialectica, 9, 3, o numeşte „prea indiscretă şi foarte 
puţin necesară“ (nimis curiosa et non nimis necessaria), augustin, asemenea mul
tora dintre contemporanii şi predecesorii păgâni, nu ezită să practice acest exer
ciţiu mental, în special din raţiuni expresivretorice. explicaţiile etimologice sunt 
presărate din abundenţă în mai toate scrierile sale. Dacă ar fi săi aplicăm pro
priile criterii de explicare a originii înţelesului cuvintelor, expuse pe larg în ca
pitolul al VIlea al opusculului de tinereţe De dialectica (vezi ed. rom. cit., notele 
44–70, pp. 61 şi urm.), am avea aici dea face cu principiul „vecinătăţii“ (vici
nitas), combinat cu cel al „asemănării sunetelor“ (similitudo sonorum). este ast
fel stabilită o relaţie explicativă între latinescul balneum şi grecescul balane‹on, 
acesta din urmă fiind descompus arbitrar şi fantezist (după exigenţele etimologiei 
ştiinţifice moderne) în verbul b£llw, ‘a arunca’, şi substantivul ¢n…a, ‘nelinişte’.
avânduşi originea în cultura păgână clasică, recomandarea băii şi a somnului 
ca remedii împotriva durerilor şi a tristeţii este reţinută şi de unii autori creştini. 
În acest sens, la acest pasaj din Confesiuni trimite toma d’aquino în Summa 
Theo logica, I, ii, 38, 5.

 145.  Ps. 68: 6.
 146.  tradiţia îi atribuie Sfântului ambrozie un număr de douăsprezece imnuri reli

gioase, compuse în dimetrul iambic acatalectic, formulă metrică foarte răspândită 
în poezia latină din epoca târzie a imperiului. Dintre toate aceste douăsprezece 
imnuri, patru sunt considerate absolut autentice (Aeterne rerum conditor, Deus, 
creator om nium, Iam surgit ora tertia şi Veni, redemptor gentium) de exegeţii mo
derni, tocmai pe baza mărturiei Sfântului augustin (vezi otto bardenhewer, 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg im breisgau, vol. III, 1924, p. 544).

 147.  Ps. 119:169.
 148.  Până la Judecata finală.
 149.  1 Cor. 15:22.
 150.  Mat. 5:22.
 151.  2 Cor. 10:17.
 152.  Cf. Ps. 73:26.
 153.  Înfăţişarea lui Isus Hristos ca „leac“ sau „vindecător“ al păcatelor umani tăţii 

este un motiv frecvent la augustin, inclusiv în Confesiuni, cf., de exemplu, mai 
sus, cap. iv, 8 şi viii, 18. Vezi şi nota 46 la Cartea a IXa.
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 154.  Cf. rom. 8:34.
 155.  Cf. Ps. 143:2.
 156.  Iac. 2:13.
 157.  „Ignorând“ relativul quod, care leagă propoziţia de fraza următoare, La brIoLLe 

interpretează aici verbul essent în valoare absolută şi traduce în consecinţă: „et 
s’ils l’ont été, c’est vous qui leur avez donné de l’être“. Pentru abordarea corectă 
a sintaxei frazei, cf. însă furono tali [i.e. „îndurători“] in gratia tua (orSa), if 
they are merciful, it is by your gift (PIne‑CoFFIn), und daß sie sind, auch das 
hast Du gegeben (bernHart).

 158.  Cf. rom. 9:15.
 159.  Cf. Ps. 119:108.
 160.  Cf. supra, VI, ii, 2.
 161.  În original, victima sancta, literal: ‘animalul de jertfă sfinţit’, una din de sem

nările curente ale Mântuitorului, cu o sintagmă veterotestamentară.
 162.  este vorba despre păcatul originar, cf. Col. 2:14.
 163.  nume simbolice ale diavolului, care apar în Ps. 91:13, citat cu această sin tagmă 

şi mai sus, în alt context (VII, xxi, 27).
 164.  Isus Hristos.
 165.  Cf. Luc. 8:15.
 166.  augustin nu relatează nicăieri în Confesiuni momentul morţii tatălui său 

Patricius, despre care aminteşte însă în treacăt în Contra Academicos, II, 2.
 167.  acest „nescio“ cu privire la problema originii sufletului este răspunsul con stant 

oferit de Sf. augustin. „nu îndrăznesc să dau o definiţie [originii sufletului], 
căci mărturisesc că nu ştiu“ (Non sum ausus aliquid definire, quia fateor nescire), 
recunoaşte el în De anima, IV, 2. În acelaşi sens, în scrierea sa Contra Iulianum, 
aminteşte de cuvintele mamei celor şapte fraţi martirizaţi din 2 Mac. 7:22: „nu 
ştiu cum aţi fost zămisliţi în pântecele meu, nici cum vam dat duh şi viaţă, iar 
înfiriparea aceasta a fiecăruia nu eu am întocmito“ (raDu–GaL.).

 168.  În original: in hoc luce transitoria, literal: ‘în această lumină trecătoare’.
 169.  Pentru semnificaţia istorică a cuvântului catholicus, vezi supra, nota 5 la Cartea 

a VIa. 
 170.  ultima frază, în orgoliul ei reţinut, pare un ecou al horaţianului Exegi mo

numentum.

Cartea a X‑a

 1.  1 Cor. 13:12.
 2.  efes. 5:27.
 3.  Cf. Ps. 51:8.
 4.  Ioan 3:21.
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 5.  1 evr. 4:13.
 6.  Cf. Ps. 7:12.
 7.  Cf. rom. 4:5.
 8.  Cf. Ps. 96:6.
 9.  Cf. Ps. 103:3.
 10.  Cf. 1 Cor. 2:11.
 11.  Cf. 1 Cor. 13:7.
 12.  LabrIoLLe, p. 241, nota 1 şi bernHart, p. 892, nota 2, atrag atenţia că 

acest pasaj este important pentru înţelesurile speciale pe care le are termenul 
confessio la augustin.

 13.  Despre motivul „Isus, medic al sufletului“, vezi supra, nota 46 la Cartea a IXa.
 14.  Cf. 2 Cor. 1:11.
 15.  Cf. Ps. 144:8.
 16.  Ps. 51:1.
 17.  Întregul discurs al Confesiunilor se desfăşoară din perspectiva unui prezent al 

relatării, care este anul redactării lor, 398. În acest moment, augustin sublini
ază acest fapt, marcând întrun fel şi limita între partea preponderent narativă 
a Confesiunilor, în care şia relatat avatarurile vieţii trecute, şi partea a doua, 
mai „filozofică“, în care vor fi precizate poziţiile actuale şi trăirile legate de ele.

 18.  De remarcat aici un savant procedeu retoric constând în încrucişarea a două 
cupluri oximoronice: exultatio/tremeo – maeror/spes.

 19.  aici augustin pare să fi indus o ambiguitate voită: „concetăţenii“ şi „tovarăşii săi 
de călătorie“ pot fi membrii grupului său de africani, în mod strict, dar şi, întrun 
alt plan, mai larg, toţi creştinii, aflaţi în diverse stadii de apropiere de Dumnezeu.

 20.  o primă remarcă asupra sensului adânc al ministeriatului pastoral: preotul este 
un slujitor al tuturor membrilor comunităţii şi al lui Dumnezeu.

 21.  Datoria de episcop.
 22.  1 Cor. 4:3.
 23.  1 Cor. 2:11.
 24.  Cf. Iov 42:6: „Drept aceea, mă osândesc pe mine însumi şi mă pocăiesc în praf 

şi în cenuşă“ (raDu–GaL.).
 25.  Cf. 1 Cor. 13:12: „acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură, atunci însă, faţă 

către faţă“ (raDu–GaL.).
 26.  Cf. 1 Cor. 10:13.
 27.  Cf. Is. 58:10.
 28.  rom. 1:20.
 29.  Parafrază după rom. 9:15: Miserabor cuius misereor et misericordiam praestabo 

cuius miserabor – „Miluivoi pe care vreau săl miluiesc şi înduramăvoi de cine 
vreau să mă îndur“ (raDu–GaL.).

 30.  Despre semnificaţiile conceptului ‘omul lăuntric’, vezi supra, notele 100 la Car
tea a IVa, 32 la Cartea a Va şi 87 la Cartea a IXa.
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 31.  anaximene din Milet (jumătatea secolului al VIlea î.Hr.), filozof grec preso
cratic. a susţinut că principiul tuturor lucrurilor este aerul sau, cum se exprimă 
Cicero mai aproape de formularea lui augustin: „anaximene a fost de părere 
că aerul este Dumnezeu“ (Anaximenes aëra deum statuit).

 32.  expresia fores carnis, ‘porţile trupului’, desemnează metaforic cele cinci sim ţuri 
omeneşti.

 33.  Cf. Ps. 100:3.
 34.  În legătură cu metafizica „omului lăuntric“, cf. supra, notele 100 la Cartea a 

IVa, 32 la Cartea a Va şi 87 la Cartea a IXa.
 35.  am adoptat soluţia „cette beauté de l’univers“ propusă de LabrIoLLe pen tru 

a echivala latinescul species, întrucât contextul reclamă imperios această interpre
tare, cf. şi orSa: questa belleza. alţi traducători redau sensul literal al lui species, 
adică ‘imagine, model’: dieses Bild der Welt (bernHart), the univers around 
him (PIne‑CoFFIn).

 36.  rom. 1:20.
 37.  ataşamentul prea mare faţă de creatură este un impediment pentru adevă rata 

cunoaştere a lui Dumnezeu, care nu este de natură intelectuală, ci morală şi 
mistică. În acest concept se recunosc limpede ecouri din evanghelie, cum ar fi 
din Mat. 11:5: „…ai ascuns aceasta de cei înţelepţi şi leai descoperit pruncilor“.

 38.  Fiind segmentabil, ansamblul creaturii nu poate fi Dumnezeu, care este sim plu, 
unitar şi indivizibil. Despre „marea masă a creaturii“ (moles) vorbeşte augustin 
şi mai sus, în VII, I, 1–2, descriind concepţiile maniheiste pe care le împărtăşea 
el însuşi la acea vreme.

 39.  Cf. supra, VII, x, 16 şi VII, xvii, 23.
 40.  Cf. Ps. 32:9.
 41.  Începând de aici şi până la sfârşitul paragrafului 31, augustin efectuează o ana

liză minuţioasă a multiplelor faţete şi ipostaze ale memoriei. Concept central în 
gnose ologia augustiniană, memoria a mai fost tratată de augustin în Epistola 
VII (către nebridius), în De Trinitate, XI, xi–xviii; XIV, xiii–xiv; XV, xxxix–xl, 
în De musica, VI, 4–6, De quantitate animi, V, 8 sau în Contra Epistolam quam 
vocant Funda menti, XVII. o abordare monografică a acestei problematici augus
tiniene găsim la Gottlieb Sähngen, Der Aufbau der augustinischen Gedächtnislehre, 
în vol. Die Ein hait in der Theologie, München, 1952, pp. 63–100. 

 42.  Când mă folosesc de memorie.
 43.  Pentru a sugera diferitele niveluri ale „depozitelor“ memoriei, augustin folo seşte 

aici imaginea unui roi de ţânţari, ce semnifică metaforic gândurile care ne 
obsedează fără să vrem. am păstrat elementele acestei imagini şi în traducere.

 44.  În original, termenul sinus are înţelesuri multiple, putând fi tradus şi prin ‘coti
turi; meandre’ sau ‘răsuciri; spirale’. acest depozit al memoriei este imaginat de 
augustin ca un spaţiu virtual, labirintic, în care sunt sedimentate, întro ordine 
guvernată de un principiu organizator intrinsec, toate percepţiile, senzaţiile, 
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ideile, emoţiile omului. Cf. şi alte soluţii de traducere: dans ses secrètes et mystérieu
ses sinuosités (LabrIoLLe), in same indescriptible way secretes them in its folds 
(PIne‑CoFFIn), in seine – ich weiß nicht was für geheimen, unfaßbaren – Winkel 
(bernHart), nelle sue come dire, pieghe segrete e indescrivibili (orSa).

 45.  această frază anticipă, întrun context mai degrabă psihologic, meditaţia asu pra 
timpului din Cartea a XIa.

 46.  Din nou cuvântul polisemantic sinus, utilizat şi mai sus, cf. supra, nota 44.
 47.  Pasajul care începe cu această propoziţie, admirabil în poeticitatea lui, a fost 

citat ca model de Petrarca, în dialogul său Secretum, unde îl are ca partener de 
dis cuţie imaginar pe augustin.

 48.  Pentru „ştiinţele liberale“ vezi supra, notele 55 la Cartea I şi 1 la Cartea a IVa.
 49.  În acest context, termenul res are semnificaţia specială de „obiect desemnat“ 

sau, în termeni moderni, „semnificat“ al unui semn verbal. aceasta este valoa
rea ter minologică reală, atribuită de augustin însuşi în cadrul lanţului de defini
ţii din Capitolul al Vlea al micului tratat De dialectica: „Lucrul [desemnat] este 
tot ceea ce poate fi înţeles, perceput cu simţurile sau ascuns amândurora“ – Res 
est quidquid intelligitur vel sentitur vel latet. Cunoştinţele ştiinţifice sunt deci, în 
clasificarea pro pusă de augustin, „semnificaţii inteligibile“ (intelligibilia). Vezi, 
mai în detaliu, nota 24 din ediţia pe care am dato acestui opuscul, ed. cit., pp. 
147–149. Vezi şi supra, notele 27, 29, 41 şi 62 la Cartea I, 50 şi 53 la Cartea a 
IVa, 144 la Cartea a VIa, 128 la cartea a IXa.
Întro perspectivă filozofică mai largă, pasajul ne apare ca o expresie a gnoseolo
giei realiste, de sorginte platoniciană, împărtăşită de Sf. augustin. Conceptele 
repre zintă natura însăşi a lucrurilor sau, cum spune augustin în De doctrina 
Christiana, II, 32, „adevărul însuşi se află în natura lucrurilor, neschimbătoare 
şi întemeiată de Dumnezeu“.

 50.  Prin termenii litteratura (sinonim cu grammatica), peritia disputandi şi genera 
quaestionum, augustin desemnează aici cele trei componente ale triviumului 
clasic: gramatica, dialectica şi retorica. toţi termenii ecuaţiei îi erau extrem de 
familiari lui augustin, ca fost magistru de retorică.

 51.  expresia miris tamquam cellis este una din nenumăratele imagini sugerând 
interioritatea insondabilă, dar perfect articulată a memoriei. Cf. şi alte opţiuni 
inter pre tative: merveilleusement rangées comme dans des cases (LabrIoLLe), in 
its wanderfull system of compartments (PIne‑CoFFIn), wie in wunderbaren 
Kammern aufgehoben (bernHart), in una sorta di portentase cellette (orSa).
această ultimă frază conţine o savantă figură etimologică în jurul conceptului 
‘minunat’: mira celeritate/miris cellis/mirabiliter recordando.

 52.  aceste „întrebări indirecte“ reprezintă, în termeni aristotelici, fiinţa şi două din 
categoriile sale: esenţa sau cviditatea şi calitatea. Vezi pe larg supra, notele 92 şi 
93 la Cartea a IVa. Pentru alte versiuni moderne ale formulărilor de aici, cf. şi 
Telle chose existetelle? Quelle en est l’essence? Quelle en est la qualité? (LabrIoLLe); 
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Whether a thing is, what it is and of what sort it is (PIne‑CoFFIn); ob etwas ist, 
was es ist und wie beschaffen es ist (bernHart); dell’esistenza, dell’esenza e della 
qualitá di una cosa (orSa).

 53.  expresia ianuae carnis desemnează generic cele cinci simţuri. Cf., pentru o 
expresie similară, supra, nota 32.

 54.  În această frază recunoaştem formularea cea mai comună a doctrinei platoni
ciene a reminiscenţei, în corelaţie cu doctrina augustiniană despre Învăţătorul 
lăun tric, care va fi detaliată în continuare. Vezi şi supra, notele 100 la Cartea a 
IVa, 32 la Cartea a Va, 87 la Cartea a IXa.

 55.  termenul admonere, ‘aşi aminti’– dar şi ‘a îndemna; a învăţa’, este un ter
mencheie al gnoseologiei augustiniene. În De Magistro, unde tema învăţării, 
în corelaţie cu memoria şi cu semnele, este tema centrală, augustin arată că 
prin cuvintele magis trului ne readucem în amintire lucruri pe care le cunoaş
tem prin Învăţătorul lăun tric, Hristos. Semnele verbale nu au deci decât rolul 
acesta de „avertizare“. Pe larg despre conţinutul conceptelor commemorare, 
docere şi admonere, vezi nota 5, p. 158 din De Magistro, ed. cit.

 56.  Încă una din numeroasele speculaţii etimologice presărate de augustin la tot 
pasul în scrierile sale. De data aceasta, interpretarea sa este corectă, conformă 
prin cipiilor etimologiei istorice: în paradigma verbului latinesc există întrade
văr posibi lita tea ca, prin inserţia sufixelor to sau ito, să se obţină forme 
verbale noi, care prezintă acţiunea cu aspect iterativ, intensificativ sau factitiv. 
exemplele produse de augustin sunt corecte şi corect comentate. Problema era 
de altfel banală în grama ticile latine, exemplele acestea fiind amintite de pildă 
şi de Varro, în De lingua latina, VI, 43.

 57.  această apropiere speculativă între verbele colligere, ‘a strânge‘, şi cogitare, ‘a gândi’, 
prezintă o izbitoare similitudine cu cea practicată de Heidegger pe teritoriul lim
bii greceşti între verbul lšgw, ‘a strânge’, şi lÒgoj, ‘cuvânt’, dar şi ‘gândire; spirit; 
raţiune’. Cu toate că marile dicţionare etimologice ale limbii greceşti (Frisk, 
Chantraine) dau şi ele toate indicaţiile necesare în acest sens, mi se pare totuşi 
legitim să ne întrebăm dacă nu cumva Heidegger a cunoscut foarte bine şi acest 
pasaj al Confesiunilor. 

 58.  După ce sa referit la elemente ale artelor liberale (gramatica, dialectica şi retorica), 
augustin ia în discuţie raporturile memoriei cu elemente specifice altor discipline 
ale ciclului paidetic antic, în cazul de faţă aritmetica şi geometria. Mai pe larg 
despre „artele liberale“, vezi supra, notele 55 la cartea I şi 1 la Cartea a IVa.

 59.  augustin reia aici în alţi termeni o dezbatere mai veche, cu rădăcini în gân direa 
lui Platon, referitoare la raportul exact între semnele verbale şi realităţile de
semnate. Disputa va continua încă un mileniu, concretizânduse în înfruntarea 
sco las tică dintre realişti (care susţineau că ideile sau conceptele au o existenţă 
reală, că sunt esenţa însăşi a lucrurilor) şi nominalişti (care erau de părere că 
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ideile şi con ceptele sunt doar semne ale realităţilor, neavând o existenţă reală). În 
liniile esenţiale ale concepţiilor sale, augustin poate fi definit ca un realist.

 60.  Secvenţa nec aliquid eloquiorum genus poate fi interpretată mai exact, aşa cum 
am făcuto eu, în sensul referirii la limbaj în general (cf. şi opţiunile lui 
PIne‑CoFFIn: thei are not language at all şi bernHart: noch überhaupt von 
sprachlicher Art), sau întro formulă care are în vedere o referire negativă la 
limbile amintite anterior: elles n’appartiennent en propre à aucune langue 
(LabrIoLLe); né ad altra lingua (orSa).

 61.  Se înţelege, este vorba despre liniile geometrice ideale.
 62.  Pentru a exprima diferenţa dintre numărul concret al unor obiecte şi numerele 

abstracte, ca realităţi mentale, augustin utilizează formulări gramaticale greu 
de reprodus în limba română fără a întuneca mesajul (quos numeramus, ‘pe care 
le numărăm’/quibus numeramus, ‘cu ajutorul cărora numărăm’). 

 63.  Secvenţa et ideo valde sunt se traduce literal prin „şi de aceea fiinţează foarte“. 
Pentru intuirea semnificaţiei, cf. şi următoarele interpretări: et c’est pourquoi ils ont 
une existence absolue (LabrIoLLe); something which is there in its own right 
(PIne‑CoFFIn); e proprio per questo essi sono veramente (orSa); und darum eben 
haben sie ein Sein für dich (bernHart). Distincţia dintre numerele sensibile şi 
numerele ideale vine din tradiţia filozofică grecească. Pornind de la Pitagora şi 
Platon (din Timaios), în primele cărţi ale Metafizicii sale aristotel detaliază con
secinţele în plan gnoseologic ale acestei teorii. Pe aceste fundamente clasice, me
tafizica numerelor la augustin nu datorează nimic diferitelor şcoli mistice, păgâne 
sau creştine, care au speculat cu privire la semnificaţiile simbolice ale diferitelor 
numere. La augustin este vorba, în cea mai pură tradiţie pitagoricplatoniciană, 
despre o identificare a prin cipiului creator al lumii cu „neschimbătorul adevăr al 
numerelor“ (De libero arbi trio, II, ii, 30). Contribuţia lui augustin la această 
veche teoremă constă în argumentaţia nouă pe care el o produce, apelând la 
cărţile bibliei. Încă din lucrări de tinereţe, precum în De musica sau De immor
talitate animi, augustin se referă la o identitate între „Înţelepciunea“ supremă şi 
„legea numerelor“. argumente în acest sens putea găsi augustin în special în 
cărţile sapienţiale ale Vechiului testament, de exemplu: Ubi eras quando ponebam 
fundamenta terrae? Indica mihi si habes intelli gen tiam. Quis posuit mensura eius, si 
nosti? Vel quis tetendit super eam lineam? – „unde erai tu, când eu am întemeiat 
pământul? Spunemi, dacă te pricepi! Cine ia statornicit măsurile – dacă ştii – sau 
cine a întins pe el laţul de măsurat? (Iov 38:4–5). Sed omnia in mensura, et numero, 
et pondere disposuisti. – „Ci toate leai rânduit cu măsură, cu număr şi cu cum
pănă“ (Înţel. 11:21 raDu–GaL.). Ipse creavit illam in Spirito Sancto, et vidit, et 
dinumeravit, et mensus est. – „el însuşi a creato [înţelepciunea] în Duhul Sfânt, 
şi a văzuto şi a numărato şi a măsurato“.

 64.  această abordare „în oglindă“ a memoriei, o subtilă analiză a prin ci palelor ei 
funcţiuni, se încadrează întro clasă de scheme, ca să spun aşa, „metarela ţio nale“, 
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aplicate de augustin şi altor concepte importante: îndoială/voinţă/gândire (du
bitare/velle/cogitare), în De Trinitate, X, x, 14; îndoială/înţelegere (dubi tare/
intellegere), în De vera religione, XXXIX, 73; îndoială/fiinţare (dubitare/esse), în 
De civitate Dei, X, I, 26. am comentat pe larg acest aspect în nota 117, pp. 
210–214 din De Magistro, ed. cit., unde am dat şi ample citate ilustra tive. reiau 
aici doar unul din ele, din De Trinitate, X, iii, 5, unde obiectul analizei de acest 
tip îl constituie raţiunea însăşi (mens): Ubi ergo nosse suum novit [mens], si se 
non novit? Nam novit quod alia noverit, se autem non noverit: hinc enim novit et 
quid sit nosse. Quo pacto igitur se aliquid scientem scit, quae se ipsam nescit? Neque 
enim alteram mentem scientem scit, sed se ipsam. Deinde cum se quaerit ut noverit, 
quaerentem se iam novit. Iam se ergo novit. Quapropter non potest omnino nescire 
se, quae dum se nescientem scit, se utique scit. Si autem nescientem nesciat, non se 
quaerit ut sciat. Qua propter eo ipso quo se quaerit, magis se sibi notam quam 
ignotam esse convincitur? Novit enim se quaerentem atque nescientem, dum se 
quaerit ut noverit – „aşadar, de unde a cunoscut [raţiunea] faptul că ea cunoaşte, 
dacă nu sa cunoscut pe sine? Întrade văr, ea ştie că a cunoscut alte [lucruri], dar 
că nu sa cunoscut pe sine: de aici rezultă că ea cunoaşte şi ce înseamnă a cu
noaşte. Cum este atunci cu putinţă ca ea să ştie că cunoaşte ceva, de vreme ce 
pe ea însăşi nu se cunoaşte? Căci ea nu cunoaşte o altă raţiune cunoscătoare, ci 
doar pe sine însăşi. ea se cunoaşte aşadar pe sine însăşi. apoi, în momentul când 
[raţiunea] se întreabă pe sine ca să se cunoască, ea ştie deja că pe sine însăşi se 
întreabă. Prin urmare, ea se cunoaşte deja. Iată de ce [raţiunea] nu se poate 
ignora pe sine întru totul, deoarece, în mod obligatoriu, se cunoaşte pe sine, 
atâta vreme cât ştie că nu se cunoaşte. Dacă însă nu ar şti că nu se cunoaşte pe 
sine, atunci nu sar mai întreba pe sine în scopul de a se cunoaşte. De aceea, prin 
chiar faptul că se întreabă, este dovedit că [raţiunea] îşi este sieşi mai degrabă 
cunos cută decât necunoscută. Căci ea ştie că întreabă şi că nu se cunoaşte pe 
sine atunci când se întreabă în scopul de a se cunoaşte“.

 65.  Despre felul cum se produc aceste affectiones animi tratează pe larg augustin 
mai sus, capitolele 14–16.

 66.  termenul animus, pe care de obicei lam tradus prin spirit, acoperă perfect şi 
profilul semantic al românescului minte, mai adecvat în context pentru transpu
nerea mai bună a semnificaţiei frazei.

 67.  am preferat redarea literală a expresiei perturbationes animi. alte opţiuni de 
traducere: passions (LabrIoLLe), emotiones (PIne‑CoFFIn), turbamenti dello 
spirito (orSa), Bewegungen der Seele (bernHart).

 68.  Se înţelege că augustin se gândeşte la mamiferele rumegătoare.
 69.  expresia ianua carnis desemnează frecvent, printro metaforă, cele cinci sim ţuri 

ale omului. Vezi şi mai sus, notele 32 şi 53.
 70.  Despre distincţia dintre numerele concrete şi cele abstracte, vezi supra, notele 

62 şi 63.
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 71.  În capitolul al IIlea al opusculului De dialectica, augustin se referă pe larg, în 
cadrul unei discuţii tehnice cu un pronunţat caracter semiologic, la noţiunea de 
„putere de semnificare a cuvântului“, definită prin acelaşi verb valere ca şi aici: 
Vis verbi est qua cognoscitur quantum valeat; valeat autem tantum, quantum au
dientem movere potest. – „Puterea (de semnificare) a cuvântului este ceva prin 
care ne dăm seama de valoarea cuvântului; această valoare se măsoară după 
impresia produsă asu pra celui care aude cuvântul“. Pentru întregul context te
oretic al acestui concept, ca şi pentru conexiunile sale cu tradiţia filozofică antică, 
vezi notele 81–91 din De dialectica, ed. cit., pp. 192–200.

