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Cuv!nt 1nainte
la a §asea editie

"' ntre Freud §i Hristos este o carte cu

I un destin aparte. Mai intii, pentru
succesul nea�teptat pe care 1-a avut la
public, fiind reeditata de �ase ori in
�apte ani, intr-un tiraj care acum depa
�e�te 30 de mii de exemplare. In toti a
ce�ti ani, am primit remarci incurajatoa
re de la cititorii cei mai diferiti cu putin
ta, din toate colturile lumii, printre care
se numara preoti, calugari, studenti sau
profesori de psihologie, medici, profe
sori de religie, doctoranzi la universitati
le din strainatate, adolescenti sau oa
meni cu experienta vietii de familie, fapt
care mi-a descoperit cit de variata este
gama cititorilor acestei carti.
Articole separate din carte au fost
preluate, chiar fara �tirea mea, in reviste
protestante, catolice, in publicatii �colare
sau ale unor organizatii preocupate de
5
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recuperarea homosexualilor, devenind
un fel de manifeste care nu mai au ne
voie sa poarte semnatura unui autor.
M-am bucurat, desigur, ca oameni care,
altminteri, au vederi diferite, s-au simtit
reprezentati de aceste articole ale mele.
Acum m-am pomenit in fata unei noi
reeditari, a �asea la numar, �i am simtit
nevoia sa adaug cartii putina greutate,
care sa motiveze mai deplin titlul ei atit
de intrigant. A§a au aparut doua eseuri
noi: ,Valentele freudiene ale artei con
temporane" �i ,Teoria subcon�tientului,
un plagiat tirziu" . Cele doua articole tra
teaza felul in care tezele freudiste se
regasesc in gigantica ma§inarie de mani
pulare a maselor.
Multumesc lui Dumnezeu, Care mi-a
dat zile §i pricepere la scris, cit �i tuturor
celor care s-au rugat pentru mine in
timp ce eu scriam aceasta carte.
Ieromonah SAVATIE BA$TOVOI

De ce se sting luminile
in discoteci?

iecare epoca a insemnat o lupta im
potriva a ceva. Rena�terea a luptat
pentru restaurarea omului, epoca moder
na pentru instaurarea democrapei �.a.m.d.
Dar cea mai interesanta este lupta care se
duce astazi. Ultima lupta a omenirii, poa
te pare ciudat, este lupta cu ru�inea.
Teoria lui Freud despre complexe, pe
care a lansat-o in secolul al XIX-lea, a um
plut imediat mintile multora, de multe
ori fara �tirea �i fara voia lor. Nu �tiu in
ce masura a reu§it Freud sa ne vindece de
aceste complexe, cert este ca el a reu§it sa
creeze un complex nou cu care a infectat
secolul al XX-lea- complexul Freud.
In ce consta acest complex al lui
Freud? El consta in cautarea �i gasirea
obsedanta a unor pricini eliberatoare,
cum ar veni, a unor 11Complexe". Freud
n-a facut decit sa preia nevinovata con-

F
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statare a lui Budha: Viafa este suferinfii,
pentru orice suferinfii existii o cauzii. Insa
Freud merge mai departe, anexind �i ca
uzele acestei suferinte, din punctul lui
de vedere, desigur.
Cauzele suferintei lui Freud sint putin
neobi�nuite. Cu toate acestea ele au reu
�it, in foarte scurt timp, sa devina ni�te
cauze comune. Una din ele este dorinta
baiatului de a se culca cu propria mama �i
a fetei cu tatal (?) complexul lui Oedip ,
iar cealalta e ru�inea care provine din sen
timentul de inferioritate pe care il avem
din cauza unor nereu§ite anterioare.
Obsesia reu�itei in viata pare sa fi gil
sit in vremea noastra o rezolvare atit de
simpla: ,Persevereaza, impune-te! Cum
vrei sa te respecte altii, daca tu insuti nu
te respecti? Invinge-ti timiditatea, cauza
tuturor nereu�itelor!"
Psihologii moderni ofera o multime
de metode de a scapa de timiditate,
aceasta devenind o preocupare centrala
a pedagogiei �colare �i a familiilor ti
nere. Totul pentru a cultiva personalita
tea copilului, pentru a scapa de frustra
rea "comunista", "medievalista", "orto
doxista", cum vreti.
, Insa a ucide in tine sentimentul ru§i
nii inca nu inseamna ca tu 1nsuti nu vei
'