 72.  acest enunţ paradoxal este turnat de augustin întro sintaxă rafinată: Adest ergo, 
ne obliviscamur, quae cum adest, obliviscimur. Să comparăm şi alte versiuni ale 
frazei: Il est présent, autrement nous l’oubliereons; mais dès qu’il est lá, nous oubli
ons (LabrIoLLe); the very thing which by its presence causes us to forget must be 
present if we are to remember it (PIne‑CoFFIn); abbiamo presente, per non di
menticare, cio che con la sua presenza ci fa dimenticare (orSa); so ist es da, daß 
wir es nicht vergessen; indem es da ist, vergessen wir (bernHart). La sfârşitul 
paragrafului, LabrIoLLe, p. 258, inserează o notă în care apreciază că, la ca
pătul unei analize penetrante, augustin sa înfundat dintrodată în nişte sub
tilităţi paradoxale „dont le sophisme est évident“.

 73.  Secvenţa scrutamur plages caeli suna familiar unui contemporan instruit al lui 
augustin, căci făcea parte dintrun dicton atribuit poetului ennius, citat de 
exemplu de Cicero în De divitionibus, II, 30: „nimeni nu observă ceea ce este 
foarte aproape de noi; iscodim tărâmurile cereşti.“

 74.  acest exemplu mai fusese dat de augustin în Epistola VII, 1, către nebridius, 
scrisă în anul 389.

 75.  atât la augustin, cât şi la înaintaşii şi succesorii săi, termenul natura era privit 
ca un sinonim în terminologia filozofică pentru essentia sau quidditas; cf. essence 
(LabrIoLLe), natura (orSa), nature (PIne‑CoFFIn), Wesen (bernHart). 
Vezi şi nota 108 la Cartea a VIIa.

 76.  În textul original, augustin construieşte o hiperbolă, prin repetiţia termeni
lorcheie: cavernis innumerabilis atque innumerabiliter plenis innumerabilium 
rerum. repro ducerea literală ar părea fastidioasă pentru gustul nostru modern.

 77.  acest paragraf este un rezumat al capitolelor viii–xvi.
 78.  Întrebarea nu este retorică; ea este conformă cu principiile teoriei despre Învă

ţătorul lăuntric, vezi supra, notele 100 la Cartea a IVa, 32 la Cartea a Va, 87 
la Cartea a IXa.

 79.  Întrebarea retorică şi forma raţionamentului din această frază amintesc de un 
pasaj din Platon, Menon, 8d: „Cum vrei deci, Socrate, să cauţi ceva despre care 
nu ştii absolut nimic? Îţi reprezinţi oare lucrul pe care nul cunoşti atunci când 
îl cauţi? Iar dacă se întâmplă să întâlneşti acel lucru, cum vrei oare să recunoşti 
ceva ce nu cunoşti?“
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 80.  trimitere la o parabolă evanghelică povestită în Luc. 8:9.
 81.  Conceptul de „viaţă fericită“ este moştenit din filozofia stoicilor, care prin vita 

beata înţelegeau starea de desprindere totală de lume şi de pasiunile cărnii. 
augustin îi dă un sens creştin, dedicândui chiar o operă, De vita beata. Din punct 
de vedere lexical, sintagma vita beata poate fi tradusă ca atare prin ‘viaţă fericită, 
‘fericirea vieţii’, dar şi simplu ‘fericire’. Vezi şi supra, nota 74 la Cartea a VIa.

 82.  Ideea este exprimată de augustin şi în alte părţi, de exemplu mai sus, III, vi, 10.
 83.  Despre problema preexistenţei sufletului augustin vorbeşte mai pe larg mai 

sus, I, vi, 7. Vezi şi nota 24 la Cartea I.
 84.  este vorba despre adam, părintele neamului omenesc, autorul păcatului ori gi

nar (Fac. 3).
 85.  Despre concepţia Sfântului augustin cu privire la năzuinţa generală a oameni

lor spre fericire, vezi Joseph Mausbach, Die Ethik des heiligen Augustins, vol. I, 
Freiburg im breisgau, 1929, pp. 51 şi urm. Ideea ca atare este comună în filo
zofia antică, indi ferent de conţinutul etic al conceptului de fericire. o afirma
ţie asemănătoare cu cea de aici găsim, de exemplu, la Cicero, Tusculanae 
disputationes, V.

 86.  aceeaşi idee o regăsim, formulată aforistic, în De civitate Dei, VIII, 9: Quis quis 
enim fruitur eo quod amat, verumque et summum bonum amat, quis eum beatum 
nisi miserrimus neget? – „Cine altcineva decât un nefericit ar putea nega faptul 
că fericit este orice om care se bucură de ceea ce iubeşte şi iubeşte adevăratul şi 
supre mul bine?“.

 87.  Cf. Gal. 5:17.
 88.  Cf. Ioan 14:6.
 89.  Cf. Ps. 117:1.
 90.  Cf. Ioan 12:35.
 91.  Secvenţa aparţine unui vers din poetul comic terentius (cca 195 – cca 159 î.Hr.), 

devenit un fel de proverb: Obsequium amicos, veritas odium parit – „Supuşenia 
îţi aduce prieteni, adevărul creează ură“.

 92.  Cf. supra, X, viii, 13.
 93.  Cf. supra, X, vii, 11.
 94.  Cf. supra, X, xiv, 21.
 95.  Cf. supra, X, viii, 14.
 96.  Cf. supra, VII, vi, 10–xi, 17.
 97.  Cf. supra, I, ii, 18–xviii, 28.
 98.  augustin foloseşte aici verbul praesidere, ‘a fi înaintestătător’. Despre un cores

pondent nominal al acestui termen, vezi supra, nota 80 la Cartea a IXa.
  99. Cf. infra, X, xxx, 41.
 100.  Cf. supra, III, vi, 11. LabrIoLLe, p. 269, nota 1, observă că ernest renan a 

imitat acest celebru paragraf al Confesiunilor în a sa Prière sur l’Acropole, „tard 
je t’ai connue, beauté parfaite…“
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 101.  Implicarea tuturor simţurilor în descrierea procesului de căutare a lui Dum
nezeu este la augustin frecventă; cf. în acest sens supra, X, vi, 8.

 102.  este vorba despre bucuriile temporale, ale trupului, cf. supra, X, i, 1.
 103.  Cf. supra, X, iv, 5.
 104.  Ps. 31:10.
 105.  Cf. Iov 7:1: Militia est vita hominis super terram – „o campanie militară 

[raDu–GaL.: cătănie] este viaţa omului pe pământ“. În loc de militia, para
fraza au gustiniană prezintă aici termenul temptatio, ale cărui semnificaţii mul
tiple (‘punere la încercare’; ‘chin, suferinţă’, dar şi ‘ispită’) constituie substanţa 
discursului din acest capitol.

 106.  Formula reprezintă o expresie sintetică a concepţiei lui augustin despre graţia 
divină şi de aceea, nu întâmplător, va fi reluată mai jos, X, xxxi, 45, şi, întro 
formă aproape identică, în X, xxxvii, 60. Din lucrarea lui augustin De dono 
perseve rantiae, XV, 53, aflăm că în jurul acestor termeni el a combătut erezia 
lui Pelagius, care, „auzind la roma această formulă, rostită de unul din fraţii 
mei, asociat la epis copat, nu a putut să o suporte şi a respinso cu atâta tărie, 
încât puţin a lipsit să nu se ia la ceartă cu interlocutorul său“.

 107.  Cf. Înţel. 8:21.
 108.  augustin întrebuinţează aici, ca sinonime, substantivele amor şi caritas; ulte rior, 

caritas va fi utilizat cu precădere pentru a desemna iubirea în sens creştin, iubi
rea pentru aproapele.

 109.  Cf. Ioan 2:16.
 110.  augustin va deveni preot în anul 391, iar episcop în anul 396, pe când opţiu

nea pentru viaţa comunitară şi pentru castitate o luase imediat după primirea 
botezului. aici, pentru desemnarea principalei atribuţii pastorale, aceea de a 
admi nistra sacramentele, în original este întrebuinţat termenul nespecific dis
pensator, care avea în latina clasică sensul ‘administrator; intendent’; alte versi
uni: le dispensa teur de votre sacrement (LabrIoLLe), a minister of your sacrament 
(PIne‑CoFFIn), dis pen satore del tuo sacramento (orSa), Verwalter deines 
Sakramentes (bernHart).

 111.  Subtilitatea şi adâncimea analizei psihologice întreprinse în aceste pasaje de 
augustin a atras atenţia de multă vreme psihologilor şi psihanaliştilor şi chiar 
unor psihiatri. De exemplu, W. achelis, Die Deutung Augustins, 1921, pp. 50 
şi urm., citat de bernHart, p. 897, nota 59, identifică în starea descrisă de 
augustin simpto mele unei nevroze de frustrare: hotărât săşi reprime viaţa se
xuală, augustin îşi suprasolicită subconştientul, care „se răzbună“ în vis. un alt 
medic, b. Legewie, Augustin. Eine Psychographie, 1927, pp. 75 şi urm., merge 
încă şi mai departe, propunând drept cheie a înţelegerii Confesiunilor următoa
rea analiză: ar fi vorba despre strigătul de disperare al unui suflet în pericol de 
a se pierde, adresat de augustin lui Dumnezeu şi semenilor! Fără să putem nega 
unor astfel de interpretări o anumită legitimitate, cred că mai raţional ar fi să 
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subscriem părerii exprimate de LabrIoLLe, p. 272, nota 1: „ramener tout 
l’ouvrage à une perplexité de ce genre, c’est en fausser le sens et les perspectives.“ 

 112.  augustin utilizează aici termenul fluxus, ‘curgere’, cf. gli umori della carne 
(orSa), Fluß des Fleisches (bernHart).

 113.  Cf. efes. 3:20.
 114.  Ps. 2:11.
 115.  Cf. 1 Cor. 15:54.
 116.  Fraza originală a lui augustin cuprinde un ecou dintrun pasaj evanghelic: 

Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: 
sufficit diei malitia sua – „nu purtaţi de grijă zilei de mâine, căci ziua de mâine 
se va îngriji singură de sine: săi fie de ajuns zilei răutatea ei“.

 117.  Cf. 1 Cor. 6:13: Esca ventri et ventris escis; Deus autem et hunc et has destruet – 
„Hrana este pentru pântec, iar pântecele este pentru hrană; Dumnezeu însă la 
va nimici şi pe unul, şi pe cealaltă“.

 118.  Cf. 1Cor. 15:53.
 119.  Din nou o parafrază evanghelică, după 1 Cor. 9:27: Castigo corpus meum, et in 

servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar – „Stru
nesc puternic trupul meu şi mil târăsc învins, ca nu cumva, după ce am pre
dicat altora, să ajung eu însumi de lepădat“.

 120.  o subtilă, deşi succintă prezentare a simptomelor foamei regăsim în Epis tola 
LXXVII, 13, unde augustin apreciază că, lipsit total de hrană şi de apă, un om 
se stinge cuprins de febră. Despre regimul alimentar practicat de augustin neau 
rămas preţioase mărturii în biografia pe care a scriso contemporanul său 
Possidius: cu toate că nu interzicea membrilor comunităţii sale carnea şi vinul, 
augustin însuşi se hrănea foarte frugal. el îşi îndeplinea normal îndatoririle 
episcopale şi în zilele în care postea întreaga zi.

 121.  În original, o metaforă: adiungit se tamquam pedisequa, literal: „se adaugă ase
menea unei sclave însoţitoare“. 

 122.  Luc. 21:34.
 123.  În latina clasică, substantivul crapula semnifica exclusiv excesul de băutură. La 

autorii creştini, chiar la cei timpurii precum tertullianus, crapula sa specializat 
pentru desemnarea excesului alimentar. acesta este sensul curent al cuvântului 
şi în Vulgata (vezi, de exemplu, fragmentul citat mai sus din Luc. 21:34), unde 
echiva lează grecescul ™n kraip£lÄh din originalul evanghelic.

 124.  Cf. Înţel. 8:21.
 125.  Sir. 18:30.
 126.  1 Cor. 8:8.
 127.  Cf. Fil. 4:11–13.
 128.  La augustin, ca şi la majoritatea scriitorilor creştini, de la înaintaşii săi şi până 

târziu, în epoca scolastică, prezentarea alegorică a misiunii creştine ca o misiune 
militară (militia Christi, miles Christi etc.) este un topos curent. originile 
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probabile ale acestei metafore se află în noul testament, mai precis în Epistolele 
Sfântului Pavel (cf. 1 Cor. 9:7; 2 Cor. 10:3–6; efes. 6:10–18; tesal. 5:8; 1 tim. 
1:18; 2 tim. 2:3; Fil. 2:25 etc.). În latina clasică precreştină, termenul sacramen
tum, ‘taină’, elementcheie în terminologia creştină, era întrebuinţat în mod cu
rent cu sensul ‘jurământ mili tar’. Pornind de la această constatare, adolf Harnack, 
Die Mission und Ausbreitung des Christentums2, Leipzig, 1902, p. 298, emite o 
interesantă ipoteză de ordin isto ric, arătând că încetăţenirea la scriitori creştini 
precum tertullianus, Clement din alexandria sau Sf. Ciprian a terminologiei 
militare „sa sprijinit pe împrejurarea că, în occident, sacramentum (pentru orice 
must»rion, însă şi pentru alte noţiuni sacre) era foarte frecvent […]. Sacramentum 
era însă un cuvânt militar, aşa încât, pe teme iul sacramentului, toţi creştinii occi
dentali se socoteau în mod necesar nişte soldaţi ai lui Hristos“. În De civitate Dei, 
X, 5, augustin glosează termenul sacramentum prin expresia sacrum signum, ară
tând că poate desemna lucruri misterioase sau sacre, principii, rituri, manevre 
religioase etc. Despre termenul sacramentum mai vezi şi supra, nota 44 la Cartea 
a VIa.

 129.  Cf. Fac. 3:19.
 130.  Cf. Luc. 15:32.
 131.  În original, demonstrativul ille trimite la apostolul Pavel, citat în context.
 132.  În original, îmbinarea nominală adflatu tuae inspirationis, literal: ‘suflarea in

spiraţiei tale’ este puţin tautologică.
 133.  Fil. 4:13.
 134.  Formulă importantă, repetată de câteva ori în această Carte a Xa. Cf. supra, 

X, xviii, 39, precum şi infra, X, xxxvii, 60.
 135.  Cf. 1 Cor. 1:31 şi 2 Cor. 10:17.
 136.  Se înţelege, dintre autorii sacri.
 137.  Cf. Sir. 23:6.
 138.  Secvenţei te dare, cum fit quod imperas fieri, impersonală în original, unii tra

ducători îi dau o turnură mai explicită şi mai personalizată: è un dono tuo, se 
faciamo cio che ordini di fare (orSa); when your commands are obeyed, it is from 
you that we receive the power to obey them (PIne‑CoFFIn).

 139.  tit. 1:15.
 140.  Cf. rom. 14:20.
 141.  Cf. 1 tim. 4:4.
 142.  Cf. 1 Cor. 8:8.
 143.  Cf. Col. 2:16.
 144.  rom. 14:3.
 145.  recunoaştere limpede a desprinderii de normele alimentare absurde ale mani

heilor. Vezi supra, notele 55 la Cartea a IIIa şi 13 la Cartea a IVa.
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 146.  În limba latină cuvântul magister semnifică deopotrivă ‘învăţător’ şi ‘stăpân’. 
Pentru semnificaţiile Învăţătorului lăuntric, vezi supra, notele 100 la Cartea a 
IVa, 32 la Cartea a Va, 87 la Cartea a IXa.

 147.  regimul alimentar foarte liberal pe care augustin îl preconizează este spri jinit 
pe autoritatea Sfintei Scripturi. este vorba despre următoarele locuri biblice (în 
versiunea românească raDu–GaL.). Mai întâi în Fac. 9:3: „tot ce se mişcă şi 
ce trăieşte să vă fie vouă de mâncare, precum vam dat şi toată iarba verde.“ În 
Fac. 25:34, se relatează cum esau şia vândut fratelui său Iacov, pentru o fiertură 
de linte, dreptul de întâi născut (cf. şi supra, notele 41 şi 84 la Cartea a VIIa). 
Despre profetul Ilie se spune în 1 regi, 17:6: „Corbii îi aduceau dimineaţa şi 
seara pâine şi carne, iar apă bea el din pârâu.“ În sfârşit, evanghelistul Matei 
(3:4) aminteşte că hrana lui Ioan botezătorul era formată din lăcuste şi miere 
sălbatică. trimiterea la ispitirea cu pâine a lui Isus Hristos face aluzie, probabil, 
la Mat. 4:3–4: „apropiin duse ispititorul zise către el: De eşti tu fiul lui Dum
nezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Dar el îi răspunse: Scris este: nu 
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.“

 148.  Cf. Ieş. 16:3–12. În biografia lui augustin (Vita Augustini, XXII), Possidius citează 
acest loc biblic pentru a justifica decizia sfântului ca pe masa lui să se afle întot
deauna vin, pentru aş feri apropiaţii de păcatul cârtirii împotriva lui Dumnezeu.

 149.  Hotărârea de a rămâne cast a luato augustin imediat după primirea botezului, 
aflăm în Soliloquia, I, ix: Nihil mihi tam fugiendum quam concubitum esse de
crevi: nihil esse sentio quod magis ex arce deiciat animum virilem quam blandi
menta feminea corporumque ille contactus sine quo uxor haberi non potest – „am 
hotărât că nimic nu trebuie ocolit mai mult decât împreunarea cu o femeie: 
îmi dau seama că nu există nimic altceva care să îndepărteze mai mult de culmi 
spiritul bărbatului decât mângâierile femeişti şi acel contact al corpurilor fără 
de care nu este cu putinţă să ţii o soţie“.

 150.  Cf. rom. 8:34.
 151.  Ioan 16:33.
 152.  Ps. 139:16.
 153.  Iov 7:1. Încă din Epistolae ad Galatos expositio, LVI, scriere redactată în jurul 

anului 394, augustin subliniază fragilitatea destinului omenesc: „nimic nu ne 
înduplecă spre milă mai mult decât gândul la propria noastră precaritate […]. 
Pacea şi iubirea trebuie puse în valoare prin conştiinţa unei primejdii comune.“

 154.  atanasie al alexandriei (295–373), părinte al bisericii, campion al luptei împo
triva ereziei ariene; a impus la sinodul ecumenic de la niceea cuprinderea în 
Simbolul credinţei a dogmei consubstanţialităţii tatălui şi Fiului.

 155.  un ecou al acestei fraze augustiniene, foarte apropiat chiar şi în termeni, regă
sim la Isidor din Sevilla, De Ecclesiae officiis, I, v, 2: Primitiva autem Ecclesia ita 
psallebat, ut modico fluxu vocis faceret resonare psallentem, ita ut pronuntianti 
vicinior esset quam canenti – „biserica primară rostea psalmii în aşa fel încât cel 
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ce îi intona o făcea cu o modulare a vocii atât de uşoară, încât să fie mai apro
piată de vorbirea obişnuită decât de cântare“.

 156.  Vezi supra, IX, vi, 14.
 157.  Problema dacă utilizarea în biserică a muzicii (decantatio psalmorum et hym no

rum) este sau nu în spiritul evangheliei a preocupat destul de multe spirite în 
epoca patristică. au fost exprimate poziţii de respingere netă, ca în tratatul De 
psal modiae bono, atribuit lui nicetas de remesiana (sec. al IVlea). ezitarea 
teoretică a Sfântului augustin, după cum transpare şi în textul de faţă, se explică 
prin reminiscenţele platonice şi neoplatonice din gândirea sa. acceptând în cele 
din urmă îndreptăţirea liturgică a psalmodierii, augustin a contribuit poate 
decisiv la generalizarea în bise rica occidentală a acestei practici. am discutat 
mai pe larg acest aspect, cu multi plele sale implicaţii istorice şi teoretice, în nota 
8 la De Magistro, ed. cit., pp. 159–160.

 158.  Cf. Ps. 13:4 şi 6:3.
 159.  „templul“ la care se referă aici Sf. augustin reprezintă totalitatea credincio şilor, 

biserica însăşi, definită de apostolul Pavel ca „templu al lui Dumnezeu“: Tem
plum enim Dei sanctum est, quod estis vos – „templul lui Dumnezeu este sfânt 
şi voi sunteţi acesta“ (1 Cor. 3:17) şi Vos enim estis templum Dei vivi – „Căci 
voi sunteţi templul Dumnezeului celui viu“ (2 Cor. 6:16). turma credincio
şilor este templul Domnului, spune augustin în Enarrationes in Psalmos, CXXII, 
40, „deoarece acolo locuieşte Hristos prin credinţă“.

 160.  Cf. 2 Cor. 5:2.
 161.  Fac. 1:31.
 162.  Cf. tob. 4:2 şi urm.
 163.  Cf. Fac 48–49.
 164.  Cf. Fac. 48:1–20.
 165.  Deus creator omnium reprezintă primul vers al Imnului I al Sfântului ambrozie 

(vezi şi supra, nota 146 la Cartea a IXa). Pasajul pune în lumină concepţia 
creştină despre DumnezeuCreatorul tuturor lucrurilor, inclusiv al luminii 
(susţinută de Sf. ambrozie), şi pe cea a maniheilor, pentru care lumina este 
principiul creaţiei şi care adorau soarele ca pe Dumnezeu.

 166.  Ps. 25:15.
 167.  Cf. Ps. 121:4.
 168.  Din nou o expresie a doctrinei interiorităţii, atât de importantă pentru gân direa 

Sfântului augustin. Vezi supra, notele 100 la Cartea a IVa, 32 la cartea a Va, 
87 la Cartea a IXa.

 169.  În original, expresia este extrem de eliptică: quod facti sunt. este vorba de chipul 
divin al omului interior, acea „imagine a lui Dumnezeu după care am fost creaţi 
în mod natural“ (De spiritu et littera ad Marcellinum, XLVII).

 170.  Cf. infra, XI, v, 7.
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 171.  expresia adprobandi modus (cf. LabrIoLLe: la règle même de l’approbation qu’ils 
y donnent; PIne‑CoFFIn: the principle by which they judge it; bernHart: das 
Maß des guten Urteils; orSa: la norma per giudicarne il valore) defineşte în 
concepţia estetică a Sfântului augustin, cu rădăcini pitagoreice şi neoplatonice, 
armonia imanentă a oricărui obiect estetic, în acord cu Frumosul suprem. Vezi 
şi supra, IV, xv, 24.

 172.  Cf. Ps. 59:10.
 173.  Ps. 26:3.
 174.  1 Ioan 2:16.
 175.  LabrIoLLe, p. 280, nota 1, citează un pasaj din bossuet, Traité de la Con cu pis

cence, VIII, care pare o parafrază foarte strânsă a acestui pasaj din Confesiuni: „Ce 
désir d’expérimenter et de connaître s’appelle la concupiscence des yeux, parce 
que de tous les organes des sens les yeux sont ceux qui étendent le plus nos 
connais sances. Sous les yeux sont en quelque sorte compris les autres sens; et dans 
l’usage du langage humain souvent sentir et voir, c’est la même chose. on ne dit 
pas seulement: «Voyez que cela est beau» mais «Voyez que cette fleur sent bon, 
que cette chose est douce à manier, que cette musique est agréable à entendre».“ 

 176.  Cf. Ioan 4:48.
 177.  Vezi exemple pentru astfel de „semne şi minuni“ supra, IX, iv, 12 şi X, xx, 42.
 178.  Ps. 18:47.
 179.  Ca în tinereţe, vezi supra şi III, ii, 2–4.
 180.  Preocupare de tinereţe şi aceasta, vezi supra, IV, iii, 4–6 şi VII, vi, 8–10.
 181.  În original apare sintagma sacrilega sacrementa. Despre înţelesurile speciale ale 

cuvântului sacramentum la scriitorii creştini, vezi supra, nota 128.
 182.  Isus Hristos.
 183.  Cf. supra, X, iv, 5.
 184.  „boala“ desemnată aici de augustin prin expresia libido vindicandi me se referă 

la subiectivismul egoist carel caracterizează pe intelectualul păgân, capabil să 
argu menteze inevitabilitatea mizeriei morale. Cf. şi alte interpretări: the desire 
to assert my claim to liberty (PIne‑CoFFIn), die Sucht … mich selber zu rechtfer
tigen (bernHart), vollutá di giustificarmi (orSa) şi, mai puţin fericit, la 
passion de la vengeance (LabrIoLLe). După cum subliniază adesea augustin 
(cf. supra, VII, ix, 13 sau III, ii, 3), la începutul oricărei convertiri se află sme
renia (humilitas).

 185.  Cf. Ps. 103:3–5.
 186.  Cf. supra, IX, iv, 12.
 187.  Cf. supra, IX, i, 1.
 188.  Is. 37:20.
 189.  LabrIoLLe, p. 284, nota 1, citează din nou un pasaj apropiat de gândul lui 

augustin din bossuet, Traité de la Concupiscence, X, despre „orgoliul vieţii“: 
„C’est une dépravation plus profonde: par elle, l’homme, livré à luimême, se 
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regarde luimême comme son Dieu par l’excès de son amour propre. […] Ce 
vice a pénétré jusqu’à la moelle de nos os; et toute notre âme en est infectée. 
[…] Mais ce qu’il a de plus mortel, c’est qu’il est la plus secrète comme la plus 
dangereuse pâture de notre cœur.“

 190.  expresia caste timere, preluată de Sf. augustin din stilul biblic (cf., de exemplu, 
Ps. 18:10: timor Dei castus), este explicată de el în In Iohannis Evangelium, LIII, 
7, prin opoziţie cu servilis timor ‘teamă de slugă’, ca fiind o formă a iubirii (caritas), 
şi anume a iubirii faţă de Dumnezeu, însoţită în permanenţă de teama de al 
pierde prin păcat.

 191.  Cf. 1 Petr. 5:5.
 192.  Cf. Ps. 18:7.
 193.  Cf. Ps. 35:21.
 194.  Pentru înţelesurile sintagmei ad concordiam caritatis, cf. şi alte versiuni: pour une 

cordiale union de charité (LabrIoLLe), the true fellowschip of charity 
(PIne‑CoFFIn), non concordi della caritá (orSa), für einen Liebesbund 
(bernHart).

 195.  aluzie la un pasaj din Is. 14:13: Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis – 
„Îmi voi aşeza salonul pe muntele legământului, în părţile de miază noapte.“ 
acest pasaj veterotestamentar este explicat de augustin în Epistola CXL, xxii, 
55, astfel: „Diavolul […] şi îngerii săi, alungaţi din lumină şi din căldura iubi
rii […], trăiesc întrun fel de asprime de gheaţă. De aceea, ei sunt aşezaţi în 
chip alegoric la miazănoapte.“ În imaginarul medieval, de exemplu în scrierile 
eruditului Hrabanus Maurus (780–856), diavolul era reprezentat ca o fiinţă 
care nu poate iubi şi localizat în vânturile de nord. De asemenea la Dante, 
Infernul, cânturile al XXXIlea–al XXXIIlea, ultimul cerc al Infernului, identi
ficat cu anticul Cocytus, este învelit în gheaţă.

 196.  Luc. 12:32.
 197.  Cf. Ps. 10:3.
 198.  augustin întrebuinţează în fluxul mărturisirilor, de regulă, pluralul persoa nei I, 

în alternanţă cu singularul. am păstrat, asemenea majorităţii traducătorilor 
moderni, alternanţa între „eu“ şi „noi“. PIne‑CoFFIn generalizează folosirea 
lui „eu“, ceea ce conferă versiunii englezeşti o amprentă mai directă şi mai 
personală.

 199.  Îndeplinirea exemplară a sarcinilor sale episcopale, ca şi ecoul uriaş pe care îl 
aveau scrisorile sale iau adus lui augustin faimă şi prestigiu printre contem
porani. În momentul redactării Confesiunilor, la vârsta de 47 de ani, se afla la 
apo geul gloriei. o oarecare slăbiciune faţă de aprecierile publice o mărturiseşte 
augus tin şi în alte locuri, de exemplu în Epistola XX, 8: „Lupta [împotriva is
pitei laudei publice] este înfierbântată, şi adesea mam prăbuşit în această luptă, 
căci nu pot sămi stăpânesc bucuria faţă de laudele primite.“
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 200.  În original, da quod iubes et iube quod vis, este o propoziţie importantă pen tru 
înţelegerea spiritului Confesiunilor, repetată adesea de augustin. Vezi şi supra, 
paragrafele 40 şi 45, precum şi notele 106 şi 134.

 201.  Cf. Ps. 38:9.
 202.  expresia originală occulta mea pare să fie un ecou al versetului 13 al Psal mului 

19: Ab occultis meis munda me. – „Iartămi greşelile cele fără de ştiinţă, care rămân 
întrascuns!“ (raDu–GaL.). În Enarrationes in Psalmos, XXX, I, 3, comen tând 
acest pasaj din Psalmi, augustin constată cât de greu este să înfrunte adevărul 
propriei interiorităţi pentru oamenii care „în aparenţă se străduiesc săşi cerceteze 
păcatul, dar în realitate se tem să îl descopere, fiindcă, dacă lar găsi, ar trebui să 
strige: «Părăseştel!»“

 203.  La sfârşitul Epistolei a XXIIa, adresată discipolului său aurelius, episcop al 
Cartaginei, întrun context în care se referă la primejdiile sufleteşti care îi pân
desc pe oamenii biserisii sensibili la laudele celorlalţi, îşi recunoaşte încă o dată 
propria sensibilitate în această privinţă.

 204.  În această frază, augustin se adresează lui Dumnezeu în ipostaza lui de adevăr 
suprem. Sensul ultimei propoziţii poate fi deci nuanţat astfel: cunosc foarte 
bine adevărul proceselor psihice care se petrec în mine, dar nu cunosc prea bine 
pro pria mea atitudine faţă de ele.

 205.  Cf. supra, X, iv, 5.
 206.  ecou dintrun verset neotestamentar (1 Ioan 1:8): Si dixerimus quoniam peccatum 

non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nos non est. – „Dacă zicem că păcat 
nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi“ (raDu–GaL.).

 207.  Cf. Ps. 141:5. Mesajul exact: „să numi ascund păcatele din prea multă iubire 
de sine“.

 208.  Ps. 109:22.
 209.  În original este întrebuinţat aici verbul vanescere, ‘a deveni vanitos’, referitor la 

persoane, verb atestat de lexicografi doar în scrierile Sfântului augustin.
 210.  Cf. supra, X, ii, 2.
 211.  Cf. supra, X, vi, 8.
 212.  Cf. supra, X, vii, 11.
 213.  Cf. supra, X, viii, 12 şi urm.
 214.  Cf. supra, X, viii, 13 şi urm.
 215.  Cf. supra, X, xi, 18 şi urm.
 216.  Cf. supra, X, viii, 13.
 217.  Cf. supra, X, viii, 12 şi urm.
 218.  Cf. supra, VII, x, 6.
 219.  Cf. infra, XI, xxiv, 36.
 220.  Cf. supra, X, xxiv, 35 şi infra, XI, ii, 2.
 221.  Cf. supra, I, i, 1; IV, ii, 16; VI, xvi, 26.
 222.  este vorba despre experienţa extazului mistic, cf. şi supra, IX, x, 25.
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 223.  este vorba despre ispitele trupeşti (vezi supra, X, xxx, 41 şi urm.), ale curio zităţii 
deşarte (vezi supra, X, xxv, 54 şi urm.) şi ale orgoliului (vezi supra, X, xxxvi, 
59 şi urm.).

 224.  Vezi X, xxviii–xxix.
 225.  Cf. supra, VII, xvii, 23.
 226.  Ps. 31:23.
 227.  augustin face aluzie aici la încercările unora dintre vechile culte păgâne de a 

asimila şi integra în riturile lor elemente creştine, prin intermediul misticii 
neopla to nice. Cf. De civitate Dei, IX, 26 şi X, 16.

 228.  aluzie la un verset evanghelic care vorbeşte despre cei dominaţi de spiritul re
voltei (efes. 2:1–2): Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris, in quibus 
aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius, secundum principem ae
ris huius, spiritus qui nunc operatur in filios diffidentiae – „Iar pe voi va făcut 
vii, cei ce eraţi morţi prin greşalele şi prin păcatele voastre, în care aţi umblat 
mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterilor 
văzduhului, adică spiritului care lucrează acum în fiii răzvrătirii“ (raDu–GaL.).

 229.  2 Cor. 11:14.
 230.  tema este dezvoltată mai pe larg de augustin în De civitate Dei, IX, 26 şi X, 

16, ca un reflect al durei polemici purtate de exegeţii creştini în secolele al IVlea 
şi al Vlea împotriva reprezentanţilor curentelor de gândire neoplatonice. 
Concret, în acest pasaj este vorba despre dualismul instituit de doctrina neo
platonică între materie şi spirit. Pentru aceşti gânditori, între cele două lumi, 
a materiei şi a spiri tului, demonii (forţe ale aerului, lipsite de corp) joacă rolul 
de intermediari între oameni şi divinitate, participând deopotrivă la beatitudi
nea divină şi la viaţa degradată a oamenilor. Ca mesageri între zei şi oameni, 
aceste spirite intermediare au fost obiectul unor practici magice larg răspândite 
în ultimele secole de existenţă ale păgânismului antic. 

 231.  rom. 6:23.
 232.  Cf. supra, VII, ix, 13.
 233.  1 tim. 2:5.
 234.  Cf. începutul evangheliei lui Ioan. Despre Isus Mijlocitorul, augustin scrie în 

De civitate Dei, IX, 15 astfel: „Dacă toţi oamenii sunt nefericiţi în mod necesar, 
atâta timp cât rămân sub stăpânirea morţii, trebuie să căutăm un Mijlocitor 
care să nu fie doar om, ci şi Dumnezeu, pentru ca, prin fericita lui putinţă de 
a muri, săi scoată pe oameni din nefericirea morţii lor şi săi îndrume spre 
nemurirea fericirii. acest Mijlocitor sa făcut muritor fără să nege dumnezeirea 
Cuvântului, ci logodin duse cu slăbiciunea cărnii. a trebuit ca el să pună lao
laltă putinţa trecătoare de a muri şi fericirea cea veşnică, pentru a fi asemănător, 
prin ceea ce este trecător în el, cu fiinţele închinate morţii, şi pentru a le putea 
duce spre ceea ce este statornic, scoţândule din hăul morţii.“
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 235.  Parafrază a unui verset din rom. 8:32: Qui etiam proprio Filio suo non peperit, 
sed pro nobis omnibus tradidit illum – „Când el pe însuşi Fiul său nu la cruţat, 
ci la dat morţii pentru noi toţi“ (raDu–GaL.).

 236.  Parafrază a unui important pasaj evanghelic (Fil. 2:6–8), unde se vorbeşte de
spre „chenoza“ lui Isus Hristos: Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitra
tus est esse se aequalem Deo; sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in 
simi litudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Humiliavit semetip
sum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis – „Cel care, fiind în 
chipul lui Dum nezeu, na ţinut ca la o pradă la egalitatea cu Dumnezeu, ci sa 
golit pe sine, a luat chip de rob, făcânduse oamenilor asemenea şi la înfăţişare 
dovedinduse ca un om. Sa smerit pe sine, ascultător făcânduse până la 
moarte, şi încă moarte pe cruce“. 

 237.  Cf. Ps. 88:5.
 238.  Cf. Ioan 10:18.
 239.  Cf. rom. 8:34.
 240.  Parafrază după Ioan 1:14: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis – „Şi 

cuvântul sa făcut trup şi sa sălăşluit întru noi“ (raDu–GaL.).
 241.  aluzie la impresia puternică pe care ia făcuto, în preajma momentului con

vertirii, modelul eremitismului Sfântului antonie. Vezi supra, VIII, vi, 14 şi 
xii, 29. Cf. şi nota 74 la Cartea a VIIIa.

 242.  Cf. Ps. 119:18.
 243.  Cf. Ps. 119:18.
 244.  Col. 2:3.
 245.  Cf. Ps. 119:122.
 246.  este vorba de pâinea şi vinul euharistiei. Fraza implică o respingere polemică 

a adversarilor creştinismului, care obiectau cu privire la iraţionalitatea tainei 
euharistice, bătânduşi joc de creştinii care „îşi mănâncă zilnic zeul“.

 247.  Cf. Luc. 16:21.
 248.  Ps. 22:26.

Cartea a XI‑a

 1.  Prin această tulburătoare interogaţie retorică, augustin anunţă tema centrală a 
Cărţii a XIa, problema esenţei timpului.

 2.  Cf. Ps. 144:3. Citarea acestui verset biblic nu este întâmplătoare, aici, la în
ceputul Cărţii a XIa, căci acelaşi verset deschide Confesiunile. Pentru explicarea 
raţiunii confesiunii înseşi, cf. supra, X, iii, 4. Vezi şi supra, notele 1 la Cartea a Va 
şi 158 la Cartea a VIIa.

 3.  Vezi supra, II, I, 1.
 4.  Mat. 6:8.
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 5.  adică modeşti şi încrezători în puterea lui Dumnezeu.
 6.  adjectivul compus mundicors este înregistrat în dicţionare ca o creaţie lexi cală 

a Sfântului augustin.
 7.  Vezi supra, X, ii, 2.
 8.  Cf. Ps. 117:2.
 9.  Fraza este un rezumat al tuturor tribulaţiilor lui augustin, de la primele îndo

ieli până la convertire şi asumarea episcopatului.
 10.  Prin sintagma meditari in lege tua, ea însăşi un ecou scriptural (Ps. 119:18), 

augustin îşi anunţă intenţia de a aborda tema Creaţiei, interpretând cu atenţie 
Sfânta Scriptură. Începând cu capitolul al IIIlea al acestei cărţi, el va formula 
sem ni fi caţiile profunde ale începutului cărţii biblice a Genezei, pentru ca de la 
capitolul al Xlea şi până la sfârşitul Cărţii a XIa să trateze pe larg tema timpu
lui, pe care o continuă în mod polemic pe parcursul întregii cărţi a XIIa. 
referinţele scripturale din acest lung excurs filozoficoteologic aparţin, aproape 
exclusiv, primelor două capi tole ale Genezei.

 11.  expresia intentio animi, literal: ‘încordarea spiritului’ desemnează la augustin, 
în mod curent, orice activitate intelectuală; iată şi alte interpretări: le travail 
intellec tuel (LabrIoLLe), studying (PIne‑CoFFIn), die geistige Arbeit 
(bernHart), appli cazioni dello spirito (orSa). Pentru acelaşi concept, vezi şi 
supra, nota 17 la Car tea a VIIa.

 12.  Ps. 61:2.
 13.  În original apare cuvântul lingua, întrebuinţat frecvent de augustin drept meto

nimie pentru desemnarea actului vorbirii.
 14.  rom. 10:12.
 15.  Ps. 74:16.
 16.  această frază reprezintă o amplă parafrază după Ps. 29:9: Vox Domini perfi cientis 

[în alte ediţii: praeparantis] cervos et revelabit condensa – „Glasul lui Dum nezeu 
care face să crească cerbii va dezvălui desişurile“. Înţelesul alegoric al acestui 
verset este explicat de augustin în Enarrationes in Psalmos, XXVIII, 9 astfel: 
„Gla sul lui Dumnezeu îi duce la desăvârşire mai înainte de orice pe cei care 
înving şi resping limbile cele veninoase. el le va dezvălui întunecimile cărţilor 
sfinte şi unghe rele umbrite ale tainelor, unde să poată paşte în deplină libertate.“ 
Prin urmare, cer bii din versetul psalmic îi figurează alegoric pe cei aleşi să 
descopere semnificaţiile as cunse ale Sfintei Scripturi. Problemelor interpretării 
textelor sacre lea dedicat au gustin una din capodoperele sale, De doctrina 
Christiana.

 17.  LabrIoLLe şi bernHart traduc vox prin ‘cuvânt’ (parolle, Wort).
 18.  Vezi supra, XI, xxii, 28.
 19.  Cf. Ps. 26:7.
 20.  Cf. Ps. 119:18.



840 note

 21.  Sintagma sancta civitas, în opoziţie cu civitas terrena, lumea istorică, desem nează 
la augustin lumea transistorică, eternul divin. Pe această opoziţie conceptuală 
îşi întemeiază augustin concepţia teocentrică despre istorie, expusă în De civi
tate Dei.

 22.  Secvenţa aceasta este o parafrază după Mat. 6:30: Quaerite ergo primum regnum 
Dei, et iustitiam eius, et haec omnia adiicentur vobis. – „Căutaţi mai întâi împă
răţia şi dreptatea lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă“.

 23.  Cf. Ps. 119:85.
 24.  augustin priveşte lectura Sfintei Scripturi nu ca pe un simplu exerciţiu inte lec

tual, ci ca pe un prilej de contemplaţie ascetică şi de rugăciune.
 25.  expresia in conspectu misericordiae tuae, nespecifică latinei clasice, face parte din 

repertoriul de forme creat prin traducerea din ebraică a bibliei. această formulă 
este foarte frecventă în Vechiul testament (cf., de exemplu, Ps. 17:15 sau Dan. 
3:40).

 26.  Prin sintagma interiora sermonum tuarum, augustin desemnează înţelesurile 
secrete ale Sfintei Scripturi. unii traducători transpun explicit acest sens: the 
hidden meaning of your words (PIne‑CoFFIn), der verborgene Sinn Deiner Worte 
(bernHart).

 27.  Ps. 80:18.
 28.  Cf. rom. 8:34.
 29.  Col. 2:3.
 30.  trimitere la Ioan 5:46: „Căci dacă aţi fi crezut pe Moise, maţi crede şi pe mine, 

căci el despre mine a scris“ (raDu–GaL.).
 31.  Cf. Fac. 1:1.
 32.  o nouă trimitere la teoria centrală a gnoseologiei augustiniene, cea despre Învă

ţătorul lăuntric. Cf. supra, notele 100 la Cartea a IVa, 32 la Cartea a Va şi 87 
la Cartea a IXa.

 33.  Iov 14:16.
 34.  Sensul ultimei propoziţii ar putea fi detaliat astfel: Spectacolul universului, în 

permanent proces de schimbare, este dovada evidentă a faptului că lucrurile au 
fost create, căci doar Dumnezeu însuşi este neschimbător şi mereu acelaşi. 
Compară şi alte interpretări: Et cette voix avec laquelle ils parlent c’est le spectacle 
même qu’ils étalent à nos yeux (LabrIoLLe). And the fact that they playnly do 
exist is the voice which proclaims this truth (PIne‑CoFFIn). Und die Stimme der 
so Rufenden ist genau der Augenschein den sie uns bieten (bernHart). La voce 
cui parlano è la loro stessa evidenza (orSa).

 35.  Latinescul artifex, ca şi grecescul demiourgÒj, semnifica în lexicul antic deopo
trivă ‘meşteşugar’ şi ceea ce înţelegem astăzi prin ‘artist’. Pentru alte opţi uni de 
traducere, cf. LabrIoLLe: l’artist, orSa: artista, bernHart: der Bildner, 
PIne‑CoFFIn: a craftsman.
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 36.  Procesul creaţiei artistice este conceput de augustin în manieră platoniciană. 
Despre estetica Sfântului augustin, cf. supra, notele 63, 64 şi 65 la Cartea a IVa.

 37.  traducândul prin conceptions artistiques, LabrIoLLe explică sensul terme
nului ars în acest context apelând la o frază din De Genesi contra Manichaeos, 
I, viii, 13, unde augustin spune că „ceea ce vede artistul înlăuntrul său, în ideea 
artistică, el dă la lumină în exteriorul său, prin operă“ (Quod videt artifex intus 
in arte, foris probat in opere). aceeaşi opţiune de traducere la bernHart: einen 
Kunstgedanken zu fassen. Cf. însă şi interpretări diferite: by which he masters his 
craft (PIne‑CoFFIn) sau con cui acquistare l’arte (orSa). În lumina gnoseolo
giei augustiniene, semnificaţia mai largă a acestui pasaj ar putea fi rezumată 
astfel: artistul nu este un creator abso lut; el dă formă exterioară concretă unor 
tipare preexistente în spiritul său, unde au fost plantate de Înţelepciunea divină.

 38.  În original apare expresia consulere praesidentem veritatem, literal: ‘a consulta 
adevărul înaintestătător’, expresie curent utilizată de augustin pentru a de
semna cri te riul suprem al adevărului. numele praeses, ’înaintestătător’, creaţie 
lexicală creş tină, mai desemna şi funcţia episcopală, cf. supra, notele 80 la Cartea 
a IXa şi 98 la Cartea a Xa.

 39.  Cf. Ps. 33:9. 
 40.  Luc 9:35. Cf. de asemenea Mat. 3:17; 17:5.
 41.  Cf. Is. 40:8: Verbum autem Domini nostri manet in aeternum – „Iar cuvân tul 

Domnului nostru rămâne în veşnicie“.
 42.  Cf. Ioan 1:1–3: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus 

erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et 
sine ipso factum est nihil quod factum est – „La început era Cuvântul şi Cuvântul 
era la Dum ne zeu şi Dumnezeu era Cuvântul. acesta era la început la Dumnezeu. 
toate printrînsul sau făcut şi fără el nimic nu sa făcut din tot ce sa făcut“ 
(raDu–GaL.).

 43.  Cf. Luc. 18:11; rom. 1:8; 1 Cor. 1:4; 2 tim. 1:3.
 44.  Fraza ultimă este un exemplu strălucit al virtuozităţii retorice a Sfântului augustin. 

Înţelesul concentrat al frazei latine are nevoie, spre a se exprima întro limbă 
mo dernă, de mult mai multe cuvinte: Nous savons quune chose meurt quand, ayant 
été, elle cesse d’être; qu’elle naît quand elle est alors qu’auparavant elle n’était pas 
(LabrI oLLe). We know, o Lord, that the extent to which something was, but no 
longer is, is the measure of its death; and the extent to which something once was not, 
but now is, is the measure of its begining (PIne‑CoFFIn). Sappiamo che una cosa 
muore e nasce in quanto cessa di essere cio che era, e comincia a essere cio che non era 
(orSa). Wir wissen: wo etwas nicht mehr ist, was es war, und etwas ist, was vorher 
nicht war, da ist ein Sterben und Entstehen (bernHart).

 45.  Latinescul principium înseamnă deopotrivă ‘temei, fundament; principiu’, cf. 
LabrIoLLe: le Principe şi orSa: il principio. opţiunea mea este împărtăşită 
însă de PIne‑CoFFIn: Beginning şi de bernHart: der Anfang. Fraza evocă 
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un verset din evanghelia lui Ioan (8:24): Tu quis es? Dixit eis Jesus: Principium, qui 
et loquor vobis – „Cine eşti tu? Isus lea zis: Sunt Începutul, cel care vă şi vorbesc“. 
Vezi şi mai jos, nota 51. În locul pronumelui qui din Vulgata, augustin întrebuin
ţează aici conjuncţia cauzală quia, ceea ce indică un ecou din versiunea grecească.

 46.  Din nou motivul central al gnoseologiei augustiniene, cel al Învăţătorului lă
untric. Cf. supra, notele 100 la Cartea a IVa, 32 la Cartea a Va, 87 la Cartea 
a IXa.

 47.  Verbul docere, verb cheie în lexicul filozofic al Sfântului augustin, poate fi în
ţeles, întrun sens mai tehnic, potrivit concepţiei sale pronunţat semiologice, 
şi ca ‘a trans mite informaţii inteligibile’. Vezi şi supra, nota 59 la Cartea a IIIa.

 48.  De exemplu în cazul în care se vorbeşte întro limbă străină pe care nu o cu
noaştem, împrejurare avută în vedere mai sus, XI, iii, 5.

 49.  Ioan 3:39.
 50.  Vezi supra, nota 45.
 51.  Cf. supra, nota 45. Sfârşitul acestui capitol rezumă o temă importantă a gân dirii 

augustiniene, detaliată, în termeni asemănători cu cei de aici, şi în alte scrieri. 
De exemplu, în De Trinitate, IV, xviii, 24, citim: „Întrucât avem un început, 
noi nu putem accede la veşnicie decât dacă o fiinţă veşnică ar accepta un înce
put, asemenea nouă, şi astfel, unită cu noi, near conduce către veşnicia sa“. 
După cum atestă am plul comentariu dedicat evangheliei lui Ioan (In Iohannis 
Evangelium, XXXVIII, 2, pentru augustin, corespunzător celor două semnifi
caţii principale ale cuvântului prin cipium, DumnezeuCreatorul este deopotrivă 
„începutul“ în timp al creaturii şi „cauză“ şi „principiu“ al ei în eternitate.

 52.  această contrapunere între teama mistică în faţa insondabilului divin (inhor
rescere, tremere, timere etc.) şi iubirea înflăcărată pentru Dumnezeu (inardescere, 
amor, caritas etc.) constituie unul dintre cele mai preţioase elemente ale tradi
ţiei augus tiniene.

 53.  Ps. 31:10.
 54.  adică prezenţa lui Dumnezeu în suflet; o stare asemănătoare este descrisă şi 

mai sus, în VII, x, 16, VII, xvii, 23 sau X, xxx, 41.
 55.  ultima frază este o prelucrare după Ps. 103:3–5: Qui propitiatur omnibus iniqui

tatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas; qui redimit de interitu vitam tuam, 
qui coronat te in misericordia et miserationibus; qui replet in bonis desiderium 
tuum; renovabitur ut aquilae iuventus tua – „el iartă toate fărădelegile tale, el 
vindecă toate boalele tale, el izbăveşte din stricăciune viaţa ta, el te încununează 
cu milă şi cu îndurări, el satură de îndurări pofta ta; tinereţile tale înnoisevor 
ca ale vulturului“ (raDu–GaL.).

 56.  Cf. rom. 8:24:25.
 57.  Ps. 104:24.
 58.  Vezi supra, notele 42, 45 şi 51.
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 59.  termenul vetustas, fără nici o determinare în original, pune probleme de in
terpretare. Despre ce vechime poate fi vorba? LabrIoLLe, p. 304, nota 1, 
propune să facem apel la un pasaj din Sermones, CCLXVII, ii, 2, unde, discutând 
despre parabola evanghelică a vinului vechi în burduf nou, augustin afirmă că 
omul cel vechi este omul legat de patimile trupului (carnalitas vetustas est). 
bernHart, p. 904, nota 20, se gândeşte la o posibilă legătură cu opoziţia 
făcută de apostolul Pavel (rom. 7:6) între novitas spiritus, ‘noutatea duhului’, 
şi vetustas litterae, ‘vechimea lite rei’, referinduse la spiritul creştin în compara
ţie cu litera Vechiului testament.

 60.  Cei care pun această întrebare nu sunt în stare să se desprindă de logica strictă, 
a faptelor „istorice“ şi să se înalţe la contemplarea, prin înţelegere şi credinţă, a 
ade vărului. aluzia polemică a lui augustin ţinteşte deopotrivă pe manihei, care 
sus ţi neau că lumea nu are un început şi un sfârşit şi că, fiind eternă, ideea crea
ţiei ex nihilo este absurdă. augustin încearcă să răspundă mai pe larg la această 
obiecţie în De civitate Dei, XII, xii.

 61.  Până aici, augustin a rezumat raţionamentele prin care filozofii neoplatonicieni 
obiectau la dogma Creaţiei. tot în De civitate Dei, XII, xii, el formulează şi un 
răspuns de natură filozofică, deşi recunoaşte cu gravitate că problema depăşeşte 
în multe privinţe puterea lui de înţelegere.

 62.  Cf. efes. 3:10.
 63.  ecou al Ps. 5:10: Quoniam non est in ore eorum veritas; cor eorum vanum est – 

„Căci în gura lor nu e nimic temeinic; lăuntrul lor este pieire“ (raDu–GaL.).
 64.  Folosind majuscula (Colui che è l’eterno presente), orSa sugerează per soana 

Creatorului ca prezenţă eternă a Fiinţei; este unica interpretare explicită în 
versiunile pe care leam avut la îndemână. oricum, augustin concepe existenţa 
creaturii în istorie ca pe o neîntreruptă izvorâre dintrun prezent etern, cel al 
Crea torului; cf. De Trinitate, II, v, 9: Illa quae coram corporeis oculis foris gerun
tur, ab interiore apparatu naturae spiritalis existunt – „Lucrurile care se întâmplă 
în exterior, înaintea ochilor trupeşti, îşi primesc existenţa din interiorul struc
turii naturii spi rituale“.

 65.  expresie biblică: nunc quidem valet manus mea (Fac. 31:29).
 66.  Ps. 102:28 şi evr. 1:12. 
 67.  Cf. 2 Petr. 3:8.
 68.  Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
 69.  Ps. 2:7.
 70.  În extrema concentrare a expresiei, atât de specifică stilului său, gândul lui 

augustin este mai greu de urmărit. De aceea, pentru cititorul interesat de nu
anţe, iată câteva din interpretările moderne, sensibil diferite una de alta: Vous 
êtes avant tous les temps, et il n’est pas possible qu’en un temps quelconque le temps 
ne fût pas (LabrIoLLe). You are before all time; and ‘time’, if such we may call 
it, when there was no time was no time at all (PIne‑CoFFIn). Prima di tutti I 
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tempi tu sei, e senza alcun tempo non vi era tempo (orSa). Vor den Zeiten allen 
‘bist’ Du, und niemals gab es eine Zeit, wo Zeit nicht war (bernHart).

 71.  PIne‑CoFFIn propune o altă interpretare a acestei fraze: „este deci nea părat 
să spunem că atunci când nu ai creat nimic nu exista timpul, pentru că timpul 
însuşi a făcut parte din creaţia ta“ (It is therefore true to say that when you had 
not made anything, there was no time, because time itself was of your making).