-

-
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mai savir�i fapte de ru�ine. Penibilul re
zulta tocmai din seninatatea cu care ci
neva face lucruri jenante, convins ca face
ceva bun. Dimpotriva, noi avem nevoie
de sentimentul ru�inii pentru a evita sa
ne facem de ris in fata celorlalp. Ru�inea
este cheza�ia demnitatii noastre.
Este curios cum tinarul ,cu tupeu",
care inainte de a se prezenta trebuie sa
spuna o gluma de care ride singur, a in
locuit idealul nobilului tacut �i sobru.
Ace�ti bufoni ai vremurilor noastre, ti
nerii descurcareti, care vind tigari Ia bu
cata sau fac vreo alta afacere micuta, 1i
fascineaza in mod curios pe amatorii de
seriale ieftine. Ce simpatici sint ei cind
nu-�i pot aminti cine a scris Faust sau
spun ca Einstein a scris Sonata Iunii! $i
�titi ce-i face atit de atragatori? Faptul ca
nu se ru�ineaza deloc cind li se spune ca
sint pro�ti.
Eu nu incerc sa inlocuiesc acest ideal
cu eel cre�tin, pentru ca vreau sa fiu citit
pina Ia capat. Dar a� propune sa ne
plimbam putin prin traditiile marilor
culturi, sa vedem daca mai avem vreo
legatura cu vreuna dintre ele.
Sa incepem cu grecii antici, care tre
zesc de obicei multa admiratie chiar �i
9