 72.  În aparenta ei naivitate, această constatare evidenţiază poziţia gnoseologică a 
Sf. augustin faţă de o problemă atât de gravă precum cea a timpului, care ia 
preo cupat constant pe gânditorii antichităţii. Ca şi Platon, augustin consideră 
că certi tu dinea internă a spiritului uman se fundamentează pe certitudinea 
obiectivă, intrinsecă lucrurilor. Limitele limbajului uman sunt însă un impe
diment de netrecut în for mu larea acestei certitutini. După Pierre Duhem, au
torul vastei sinteze Système du Monde, vol. I, Paris, 1913, reproduc două din 
definiţiile cele mai curente date tim pului în filozofia greacă: „În clipa în care 
Dumnezeu face ordine în cer, el dă naştere, din eternitatea care persistă imobilă 
în sânul unităţii, unei imagini care înaintează necontenit, urmărind un număr 
perpetuu, iar această imagine o numim ‘timp’ (Pla ton). La aristotel, strâns 
legat de conceptul de mişcare, timpul este definit drept „numărul legat de 
mişcare, în măsura în care aceasta este alcătuită dintro parte care precedă şi o 
parte care succedă“. Problema timpului la preocupat constant pe augus tin, 
ocupând chiar un loc privilegiat nu doar în ontologia şi gnoseologia sa, ci şi în 
doctrina sa asupra Creaţiei (vezi infra, Cărţile a XIIa şi a XIIIa). tradiţia antică 
în această privinţă îi era bine cunoscută, după cum atestă amplele şi atentele 
analize dedicate de augustin în De civitate Dei, XII, xii–xxi teoriilor filozo filor 
greci cu privire la timp, la ciclicitatea naturii sau la eterna reîntoarcere. analiza mai 
mult sau mai puţin „tehnică“ din aceste pasaje ale Confesiunilor este singulară în 
con textul întregii opere augustiniene. nemulţumit de soluţiile filozofice, augustin 
va dezvolta el însuşi o concepţie teologică, încadrată în doctrina creştină despre 
isto ria Creaţiei. În incomprehensibilitatea lui conceptuală, timpul este pentru Sf. 
augus tin o proprietate a lumii create, creat el însuşi împreună cu lucrurile şi 
neavând altă justificare decât eternitatea Creatorului. Creator al timpului, 
Dumnezeu se situează în afara timpului, este un „prezent etern“ care conferă sens 
nesfârşitei multiplicări a secvenţelor temporale (series saeculorum – De Trinitate, 
IV, xvi, 21). timpul este, în consecinţă, măsura coruptibilităţii lumii create, 
inclusiv a omului şi a istoriei pro fane. Istoria sacră, istoria Mântuirii, nu se 
supune legilor timpului, iar dacă Scrip tura se prezintă segmenţial, aceasta este 
doar pentru a putea fi pricepută de om, a cărui putere de înţelegere este limitată 
tocmai de situarea sa în timp, de condiţia sa pasageră. În consecinţă, un sens al 
istoriei umane, care, în genere, utilizează rău şi infruc tuos timpul (mala utens 
et male fruens – De Trinitate, XV, xiv, 23), poate fi căutat doar în voinţa liberă 
a lui Dumnezeu, care vede şi cunoaşte totul (vezi infra, ultimele note ale Cărţii 
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a XIIIa) şi „pentru care trecutul nu a trecut, iar viitorul este deja trecut“ (De 
Trinitate, V, xvi, 17). Din bogata literatură dedicată acestei problematici, citez 
L. baurain, „Le temps d’après Saint augustin“, în Revue augusti nienne, V 
(1902), pp. 183–193, H. eibl, Augustin und die Patristik, Göttingen, 1923, 
etienne Gilson, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris, 1929, precum şi 
H.I. Marou, Teologia istoriei, în versiunea românească publicată în 1996, la 
Insti tutul european din Iaşi, de ovidiu nimigean.

 73.  Ca parte componentă a lumii create; căci doar Dumnezeu este fiinţa în sine 
(ipsum esse, vezi supra, notele 73 şi 122 la Cartea a IXa).

 74.  Literal, secvenţa ut nulla morula extendatur se poate reproduce prin „încât nu se 
întinde pe nici o clipită“. alte versiuni: qu’il n’a aucune extension de durée 
(LabrIoLLe), aber als Gegenwart ist sie ohne Ausdehnung (bernHart), that its 
dura tion is without lengh (PIne‑CoFFIn), che non ha una pur minima durata 
(orSa). Despre diminutivul morula (< mora, ‘clipă’), LabrIoLLe, p. 310, nota 1, 
ne infor mează că nu aparţine latinei clasice; el se găseşte deja în Epistolele Sfântului 
Ciprian şi a mai fost folosit de augustin în Sermones, De musica şi De civitate Dei.

 75.  În original, sintagma qui futura cecinerunt litterae, ‘cei care vor fi rostit ora cole’. 
În latina clasică, verbul canere desemna, de regulă, discursul oracular. aici, 
evi dent, augustin îi are în vedere pe profeţii Vechiului testament. 

 76.  Ps. 71:5.
 77.  Deşi, prin deducţie logică, prezicerea viitorului pare să aibă o îndreptăţire si

milară celei a memoriei trecutului, augustin o prezintă totuşi prudent şi dubi
tativ. În Epistola CXLVII, 50, el analizează semnificaţia originară a cuvântului 
prof»ta, ‘previzionar’, remarcând că profeţii Vechiului testament „au văzut 
viito rul nu prin simţurile corporale, ci prin puterea spiritului“ (non corpore, sed 
spiritu etiam futura viderunt). Despre încercarea lui augustin de a explica fe
nomenul de previziune cu argumente raţionale, H. eibl, Augustin und die 
Patristik, Göttingen, 1923, p. 338, remarcă: „Pentru explicarea profeţiei, ar fi 
fost la îndemână, aşa cum face Iamblichos, să se recurgă la argumentul existen
ţei acestei prezenţe eterne a lui Dumnezeu; însă augustin explică previziunea 
nu mistic, ci raţional, ca pe o împlinire a unor semne preexistente, prin analogie 
cu memoria orientată spre trecut, modelul adevăratei profeţii fiind clarviziunea 
în trecut. Profeţia este deci o rafinată deducţie. totuşi, această explicaţie nul 
mulţumeşte şi atunci lasă să se înţeleagă că, probabil, Dumnezeu comunică 
profeţilor, în mod nemijlocit, viitorul, care pentru el este ceva prezent“. Mai 
trebuie remarcat că în alte locuri, de exemplu în De Trinitate, IV, 16 şi urm., 
Sf. augustin dezvoltă şi ipoteza mistică, ape lând la argumente din repertoriul 
creştin tradiţional; astfel, el se referă la o putere înnăscută, nonintelectivă, a 
profeţilor (acutus sensus videntium), prin care aceştia con templă Sfântul Duh, 
acolo unde se află culmea cea mai înaltă a existenţei lucrurilor (in ipsa summa 
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rerum arce conspiciant). În acelaşi loc, augustin vorbeşte de aseme nea despre 
rolul îngerilor ca mediatori între om şi Cuvântul divin.

 78.  Cf. Ps. 139:6.
 79.  Cf. ecles. 11:7. „ochii cei tainici“ este expresia figurată desemnând puterea 

contemplativă interioară a spiritului uman.
 80.  aceste trei concepte, memoria–contuitus–expectatio, au fost definite de augus tin 

în capitolele anterioare.
 81.  Problema la preocupat mereu pe augustin. Clarificări amănunţite ale dife

ritelor tipuri de improprietăţi ale limbajului (ambiguităţi, obscurităţi, echi
vocuri etc.) întâlnim în De dialectica şi De doctrina Christiana.

 82.  Mat. 7:11.
 83.  Cf. Ps. 73:16.
 84.  Cf. Ps. 116:10.
 85.  Ps. 27:4.
 86.  Cf. Ps. 39:5.
 87.  această definiţie a timpului era larg răspândită în în filozofia antică. ea poate 

fi regăsită la pitagoreici (cf. ediţia Diels–Kranz, fragm. 48 b 33), la Platon (în 
Tima ios, 38 be), ca şi la stoici (cf. arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. II, 
fragm. 510, p. 164). Din litaratura iudeocreştină pot fi citaţi în acest sens Filon 
din alexan dria, De aeternitate mundi, LII, şi Sf. ambrozie, Hexahaemeron, IV, 
iv, 12. Vezi şi supra, nota 73.

 88.  Ideea exprimată aici de augustin în termeni concreţi se regăseşte, întro for
mulate mai abstractă, la Plotin, Enneades, III, vii, 8: „Mişcarea ar putea să în
ceteze sau să se petreacă nu prin timp, ci doar prin succesiunea intervalelor“. 
Vezi şi infra, capitolul al xxivlea.

 89.  Limba latină cunoştea, ca şi majoritatea limbilor indoeuropene vechi, opo zi ţia 
fonematică între vocalele scurte şi vocalele lungi.

 90.  Cf. Fac. 1:14.
 91.  Cuvintele vis şi natura, ca termeni filozofici, au la augustin înţelesuri diverse, 

de multe ori apropiate. De regulă, vis înseamnă ‘putere’, dar şi ‘specificul unui 
lucru’; cu referire la cuvinte, în expresia vis verbi, sensul este cel de ‘putere de 
semnificare’, ca în opusculul De dialectica, passim. Cât îl priveşte pe natura, 
acesta semnifică în mod curent noţiunile de ‘esenţă’ sau ‘caracter specific’. 
Pentru interpretarea con tex tului de aici, cf. LabrIoLLe: l’essence/la nature pro
pre, PIne‑CoFFIn: power/fun da mental nature, orSa: il valore/la natura, 
bernHart: Seinsmacht/Sein. Vezi şi supra, notele 108 la Cartea a VIIa şi 75 
la Cartea a Xa.

 92.  augustin se gândeşte, probabil, la un moment din războaiele israeliţilor pen tru 
cucerirea Palestinei, relatat în Ios. 10:12–13: „atunci a grăit Iosua către 
Domnul […]: «Soare, stai în loc deasupra Ghibeonului şi tu, lună, în valea 
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aialonului!» Şi soarele sa oprit şi luna a stat în loc, până ce poporul sa răzbu
nat împotriva duşma nilor săi!“ (raDu–GaL.)

 93.  augustin pare să împărtăşească aici, în parte măcar, concepţia neoplatonică: 
mişcarea unui corp nu se identifică cu timpul însuşi, fiindcă orice mişcare se 
petrece în timp, dar este măsurată cu ajutorul timpului. Ceea ce respinge aici 
este concepţia lui aristotel în această privinţă, aşa cum a fost ea dezvoltată de 
stoici, gân ditori pe care augustin îi cunoştea foarte bine. Cf. P. Duhem, Système 
du Monde, vol II, Paris, p. 473: „timpul este deci ceva diferit de mişcarea 
corpurilor. orice corp se mişcă în timp. Cu ajutorul timpului măsurăm miş
carea corpurilor şi spunem dacă, de la începutul şi până la sfârşitul său, o 
mişcare a durat mai mult sau mai puţin. Cu aceasta aristotel ar fi căzut de 
acord; însă el adaugă că această măsură rezidă întro anumită mişcare, că este 
un atribut al acestei mişcări. Cu acest lucru augustin nu este de acord; timpul 
este atât de puţin inerent unei mişcări, încât aceeaşi mişcare poate fi efectuată 
în durate variabile […]. timpul nu este deloc legat de mişcarea corpurilor; 
măsurăm aceste mişcări cu ajutorul a ceva ce se află în altă parte.“

 94.  Cf. Ps. 18:29: Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine, Deus meus, illu
mina tenebras meas – „Fiindcă tu faci să lumineze făclia mea, Doamne, Dumne
zeul meu, luminează întunericul meu“.

 95.  Ps. 68:8.
 96.  Ps. 100:3.
 97.  Verbul albescere, care înseamnă literal ‘a deveni alb’, este întrebuinţat aici de 

augustin cu o conotaţie figurată, creată de Vergilius în Georgice, I, 367, şi 
Eneida, IV, 586. LabrIoLLe, p. 321, nota 1, remarcă faptul că albescere este 
foarte rar între buinţat cu sensul acesta metaforic. În afară de acest loc din 
augustin, mai sunt citaţi, între scriitorii creştini, Pseudoambrosius, De sacra
mentis, VI, v, 25, şi Cassio dorus, Variae, XI, ii, 3.

 98.  Secvenţa Deus creator omnium face parte dintrun imn creat de Sf. ambro zie, 
citat de augustin în întregime mai sus, IX, xii, 32.

 99.  Se ştie că în latina clasică, precum în toate limbile indoeuropene vechi, opo
ziţia fonologică între vocala scurtă şi vocala lungă era încă funcţională. această 
mărturie a Sfântului augustin atestă că, cel puţin în mediile instruite, ea era 
încă vie, cu toate că începuse să dispară în latina populară.

 100.  această frază este cheia înţelegerii augustiniene a timpului; explicaţia este psi
hologică, timpul fiind definit de augustin ca un produs al spiritului (distentio 
animi), adăpostit în memorie. Cf. Pierre Duhem, op. cit., p. 476: „existenţa şi 
continuitatea timpului sunt deci opera spiritului nostru care poate, printro 
operaţie durabilă şi persistentă a atenţiei, să cuprindă lucrurile tre cute şi lucru
rile viitoare […]. În lucrurile care trec, spiritul nostru poate decupa un ansam
blu de evenimente succesive şi poate cuprinde toate aceste evenimente în cadrul 
unui singur moment prezent al atenţiei; prin aceasta, el le conferă o existenţă 
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intelectuală persistentă, permanentă, de care aceste evenimente sunt lipsite în 
afara sa. În timp ce măsoară duratele, spiritul nostru compară între ele astfel de 
ansam bluri, devenite fixe şi prezente.“ Prin această soluţie, augustin dovedeşte 
absurditatea întrebării puse de filozofi cu privire la inerţia, respectiv activitatea 
lui Dumnezeu înaintea Creaţiei, întrebare pe care el o demontează în capitolul 
al xlea şi urmă toa rele ale acestei cărţi. aşadar, spune augustin, durata, cu toate 
ipostazele ei, prezen tul, trecutul şi viitorul, sunt judecăţi ale conştiinţei ome
neşti, şi nu „produse“ ale lui Dumnezeu, cu atât mai puţin „calităţi“ ale sale. 
rămâne însă problema relaţiei dintre timp şi transcendenţa divină, pe care 
augustin o va aborda în continuare.

 101.  În terminologia gramaticală clasică, termenul canticum desemna una dintre păr
ţile comediei, după cum se poate vedea la gramaticianul Diomedes, Grammatica, 
în ediţia Heinrich Keil, Grammatici latini, I, 1855, p. 491: membra comoediarum 
sunt tria: diverbium, chanticum, chorus („părţile comediilor sunt trei: dialogul, 
reci ta rea, dansul“). aici însă, augustin utilizează acest termen în sensul cel mai 
general, cel de ‘melodie, cântare’. Cf. LabrIoLLe: morceau, orSa: canzone, 
bernHart: Lied, PIne‑CoFFIn: psalm.

 102.  termenul saeculum, ‘veac, secol’, dar şi ‘generaţie’, este interpretat în sensul de 
‘istorie’ de către toţi traducătorii pe care iam consultat: histoire (LabrIoLLe), 
storia (orSa), history (PIne‑CoFFIn), Geschichte (bernHart).

 103.  În original apare expresia biblică filii hominum, ‘fiii oamenilor’.
 104.  Ps. 63:4.
 105.  Ps. 18:36.
 106.  Întregul pasaj reprezintă o subtilă parafrază după Epistola către Filipeni a Sfântului 

Pavel (3:12–14), ale cărei înţelesuri sunt întreţesute cu aspiraţiile înflăcărate ale 
propriului spirit către absolutul prezenţei divine: Non quod iam acceperim, aut 
iam perfectus sim; sequor autem, si quo modo comprehendam in quo et compre
hensus sum a Christo Iesu. Fratres, ego me non arbitror comprehendisse. Unum 
autem quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero quae sunt priora extendens 
meipsum, ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei in Christo 
Iesu. În versiunea româ nească raDu–GaL., acest pasaj neotestamentar sună 
astfel: „nu că am şi apucat răsplata ori că sunt desăvârşit, dar alerg după ea so 
cuceresc, întrucât cucerit am fost şi eu de către Hristos Iisus. Fraţilor, eu pe 
mine însumi, până acum, nu mă socotesc să fi ajuns; dar fac una: uitând cele 
ce sunt în urma mea, mă întind cât pot spre cele dinainte, alerg la semn, întru 
Hristos Iisus.“ Cititorului preocupat de nuanţe, îi atrag atenţia asupra subtilu
lui joc etimologic, în textul lui augustin, între partici piile distentus, ‘risipit’/
extensus, ‘încordat’, şi, respectiv, substantivele distentio, ‘risi pire’, şi intentio, 
‘încordare’, care desemnează stările opuse şi polarizate ale spiritului angrenat 
în căutarea lui Dumnezeu.

 107.  Cf. Ps. 26:7.
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 108.  Cf. Ps. 27:4.
 109.  Cf. Ps. 31:11.
 110.  Conform disocierilor precedente, augustin are în vedere timpul trecut şi tim

pul viitor. PIne‑CoFFIn exprimă în mod explicit această interpretare: I am 
divided between time gone by and time to come.

 111.  această metaforă cu conotaţii metalurgice este un ecou din poezia Psal milor. 
arhitectura metaforică începută de această frază continuă în primele secvenţe 
ale capitolului următor. 

 112.  Ideea aceasta este formulată în termeni expliciţi în De civitate Dei, XI, 6: Procul 
dubio non est, mundus factus in tempore, sed cum tempore – „nu există nici o 
îndoială că lumea a fost creată nu în timp, ci împreună cu timpul“.

 113.  Cf. Fil. 3:13. Vezi şi supra, nota 16. 
 114.  După cum se va vedea mai pe larg în capitolele al ixlea şi al xiilea ale Cărţii 

a XIIa a Confesiunilor, Sf. augustin defineşte îngerii drept fiinţe situate în afara 
timpului şi a schimbării. 

 115.  Cf. Fac. 1:1.
 116.  termenul distinctio, ‘diferenţiere’, caracterizează creaţia, şi nu pe Creator, care 

rămâne veşnic, simplu şi unic. Pentru înţelegerea acestui termen, vezi şi LabrI‑
oLLe: sans que rien differenciât votre action, PIne‑CoFFIn: there is no change 
in your action, bernHart: ohne Aufspaltung Deines Tuns, orSa: senza tensi
one della tua attività.

 117.  Ps. 146:8.

Cartea a XII‑a

 1.  Cu referire la promisiunea divină, augustin utilizează aici verbul corrumpere, ‘a 
nimici; a strica’. traducătorii pe care îi consult oferă echivalări contextuale: qui 
en pourrait compromettre l’effet? (LabrIoLLe); who shall annul it? (PIne‑CoFFIn); 
chi potrà infimarla? (orSa); wer kann sie entkräften (bernHart).

 2.  rom. 8:31.
 3.  Mat. 7:7–8.
 4.  Ps. 15:16. expresia biblică cerul cerului este socotită de augustin importantă 

pentru înţelegerea topografiei cosmice simbolice. După cum arată J. Pépin, 
Recherches sur le sens et les originés de l’expression «caelum caeli» dans le livre XII 
des «Confessions» de saint Augustin, în Archivium Latinitatis Medii Aevi, nr. 953, 
pp. 185–234, dife ritele semnificaţii atribuite de augustin acestei expresii pun 
în lumină contaminarea tradiţiei creştine cu elemente ale neoplatonismului. 
astfel, dacă la începutul Cărţii a XIIa „cerul cerului“ este identificat cu orizon
tul primar al Creaţiei, ulterior pot fi detectate şi alte nuanţe semantice, precum: 
entitatea spirituală absolută, superioară celei terestre (XII, ii, 2), creatură 
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intelectuală superioară, echivalentă cu îngerii (XII, ix, 9), locuinţă a lui 
Dumnezeu (XII, xi, 12), lăcaş ceresc al îngerilor şi al drepţilor (XII, xiii, 1; XII, 
xv, 19).

 5.  ambiguă şi dificil de tradus, această frază exprimă o idee dragă Sfântului augustin: 
întreaga Creaţie a lui Dumnezeu, începând cu cele mai umile făpturi, este fru
moasă. afecţiunea lui augustin pentru fiinţele inferioare este ilustrată de 
bernHart, p. 907 prin trimiteri la De vera religione, LXXVII, unde se vorbeşte 
despre frumuseţea vier milor, şi la De duabus animabus, IV, unde augustin afirmă 
că şi ţânţarii şi muş tele sunt un fel de minuni ale naturii, dotate cu o anumită 
inteligenţă.

 6.  adjectivele invisibilis et incomposita, întrebuinţate de augustin pentru a de
sem na atributele haosului primar despre care se vorbeşte în Fac. 1:2, reflectă 
înţele su rile versiunii greceşti din Septuaginta: ¢Òratoj kaˆ ¢kataskeÚastoj. 
Versiunea din Vulgata, operă a contemporanului său Hieronymus, prezintă aici 
alte opţiuni: terra autem erat inanis et vacua. adjectivele inanis, ‘pustiu’, şi va
cuus, ‘gol’, redau mult mai bine conţinutul termenilor ebraici originari, după 
cum arată versiunile recente ale bibliei.

 7.  Cf. Fac. 1:2.
 8.  Cf. Ps. 71:17. Încă un topos din definiţia augustiniană a mărturisirii: Dum ne

zeu este cel care determină conţinutul mărturisirii. Cf. şi XI, ii, 3: enuntiare 
omnia hortamenta tua.

 9.  Verbele formare şi distinguere definesc operaţiile concrete ale Creaţiei divine, 
care acţionează asupra haosului iniţial, dând contur lucrurilor, adică o formă 
speci fică fiecăruia, care îl deosebeşte de toate celelalte.

 10.  Ideea „materiei informe“ primare a putut fi găsită de augustin în Înţel. 11:18; 
în versiunile latineşti ale acestei cărţi biblice se putea citi: fecisti mundum de 
informi materia – „ai creat lumea din materia informă“. acest concept va fi 
reluat de augustin în capitolul imediat următor, dar şi în XII, xii, 15.

 11.  În original, derivatul nominal abstract informitas.
 12.  Vezi supra, nota 6.
 13.  augustin formulează adesea astfel de enunţuri paradoxale (vezi, de exemplu, 

ultimul enunţ din I, vi, 10). LabrIoLLe, p. 332, nota 1, crede a identifica în 
acest loc un ecou din Plotin, Enneades, II, iv, 10, unde se spune că, dacă sufle
tul se gân deşte la materie ca la ceva lipsit de determinare, atunci el o gândeşte 
fără ca pro priuzis să o gândească. În amplul său comentariu la Cartea Facerii 
(De Genesi ad litteram, IV), Sf. augustin afirmă din nou că expresia „pământul 
nevăzut şi lipsit de alcătuire“ reprezintă doar o desemnare comodă şi conven
ţională a materiei informe care, „tocmai fiindcă este informă, nu poate fi pă
trunsă de nici o înţelegere“.

 14.  aluzie la trecutul său maniheist; maniheii opuneau lui Dumnezeu conceptul 
de materie informă.
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 15.  În spirit neoplatonician, augustin consideră că gândirea unei materii drept 
informă se prezintă totuşi spiritului, în mod natural, drept gândire a unei 
materii formate.

 16.  După cum reiese limpede din formularea acestei fraze, augustin face dis tincţie 
între entitatea gândirii (mens) şi spiritul propriuzis (spiritus). această distinc ţie 
apare şi în De Trinitate, XIV, xvi, 22, unde spiritul este definit ca locul în care 
se produc şi se păstrează imaginile şi reprezentările corpurilor.

 17.  Prin această subtilă formă de captare a bunăvoinţei cititorului, augustin atrage 
atenţia că toate consideraţiile pe care le face cu privire la materia informă, ori
cât de complicate şi abstracte ar părea, îi sunt inspirate de adevărul divin.

 18.  Prin forma sa de derivat nominal abstract, termenul mutabilitas desemnează în 
genere ‘faptuldeafischimbător’ sau ‘ceeacedeterminăprinsineschimbarea’; 
con ceptul acesta are ceva în comun cu ideea platoniciană, cu esenţa thomistă 
sau cu lucrul în sine kantian.

 19.  În exactitatea sa aforistică, această frază conţine principiul teoretic pe care 
augustin îşi întemeiază în continuare consideraţiile pe marginea dogmei crea
ţiei ex nihilo.

 20.  Cf. supra, I, xviii, 28.
 21.  În acest punct, firul discursului confesiv revine la problematica din capitolul al 

iilea al acestei cărţi.
 22.  repetiţia intensificatoare din original creează un subtil efect retoric, în con so

nanţă cu figura biblică tipică din citatul imediat următor.
 23.  apoc. 4:8.
 24.  Pentru semnificaţiile termenului principium, vezi supra, notele 42, 45 şi 51 la 

Cartea a XIa.
 25.  Vezi supra, ii, 2 şi nota 4.
 26.  Cf. Fac, 1:2.
 27.  Cf. Înţel. 11:18.
 28.  Pasajul este o parafrază după Fac. 1:6 şi urm.
 29.  Vezi supra, ii, 2 şi nota 4.
 30.  Cf. Fac. 1:1.
 31.  Cf. Fac. 1:2.
 32.  Vezi supra, XI, xi, 13.
 33.  este vorba de Moise, autorul primelor cărţi ale Scripturii.
 34.  Cf. supra, nota 4.
 35.  expresia creatura intellectualis întrebuinţată aici de Sf. augustin lasă să transpară 

destul de limpede imaginea neoplatoniciană a conceptului augustinian de ‘fiinţă 
intelectuală’; dorinţa de identificare cu tradiţia iudeocreştină îl conduce pe 
augustin să identifice fiinţa intelectuală, cunoscută ca atare din neoplatonism, 
unde era văzută ca entitate intelectuală pură, intermediară între Dumnezeu şi 
oameni, cu îngerii. Iată cum nuanţează augustin statutul îngerilor în De Genesi 
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ad litteram, II, xiii, 17: „Din clipa în care au fost creaţi, îngerii contemplă 
Cuvântul şi sfinţenia lui veşnică întrun extaz de nedescris; ei privesc lumea de 
la o mare înălţime şi, în lumina ideilor pe care le găsesc în inteligenţa lor, aprobă 
binele şi condamnă răul.“

 36.  Vezi supra, nota 6.
 37.  Semnificaţia completă a acestei invocaţii, dincolo de concentrarea tipică a sti

lului Sfântului augustin, este formulată explicit de PIne‑CoFFIn: Let me 
listen in Truth, the Light of my heart, and not to the voices which I heard in the 
days of my darkness.

 38.  Cf. Ps. 119:176 şi Iona 2:8.
 39.  Cf. Iez. 3:12.
 40.  Interpreţii oferă soluţii diferite de traducere a subst. impacatus. După LabrI‑

oLLe ar fi vorba despre pasiunile nepotolite ale tinereţii (tumulte de mes passi
ons inapaisées), după alţii, despre oamenii aflaţi în conflict cu Dumnezeu: the 
uproar raised by men who would not live at peace with you (PIne‑CoFFIn); vor 
all dem Getöse der Ruhelosen. În sfârşit, orSa propune echivalarea le gazzare di 
uomini insoddisfatti, explicată în note prin „care interpretează şi comentează 
rău Scriptura“.

 41.  Cf. supra, XI, xiii, 15 şi urm.
 42.  Cf. 1 tim. 6:16.
 43.  Cf. supra, XII, vii, 7–viii, 8.
 44.  Cf. supra, XII, ix, 9.
 45.  Cf. Ps. 115–116.
 46.  În original, mens pura înseamnă literal ‘minte pură’; cf. şi cette pure intelli gence 

(LabrIoLLe), a pure mind (PIne‑CoFFIn), mente pura (orSa), dies lautere 
Sein im Geiste (bernHart).

 47.  Din imaginea acestei civitas caelestis augustin va face un pilon al teologiei isto
riei. elemente ale topografiei sacre, descrise pe larg în De civitate Dei, provin, 
spun exegeţii, din tradiţia păgână grecoromană, şi anume din filozofia stoică 
şi din cea neoplatonică, dar şi din cea ebraiccreştină. Despre „casa cerească“ a 
lui Dumnezeu vorbesc mereu profeţi precum Isaia, Ieremia sau Mihea. aceeaşi 
concepţie o putea găsi augustin şi în noul testament, de exemplu în Gal. 4:26, 
evr. 12:26 sau apoc. 2:12 şi 21:2. LabrIoLLe, p. 337, şi bernHart, p. 906, 
amin tesc şi de faptul că aproximativ între anii 160 î.Hr. şi 129 d.Hr. în spaţiul 
iudaic se înregistrează o mare abundenţă de texte cu caracter apocaliptic, în 
care imaginea cetăţii cereşti este centrală. Cf. şi supra, nota 21 la Cartea a XIa.

 48.  Cf. Ps. 42:2–4.
 49.  Cf. Ps. 27:4.
 50.  Cf. Ps. 102:28.
 51.  În acest paragraf se reiau consideraţiile de la sfârşitul capitolului 9 al acestei cărţi.
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 52.  termenul incommutabilitas din original este indicat în dicţionare drept o cre
aţie lexicală a Sf. augustin.

 53.  Pentru mai buna lămurire a acestui pasaj, citez, după LabrIoLLe, nota 1, p. 
339, următorul pasaj din Contra adversarium Legis et Prophetarum, I, ix, 12, în 
care Sf. augustin întrebuinţează un exemplum, o formulă didactică frecvent 
repe rabilă în întreaga sa operă, în cazul de faţă, dincolo de ingeniozitatea ei, de 
o tulbu ră toare originalitate în sine, prin lumina inedită în care aşază înţelegerea 
vorbirii omeneşti: Nec putandus est Deus informem prius fecisse materiam et in
tervallo aliquo interposito temporis formasse quod prius informe fecerat; sed sicut a 
loquente fiunt verba sonantia, ubi non prius vox informis post accipit formam, sed 
formata profertur, ita intelligendus est Deus de materia quidem informi fecisse 
mundum simul eam concreasse cum mundo – „nu trebuie să considerăm că 
Dumnezeu a creat mai întâi materia şi că după trecerea unui anumit răstimp a 
dat o formă oarecare unui lucru pe care la început îl crease lipsit de formă, ci 
trebuie mai degrabă să socotim că, după cum cuvintele sonore sunt alcătuite 
de un vorbitor în aşa fel încât nu apare mai întâi un sunet fără formă care după 
aceea să primească o formă, ci sunt emise deja dotate cu formă încă de la înce
put, tot aşa şi Dumnezeu a creat lumea dintrun fel de materie informă, dar şi 
această materie informă a creato în acelaşi timp cu lumea.“

 54.  Cf. Fac. 1:1.
 55.  Cerul vizibil, deosebit de „cerul cerului“ care este orizontul etern al divini tăţii, 

lumea intelectivă a îngerilor.
 56.  Cf. Fac. 1:1.
 57.  Cf. 1 Cor. 13:12.
 58.  Despre dimensiunea simultaneităţii în cunoaşterea autentică vezi supra, nota 87 

la Cartea a IXa.
 59.  Fac. 1:1.
 60.  În Enarrationes in Psalmos, CXLIX, 12, augustin explică înţelesul simbolic al 

acestui gladius bis acutus: Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăişuri. 
De ce cu două tăişuri? Fiindcă el vorbeşte atât despre lucruri ale lumii acesteia, 
cât şi despre lucruri veşnice. În ambele cazuri el dovedeşte ceea ce spune şi îl 
scoate în afara lumii pe cel pe care îl loveşte.“

 61.  Cf. Ps. 48:15.
 62.  augustin prezintă din nou aici, pe scurt, cele trei trepte ale cunoaşterii, starea 

de aşteptare, intuiţia şi memoria (numite aici expectatio, contuitus şi memoria), 
pe care spiritul le parcurge în raport cu timpul. termenul contuitus pare să fie 
o inven ţie creştină, căci nu este atestat înainte de secolul I. În scrierile creştine, 
sensul său primar, ‘faptul de a privi’, evoluează spre sensul special, ‘intuiţie 
directă; contemplaţie spirituală’, definind starea de identificare a subiectului 
cunoscător cu obiectul cunoaş terii. Cu această valoare, termenul este întrebu
inţat adesea de Sf. augus tin, de exemplu în De civitate Dei, XI, xxi: in cuius 
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cogitationis incorporeo contuitu simul adsunt cuncta quae novit – „în intuiţia 
directă a acestei gândiri sunt prezente toate cele pe care le cunoaşte“, sau în De 
Genesi ad litteram, XII, vi, 15: tertium genus visionum per contuitum mentis – „al 
treilea tip de imagini [este cel] egal cu intuiţia directă a spiritului“.

 63.  Cf. Ps. 48:15.
 64.  Creatura cea mai apropiată de Dumnezeu este orizontul inteligibil al înge rilor, 

care diferă de Dumnezeu prin faptul că, potenţial, este supus schimbării; prin 
strânsa legătură a iubirii pentru Dumnezeu, îngerii transcend totuşi curgerea 
timpu lui. această idee o regăsim în termeni mai expliciţi în De vera religione, 
XIII, 26: Fatendum est enim et angelos natura esse mutabiles si solus Deus est in
commutabilis. Sed ea voluntate qua magis Deum quam se diligunt, firmi et stabi
les manent in illo. – „trebuie să recunoaştem că şi îngerii sunt prin natura lor 
supuşi schimbării, căci doar Dumnezeu este neschimbător. Dar prin această 
voinţă prin care ei îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe ei înşişi îngerii 
rămân statornici şi neschimbaţi în el“.

 65.  Cf. Fac. 28:17.
 66.  Cf. Ps. 148:6.
 67.  Cf. Sir. 1:4.
 68.  Sf. apostol Pavel, în 2 Cor. 5:21: „Căci pe el, care nea cunoscut păcatul, 

pentru noi lam făcut păcat, ca să dobândim întru el dreptatea lui Dumnezeu“ 
(raDu–GaL.). Parafraza lui augustin este diferită de versiunea din Vulgata, 
cu toate că sensul este riguros acelaşi: Pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur 
iustitia Dei in ipso.

 69.  Sir. 1:4.
 70.  Cf. 2 Cor. 5:1.
 71.  Cf. Ps. 115:16.
 72.  Sir. 1:4.
 73.  expresia id ipsum defineşte şi aici, ca şi în alte părţi, de exemplu în IX, iv, 11, 

esenţa absolută, unică şi indivizibilă a lui Dumnezeu. Cf şi supra, notele 73 şi 
122 la Cartea a IXa.

 74.  Cf. Ps. 26:8.
 75.  Cf. supra, IX, xiii, 37, unde subiectul acestei „rătăciri“ este cetatea sfântă a 

Ierusalimului, simbol al bisericii lui Hristos. Proiectarea vieţii omeneşti pe 
pământ ca o „rătăcire“ (peregrinatio) în căutarea vieţii cereşti este şi ea o idee 
deseori expri mată de Sf. augustin şi tratată pe larg în Cartea a XIXa din De 
civitate Dei. După adolf Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums, 
ed. a IIa, Leipzig, vol. I, p. 383, citat de labriolle, p. 343, această imagine este 
tot atât de veche precum creştinismul însuşi.

 76.  Cf. Ps. 119:176.
 77.  Cf. Ps. 5:1.
 78.  Cf. Ps. 73:28.
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 79.  Cf. Ps. 26:7.
 80.  Cf. Ps. 21:1. Întregul context biblic citat de augustin este, în traducerea radu–

Galaction, următorul: „ridic glasul meu: nu fii mut faţă de mine, ca nu cumva 
din tăcerea ta să ajung asemenea acelora care se pogoară în mormânt“.

 81.  termenul original cubile este una din imaginile prin care augustin suge rează 
spaţiul lăuntric al spiritului unde locuieşte Învăţătorul lăuntric (vezi supra, 
notele 61 la Cartea a VIa, 3 şi 93 la Cartea a VIIa, 67 la Cartea a IXa).

 82.  Cf. supra, nota 75.
 83.  În limba latină, Ierusalim este un substantiv de genul feminin, aşa încât întreaga 

frază are conotaţii maritale.
 84.  Cf. Ps. 59:18.
 85.  Cf. rom. 8:23. Vechiul termen bisericesc românesc pârgă, de origine sla vonă, 

redă încă înţelesul biblic ‘primele roade ale unei culturi, aduse ca ofrandă lui 
Dumnezeu’ al lat. primitiae, cf. les prémices de mon esprit (LabrIoLLe), my 
spiritual harvest (PIne‑CoFFIn), le primizie del mio spirito (orSa), die Erstlinge 
meines Geistes (bernHart). Vezi şi supra, nota 127 la Cartea a IXa.

 86.  Vezi supra, paragrafele 11 şi 15.
 87.  Încheierea acestui capitol exprimă clar ideea că augustin a decis la un mo ment 

dat să nu mai polemizeze cu cei care nu recunosc autoritatea Sfintei Scripturi.
 88.  Vezi supra, paragrafele 12 şi 13.
 89.  Fac. 1:1.
 90.  adică, în interpretarea lui augustin, orizontul intelectual al îngerilor şi ma teria 

informă.
 91.  expresia interogativă quid? marchează începutul expunerii principalelor ipo teze 

explicative pe care augustin le socoteşte demne de atenţie. Pentru cursivitatea 
discursului am transformat enunţurile interogative din original în enunţuri 
afirma tive. Întro notă referitoare la acest pasaj, LabrIoLLe, p. 346, ne atrage 
atenţia că „augustin pregăteşte aici teoria sa cu privire la pluralitatea sensurilor 
legitime în interpretarea bibliei, care a dat prilejul atâtor dezbateri printre te
ologi“. expresia sintetică a acestui „principiu al complementarităţii“ diferitelor 
interpretări ale Scrip turii o găsim în scrierea special dedicată de Sf. augustin 
problematicii interpretării textelor sacre, şi anume De doctrina Christiana, III, 
xxvii, 38: „Dacă unul şi acelaşi loc din Scriptură admite nu doar un singur 
înţeles, ci două sau mai multe înţelesuri, fără a se putea dovedi care este cu 
adevărat înţelesul avut în vedere de autor, nu trebuie să ne temem de nici o 
primejdie dacă, prin comparaţie cu alte locuri din Sfânta Scriptură, putem 
dovedi că aceste înţelesuri diferite nu au nimic contrar ade vărului. totuşi, cel 
care doreşte să pătrundă în adâncimea acestor taine dumnezeieşti trebuie să se 
străduiască neîntrerupt să se apropie de gândul originar al autorului cu ajutorul 
căruia Sfântul Duh nea dăruit partea respectivă a Sfintelor Scripturi, fie ajun
gând să descopere cu adevărat acel gând originar, fie scoţând din cuvintele 
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auto rului un alt înţeles, care să nu aibă nimic contrar purităţii credinţei şi care 
să poată fi sprijinit pe o altă mărturie din Scriptură. este posibil ca însuşi au
torul să fi voit ca în exprimările sale să fie căutate tocmai aceste noi înţelesuri 
care le sunt atribuite. este oricum sigur faptul că Duhul lui Dumnezeu, pentru 
care autorul textului nu este decât un simplu instrument, a prevăzut ca acest 
înţeles să apară în gândirea celui care va citi sau va auzi citinduse acel pasaj. 
Mai mult încă, aş spune că Providenţa a inspirat acel înţeles, deoarece el se 
întemeiază pe adevăr. Putea oare Providenţa divină să se arate în Sfintele 
Scripturi mai minunată şi mai rodnică decât închizând în una şi aceeaşi expri
mare mai multe înţelesuri diferite al căror adevăr este dovedit de alte pagini, 
cu o autoritate la fel de divină?“

 92.  Cf. supra, nota 73.
 93.  termenul inchoatio este unul din numeroasele creaţii lexicale ale Sfântului 

augus tin. De la verbul latinesc inchoo, ‘a începe’, a derivat adjectivul inchoati
vus, utilizat în terminologia gramaticală pentru a califica o anumită categorie 
de verbe. Deşi forma inchoatio, cu sensul ‘început’, este atestată şi la alţi autori, 
precum boetius, augustin îi dă sensul special actualizat aici, şi anume ‘alcătu
ire embrionară în cadrul materiei primare’. Cu acelaşi sens, termenul se mai 
găseşte în De Genesi contra Manichaeos, XIV şi în Epistola CCXXII. Cf. şi alte 
echivalări ale întregii sintagme: l’ébauche encore informe des choses (LabrIoLLe), 
il germe ancora informe delle cose (orSa), die noch formleere Anlegung der Dinge 
(bernHart), a rudimentary begining of things (PIne‑CoFFIn).

 94.  Cf. 2 tim. 2:14.
 95.  Cf. efes. 4:29 şi 1 tim. 1:8.
 96.  efes. 1:5.
 97.  Isus Hristos.
 98.  trimitere la Mat. 22:37–40: „el îi răspunse: Să iubeşti pe Domnul Dumne zeul 

tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. aceasta este marea 
şi cea dintâi poruncă. Iar a doua, la fel cu aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi. În aceste două porunci atârnă toată legea şi profeţii“ (raDu–GaL.).

 99.  Despre pluralitatea interpretărilor posibile ale Sfintei Scripturi, vezi supra, nota 91.
 100.  Cf. Ps. 104:24. Despre sensurile termenului principium, cf. supra, notele 42, 

45, 51 la Cartea a XIa.
 101.  este cazul îngerilor, care aderă prin iubire la imutabilitatea lui Dumnezeu. Vezi 

şi supra, nota 64.
 102.  Cf. 1 Cor. 8:6 şi rom. 11:36.
 103.  În original, o expresivă figură etimologică: creatum/creabile – formatum/formabile.
 104.  Cf. Ioan 14:17.
 105.  Supra, în capitolul al xixlea al acestei cărţi.
 106.  Cf. supra, nota 4.



 Cartea a XII‑a 857

 107.  augustin întrerupe aici şirul interpretărilor posibile pentru fiecare verset al 
Cărţii Facerii. La sfârşitul acestei cărţi a Confesiunilor, el va constata că o inter
pretare exhaustivă a tuturor versetelor Sfintei Scripturi este o operaţie imposi
bil de realizat.

 108.  Cf. Fac. 1:31.
 109.  Secvenţa citată face parte din Epistola către coloseni a Sfântului apostol Pavel, 

1:16: Quoniam in ipso condita sunt universa in caelis et in terra, visibilia et invi
sibilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates: omnia per 
ipsum et in ipso creata sunt – „Pentru că întrînsul au fost făcute toate, în ceruri 
şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, 
fie stăpâniri. toate sau făcut prin el şi pentru el“ (raDu–GaL.). acest loc 
neotestamentar invocat de augustin prezintă cea mai completă ierarhie a lumii 
îngerilor. Indicaţii mai sumare pot fi întâlnite de asemenea în rom. 8:38–39 
şi 1 Cor. 15:24. numele heruvimilor apare în Fac. 3:24, Ieş. 25:22 şi 37:7, 
num. 7:89, iar serafimii sunt menţionaţi în Is. 7:2 şi 6. În pasajul de aici 
augustin pune în practică un principiu exegetic enunţat anterior, şi anume cel 
al luminării sensurilor unui loc biblic prin înţele surile altor pasaje. 

 110.  Fac. 1:2.
 111.  Fac. 1:7 şi urm.
 112.  Fac. 1:9.
 113.  Fac. 1:13.
 114.  o lectură atentă a întregii opere a Sfântului augustin poate pune în evidenţă o 

veritabilă doctrină hermeneutică uimitor de actuală prin fundamentele ei semi
ologice. observaţia enunţată aici trebuie pusă în legătură cu tipurile de abordare 
a textului sacru, propuse, definite şi exemplificate de augustin în De doctrina 
Christiana, în special în Cartea a IIIa. Definind cu amănunţime o veritabilă 
tipologie a semnelor lingvistice şi a implicaţiilor lor în procesul interpretării 
Sfintei Scripturi, augustin atrage atenţia în De doctrina Christiana, III, xxiv, 25, 
asupra necesităţii de a deosebi între o interpretare literală şi una figurativă a unui 
enunţ biblic. În cazul unei interpretări figurative, subliniază augustin, interpre
tul trebuie să evite absolutizarea unui singur sens din cele mai multe posibile. 
Despre alte aspecte ale doctrinei semnelor, vezi supra, notele 27, 29, 41, 62 la 
Cartea I, 50, 53 la Cartea a IVa, 144 la Cartea a VIIa, 128 la Cartea a IXa, 49 
la Cartea a Xa.

 115.  augustin subliniază încă o dată, cum a făcuto şi mai sus (XII, xvi, 23), refu zul 
său de a discuta cu cei care nu acceptă postulatul câtorva adevăruri fundamentale.

 116.  Cf. Ps. 22:25.
 117.  Poziţia senină şi lipsită de spirit polemic caracterizează de regulă atitudinea lui 

augustin atunci când este vorba despre eventuale controverse privitoare la 
Sfânta Scriptură, fapt care ilustrează marea capacitate de stăpânire de care pu
tea face dovadă, cunoscute fiind patima şi verva polemică pe care le manifestă 
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faţă de filozofii păgâni. Îndemnuri spre prudenţă şi moderaţie în abordarea 
interpretativă a Sfintei Scripturi regăsim şi în alte scrieri ale Sfântului augustin, 
precum în Enchiridion, LIX, sau în De Genesi ad litteram, I, xxxvii.

 118.  Ideea că adevărul este un bun comun al tuturor oamenilor, care nu depinde în 
nici un fel de condiţiile în care ar fi formulat, este dezvoltată mai pe larg în De 
libero arbitrio, II, 37 şi urm.

 119.  În original, o expresivă figură retorică, bazată pe utilizarea simetrică a adjec tivului 
privatus, ‘particular, personal’, şi a verbului privare, ‘a lipsi; a deposeda’: ut noli
mus eam habere privatam, ne privemur eam, literal „să nu voim să îl [= adevărul] 
stăpânim ca pe ceva personal, ca să nu fim lipsiţi de el“.

 120.  Semnificaţia frazei este următoarea: adevărul, chiar şi când este rostit de oameni, 
vine din partea lui Dumnezeu, pe când minciuna vine întotdeauna de la oa
meni. ultima propoziţie este un fragment, uşor modificat, dintro importantă 
peri copă evanghelică (Ioan 8:44–45): Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris 
vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio et in veritate non stetit, quia non 
est veritas in eo; cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est 
et pater eius. Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi – „Voi aveţi pe diavol 
de tată şi ţineţi să faceţi poftele tatălui vostru. el de la început a fost omorâtor 
de oameni şi cu ade vărul nu stă laolaltă, pentru că nu este adevăr întrînsul. 
Când spune minciuna, gră ieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi părintele 
minciunii. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeţi“ (raDu–GaL.). 
Socotite importante de Sf. augustin, aceste cuvinte ale Mântuitorului apar din 
nou citate mai jos, XIII, xxv, 38, ca şi în alte lucrări ale sale, de exemplu în 
Enarrationes in Psalmos, XCI, 6, şi Sermones, CLXVI, 3.

 121.  Cf. 1 tim. 1:8.
 122.  Cu toate că se află în deplină consonanţă cu spiritul celei mai curate doctrine 

evanghelice, prin formularea ei, această aserţiune trimite totuşi cu gândul la 
principiul fundamental al gnoseologiei platonice: certitudinea subiectivă a 
adevă ru lui formulărilor noastre se întemeiază pe contemplarea certitudinii ab
solute a adevărului transcendent.

 123.  Pasajul pune încă o dată în lumină bunacredinţă şi loialitatea Sfântului 
augustin: chiar în înfruntarea polemică cu adversari lipsiţi de bunsimţ, el îşi 
păstrează calmul, seninătatea şi caritatea creştină (cf. Paul Monceaux, Histoire 
littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe, vol. VII, 
1911, pp. 231 şi urm.).

 124.  Cf. 1 Cor. 4:6.
 125.  Cf. Mat. 22:37–39.
 126.  Cf. 1 Ioan 5:10.
 127.  Cf. rom. 9:21.
 128.  Cf. Ps. 8:4.
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 129.  Moise, denumit şi mai sus prin expresia dispensator Verbi Dei. Pentru sen sul 
termenului dispensator, cf. supra, nota 110 la Cartea a Xa.

 130.  Cf. Fac. 1:6, 9.
 131.  adjectivul animalis, derivat de la subst. anima, ‘suflet’, desemna în latina clasică 

noţiunea ‘însufleţit’. În terminologia creştină acest cuvânt a căpătat un sens 
special, rezultat prin calchierea gr. yucikÒj, prin care Sf. Pavel desemna în 
Epistolele sale însuşirea celor înrobiţi de pulsiunile naturale, incapabili să se 
ridice la viaţa spiri tuală autentică, definită prin contemplarea plenară a lui 
Dumnezeu. această conotaţie creştină este atestată la vechii apologeţi creştini 
latini, de exemplu la tertullian, în De anima sau în De ieiunio. După cum se 
vede clar în contextul de aici, Sf. augustin conferă termenului o nuanţă parti
culară, desemnând prin el persoane mai puţin inteligente, care nuşi pot repre
zenta adevărurile credinţei decât prin imagini concrete. augustin nu respinge 
din principiu această categorie de credincioşi, cerândule însă să rămână ataşaţi 
marilor adevăruri ale credinţei, conservate de biserică. 
Compararea oamenilor simpli şi neinstruiţi cu nişte copii care nu pot accede la 
orizonturi mai abstracte revine şi ea de câteva ori în scrierile Sfântului augustin. 
De exemplu, în Retractationes, VI, xii, 20, regăsim această metaforă întrun con
text interpretativ similar celui de aici: „este copilăresc să ne închipuim că 
Dumnezeu a plăsmuit pe om din lutul pământului, cu mâini corporale“. Citirea 
literală a Sfin tei Scripturi este însă acceptată de augustin tocmai pentru uzul 
oamenilor simpli, spre ai ajuta să înţeleagă şi să se apropie de marile adevăruri.

 132.  această percepţie „estetizantă“ a bibliei a avuto augustin însuşi, în perioada 
sa maniheistă.

 133.  Cf. 2 Mac. 15:23.
 134.  este desfăşurată în continuare alegoria începută în capitolul anterior.
 135.  termenul similitudo, întrebuinţat aici de augustin, este chiar termenul biblic 

consacrat pentru a desemna imaginea ideală a lui Dumnezeu. Cf. votre image 
(LabrIoLLe), your own likeness (PIne‑CoFFIn), tua imagine (orSa), dein 
Glichnis (bernHart).

 136.  Cf. Fac. 1:31.
 137.  În legătură cu profilul polisemantic al termenului principium, vezi şi supra, 

notele 42, 45, 51 la Cartea a XIa.
 138.  Cf. Ioan 8:25.
 139.  termenul electio, întrebuinţat de augustin aici, înseamnă literal ‘alegere’, iar 

în context poate fi înţeles în sensul de ‘preferinţă’, ‘evaluare’ sau ‘valoare’, cf. 
préfé rence (LabrIoLLe), valore (orSa), Wertung (bernHart).

 140.  Cf. nota precedentă.
 141.  Cf. 1 tim. 1:8.
 142.  Vezi supra, XII, xxvii, 37 şi nota corespunzătoare.
 143.  Cf. Mat. 16:17 şi 1 Cor. 15:50.
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 144.  Ps. 143:10.
 145.  Semnificaţia mai generală a acestor concluzii parţiale de la sfârşitul Cărţii a XIIa 

este clară: sperând şi rugânduse pentru asistenţa Sfântului Duh, augustin 
decide să renunţe la interpretarea detaliată a fiecărui verset al Cărţii Facerii, 
optând pentru selectarea acelor pasaje care i se par mai importante. Cartea a 
XIIIa, ultima, va fi dedicată aşadar interpretării celor mai importante pasaje 
din Cartea Facerii. Problematica atât de complexă a Creaţiei la preocupat 
îndelung pe augustin, prac tic întreaga viaţă. Prima abordare concretă a acestei 
tematici o înregistrăm în anul 389, în scrierea polemică De Genesi contra 
Manichaeos, în care augustin practică o interpretare preponderent alegorică. 
Patru ani mai târziu, în 393, în lucrarea neter minată De Genesi imperfectus liber, 
augustin exersează metoda interpretării literale, pentru ca în aceste ultime trei 
cărţi ale Confesiunilor să desfăşoare o amplă interpre tare speculativă, îmbinând 
literalismul cu abordarea alegorică şi cu cea simbolică, în jurul marilor teme: 
Dumnezeu, trinitate, Creaţie, Cuvânt, Înţelepciune, timp, eter ni tate. În sfârşit, 
imediat după terminarea Confesiunilor, augustin redactează, în anul 401, o 
adevărată monografie dedicată interpretării Cărţii Facerii, şi anume ampla lu
crare De Genesi ad litteram libri XII. nici în acest tratat nu ajunge să finalizeze 
interpretarea Genezei, pe care ar fi vruto exhaustivă, căci se opreşte la mo mentul 
alungării din Paradis a lui adam şi a evei. În cartea a IIa a Retractărilor, îşi 
exprimă insatisfacţia faţă de acest demers, pe care îl consideră un eşec.

Cartea a XIII‑a

 1.  Cf. Ps. 59:18.
 2.  Ideea gratuităţii absolute a Creaţiei este un punct central al concepţiei Sfântului 

augustin. În De doctrina Christiana, I, xxxii, 35, se spune că Dumnezeu nu 
are nevoie de oameni, dar, dacă totuşi se foloseşte de noi (utitur nobis), aceasta 
este doar un semn de bunăvoinţă faţă de noi şi o mărturie a generozităţii sale. 
aceeaşi idee în De Genesi ad litteram, VIII, xi, 24: „Dumnezeu se poate lipsi de 
serviciile noastre, dar noi avem nevoie de puterea lui ca să ne ocrotească prin 
lucrarea sa. Prin aceasta, el este singurul Dumnezeu adevărat, deoarece faptul 
că suntem dependenţi de el, departe de ai aduce lui vreun avantaj, nu foloseşte 
decât intereselor şi mântuirii noastre.“

 3.  Întrun joc metaforic, slăvirea lui Dumnezeu este comparată cu cultivarea pă
mântului, printrun subtil joc de cuvinte din familia lexicală a verbului colere, 
‘a cultiva’ (colam … incultus … colam).