DE CE SE STING LUMINILE iN DISCOTECI

celor care nu �tiu nimic despre ei. Sa lu
am cea mai buna varianta a barbatului
timpurilor noastre: tinar, cu bani, condu
ce o afacere personala, unul din cei doi
care se intilnesc in lift in reclamele Ia
crema de ghete �i se uita cu invidie la
pantofii celuilalt. Unul din cei care, res
pectind recomandarile psihologului sau,
lncepe intotdeauna primul vorba.
Acum sa ni-llnchipuim pe acest bar
bat al vremurilor noastre nimerit In gra
dina lui Pitagora, uncle lncepatorii tac In
primii trei ani. Se lntelege ca barbatul
nostru, Ia prima lncercare de a se ,pune
In evidenta" , va fi alungat de pitagoreici,
ca un badaran.
Sa-l ducem, dar, pe acest barbat la ta
oi�ti, poate ca acolo 11 vor primi. Dar iata
ca Lao Zi nici macar nu-�i ridica ochii
spre vorbaria noului venit, el �tie ca ,ta
dnd poti spune toate".
L-am dus pe urma la Confucius, dar
�i acesta, vazlnd cit pret pune strainul pe
luciul pantofilor sai, ii spune: J ntelept
este eel care, fiind imbracat in zdrente,
poate sa stea In adunarea celor lmbracati
In haine scumpe, fara sa se ru�ineze"1•
1 Confucius, Analecte, cap. 9 [Despre piistrarea
regulilor], 9, 27, Ed. Humanitas, 1995, p. 170.
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N-am sa eontinui aceasta calatorie,
dar va asigur ca barbatul nostru nu va fi
primit In nici una din culturile popoa
relor lumii. Acest ideal este un produs al
seeoluhii nostru, care la noi a ajuns rela
tiv recent. Un produs al unui continent
lipsit de tradipe, lipsit de religie �i de
eultura, continentul hamburgerilor.
Reclamele pe care le vedem pe strada,
In ziare �j. la televizor, toate te indeamna
sa fii primul, sa fii eel mai bun. Sigur di
indata apare intrebarea: cum sa fie toti
, primul" ? In tradipile tuturor popoare
lor, pentru a deveni eel dintli e nevoie de
multa lupta, trebuie sa te umpli de vir
tup. Acum insa e mult mai simplu. Vrei
sa fii primul? Nici o problema, cumpara
bateriile DURACELL �i fumeaza KENT,
iar daca nu-p. ajung banii, eel pupn ui
ta-te la una din emisiunile PRO TV, toate
iti vor spune ca e�ti primul!
Noua, romanilor, aceasta psihologie
ne este foarte bine cunoscuta de la tigan
cile din strada. Numai ele, pentru a te
eapta, incep sa-ti ,ghiceasca" tot felul de
blonde care se tin de tine, di ai multi
du�mani pe care 0 sa-i infrlngi �i ea 0
sa-ti vina ni�te bani din stdiinatate. Nu
mai ca, daca refuzi sa le dai bani, indata
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te umplu de blesteme §i afli di, de fapt,
e§ti un prapadit §i ca nu te iube§te nici 0
blonda.
Toate aceste laude ale timpului nostru
le primim numai daca vom cumpara
produ sul caruia i se face reclama: cei care
beau bere de cutare marca sint grozavi;
cei care se barbieresc cu un anume fel de
lame sint barbap. adevarap §.a.m.d. Alt
minteri, noi raminem aceia§i romani ,ne
emancipap" care am fost pina la instala
rea PRO TV-ului §i pina la aparitia pe pi
ata a gumei ORBIT. Sigur ca este o tra
uma psihologica foarte putemica.
E§ti gras? Bea FANTA §i toate fetele se
vor indragosti de tine! E§ti pipernicit §i
colegii de clasa iti dau bobirnace cind te
vad? Nu-i nimic, da-te cu after shave
GILLETTE ,pentru barbati putemici"!
E§ti o fire enervanta §i de aceea nu ai
nici un prieten? Incearca ,sensul adeva
ratei prietenii" cumparind un pachet de
tigari ROYALE!
Trebuie sa intelegem de unde aceasta
lupta cu ,timiditatea" §i cu reziduurile
,comuniste " in noile programe §Colare §i
in tot ce vedem §i auzim. Cum altfel s-ar
fi putut vinde unei femei normale din
Romania sau din Rusia o gramada de lu-
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cruri inutile, cum ar fi parfumuri �i cre
me scumpe cit o vadi? Sau cum s-ar fi
vindut ni§te hamburgeri din inlocuitori
sintetici la pretul pe care poti sa-ti cum
peri un pui, dadi nu s-ar fi afi�at mai
inainte pe strada panouri cu portretul
unei tinere femei sub care scrie: Eu sa
"
spal �i sa calc"? "Eu sa rna multumesc
cu putin?" "Eu sa fiu devreme acasa?"?
Societatea de azi cre�te o generatie de
cumparatori: cumparatori de haine,
cumparatori de computere, cumparatori
de carti, cumparatori de contraceptive. E
nevoie de multa atentie pentru a nu ne
transforma intr-un robot comercial care
cumpara fara discernamint lucruri de
care nu are nevoie. Dar mai ales sa fim
atenti sa nu platim pentru aceste lucruri
de nimic cu propriile noastre virtuti, cu
propria, adevarata noastra demnitate.
Pentru a-�i vinde marfa, casele de
moda �i cosmetidi au lansat complexul fe
tei fiirii prieten. Virsta de la care o copila
trebuie sa simta acest complex scade in
raport cu setea de bani a produditorilor,
a�a inclt, fara exagerare, il poti gasi �i la
fetitele de gradinita, de§i, spun unii, in
tr-o forma nevinovata. Unele marfuri s-ar
fi vindut in proportie midi, rna refer in
·
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special la lenjeria intima, ciorapi, bluzite,
fustite, fiind, dar, ni�te ,,unelte de speci
alitate" , insa, o data cu lansarea acestui
complex al fetei fora prieten, ele se vind bine
�i in rindurile copilelor care inca mai au
de sustinut examenul de capacitate.
Deoarece, la aceasta virsta, e normal
ca fetele sa nu dispuna de bani proprii
( de�i unele, ce-i drept, ii dobindesc sin
gure, folosind cu indeminare uneltele
pomenite mai sus), s-a inventat un com
plex �i pentru parintii care contribuie cu
banii, ,complexul parintilor incuiati la
minte". De obicei ace�tia sint ni§te pa
rinti ,rai", care nu-§i lasa proprii copii
sa-§i traiasca viata.
Dar eel mai interesant este cind vin
zatorii de marfuri stranii tin predici reli
gioase. Aceste predici ajung la inima tu
turor tinerilor mai curind decit cele ale
Apostolului Pavel: ,Dumnezeu ne-a ere
at atit de minunati, El ne-a facut barbat
�i femeie §i a sadit in noi atractia unora
catre altii. El ne-a poruncit sa ne iubim Dumnezeu Insu�i este Dragoste! Iubi
ti-va, dar, cit sinteti tineri, cumparind
prezervativele cutare �i contraceptivele
cutare. $i, ca dragostea voastra sa nu se
stinga niciodata, cumpara-i iubitei tale
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aceasta trusa de machiaj �i aceasta cutie
de ciocolata. Incepe chiar acum, tinere
tea nu tine ve�nic...
De fapt, lucrurile stau pupn altfel, fi
rea ne-o spune. De�i pofta a biruit �i a
luat locul mintii, totu�i ne dam seama ca
nu-i chiar bine ceea ce facem. Altfel, de
unde panica studentei careia i s-a spus,
pe neprins de veste, ca i-au venit parintii
�i slnt pe coridor, iar In patul ei nestrins
mai este cineva? Dar �i mai expresiva es
te ru�inea de a se intilni fata cu parintii
baiatului �i invers. Daca nu-i nimic rau
in ceea ce faceti, de ce va ru�inati? Cind
a fost sa . se savir�easca pacatul, pofta a
alungat ru�inea, iar dnd vine timpul sa
marturisim, ru�inea se imbato�eaza.
Poetul Esop, care nu reprezinta tradi
tia biblica, are o fabula extraordinara de
spre ru�ine: Zeus, cfnd fiicu oamenii, rfndui
"