 4.  Verbul subsistere, întrebuinţat aici de augustin, sugerează prin etimologia lui 
(sub, ‘la bază’, sistere, ‘a sta, a se afla’) justificarea dreptului la existenţă al fiecă
rei creaturi.
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 5.  Întemeinduse pe sentenţe neotestamentare precum cea din evr. 1:3 („Dum
nezeu … le susţine pe toate cu cuvântul tăriei sale“), augustin dezvoltă pe larg 
ideea menţinerii întregii creaţii prin voinţa lui Dumnezeu, cauza supremă a 
lucrurilor. Cf. şi De Genesi ad litteram, IV, 12: „Puterea lucrării atotţiitorului 
este cauza menţi nerii în fiinţă a întregii creaţii […]. Lumea nu ar fi în stare să 
se menţină nici o clipită dacă Dumnezeu şiar retrage stăpânirea sa.“ acest 
pasaj din augustin este citat de toma d’aquino, Summa contra gentiles, III, 65, 
ca argument ex auto ritate în sprijinul ideii că Dumnezeu este cauza ultimă a 
lucrurilor.

 6.  Cf. Ps. 104:24.
 7.  Starea de dezorganizare şi derivă a lumii create este definită aici de augustin 

prin expresiile immoderatio, ‘lipsă de măsură’, şi longinqua dissimilitudo, ‘nea
semănare extinsă (faţă de Dumnezeu)’, cf. ce qui tend au désordre, à une complète 
dissemblance par rapport à vous (LabrIoLLe), essi tendono ad allontanarsi da te 
verso il disordine e la degenerazione (orSa), prone to fall away from you into 
confusion utterly alien from yourself (PIne‑CoFFIn), es noch ins Maßlose wagte 
und fern von Ähnichkeit mit dir (bernHart). Pentru conceptul „neasemă
nare“, vezi şi supra, nota 100 la Cartea a VIIa.

 8.  Cf. Fac. 1:31.
 9.  Întregul pasaj este impregnat de tematica şi de limbajul lui Plotin: degene rarea 

fiinţelor prin depărtare progresivă de unitatea care le emană (cf. Enneades, V, 
ii, 2, 1–4), purcederea fiinţelor de la unitate (Enneades, III, ix, 4), întoarcerea 
către bine a spiritului luminat de razele binelui suprem (Enneades, VI, vii, 31).

 10.  Fac. 1:2.
 11.  Cf. Ps. 73:28.
 12.  Cf. 1 efes. 5:8.
 13.  Cf. 2 Cor. 5:21.
 14.  Pasajul este o parafrază a unui verset biblic din Ps. 36:7: Iustitia tua sicut mon

tes Dei; iudicia tua abyssus multa – „Dreptatea ta este înaltă cât munţii, hotă
rârile tale sunt ca adâncul cel de nepătruns“ (raDu–GaL.). Semnificaţia 
alegorică atribuită acestui pasaj din Psalmi, transferată de altfel şi în contextul 
de aici, este explicată de augustin în Enarrationes in Psalmos, XXXV, 10, astfel: 
„După cum mun ţii lui Dumnezeu reprezintă dreptatea sa, unii oameni deve
nind mari prin Harul său, tot aşa şi prin judecăţile sale ajung să se afle în întu
neric toţi cei care se scufundă în lucrurile cele mai josnice. […] Voi afirma 
limpede: în biserica lui Hris tos am găsit abisul şi am găsit munţii; iam găsit 
pe cei buni, care sunt puţini, pen tru că munţii sunt puţini, iar abisul este 
adânc.“

 15.  Fac. 1:3.
 16.  Pe lângă inerenta conjectură biblică în care se încadrează întreaga discuţie, pot 

fi reperate aici şi clare ecouri din Plotin sau chiar din Platon. În De civitate Dei, 
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XI, xxi, augustin citează alături din Fac. 1:31, versetul în care Dumnezeu se 
arată mulţumit de opera sa, dar şi un fragment din dialogul platonician 
Timaìos, 37c, unde Creatorul este prezentat ca bucurânduse de realizarea cre
aţiei sale. termenii interpretării sunt evident platonicieni, cf. Timaìos, 29d: „Să 
arătăm aşadar în ce scop Creatorul devenirii şi al lumii lea dat o formă. el era 
bun, iar în ceea ce este bun nu se naşte niciodată nici o dorinţă. Lipsit deci de 
orice dorinţă, el a voit ca toate lucrurile să se nască pe cât posibil asemănătoate 
cu el“. acest loc platonician este citat de Plotin în Enneades, V, VI, 1, iar aceasta 
este probabil sursa directă a Sfântului augustin. accentul său personal constă 
în sublinierea absolutei gratuităţi a actului Creaţiei.

 17.  Cf. Fac. 1:2 şi Ps. 143:10.
 18.  trimitere la o expresie biblică în care verbul quiescere, cu referire la Dumne zeu, 

redă o expresie idiomatică ebraică cu sensul ‘a fi binevoitor’. Cf., în versiunea 
raDu–GaL., Is. 11:2: „Se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu.“ 1 Petr. 
4:14: „Duhul măririi şi al lui Dumnezeu se odihneşte asupra voastră.“

 19.  Parafrază după Ps. 36:10: Quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo vide
bimus lumen – „Căci la tine este izvorul vieţii şi întru lumina ta vom vedea 
lumină“ (raDu–GaL.).

 20.  termenul aenigma, împrumutat din greacă în latina creştină, desemnează în 
Vulgata (de exemplu în 1 Cor.13:1) noţiunea ‘mesaj încifrat adresat de Dum
nezeu oamenilor’.

 21.  Fac. 1:1.
 22.  Pentru semnificaţiile termenului principium, vezi supra, nota 42, 45, 51 la 

Cartea a XIa.
 23.  Problemei centrale a trinităţii îi va dedica augustin una din cele mai impor

tante lucrări ale vastei sale opere, tratatul în 15 cărţi De Trinitate.
 24.  Vezi supra, XII, ii, 2–XII, xii, 31.
 25.  Discuţia despre semnificaţiile expresiei cerul cerului este dezvoltată de au gus tin 

mai sus, în Cartea a XIIa. Vezi şi nota 4 la această carte.
 26.  Fac. 1:2.
 27.  Despre caritas mater aminteşte augustin şi supra, V, v, 9. este vorba, fireşte, 

despre iubirea creştină totală, care „rabdă îndelung“ şi „este plină de bună tate“ 
(1 Cor. 13:4). o expresie similară, care apare şi ea frecvent în scrisul Sfântului 
augus tin, este mater Ecclesia, ‘mama biserică’.

 28.  rom. 5:5.
 29.  1 Cor. 12:1.
 30.  1 Cor. 12:31.
 31.  efes. 3:19.
 32.  transferând asupra lui atributul „mai presus de orice“ (supereminens) împru

mutat din Epistolele pauline citate imediat anterior, augustin identifică Sfântul 
Duh cu dragostea pentru Hristos.
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 33.  acest pondus cupiditatis (cf. LabrIoLLe: ce poids de la concupiscence; orSa: il pesso 
della passione; bernHart: jene Schwerkraft der Begierlichkeit; PIne‑CoFFIn: the 
weight of concupiscence) reprezintă în terminologia metaforică a Sfântului augustin 
atracţia trupului pentru lucrurile derizorii oferite de realitatea obiectuală. În jurul 
acestui concept augustin construieşte o adevărată psihologie: reprezentând ten
dinţa naturală a oricărui corp de aşi găsi locul său în lume, acest pondus corporis 
îşi are con trapartea alegorică în lumea sufletului. După cum se arată în De civitate 
Dei, XII, 28, între orizontul sufletesc şi lumea obiectelor există o analogie perfectă: 
Ita enim corpus pondere sicut animus amore fertur, quocumque fertur – „La fel cum 
corpul este purtat de greutatea sa, tot aşa şi sufletul este purtat de iubire oriîncotro 
este pur tat“. După cum spune de altfel augustin şi în acest pasaj al Confesiunilor, 
„greuta tea“ sufletului este aşadar iubirea. această comparaţie ilustrează modalita
tea analogică în care îşi înscrie augustin interpretarea conceptului de ‘trinitate’ 
în această a XIIIa carte a Confesiunilor.

 34.  Fac. 1:1.
 35.  Formulare foarte concentrată a limitelor interpretării în spirit evanghelic a 

Scripturii. Pentru semnificaţia frazei, cf. şi LabrIoLLe: cette comparaison serait 
à la fois pleine d’analogies et pleine de dissonances, orSa: nessuna espressione sa
rebbe piú propria e impropria, PIne‑CoFFIn: we can well speak of them in this 
way by analogy, but how different they are in reality!, bernHart: wie stimmt 
das Bild, und wie wenig stimmt es.

 36.  traducând latinescul spiritus prin germanul Lebensgeist, ‘forţă vitală’, bernHart 
respinge, în nota 9, p. 913, interpretarea pe care etienne Gilson, Introduction à 
l’étude de Saint Augustin, o dă acestui termen; după Gilson, spiritus desemnează la 
augustin întotdeauna partea raţională a sufletului, prin care omul se diferenţiază 
de animale. Plecând de la înţelesul biblic al acestui termen latin creştin, în locuri 
precum Fac. 7:22 (habebant in se spiritum vitae – „(despre animale) aveau în sine 
suflarea vieţii“), exegetul citat conchide că augustin îşi însuşise utilizarea curentă 
în latina populară creştină a acestui termen, care ajunsese să echivaleze deopotrivă 
sen surile cuvintelor ebraice nefeš, ‘spirit’ şi ruah’, ‘suflare’. Semnificaţia generală a 
contextului pare săi dea dreptate. alţi interpreţi rămân însă la poziţia tradiţională: 
notre esprit (LabrIoLLe), our own spirit (PIne‑CoFFIn), il nostro spirito (orSa).

 37.  Fac. 1:1.
 38.  Cf. Ps. 144 (143): 15. Versiunea citată aici de augustin diferă atât de Vulgata: 

Forsitan pertravisset anima nostra aquam intolerabilem, cât şi de Septuaginta, cf. 
raDu–GaL.: „atunci valurile vijelioase ar fi covârşit valurile noastre“. 
LabrIoLLe, p. 371, nota 1, atrage atenţia că, în comentariul său la acest psalm 
din Enarrationes in Psalmos, CXXIII, 9, augustin „trage din traducerea sa ine
xactă concluzii care favo rizează concepţia pe care şio formează el despre rău“: 
Quae est aqua sine sub stan tia nisi aqua peccatorum sine substantia? Peccata enim 
non habent substantiam – „Ce este apa fără substanţă decât apa păcatelor fără 
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substanţă? Căci păcatele nu au substanţă“. Despre definiţia răului ca privatio 
boni, cf. supra, VII, xii, 18 şi notele 20, 21, 22, 25 la Cartea a VIIa.

 39.  Lucifer, îngerul decăzut al răului.
 40.  Cf. Fac. 1:3.
 41.  Despre „cerul cerului“, vezi supra, nota 4 la Cartea a XIIa.
 42.  efes. 5:8.
 43.  Cf. Ps. 18:28.
 44.  Cf. Is. 58:10.
 45.  Cf. Ps. 31:21.
 46.  Fapte, 8:20. Justificarea calificării Sfântului Duh drept „dar“ (donum) al 

Divinităţii o dezvoltă augustin în De Trinitate, XV, xix, 33 şi urm.
 47.  În opoziţie cu verbul uti, ‘a se folosi’, întrebuinţat de augustin cu referire la 

lucrurile cu care avem relaţii materiale concrete, verbul frui, ‘a se bucura’, se 
referă întotdeauna la relaţia gratuită cu lucruri pe care le iubim pentru ele însele: 
frui enim est amore alicui rei inhaerere propter seipsam – „a te bucura de ceva 
înseamnă ca, din iubirea pentru un lucru, să te uneşti cu acesta pentru el însuşi“ 
(De doctrina Chris tiana, I, iv).

 48.  Cf. Ps. 9:14.
 49.  Distincţia dintre bona voluntas şi mala voluntas reprezintă un punct central al 

doctrinei morale a Sfântului augustin.
 50.  Despre pondus corporis, vezi supra, nota 33.
 51.  Sfântul Duh.
 52.  Cf. Ps. 84:5.
 53.  Despre înţelesul istoric al acestei expresii, vezi supra, IX, ii, 2 şi nota 13 la această 

carte. o interpretare alegorică a expresiei ne oferă augustin în Enarrationes in 
Psalmos, la discuţia despre Ps. 119:1: „treptele urcă sau coboară; în stilul Psalmi
lor însă, treptele semnifică întotdeauna o ascensiune. De unde trebuia să ne 
ridi căm? Din valea lacrimilor. Cât priveşte însă locul spre care trebuie să ne 
înălţăm, vorbirea omenească nu ne ajunge pentru a spune.“

 54.  Cf. Ps. 122:1 şi urm.
 55.  Cf. Ps. 61:8.
 56.  este vorba despre îngeri, treapta inteligibilă a universului, aflată în imediata apro

piere a lui Dumnezeu. Spre deosebire de celelalte creaturi, care, după ce au pri mit 
viaţă de la Dumnezeu, se îndreaptă spre el spre a primi lumină, prin bunăvoinţa 
divină îngerii, deşi fiinţe create şi ei, transcend curgerea timpului, aflânduse deci 
întro stare identică cu sine. Vezi şi supra, nota 35 la Cartea a XIIa.

 57.  Fac. 1:3.
 58.  Cf. efes. 5:8: Eratis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino. Ut 

filii lucis ambulate! – „altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru 
Dom nul; umblaţi ca fii ai luminii!“ (raDu–GaL.).
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 59.  Cf. Ioan 1:9: „[Isus Hristos] era lumina cea adevărată, care luminează pe tot 
omul venind în lume“ (raDu–GaL.).

 60.  acest „exerciţiu de gândire“ este anticipat de augustin mai sus, VII, iii, 5, când, 
în discuţia asupra răului, încearcă să înţeleagă dialectica raporturilor dintre 
voinţă şi cunoaştere. Se deschide aici o dezbatere asupra uneia din temele prin
cipale ale gândirii augustiniene: în fiinţa sa, omul prefigurează în mod analogic 
elemente din Sfânta treime, care, totuşi, în misterul ei, rămâne insondabilă 
pentru raţiunea umană (cf. De civitate Dei, XI, 26 sau De Trinitate, în special 
IX, iv, 4 şi urm. Fiind creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“, sufle
tul omului prezintă „urme“ (vestigia) ale trinităţii, pe care raţiunea le poate 
constata. În special tratatul De Tri nitate cuprinde numeroase exemplificări de 
structuri ternare în fiinţa omului, ates tând toate originara analogie dintre 
Dumnezeu şi lumea creată. Despre această temă centrală la augustin sa scris 
foarte mult. Iată câteva titluri: e. Przywara, Augustinus. Die Gestalt als Gefüge, 
1934; etienne Gilson, Introduction à l’étude de Saint Augus tin, Paris, 1929; M. 
Schmaus, Die psychologische Trinitätslehre des heiligen Augustin, 1927.

 61.  Pentru expresia ad ipsum, vezi supra, notele 73 şi 122 la Cartea a IXa.
 62.  bernHart, p. 914, nota 16, este de părere că, în vocabularul lui augustin, 

fides desemnează de regulă credinţa activă din punct de vedere intelectual, spre 
deosebire de pietas, care desemnează credinţa pur şi simplu.

 63.  Cf. 1 Cor. 1:15. Mai mult decât oricare altul, acest capitol şi cele care urmează 
sunt veritabile colaje de texte scripturale, ale căror semnificaţii în contextul 
ansam blu lui sunt adesea mai greu de determinat. această trăsătură stilistică este 
generală la apologeţii şi scriitorii bisericeşti din primele secole creştine şi se 
explică, pe de o parte, prin marea autoritate de care se bucura biblia în mediile 
creştine şi, pe de altă parte, prin absenţa totală a ambiţiei de a fi „original“ la 
aceşti scriitori. În Confesiuni, textele scripturale predilecte ale Sfântului 
augustin sunt Psalmii şi Epistolele apostolului Pavel.

 64.  Fac. 1:1.
 65.  Fac. 1:2. utilizând o opoziţie conceptuală preluată din epistolele pauline, cea 

între „spiritual“ şi „carnal“ (vezi şi supra, nota 74 la Cartea a Va), augustin are 
în vedere aici pe de o parte pe membrii purificaţi şi iluminaţi ai bisericii, pe 
înţe lepţii purtători ai credinţei adevărate, şi, pe de altă parte, pe cei care, deşi 
purtători ai semnului botezului, sunt încă ataşaţi valorilor materiale.

 66.  Cf. Ps. 39:12.
 67.  Cf. Ps. 36:7.
 68.  Fac. 1:3.
 69.  Fac. 1:3.
 70.  Mat. 3:2.
 71.  Cf. Ps. 42:7.



866 note

 72.  Fraza conţine un exemplu strălucit de interpretare alegorică a Vechiului tes
ta ment din perspectiva doctrinei creştine: prin „ţara Iordanului“ augustin înţe
lege taina botezului unificator, iar „muntele“ egal lui Dumnezeu, dar micşorat 
pentru oameni îl desemnează alegoric pe Isus Hristosomul.

 73.  Fac. 1:3.
 74.  Cf. efes. 5:8.
 75.  Cf. 2 Cor. 5:7.
 76.  rom. 8:24.
 77.  Cf. Ps. 41(42): 8: Abyssum abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum – „o 

vâltoare cheamă pe cealaltă, în vijelia cataractelor tale“ (raDu–GaL.). Prin 
această asamblare a unor citate biblice, Sf. augustin vrea să ilustreze ideea că 
doar cu ajutorul Sfântului Duh putem să ne mântuim pe noi înşine şi săi ajutăm 
şi pe alţii să se mântuiască. Iată, in extenso, explicaţia alegorică pe care o dă 
acestui verset biblic au gustin însuşi, în Enarrationes in Psalmos, XLI, 8: „Ce 
înseamnă abisul care cheamă şi ce înseamnă abisul care este chemat? Dacă prin 
abis înţelegem un lucru adânc, să nu credem că inima omului este un abis? Şi 
ce este mai adânc, decât acest abis? oamenii pot să vorbească. Putem să le vedem 
gesturile, să le înţelegem cuvintele, dar cum am putea pătrunde cu gândirea în 
inima unui om? Cum am putea vedea până în străfundurile ei? Cum am putea 
înţelege ce poartă fiecare înlăuntrul inimii sale, ce poate el, ce gândeşte, ce pla
nuri îşi face, ce doreşte şi ce nu doreşte? orice om este deci un abis, oricât ar fi 
de sfânt, de drept şi oricât ar fi de înaintat pe calea virtuţii; spunem că un abis 
cheamă un alt abis atunci când cineva îl învaţă pe un om un anumit articol al 
credinţei sau vreun adevăr despre viaţa veşnică. Dar abisul acesta nu este folosi
tor unui alt abis decât atunci când îl cheamă prin glasul cataractelor tale.“

 78.  1 Cor. 3:1.
 79.  Cf. Fil. 3:14.
 80.  Cf. 2 Cor. 5:4.
 81.  Cf. Ps. 42:2–3.
 82.  2 Cor. 5:2.
 83.  rom. 12:2.
 84.  1 Cor. 14:20.
 85.  Gal. 3:1.
 86.  Isus Hristos.
 87.  Cf. Ps. 46:5.
 88.  expresia amicus sponsi îl desemnează în evanghelia lui Ioan 3:29 pe Ioan bote

zătorul, care se denumeşte astfel în raport cu Isus Hristos. În contextul de aici, 
„prietenul mirelui“ este apostolul Pavel, ale cărui cuvinte sunt frecvent citate.

 89.  Cf. rom. 8:23. Cei care deţin deja „primele roade ale Duhului“ sunt apos to lii. 
Pentru înţelesurile expresiei primitiae spiritus, vezi supra, nota 127 la Cartea a IXa.

 90.  Mireasa lui Isus Hristos este biserica.
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 91.  Ioan 3:29. Vezi supra, nota 88.
 92.  Vezi supra, nota 77.
 93.  Cf. 2 Cor. 11:3.
 94.  Cf. Ioan 3:2.
 95.  Ps. 42:3. În modalitatea aceasta aluzivă, alegorică şi „intertextuală“, sensul care 

se lasă descifrat ar fi următorul: „Sfântul Pavel, iluminat de Sfântul Duh, pe 
care Isus la încredinţat apostolilor după înălţarea sa la cer […], suspină după 
ceta tea cerească, după veşnicia fericirii, atunci când nu doar sufletul, ci şi corpul 
său va fi renăscut, prin înviere. Între timp, ca membru al bisericii, din iubire 
pentru Hris tos, se străduieşte să salveze celelalte suflete, predicând cuvântul 
divin“ (orSa, nota 11, p. 285).

 96.  Cf. Ps. 42:5.
 97.  Cf. Ps. 42:6.
 98.  Cf. Ps. 119:105.
 99.  efes. 2:3.
 100.  Cf. efes. 5:8.
 101.  Cf. rom. 8:10.
 102.  Cânt. 2:17.
 103.  Cf. Ps. 42:6.
 104.  Cf. Ps. 5:4.
 105.  Cf. Iov 32:20.
 106.  Cf. Ps. 5:4.
 107.  rom. 8:11.
 108.  Cf. Fac. 1:2.
 109.  trimitere la 2 Cor. 1:22: Qui et signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus 

nostris – „Carele nea şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile 
noastre“ (raDu–GaL.).

 110.  Cf. efes. 5;8.
 111.  Cf. rom. 8:24.
 112.  1 tes. 5:5.
 113.  Cf. 1 tes. 2:4.
 114.  Cf. Fac. 1:5.
 115.  Cf. 1 Cor. 4:7.
 116.  Cf. rom. 9:21.
 117.  termenul biblic firmamentum, în tradiţia terminologică românească tărie, care 

desemnează în Cartea Facerii „cerul“, este întrebuinţat aici de augustin în mod 
ambiguu, prin sugerarea sensului primar de „lucru ferm“. Vezi şi supra, nota 23 
la Cartea a IIa.

 118.  „Cartea“ antică (liber sau volumen) era o lungă fâşie de pergament care se păs
tra înfăşurată ca un rulou şi se citea prin desfăşurare progresivă. Imaginea in
vocată aici de augustin are şi ea o origine biblică; a putut fi inspirată de apoc. 
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6:14: Et caelum recessit sicut liber involutus – „Iar cerul sa dat în lături ca o carte 
de piele pe care o faci sul“ sau, mai degrabă, Is. 34:4: Et complicabitur sicut liber 
caeli – „Cerurile se vor strânge ca un sul de carte“ (versiunea raDu–GaL.).

 119.  analogie cu pergamentul pe care erau scrise cărţile. În elaborata sa inter pre tare, 
augustin se întemeiază pe două semnificaţii alegorice ale „pielii“, identificate 
şi prezentate de el în Enarrationes in Psalmos, CIII, 1, şi anume, pe de o parte 
„pie lea“ ca simbol al păcatului care ia aruncat pe oameni în „desfăşurarea“ 
istoriei şi, pe de altă parte, „pielea“ ca figurare a protecţiei oferite de Dumnezeu 
prin dăruirea Scripturii: Pellis mortalitatem significat; propterea et illi duo homi
nes, primi parentes nostri, auctores peccati generis humani, facti mortales dimissi sunt 
de paradiso; ut autem significaretur ipsa mortalitas eorum, induti sunt tunicis pelli
ceis. […] Invenimus exten disse Deum caelum sicut pellem, ut intellegamus caelum 
Sanctam Scripturam. Hanc auctoritatem primo posuit Deus in Ecclesia sua – „Pielea 
semnifică firea muritoare a omului; de aceea, acei doi oameni [adam şi eva], 
primii noştri părinţi, începătorii păcatului neamului omenesc, după ce au fost 
făcuţi muritori, au fost izgoniţi din paradis; iar pentru a fi semnificată firea lor 
muritoare, au fost îmbrăcaţi în veşmânt de piele. […] am descoperit că Dumnezeu 
a întins cerul asemenea unei piei, ca să înţelegem prin cer Sfânta Scriptură. aceasta 
este autoritatea pe care a puso Dumnezeu mai întâi în biserica sa.“

 120.  Cf. Ps. 103(104):2: Amictus lumine sicut vestimento, extendens caelum sicut pellem – 
„tu te înveleşti în lumină ca întrun veşmânt, tu desfăşori cerurile ca un cort“ 
(raDu–GaL.).

 121.  Ps. 8:4. În tratatul Enarrationes in Psalmos, VIII, 7, găsim următoarea explica
ţie alegorică a acestui pasaj din Psalmi: „Dacă, pe bună dreptate, prin «dege tele 
lui Dumnezeu» înţelegem pe acei slujitori ai săi plini de Duhul Sfânt […], 
deoa rece cu ajutorul lor a fost alcătuită întreaga Sfântă Scriptură, trebuie să 
înţelegem de asemenea că, întrun mod potrivit, cărţile Vechiului şi ale noului 
testament au fost denumite «ceruri»“.

 122.  Cf. Ps. 19:8.
 123.  Cf. Ps. 8:3.
 124.  Cf. Ps. 8:3.
 125.  trimitere la Fac. 1:7: Et fecit Deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub 

firmamento, ab his quae erant super firmamentum – „Şi a făcut Dumnezeu tăria 
şi a despărţit apele care se aflau sub tărie de cele care se aflau deasupra tăriei“.

 126.  Cf. Mat. 18:10.
 127.  Codexul se închidea prin înfăşurare în jurul unei tije. Cf. supra, notele 118 şi 

119.
 128.  De remarcat încă o dată o figură etimologică atât de dragă Sfântului augustin: 

verbul firmare, ‘a întări’/firmamentum, ‘tărie; cer’/infirmitas, ‘slăbiciune’. Îngerii 
au misiunea de a proteja fiinţele inferioare.
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 129.  Ps. 36:6. Pentru semnificaţia alegorică a „norilor“, vezi supra, I, ii, 3 şi nota 
corespunzătoare.

 130.  Mat. 24:35.
 131.  Vezi supra, notele 118 şi 119.
 132.  În original, foenum, ‘fân’. Despre conotaţia „perisabilitate“ a acestui termen în 

vocabularul lui augustin, cf. supra, nota 2 la Cartea a IVa.
 133.  Cf. Is. 40:6–8.
 134.  Cf. 1 Cor. 13:12: Videmus nunc per speculum in aenigmate – „acum vedem ca prin 

oglindă, în parabolă“. Datorită rolului lor important jucat în concep ţia sa herme
neutică, augustin citează mereu aceste cuvinte ale Sfântului Pavel. Justificarea 
prezenţei acestui citat în contextul de aici se clarifică mai bine în lumina unor 
disocieri din De Trinitate, IX, vi, 10: „Judecata adevărului lucrează fără întreru
pere, îşi revarsă lumina cu putere şi rămâne neclintită cu ajutorul măsurii inde
structibile a adevărului. Chiar şi dacă este întreţesut cu un fel de negură alcătuită 
din imagini ale lumii corporale, adevărul nu se întunecă şi nu dispare“.

 135.  Cf. 1 Ioan 3:2.
 136.  Cf. Cânt. 1:3.
 137.  1 Ioan 3:2.
 138.  După atestările din dicţionare, adverbul incommunicabiliter pare să fie o creaţie 

lexicală a Sfântului augustin. Înţelesul acestui adverb nu poate fi transpus în 
româ neşte decât aproximativ, printro locuţiune adverbială, sau, eventual, prin
tro for mulă neologică (incomutabil).

 139.  Substantivul essentia, din punct de vedere etimologic infinitivul lung al verbu
lui esse, ‘a fi’, are aici, în mod evident, sensul primar, cel de ‘fiinţă’, şi nu cel de 
‘esenţă’. De altfel, în întreaga literatură filozofică latină, antică şi medievală, 
inclusiv la Sf. augustin, aceste două înţelesuri ale lui essentia sunt adesea greu 
de distins. În legătură cu aceste disocieri etimologice, este locul să menţionez 
că acest fragment din Confesiuni conţine formularea pe scurt a uneia din marile 
teme ale augustinismului, dezvoltată pe larg în tratatul De Trinitate: Dumnezeu 
este Fiinţa absolută (omnino ipsum esse – vezi supra, notele de la Cartea a IXa). 
Singura predicaţie justă despre Dumnezeu este aceea că el există, că este, cu alte 
cuvinte, însuşi faptul de a exista (actus essendi). Faptul de a exista reprezintă 
însăşi esenţa lui Dumnezeu (esse est essentia); cf. De Trinitate, V, ii, 3.

 140.  Ps. 43:6.
 141.  Ps. 36:10.
 142.  Splendida prefigurare metaforică a lumii terestre face apel la „fondul aper ceptiv“ 

al unui bun cunoscător al bibliei. PIne‑CoFFIn optează pentru o explici tare 
a acestui joc metaforic: Who gathered the bitter sea of humanity into one society? 
În afară de Cartea Facerii, sursa biblică a acestei analogii este Psaltirea. În 
Ennar rationes in Psalmos, LXIV, 9, augustin interpretează Ps. 64(65):6–9 astfel: 
„aici marea denumeşte în chip figurat lumea aceasta, cu apele ei amare şi sărate, 
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cu vio lenţa vijeliilor ei; oamenii, purtaţi de patimile lor perverse, sunt asemenea 
unor peşti care se devoră unul pe altul […]. un peşte mare care a înghiţit unul 
mai mic este la rândul lui înghiţit de un altul mai mare decât el. Cât ne priveşte 
pe noi, ceilalţi [= creştinii], în mijlocul acestei mări noi suntem prinşi în plasa 
credinţei şi ne bucurăm că putem înota încă în interiorul acestei plase; căci 
marea este răscolită de furtuni, dar plasa în care suntem noi ţinuţi va fi trasă 
cândva la ţărm, care înseamnă hotarul mării, iar pentru noi, sfârşitul lumii 
acesteia. În aşteptarea acestei clipe, să trăim cât mai curaţi înlăuntrul acestei 
plase şi să nu încercăm să o sfâşiem pentru a fugi.“

 143.  Cf. Fac. 1:9.
 144.  Cf. Ps. 95:5.
 145.  Cf. Fac. 1:11 şi urm.
 146.  Cf. Ps. 66(67):7: Terra dedit fructum suum – „Pământul şia dat rodul său“. În 

interpretarea pe care o dă acestui pasaj psalmic în Enarrationes in Psalmos, LXVI, 
8, augustin stabileşte relaţii alegorice similare cu cele de aici: Ibi pluente Domino 
per os suum, facta sunt quae legimus in Evangelio; quo pluente per nubes suos, 
missis Apostolis et praedicantibus veritatem, terra amplius dedit fructum suum, et 
ista seges iam implevit orbem terrarum – „revărsând Dumnezeu ploaie prin gura 
sa asu pra acestor locuri, sa întâmplat ceea ce citim în evanghelie; datorită 
acestei ploi a lui Dumnezeu prin norii săi, care sunt apostolii şi propovădui
torii adevărului, pămân tul şia dat din belşug roadele lui, iar aceste holde au 
umplut deja întregul univers“.

 147.  Cf. Fac. 1:12.
 148.  Cf. Ps. 85:12.
 149.  Cf. Fac. 1:14.
 150.  Cf. Is. 58:7.
 151.  Fil. 2:15.
 152.  Fac. 1:14 şi urm.
 153.  2 Cor. 5:17.
 154.  rom. 13:11–12.
 155.  Cf. Ps. 65:12.
 156.  Cf. Mat. 9:38.
 157.  Cf. Ioan 4:38.
 158.  Despre înţelesul alegoric al acestui „seceriş“, vezi infra, XIII, xxv, 38.
 159.  evr. 1:12.
 160.  Cf. 1 Cor. 12:7–12. „Materialul“ luat din aceste două locuri biblice este îmbi

nat întrun subtil joc al analogiilor.
 161.  Pentru înţelesurile speciale alte termenului sacramentum, vezi supra, notele 44 

şi 128 la Cartea a VIa. În De civitate Dei, X, 4, definiţia sacramentum id est 
signum Dei – „sacrament, adică semn al lui Dumnezeu“ – justifică formularea 
pentru care am optat în traducere. Cât priveşte schimbarea în timp a acestor 
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„sacramente“, ea nu are în vedere esenţa lor, ci perceperea în istorie, de către 
oameni, a mesajului divin, după cum augustin însuşi explică în Enarrationes 
in Psalmos, LXXIII, 2: Si discernimus duo Testamenta, Vetus et Novum, non sunt 
eadem sacramenta, nec eadem promissa, eadem tamen pleraque praecepta. 
Sacramenta non eadem, quia alia sunt sacramenta dantia salutem, alia promit
tentia Salvatorem. Sacramenta Novi Testamenti dant salutem, sacramenta Veteris 
Testamenti promiserunt Salvatorem. Cur ergo iam teneas promissa, quid quaeris 
promittentia habens iam Salvatorem? Mutata sunt sacra menta, facta sunt faciliora, 
pauciora, salubriora, feliciora – „Dacă deosebim două testamente, cel Vechi şi 
cel nou, semnele divine nu sunt însă aceleaşi, nici prezicerile nu sunt aceleaşi, 
cu toate că cele mai multe porunci sunt la fel. Semnele divine nu sunt aceleaşi 
pentru că unele semne se referă la mântuire, altele îl prezic pe Mântuitor. 
Semnele tainice ale noului testament aduc mântuirea, semnele tai nice ale 
Vechiului testament lau prezis pe Mântuitor. aşadar, de vreme ce eşti în 
posesia celor prezise, ce mai ai de aflat în scrierile care ţi lau prezis, în măsura 
în care lai primit deja pe Mântuiror? Semnele dumnezeieşti sau schimbat, au 
devenit mai uşor de înţeles, mai simple, mai sănătoase şi mai fericite“.

 162.  Ca şi în alte locuri, augustin face şi aici o distincţie între cunoaşterea raţio nală 
(mens, scientia, notitia), limitată prin natura ei chiar şi când se referă la lucrurile 
sacre, şi înţelepciune (sapientia), înţeleasă ca „adevărată şi neschimbătoare veş
nicie a adevărului“ – incommutabilis et vera veritatis aeternitas (Confesiuni, VII, 
xvii, 23); înţelepciunea constă în contemplarea, prin întreaga fiinţă a omului 
şi în prezenţa Harului divin, a adevărului absolut.

 163.  „Înţeleptul slujitor“ este din nou Sf. Pavel, iar citatul este din 1 Cor. 3:1.
 164.  Cf. 1 Cor. 2:6.
 165.  Cf. 1 Cor. 2:14 şi 3:1–2. această metaforă, creaţie a apostolului Pavel, revine 

frecvent în literatura creştină din primele secole. LabrIoLLe, p. 384, citează 
în acest sens disputa dintre Dionysius din Corint şi episcopul Pinytos din 
Cnossos, relatată de eusebius, Historia Ecclesiastica, XXIII, 6.

 166.  amplă prelucrare după Is. 1:16–18 şi Fac. 1:9 şi urm.
 167.  ultimele fraze reprezintă o parafrază a parabolei evanghelice din Mat. 19:17–21, 

corelată cu textul cărţii I a Facerii, obiectul constant al atenţiei lui augus tin în 
această ultimă carte a Confesiunilor.

 168.  Cf. Mat. 6:21.
 169.  Cf. în continuare Mat. 19:22. Sentimentele de tristeţe ale bogatului din para

bola evanghelică în faţa neputinţei de a renunţa la averile pământeşti sunt 
comen tate de augustin şi în Sermones, XXXV, 5: Quia a deliciis ad delicias 
migrare cupiebat, et has quibus delectabatur relinquere formidabat, abscessit tristis 
ad thesauros suos terrenos – „Deoarece dorea să se mute de la nişte plăceri către 
alte plăceri şi se temea să renunţe la cele de care sa bucurat până atunci, sa 
întors întristat către comorile sale pământeşti“.
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 170.  1 Petr. 2:9.
 171.  expresia este folosită de Sf. Pavel în 1 Cor. 1:27 pentru ai numi pe apostoli.
 172.  Cf. Is. 52:7: Quam pulchri super montes pedes annuntiantis et praedicantis pacem, 

annuntiantis bonum, praedicantis salutem – „Cât de frumoase sunt, pe munţi, 
picioarele soldatului care vesteşte pacea, care aduce solia de veste bună şi crăi
niceşte mântuirea“ (raDu–GaL.).

 173.  Ps. 19:2.
 174.  Cf. Ps. 19:3. Semnificaţiile alegorice ale acestor parafraze biblice sunt legate de 

disocierile din paragraful anterior. o formulare mai explicită a conjecturilor 
alegorice de aici o regăsim în Enarrationes in Psalmos: „Ce numim prin cuvân
tul ziuă? Pe oamenii spirituali. Iar prin noapte ce înţelegem? Pe oamenii tru
peşti. Fie ca oamenii spirituali să le vorbească despre lucruri spirituale altor 
oameni spirituali. […] oamenii trupeşti încă nu înţeleg Înţelepciunea ta. De 
aceea, atunci când oamenii spirituali vorbesc altor oameni spirituali spunem că 
ziua revarsă Cuvântul asupra zilei. Când oamenii trupeşti nu trăiesc credinţa 
în Hristos cel răstignit, atunci prin aceştia îi înţe legem pe cei asemenea unor 
copii şi spunem despre ei că sunt noaptea care vesteşte nopţii cuvântul ştiinţei.“

 175.  Fac. 1:14.
 176.  Cf. Fapte 2:2–3.
 177.  Cf. Ioan 11.
 178.  Cf. Mat. 5:14 şi urm.
 179.  ultima parte a acestui paragraf integrează în interpretarea pe care augustin o 

dă Cărţii Facerii momentul Cincizecimii, relatat în Faptele apostolilor, 2:1–6: 
pă trunşi prin miracol de lumina Sfântului Duh, apostolii, oameni simpli şi 
neinstruiţi, au început să predice evanghelia lui Isus Hristos în diverse limbi, 
începânduşi astfel lucrarea de propovăduitori şi martiri ai credinţei creştine.

 180.  Fac. 1:20.
 181.  Cf. Ier. 15:19.
 182.  Fac. 1:20.
 183.  Pentru înţelesul termenului sacramentum, cf. supra, notele 44 la Cartea a VIa 

şi 128 la Cartea a Xa.
 184.  Cf. Ps. 106:21.
 185.  Cf. Ps. 19:45.
 186.  Încă din cărţile anterioare (cf., de exemplu, XI, iii, 4), augustin a inserat frec

vente formulări teoretice care să justifice ampla interpretare a Cărţii Facerii 
propusă de el în aceste ultime trei cărţi ale Confesiunilor. Formularea de aici este 
preţioasă pentru înţelegerea ataşamentului Sfântului augustin faţă de metoda 
hermeneutică pe care a moştenito din tradiţia apostolică şi care are în centru 
procedura alegorezei. accesul treptat şi pe multiple căi la adevărurile divine unice 
şi eterne este justificat pe de o parte prin insuficienţa constitutivă a oamenilor, 
iar pe de altă parte prin principiul analogiei. În linii mari, hermeneutica biblică 
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propusă de augustin poate fi rezumată astfel: În multiplicitatea lor cvasiinfi
nită, datorată statutului lor infe rior de lucruri create, elementele universului, 
fie cele materiale, fie cele spirituale, fiecare pe treapta sa de existenţă, manifestă 
o analogie în dublu sens: între ele, pe bază de contiguităţi, şi faţă de Creator, 
în virtutea originii lor. această analogie on tologică permite discursul analogic, 
adică utilizarea vorbirii figurate, a metaforei, para bolei, alegoriei etc. acest fel 
de a te apropia de lucruri permite ca toată creaţia să fie văzută ca o sinteză ar
monioasă de semne pe care Creatorul le emite pentru înţe legerea umană. 
asemenea unei limbi prin care Dumnezeu se adresează oamenilor, prin bogăţia 
formelor sale de existenţă, creatura se adresează acestora în formulări diferite 
ale aceluiaşi adevăr. Faptul că existenţa fenomenală este multiplă şi instabilă 
corespunde, prin voinţa lui Dumnezeu, spiritului neliniştit al omului, care nu 
poate suporta prea multă vreme contemplarea mistică a unităţii şi a adevărului. 
Spiritul omului, care este creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“, 
percepe în varie tatea infinită a lucrurilor, peste tot, urme (vestigia) ale voinţei 
divine (vezi şi supra, nota 60). Pornind de la ele, spiritul omului poate recon
stitui unitatea iniţială a an sam blului. Interiorul fiinţei umane adăposteşte astfel 
această mişcare contradictorie între unitate şi varietate, între Creaţie şi istorie. 
acest fapt explică şi de ce mesajul revelat cuprins în Scriptură, unic în adevărul 
său suprem, se manifestă prin diferite forme de expresie, justificând fiecare orice 
interpretate, cu condiţia ca aceasta să fie conformă cu adevărul suprem. 
Imaginile, metaforele, alegoriile biblice, asemenea cuvintelor unei limbi, pot 
exprima în modalităţi diferite acelaşi adevăr. acest „poli se mantism“, sau chiar 
această ambiguitate, a cuvintelor şi imaginilor Sfintei Scripturi are, după 
augustin, mai multe cauze. unele ţin de insuficienţa funciară a omului, supus 
aproximaţiei, păcatului şi morţii. Pe de altă parte, în Enarrationes in Psalmos, 
CXLVI, augustin argumentează că misterele divine sunt învăluite adesea în 
nori, pentru a le spori valoarea şi pentru a obliga spiritul omenesc la efortul de 
a le înţe lege şi interpreta. acest exerciţiu de fortificare a spiritului prin inter
pretarea Sfintei Scripturi este tocmai ce ne propune augustin în ultimele trei 
cărţi ale Confesiunilor, pornind de la primul capitol al Cărţii Facerii. În sfârşit, 
trebuie adăugat că Sf. au gustin se menţine în tradiţia apostolică atunci când 
afirmă că înţelegerea Sfintei Scripturi nu poate fi atinsă în afara iubirii, a cre
dinţei şi a raţiunii. nuanţa sa perso nală constă poate în sublinierea rolului 
acesteia din urmă: „este exclus ca credinţa noastră să ne pretindă să renunţăm 
la explicarea raţională sau la cercetarea cu ajuto rul raţiunii; căci nici nu ar fi cu 
putinţă să credem, dacă nu am avea suflete înzes trate cu raţiune […]. aşadar, 
dacă o exigenţă a raţiunii ne spune că, în cazul unor lucruri superioare, pe care 
încă nu le putem înţelege, credinţa precedă raţiunea, tot aşa, fără îndoială, şi 
raţiunea care ne face cunoscute toate aceste lucruri precedă puţin credinţa“ 
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(Epistola CXX, 3). Despre raportul dintre credinţă şi înţelegere, vezi şi supra, 
nota 38 la cartea a VIa.

 187.  această „amară slăbiciune“ (amarus languor) trebuie corelată cu termenul fas
tidium („predispoziţie spre dezgust a simţurilor noastre“) şi prefigurează viziu
nea pesimistă asupra unei umanităţi care refuză credinţa şi se încredinţează 
exclusiv pro priilor forţe, viziune reluată şi dezvoltată mai pe larg în De Trinitate, 
X, v, 7 şi urm.

 188.  acest verbum initii se referă la iniţierea în Sfintele Scripturi, etapă pe care cate
humenul o parcurgea în perioada pregătitoare botezului. La necesitatea ca orice 
creştin săşi însuşească elementele fundamentale ale doctrinei creştine şi să de
pună apoi un efort continuu pentru a le adânci se referă pe larg Sf. augustin în 
opusculul De catechizandis rudibus.

 189.  Cf. Fac. 1:24.
 190.  Cf. Ioan 3:5.
 191.  Ps. 106:21.
 192.  Ioan 4:48.
 193.  Joc de cuvinte: ab aquis maris infidelitate amaris.
 194.  1 Cor. 14:22.
 195.  Cf. Ps. 136:6.
 196.  Cf. Fac. 1:24.
 197.  Cf. Fac. 1:20.
 198.  Peştele ca simbol hristic a jucat un rol important în imaginarul creştin în pri

mele secole (vezi, pe larg, F. Dölger, Der heilige Fisch in den antiken Religionen 
und in Christentum, vol. I–V, Padeborn, 1910–1927). o expunere a semnifi
caţiei mistice a acestui simbol regăsim la augustin în De civitate Dei, XVIII, 
xxv, 23: „Dacă îmbinăm primele litere ale cuvintelor greceşti 'IhsoÚj CristÒj 

Qeoà UiÒj Swt»r, adică Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, obţinem 
cuvântul „cqÚj, ‘peşte’, prin care se înţelege numele tainic [mystice intellegitur] 
al lui Isus Hristos, deoarece în abisul morţii noastre, ca în adâncurile mării, el 
a putut să rămână viu, adică lipsit de păcat.“

 199.  Ps. 23:5. Imagine prefigurând euharistia, împărtăşirea credincioşilor cu trupul 
mistic al Mântuitorului.

 200.  În mod alegoric, la fel cum uscatul sa desprins de mare.
 201.  Cf. 1 tim. 5:6.
 202.  Pentru sensul cuvântului sacramentum, vezi supra, notele 44 la Cartea a VIa şi 

128 la Cartea a Xa.
 203.  Prin „apele necredinţei“ augustin are în vedere aici riturile vechilor religii şi 

misterii păgâne, de care biserica a trebuit să se desprindă ca uscatul de marea 
originară.

 204.  Cf. 1 tes. 1:7.
 205.  Cf. Ps. 69:33.



 Cartea a XIII‑a 875

 206.  Fac. 1:24.
 207.  rom. 12:2.
 208.  Cf. 1 tim. 6:20.
 209.  rom. 12:2.
 210.  Fac. 1:24.
 211.  Fac. 1:21.
 212.  bernHart, p. 919, constată că propoziţia quia aemulatio viri ab amico est îşi 

are un corespondent foarte apropiat la Sf. ambrozie, De fide resurrectionis, II, 
30: quia aemulatio viro ab altero eius.

 213.  Gal. 4:12.
 214.  Sir. 3:17.
 215.  Sunt vizate, în mod alegoric, funcţiile organice normale, indiferente din punct 

de vedere spiritual. Pasajul este parafraza unui verset din 1 Cor. 8:8, citat de 
augustin şi în alte împrejurări: Neque enim si manducaverimus abundabimus; 
neque si non manducaverimus, deficiemus – „Căci nici dacă mâncăm navem 
câştig, nici dacă nu mâncăm navem pagubă“ (raDu–GaL.).

 216.  Cf. rom. 1:20: Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, 
intellecta, conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas – „Întradevăr, 
însuşirile lui nevăzute, puterea lui cea veşnică şi a lui dumnezeire se văd prin 
cuge tare de la începutul lumii în făpturile lui“ (raDu–GaL.).

 217.  rom. 12:2.
 218.  rom. 12:2.
 219.  Fac. 1:21.
 220.  Fac. 1:26.
 221.  Interpretarea secvenţei biblice din Fac. 1:21 secundum genus, ‘potrivit nea mului 

său’, este un exemplu strălucit de ingeniozitate hermeneutică. urmânduşi pro
priile precepte interpretative, augustin identifică sensuri surprinzătoare, as
cunse în expresii dintre cele mai umile şi, în aparenţă, neînsemnate.

 222.  acest dispensator verbi tui la care face aluzie aici augustin este apos tolul Pavel, 
iar locul neotestamentar vizat este rom. 4:15: „Pentru că zece mii de învăţători 
de aţi avea în Hristos, totuşi nu aveţi mai mulţi părinţi. Căci eu vam născut 
pe voi întru Hristos Iisus, prin evanghelie“ (raDu–GaL.).

 223.  Cf. 1 Cor. 3:2: „Cu lapte vam hrănit, nu cu bucate, căci nu puteaţi mânca şi 
încă nici acum nu puteţi“ (raDu–GaL.).

 224.  Cf. 1 tes. 2:7: „noi însă am fost în mijlocul vostru cu totul blânzi, aşa precum 
o crescătoare încălzeşte pe fiii săi“ (raDu–GaL.).

 225.  rom. 12:2.
 226.  rom. 12:2.
 227.  Col. 3:10.
 228.  1 Cor. 2:15.
 229.  Cf. Fac. 1:26.
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 230.  Cf. 1 Cor. 2:14.
 231.  Cf. Ps. 49:21.
 232.  Cf. 1 Cor. 3:10.
 233.  efes. 2:10.
 234.  Pasajul exprimă o idee scumpă Sfântului augustin: în biserica lui Isus Hristos 

toţi membrii ei, conducători spirituali şi conduşi, sunt egal de îndreptăţiţi faţă 
de Harul divin, căci, după cum spune augustin în Sermones, XXIII, 2, „toţi 
suntem deopotrivă învăţăceii aceluiaşi Învăţător“.

 235.  Fac. 1:27.
 236.  Gal. 3:28.
 237.  În interpretarea alegorică a Sfântului augustin (vezi supra, XIII, xv, 16), firma

mentum este echivalat cu Sfânta Scriptură. Făpturile de pe firmament sunt îngerii.
 238.  Col. 3:10.
 239.  Cf. Iac. 4:11: si autem iudicas legem, non es factor legis, sed iudex – „Dacă judeci 

legea nu eşti împlinitor al legii, ci judecător“ (raDu–GaL.).
 240.  Cf. Mat. 7:20. Din pasaj transpare o poziţie polemică faţă de diferitele şcoli 

gnostice care au parazitat creştinismul în primele secole, determinând îndârjite 
campanii apologetice ale multor părinţi şi scriitori bisericeşti. Pornind de la 
unele elemente ale antropologiei pauline (pentru interpretarea acestei antropo
logii şi spirit autentic creştin, vezi supra, XII, xxvii, 37), un gnostic precum 
Valentinus îm părţea oamenii în trei „specii“: specia terestră (păgânii), specia 
„sufletească“ (yuciko…), care ar fi creştinii obişnuiţi, şi specia superioară, „spi
ritualii“ (pneumatiko…), care iar include doar pe gnosticii adevăraţi. Fiecăreia 
dintre aceste categorii îi era destinat, în prelungirea doctrinei stoice, un traiect 
precis, atât în viaţă, cât şi după moarte.

 241.  Cf. 1 Cor. 2:15.
 242.  Cf. 1 Cor. 5:12.
 243.  acesta este locul din Confesiuni unde augustin exprimă cu cea mai mare clari

tate concepţia sa (încă) atât de controversată despre predestinare. acestei teme 
grave, augustin îi va dedica, spre bătrâneţe, două dintre lucrările sale, De prae
destinatione sanctorum şi De dono perseverantiae.

 244.  Fac. 1:26.
 245.  Imagine metaforică a botezului; cf. şi supra, XIII, xx, 28 şi nota 188.
 246.  taina euharistiei. Despre simbolistica peştelui, vezi şi supra, XIII, xi, 29 şi nota 

198.
 247.  Încă un pasaj cu conotaţii semiologice. Vezi şi supra, notele 27, 29, 41, 62 la 

Cartea I, 50, 53 la Cartea a IVa, 144 la Cartea a VIIa, 128 la Cartea a IXa, 
49 la Cartea a Xa, 114 la Cartea a XIIa.

 248.  Cf. Fac. 1:21.
 249.  În interpretarea alegorică a lui augustin (vezi capitolele anterioare), apele re

prezintă nivelul inferior al Creaţiei.
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 250.  Sintagma anima viva desemnează esenţa eternă, asemănătoare chipului lui 
Dumnezeu, a fiinţei umane.

 251.  Cf. 2 Cor. 6:6.
 252.  Cf. Fac. 1:28.
 253.  Fac. 1:28.
 254.  Cf. Is. 49:16.
 255.  Formulare rezumativă a principiului pluralităţii interpretărilor valide ale Sfintei 

Scripturi, dezvoltat pe larg de augustin mai sus (vezi XII, xvii, 24 şi urm.). Mai 
mult, augustin găseşte potrivit să justifice acest principiu prin chiar semnifica
ţia alegorică a poruncii scripturale „Creşteţi şi vă înmulţiţi“.

 256.  Încă una din afirmaţiile de adânc bunsimţ ale Sfântului augustin de care, din 
păcate, istoria creştinismului nu a ştiut să ţină seama! 

 257.  Fac. 1:1.
 258.  este vorba despre popoarele păgâne.
 259.  ultima frază este un rezumat al interpretării oferite de augustin în paragrafele 

anterioare. nuanţa nou introdusă aici este cea etică. Îndepărtânduse de idealul 
etic al apatiei stoice, ca şi de viziunea pur contemplativă a neoplatonismului, 
ambele îm părtăşite în diferite etape ale tinereţii, augustin adoptă şi dezvoltă 
preceptele etice pauline, care reclamă o implicare totală a fiinţei umane în exis
tenţă, căutarea binelui atât pe cale contemplativă, cât şi activă.

 260.  Să notăm, fie şi măcar în treacăt, semnificaţia „semiologică“ a acestei afir maţii: 
semnele, inclusiv cele verbale, sunt „produse“ sau „generate“ asemenea unor fiinţe 
vii, deoarece, după cum spune expres augustin în De Trinitate, IX, vii, 12, „prin 
vorbire dăm naştere la ceva înlăuntrul nostru“ (dicendo intus gignimus). Despre 
„semiologia“ augustiniană, vezi şi supra, notele 27, 29, 41, 62 la Cartea I, 50, 53 
la Cartea a IVa, 144 la Cartea a VIIa, 128 la Cartea a IXa, 49 la Cartea a Xa, 
114 la Cartea a XIIa.

 261.  Fac. 1:28.
 262.  Cf. Fac. 1:22. În schema alegorică a lui augustin apele mării reprezintă uma

nitatea.
 263.  Sensul ‘interpretare’ al termenului significatio este impus de contextul argumen

taţiei; este şi opţiunea altor traducători: des exégèses variées (LabrIoLLe), la va
rietà delle interpretazioni (LabrIoLLe), die wechselnde Deutung des in Zeichen 
Bedeuteten (bernHart). totuşi, PIne‑CoFFIn preferă să echivaleze semnifi
caţia primară a termenului significatio: signs of various kinds. referitor la ideea 
„lecturii mul tiple“, subliniată de augustin de atâtea ori pe parcursul acestor ultime 
două cărţi ale Confesiunilor, LabrIoLLe, p. 398, remarcă următoarele: „una din
tre ideile favorite ale lui augustin este aceea că Scriptura trebuie prezentată spi
ritelor culti vate întotdeauna ca o carte fecundă şi cu sensuri adânci, pe care este 
îngăduit să le descoperim dincolo de litera textului. Se va evita astfel ca aceştia să 
fie dezgustaţi de această lectură în care activitatea intelectuală la care ei ţin atât 
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de mult are prilejul să se exercite. «un adevăr evident, care ne lasă reci, ne încântă 
atunci când îl dăm la iveală dintro alegorie unde se află închis» (De catechizandis 
rudibus, IX, 13). «nu mă îndoiesc – declară el în altă parte (De doctrina Christiana, 
II, vi, 7) – că obscu ritatea Sfintelor Scripturi este o poruncă specială a Înţelepciunii 
dumnezeieşti, care a voit să îmblânzească orgoliul omului prin muncă şi să se 
înarmeze împotriva dez gustului spiritual al omului, care prea adesea dispreţuieşte 
ceea ce descoperă cu uşu rinţă […]. adevărul este dat la iveală cu mai multă 
plăcere când este învăluit în figuri de stil şi ceea ce descoperim cu un oarecare 
efort ne produce o satisfacţie mai vie.»“

 264.  Cf. Fac. 1:28.
 265.  Cf. Ioan 14:6.
 266.  Cf. rom. 3:4.
 267.  Cf. Ioan 8:44.
 268.  Cf. Fac. 1:29.
 269.  Cf. 1 tim. 1:16.
 270.  Cf. 2 Cor. 11:9.
 271.  2 tim. 4:16.
 272.  Pentru sensul expresiei anima viva, vezi supra, nota 250.
 273.  Pentru definirea alegorică a apostolilor drept păsări ale cerului, vezi supra, nota 

15 la Cartea a Va.
 274.  Cf. Ps. 19:5.
 275.  Fil. 3:19.
 276.  Fil. 2:25.
 277.  Cf. Fil. 4:10. textul biblic originar, considerabil modificat de augustin, diferă de 

versiunile „standard“. Cf. Vulgata: Gavisus sum autem in Domino vehe men ter, quo
niam tandem aliquando refloruistis pro me sentire, sicut et sentiebatis, occupati autem 
eratis. Pentru textul grecesc original cf. şi versiunea raDu–GaL.: „Mam bucurat 
însă, în Domnul, cu bucurie mare, că purtarea voastră de grijă pentru mine a dat 
acum floare încă o dată. La aceasta vă şi gândeaţi, dar nu aveaţi timp prielnic.“

 278.  Fil. 4:11–13.
 279.  Cf. Col. 3:10.
 280.  Fil. 4:14.
 281.  Cf. Ps. 4:2.
 282.  reluare uşor adaptată a versetului din Epistola către Filipeni citat puţin mai sus. 

un ecou de natură etică al acestei pericope găsim în De bono coniugii, XXI: 
Penuriam quippe pati quorumcumque hominum est; sed scire penuriam pati 
magnorum est. Sic et abundare quis non potest? Sed scire est abundare non nisi 
eorum est quos abundantia non corrumpit – „a îndura lipsurile îi este dat, desi
gur, fiecărui om; dar a şti să înduri lipsurile este dat doar oamenilor mari. tot 
astfel, cine nu poate să tră iască în belşug? Dar a trăi în belşug şi ai cunoaşte 
limitele este dat doar acelora pe care îndestularea nu îi corupe“.
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 283.  Fil. 4:15–16.
 284.  Fil. 4:17.
 285.  amplă parafrază după Mat. 11:41–42.
 286.  Cf. 1 regi, 17:6. acest pasaj biblic este citat de augustin şi supra, X, xxxi, 46. 

Vezi şi nota corespunzătoare.
 287.  Cf. 1 Cor. 14:23. termenul idiota din Vulgata este un împrumut din ori ginalul 

grecesc al noului testament. Grecescul „dièthj a circulat în literatura creştină 
de limbă greacă având valori semantice diverse. Iniţial, în terminologia etică 
stoică, gr. „dièthj desemna calitatea unei persoane lipsite de educaţie, ca anto
nim al adjectivului pepaideumšnoj, ‘instruit, educat’. După Th. Zahn, Neue 
kirk liche Zeitschrift, 1899, citat de LabrIoLLe, p. 400, în unele grupuri creş
tine din primele veacuri termenul „dièthj îi desemna frecvent pe păgânii 
necreştini. La origenes, termenul îşi recapătă semnificaţia originară tradiţio
nală, fiind folosit ca antonim pentru ∙»twr sau filÒsofoj. În sfârşit, în textele 
lui tertullianus, ter me nul a căpătat o conotaţie puternic peiorativă.

 288.  Semnificaţia acestei fraze, în prelungirea primei propoziţii din paragraful 39 de 
mai sus, este următoarea: darurile făcute oamenilor bisericii au valoarea sim
bolică necesară doar când sunt făcute în cunoştinţă de cauză şi cu toată inima.

 289.  Cf. Fac. 1:31.
 290.  Mai pe larg în legătură cu aceste consideraţii estetice, vezi supra, VII, xii, 18 şi 

notele corespunzătoare.
 291.  Cf. supra, XI, vi, 8 şi urm., XI, xiii, 16 şi urm.
 292.  Ioan 14:6.
 293.  Pentru întregul complex ontologic şi gnoseologic al interiorităţii, cf. supra, 

notele 4 la Cartea a IVa, 32 la Cartea a Va, 61 la Cartea a VIa, 3 la Cartea a VII, 
67 şi 87 la Cartea a IXa.

 294.  Sunt vizaţi maniheii, a căror doctrină augustin a împărtăşito multă vreme. 
Întradevăr, după cum relatează augustin însuşi (supra, V, x, 20, dar şi în alte 
locuri, precum In Iohannis Evangelium, XLII, 10, sau De vera religione, IX, 16), 
adepţii acestei secte concepeau materia ca pe o entitate distinctă de Dumnezeu. 
În războiul pe care la purtat împotriva tenebrelor, Dumnezeu ar fi fost con
strâns să trimită în luptă „sufletul cel bun, o părticică din substanţa sa“ care, 
uninduse cu materia, a dat naştere lumii.

 295.  aserţiunea maniheilor este, din punctul de vedere al lui augustin, un non sens, 
întrucât „nici o fiinţă nu este contrară lui Dumnezeu“ – Deo … nulla essentia 
contraria est (De civitate Dei, XII, 2). 

 296.  1 Cor. 2:11–12.
 297.  Cf. 1 Cor. 2:11.
 298.  Mat. 10:20.
 299.  rom. 5:5.
 300.  rom. 5:5.
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 301.  Despre Dumnezeu ca fiinţare absolută, cf. supra, notele 73 şi 122 la Cartea a IXa.
 302.  apoc. 11:17.
 303.  În lucrarea în care îşi revizuieşte ideile din tinereţe, redactată multă vreme după 

Confesiuni, augustin constată că pasajul de aici este obscur, fără să arate însă, 
din păcate, care ar fi soluţia interpretativă optimă: „Când am vorbit despre 
«bolta cerească aşezată între apele spirituale superioare şi apele materiale infe
rioare», nu am vorbit destul de lămurit; acest pasaj este, întradevăr, destul de 
obscur“ (Retractationes, II, vi, 2).

 304.  aceeaşi afirmaţie în De civitate Dei, XI, 2 şi XII, 24.
 305.  Distincţia operată aici între cele două laturi ale sufletului uman aminteşte deo

potrivă de tradiţia aristotelică şi de cea platoniciană. La aristotel (Meta fizica, De 
anima) procesul de cunoaştere implică intelectul întrun moment pasiv, senzo
rial şi întrunul activ, raţional. Platon (Timaios, Republica) distinge trei nive luri 
ale sufletului: partea superioară, raţiunea, care guvernează întreaga cunoaştere, 
partea mediană, domeniu al pasiunilor şi înclinaţiilor nobile, şi partea inferioară, 
zonă a afectelor şi dorinţelor ordinare. În Timaios, 246a, Platon compară sufle
tul omului cu un car de luptă: conducătorul, care este raţiunea, se străduieşte să 
ţină în frâu cei doi armăsari ai atelajului, care au tendinţe contrare.

 306.  Statutul de subordonare al femeii faţă de bărbat era un dat, de la sine înţeles, 
în întreaga gândire antică, fie ea păgână sau creştină. aceeaşi recomandare 
tran şantă se regăseşte în De Genesi contra Manichaeos, II, xi, 15. Cât priveşte 
relaţia analogică dintre cuplul bărbat/femeie şi părţile componente ale sufletu
lui, aceasta era, după cum recunoaşte şi augustin (De Trinitate, XII, xiii, 20), 
un loc co mun la mulţi autori. tertullianus, De anima, XLI, defineşte uniunea 
dintre raţiune şi simţire ca pe o „căsătorie“ (connubium). o formulare asemă
nătoare apare din nou la augustin, De Trinitate, XII, iii, 3: după cum bărbatul 
şi femeia trebuie priviţi ca două fiinţe în acelaşi trup, tot aşa raţiunea superioară 
şi cea inferioară sunt două entităţi ale aceluiaşi spirit (duo in mente una).

 307.  Către sfârşitul cărţii, augustin rezumă din nou, în formulări clare şi memo
rabile, problema Creaţiei, căreia ia dedicat partea cea mai consistentă din 
secţiunea „filozofică“ a Confesiunilor. În ultimă instanţă, limitele limbajului 
uman fac pro blema nerezolvabilă pe cale raţională, singura „soluţie“ fiind, im
plicit, aceea a teolo giei apofatice: nu ştim ce este Creaţia, dar putem spune ce 
nu este ea, misterul rămâ nând mereu întreg şi ascuns înţelegerii noastre. După 
cum remarcă bernHart, nota 67, p. 922, augustin circumscrie în discursul 
său două probleme, care se între pătrund: „Mai întâi: Fiinţa temporală provine 
din Fiinţa absolută în afara timpului. actul etern şi atemporal al Creaţiei este 
înţeles in principio, ca temei şi cauză pentru faptul că fiinţa creată există. este 
vorba aici despre extindere şi succesiune (istoria Creaţiei, dezvoltare, schimba
rea formelor), elemente pe care se bazează relatarea scrip turală despre creaţia în 
şase zile. Pe de altă parte, Creaţia, ca act divin, produce tot universul în mod 
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simultan, printrun ictus condendi, literal ‘clipă a întemeierii’ (De Genesi ad 
litteram, IV, xxxiii, 51). Dar chiar şi această ‘clipă’, înţeleasă ca unitate de timp, 
introduce ceva fals în raport cu actul divin al creaţiei, căci nu poate fi echivalată 
cu eternitatea, tot atât de puţin ca şi expresia omenească creavit, ‘a creat’. 
Dumnezeu a creat (la trecut) este o expresie ce vădeşte limitele umanului în 
aceeaşi măsură în care ar faceo şi expresia (la prezent) Dumnezeu creează: 
amândouă sunt împovărate de judecata şi de reprezentarea desemnată de înţe
lesul ‘fără întrerupere’. Se înţelege că nici augustin, în textele sale pătrunzătoare 
şi adesea atât de amplu dezvoltate, nu poate evita această stare precară a omului, 
pentru care fiinţa creată în timp este deopotrivă un semn al Fiinţei din afara 
timpului. În al doilea rând: Pro blema materiei şi a formei trebuie corelată şi ea 
cu categoria timpului. Ca şi în pri vinţa «cerului» (creaţia spirituală, îngerii), şi 
în privinţa «pământului» (materia informă, haotică) se face distincţia între 
materie şi formă; se afirmă […] că produ cerea lor se petrece ‘fără nici un inter
val de timp’, aşa încât materia este anterioară formei doar întro ordine cauzală. 
Se iveşte însă aici, pentru augustin, după cum a remarcat Gilson, o dificultate 
logică majoră: «Căci pentru el orice fiinţă, în măsura în care fiinţează, este bună; 
o fiinţă fiinţează însă doar prin forma sa. aşadar, dacă materia se diferenţiază 
cât de cât de neant, această diferenţiere se petrece doar pe temeiul formei. 
Înseamnă atunci că nu mai avem materie!»“.

 308.  augustin rezumă în continuare rezultatele amplei sale investigaţii asupra pri
mului capitol din Cartea Facerii. acest procedeu pare să fie o reminiscenţă a 
formaţiei sale clasice, dar şi a consistentei sale activităţi didactice. Metoda re
zumării, parţiale sau finale, era practicată frecvent în textele filozofice clasice, 
de exemplu de Platon sau de Cicero. În dialogul de tinereţe De Magistro, un 
întreg capitol, al VIIlea, care este şi cel mai amplu, este dedicat de augustin 
unui astfel de rezumat. Şi acolo, ca şi aici, sunt reţinute principiile şi concluzi
ile esenţiale, renunţânduse la elementele secundare, care ţin de cursul argu
mentării.

 309.  În marele tratat De Trinitate, augustin dezvoltă pe larg toate implicaţiile aces
tor disocieri: în VI, viii, 10, gândirea omului (mens) este definită drept princi
palul său atribut (principale hominis). Prin propriile sale forţe, gândirea omului 
nu este însă în stare să contemple binele suprem şi Lumina supranaturală a 
adevărului divin; de aceea, ea are nevoie să se sprijine pe „dreptatea credinţei“ 
(ius titia fidei), singura care poate elibera resorturile interioare ale contemplaţiei 
spi rituale.

 310.  trimitere la cunoscuta formulă biblică repetată, în Fac. 1:5 şi urm., după fiecare 
act al Creaţiei.

 311.  Cf. Fac. 2:2.
 312.  Ideea că lumea creată există doar în măsura în care este cunoscută de Dumnezeu 

pare să fie ideea centrală a ontologiei augustiniene, după cât de insistent este 
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formulată (vezi, de exemplu, supra, VII, iv, 6: Nulla natura est, nisi quia nosti 
eam – „nici o fiinţă nu există decât prin singurul fapt că o cunoşti tu“). În De 
Genesi ad litteram, IV, xxxiii, 51, această idee e nuanţată astfel: Lumea creată 
ascunde în interiorul ei, ca pe nişte seminţe, ideile lui Dumnezeu (occultae se
minariae rationes); acestea se pot concretiza în forme specifice, în timp, după 
măsuri stabilite de Dumnezeu şi în virtutea unui anumit scop (prorumpunt in 
species debitas suis modis et finibus).

 313.  Cu ajutorul simţurilor.
 314.  Prin intelect.
 315.  După revelarea mesajului hristic. Formula sugerează, prin prezenţa verbu lui 

concipere, o analogie cu naşterea Mântuitorului.
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academia (şcoală filozofică) V, x, 19; V, 
xiv, 25; VI, xi, 19

adam (personaj biblic) I, ix, 14; II, vi, 
14; VIII, ix, 21; VIII, x, 22; XIII, xx, 
28; XIII, xxi, 30

adeodatus (fiul lui augustin) IX, vi, 14; 
IX, xii, 29

africa (provincie romană) V, xii, 22; VI, 
ii, 2; VI, xv, 25; VIII, vi, 14; IX, iii, 
6; XI, viii, 17

alypius (discipol şi prieten al lui augus
tin) VI, vii, 11 şi urm.; VI, xii, 21; 
VII, xix, 25; VII, vi, 13–14; VIII, 
viii, 19 şi 29; IX, iv, 7; IX, vi, 14

ambrozie (Sfântul) prima întâlnire V, 
xiii, 23; predicile sale V, xiii, 23–24; 
VI, i, 1; VI, iv, 6; ~ şi Monica VI, ii, 
2; augustin îl consideră fericit VI, iii, 
3; nu îndrăzneşte să se apropie de el 
VI, iii, 3; scrisoare a lui au gustin că
tre ~ după convertire IX, v, 13; ~ şi 
împărăteasa Iustina IX, vii, 15 şi 
urm.; imnurile scrise de ~ IV, x, 15; 
IX, xii, 32; X, xxxiv, 52; XI, xxvii, 35

anaximenes (filozof presocratic grec) X, 
vi, 9

antonie (Sfântul) VIII, vi, 14–15; VIII, 
xii, 29

anubis (divinitate egipteană) VIII, ii, 3
apolinarie (episcop siriac, ereziarh) VII, 

xix, 25
arie (adepţii lui ~) IX, vii, 15

aristotel (filozof grec) IV, xvi, 28
atanasie (Sfântul) X, xxxiii, 50
atena (locuitori din ~) VII, ix, 15
augustin (Sfântul) originea lui ~ II, iii, 

5; IV, iv, 7; IV, vii, 12; primii ani de 
viaţă ai lui ~ I, vi, 7 şi urm.; copilăria 
lui ~ I, viii, 13 şi urm; ~ la şcoală I, 
viii, 14; ~ pleacă la Madaura II, iii, 
15; ~ adolescent II, i, 1 şi urm.; stu
diile lui ~ la Cartagina III, i, 1 şi urm.; 
pasiunea pentru spectacole III, ii, 2; 
concubinajul lui ~ IV, ii, 2; lectura 
dialogului Hortensius de Cicero III, 
iv, 7; ~ şi maniheismul III, vi, 10 şi 
urm.; V, vii, 12; V, xi, 21 et passim; ~ 
magistru de retorică IV, ii, 2; IV, vii, 
12; ~ la roma V, viii, 14 şi urm.; ~ la 
Milan V, xiii, 23; ~ şi Sfântul am
brozie V, xiii, 23–24 etc.; ~ şi filo zofii 
neoplatonici VII, ix, 13 şi urm.; lec
tura Epistolelor Sfântului Pavel VII, 
xxi, 27; convertirea definitivă la cre
dinţa creştină VIII, xii, 28; IX, ii, 2 şi 
urm.; momentul botezului IX, vi, 14; 
în epoca redactării Confesiunilor X, 
iv, 6 şi urm.

avraam (patriarh, personaj biblic) III, 
vii, 13; IX, iii, 6

babilon (cetate antică în Mesopo ta
mia) II, iii, 8; VIII, ii, 4



884 InDICe De nuMe

Cartagina (cetate antică în africa) I, 
xiii, 22; II, iii, 5; III, i, 1; IV, vii, 12; 
V, iii, 3; V, vii, 13; V, viii, 14; V, xi, 
21; VI, vii, 11; VI, ix, 14; VI, x, 17; 
VII, ii, 3; XII, xvi, 25; X, xxi, 30

Cassiciacum (localitate în apropiere de 
Milan) IX, iii, 5

Catilina (om politic roman)  II, v, 11
Cicero (om politic şi scriitor roman) III, 

iv, 7; VIII, vii, 17
Ciprian (Sfântul) V, viii, 15
Creusa (personaj mitologic) I, xiii, 22

Danae (personaj mitologic) I, xvi, 26
David (rege şi profet în Israel) III, vii, 

13; IX, iv, 8; X, xxxi, 46; X, xxiii, 
50

Didona (personaj mitologic) I, xiii, 
20–21

egipt VIII, ix, 15
egipteni VII, ix, 15; VIII, vi, 14
elpidius (erudit roman antimanihe

ist) V, xi, 21
eneas (personaj mitologic) I, xiii, 20–

22
epafrodit (personaj biblic, însoţitor al 

Sfântului Pavel) XIII, xxvi, 39
epicur (filozof grec) VI, XVI, 26
esau (personaj biblic) VII, vi, 10; VII, 

ix, 15; X, xxxi, 46
eva (personaj biblic) I, xvi, 25; V, viii, 

15; XIII, xiii, 14
evodius (discipol şi prieten al lui augus

tin) IX, viii, 17; IX, xii, 31

Faustus (episcop maniheu) V, iii, 3; V, 
vi, 10; V, viii, 13; V, xiii, 23; VI, xi, 
18

filipeni (locuitori ai cetăţii Filippi) XIII, 
xxvii, 39–40

Firminus (prieten milanez al lui augus
tin) VII, vi, 8 şi 10

Fotinus (episcop de Sirmium, ereziarh) 
VII, xix, 25

galateni (locuitori ai cetăţii Galatia) XIII, 
xiii, 14

Gervasie (Sfântul) IX, vii, 16
greacă (limba) IX, xii, 32; X, xx, 29; 

XIII, xxiii, 33

Hierius (erudit roman de origine siri
acă) IV, xiv, 21

Hippocrate (medic grec) IV, iii, 5
Homer (poet grec) I, xiv, 23; I, xvi, 25
Hortensius (orator roman) III, iv, 7; 

VIII, xvii, 17

Iacob (personaj biblic) III, vii, 13; VII, 
vi, 10; X, xxxiv, 52

Ierusalim IX, xiii, 37; X, xxxv, 56; XII, 
xvi, 23; XIII, ix, 10

Isus Hristos I, xi, 17, III, v, 8 etc.
Ilie (profetul) X, xxxi, 46; XIII, xxvi, 

41
Ioan botezătorul (Sfântul) X, xxxi, 46
Iordan (râu în Palestina) XIII, xii, 13
Iosif (personaj biblic) X, xxxiv, 52
Isaac (personaj biblic) III, vii, 13; X, 

xxxiv, 52
Isaia (profet biblic) IX, v, 13
Italia I, xvii, 27
Iulian (împărat al romei) VIII, v, 10
Iunona (personaj mitologic) I, xvii, 27
Iustina (împărăteasă a romei) IX, vii, 

15

Jupiter (personaj mitologic) I, xvi, 25–
26

Latinus (personaj legendar roman) X, 
xx, 29

Liban VIII, ii, 4

Macedonia XIII, xxv, 38; XIII, xxvi, 39



 indice de nume 885

madaura (cetate în numidia romană) ii, 
iii, 5

manes (sau mani, ereziarh) V, iii, 6; V, 
v, 8; V, vii, 12–13

manihei (membri ai sectei) iii, x, 18; 
iii, xii, 21; V, iii, 3; V, vii, 12; V, x, 
19; V, xiii, 32; V, xiv, 24–25; Vi, i, 
1; Vi, vii, 12; iX, iv, 8

maria (Fecioara) V, x, 20
medeea (personaj mitologic) iii, vi, 11
milan (cetate în italia) V, xiii, 23; Vi, 

x, 16–17; Viii, vi, 15; iX, vi, 14
monica (mama Sfântului Augustin) iX, 

xiii, 37; ~ şi adolescenţa lui Augustin 
ii, iii, 6; ~ îl părăseşte pe Augustin 
din cauza concepţiilor maniheiste iii, 
xi, 19; ~ are un vis premonitoriu iii, 
xi, 19; ~ consultă un episcop cu pri‑
vire la comportamentul lui Augustin 
iii, xii, 21; ~ şi Sfântul Ambrozie Vi, 
ii, 2 şi urm.; ~ încearcă să‑l căsăto‑
rească pe Augustin Vi, xiii, 23; ~ la 
cassi ciacum iX, iv, 8; relatări despre 
copi lăria ~ iX, viii, 17; ~ are un dia‑
log decisiv cu Augustin la Ostia iX, 
x, 23; moartea ~ iX, viii, 17; iX, xi, 
27 şi urm.; rugăciunea lui Augustin 
pen tru ~ iX, xiii, 34

navigius (fratele Sfântului Augustin) iX, 
xi, 27

nebridius (discipol şi prieten al lui 
Augustin) iV, iii, 6; Vi, vii, 11; Vi, 
x, 17; Vi, xvi, 26; Vii, ii, 3; Vii, vi, 
8; Viii, vi, 13–14; iX, iii, 6; iX, iv, 7

neoplatonism (şcoală filozofică) Vii, ix, 
13–15; Viii, ii, 3; Viii, ix, 13 şi urm.

Oreste (personaj mitologic) iV, vi, 11
Ostia (port în apropierea Romei) iX, 

viii, 17; iX, x, 23; iX, xi, 28

Patricius (tatăl lui Augustin) iX, ix, 19; 
iX, xiii, 37

Paulus (proconsul roman) Viii, iv, 9; 
Viii, vi, 14; Xiii, xxv, 38

Pavel (Sfântul) Vii, xxi, 27
Pilade (personaj mitologic) iV, vi, 11
Ponticianus (prieten al lui Augustin) 

Viii, vi, 14–15; Viii, vii, 16 şi 18
Protasie (Sfântul) iX, vii, 16

Roma V, viii, 14–15; V, x, 18–19; V, 
xii, 22; V, xiii, 23; Vi, viii, 13; Vi, 
x, 16; Viii, ii, 3–4; iX, iii, 5

Romanianus (prieten şi protector al lui 
Augustin) Vi, xiv, 24

Sallustius (istoric roman) ii, v, 11
Saul (rege al israelului) Viii, iv, 9
Seneca (filozof roman) V, vi, 11
Simplicianus (preot creştin, apropiat al 

Sfântului Ambrozie); Viii, i, 1; Viii, 
ii, 3–5; Viii, v, 10

Symmachus (prefect al Romei) Viii, i, 
1; Viii, ii, 3–5; Viii, v, 10

Terentius (comediograf latin) i, xvi, 26
Thagaste (localitatea natală a lui Augus‑

tin) ii, iii, 5; Vi, vii, 12
Tobie (personaj biblic) X, xxxiv, 52
Trevi (localitate în Germania) Viii, vi, 

15
Troia (cetate în Asia mică) i, xiii, 22

Valentinian (împărat roman) iX, vii, 15
Venus (personaj mitologic) Viii, ii, 3; 

(planetă) iV, iii, 4
Verecundus (prieten al lui Augustin) 

Viii, vi, 13; iX, iii, 5–6
Vergilius (poet roman) i, xiv, 23
Victorinus, marius (erudit roman) Viii, 

ii, 3–5; Viii, iv, 9
Vindicianus (medic şi om politic ro‑

man) Vii, vi, 8



CuPrInS

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Notă asupra ediţiei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Tabel cronologic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Cartea I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Cartea a IIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Cartea a IIIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Cartea a IVa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
Cartea a Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Cartea a VIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
Cartea a VIIa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287
Cartea a VIIIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
Cartea a IXa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387
Cartea a Xa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437
Cartea a XIa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535
Cartea a XIIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  595
Cartea a XIIIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  661

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  737
Indice de nume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  883


	Introducere
	Viaţa şi opera Sfântului AugustinTabel cronologic
	CONFESIUNI
	Cartea I
	Cartea a II-a
	Cartea a III-a
	Cartea a IV-a
	Cartea a V‑a
	Cartea a VI‑a
	Cartea a VII‑a
	Cartea a VIII‑a
	Cartea a IX‑a
	Cartea a X‑a
	Cartea a XI‑a
	Cartea a XII‑a
	Cartea a XIII‑a

	Note
	indice de nume