fn fiecare felurite fnclinafii, dar uitii sii le dii
ruiascii tocmai Ru�inea. $i, nemaiavfnd pe
unde sii o a�eze, fi porunci sii intre prin dos.
Ru$inea se supiirii �i se fmpotrivi. Dar Zeus
f�i susfinu cu tiirie porunca �i Ru�inea zise:
"Intru prin dos dacii n-o sii intre �i Eros
prin acela�i Zoe; dacii va intra el, eu voi ie�i".
in aceastii privintii, toti desfrznatii sfnt neru�inafi (Zeus $i Ru�inea).
'

'
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Intentionat am pomenit, �i acum �i
mai sus, de tradipile �i credintele altor
popoare, pentru a nu parea doar un apo
loget nesuferit al cre�tinismului. Virtutile
umane au fost §i ramln acelea�i In toate
timpurile §i la toate popoarele: modestia,
bllndetea, lntelepciunea, dragostea.
Ceea ce ne calauze§te spre virtute, ca
un fir al Ariadnei, este sentimentul ru§i
nii, care, dupa parerea Sfinplor Parinp,
este glasul lui Dumnezeu din noi. Ru§i
nea nu este prezenta la copii, atlta timp cit
ace§tia se afla In starea de inocenta feri
cita, care este dincolo de virtute. Ea apare
insa odata cu primele mi§cari spre pacat,
cind copilul afla ce este binele §i raul.
Fetita care plna mai ieri iti sarea In
brate dnd te vedea, dupa ce a vazut un
film cu triunghi ro�u, ro§e§te §i devine
foarte timida. Aceasta ru§ine este ceea ce
0 opre�te sa ajunga la pacat odata cu
vlrsta, numai daca nu se va potrivi emi
siunilor care o lndeamna sa-§i ,lnvinga"
timiditatea. Aceasta ru�ine ar putea-o
salva ;;i de alte situatii jenante �i, de ce
nu, tragice, redind-o nevatamata viitoa
rei sale familii, copiilor ;;i sotului. "Ru§i
nea femeii opre;;te pacatul", spunea
unul din Parintii pustiei.
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Ru�inea este starea tuturor oamenilor
de dupa cadere. Atunci cind ne lmpotri
vim ru�inii, pentru a savlr�i pacatul noi
ne impotrivim glasului lui Dumnezeu,
care umbla zn racoarea serii �i striga:
Adame, unde e�ti? (Facerea 3, 9).
Noi top am mo�tenit aceasta fire, �i
cei care cred in Dumnezeu, �i cei care nu
cred. Daca vreti, aceasta este o dovada
ca Dumnezeu exista, ca Biblia este adev arata Urmariti i pe tinerii care vin din
provincie la studii in ora�e. Minunati-va
de timiditatea lor, de care rid prezenta
torii emisiunilor de�ucheate de la TV.
Minunap-va de ro�eata din obrajii lor
atunci dnd i�i cumpara un pachet de ti
gari intr-un bar aglomerat. Minunati-va
de modestia cu care stau pe tu�a In dis
cotecile barbare, a�teptind sa vina un
blues, ca sa-�i invite la dans fata de care
s-au lndragostit.
V-ati intrebat vreodata de ce se sting
luminile in discoteci �i de ce ace�ti tineri
se ru�ineaza sa danseze? V-ati intrebat
de ce adolescentele se lnchid In camera
�i se invata una pe alta acele mi�cari ne
fire�ti? V-ati lntrebat de ce studentele
din anullntii nu se dau scoase din came
ra atunci cind l�i vopsesc pentru prima
,

'

.

-
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oadi parul sau i�i schimba freza? Poate
pentru ca sint inca ni�te biete copile, care
n-ar fi facut asta niciodata, dadi nu le-ar
fi cerut-o timpul!
Tinarul traie�te numaidecit un con
flict: pe de 0 parte, toti ii spun ca aceasta
este bine, pe de alta, el simte in adincul
fiintei sale o puternica impotrivire, pe
care nu �i-o poate explica. Glasul laun
tric ii spune ca e o neghiobie ca o multi
me de oameni sa se adune intr-o hala
mare �i sa se mi�te unul in fata altuia; pe
de alta parte, asta-i provoaca placere.
Atunci, pentru a le impaca pe amindo
ua, se sting luminile in discoteci, iar in
cepatorii se ametesc cu vin ca sa-�i alun
ge senzatia penibila. Ramine doar place
rea aceea infrico§atoare, goala.
Incepatorii savir§eSC pacatul cu lumi
na stinsa. Ei nu numai ca se ru�ineaza
unul de altul, dar, fara sa-nteleaga, se
ru�ineaza de blindetea omniprezenta a
Ziditorului. Obiceiul de a stinge lumina
ni se trage de la Adam, care, indata du
pa savir§irea pacatului, a fugit sa se as
cunda la umbra unei tufe din Gradina
Raiului. De atunci noi repetam gestul
bietului Adam.
Noaptea se savir�esc furturile, violu
rile, e vremea prielnica pentru pacat. Tot
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noaptea a ie�it �i luda de la Cina cea de
Taina ca sa-L vlnda pe Iisus, dupa cum
ne descrie Evanghelistul loan: Deci, dupii
ce a luat acela buciifica de piine, a ie�it nu
maidecit. �i era noapte (loan 13, 30) . luda,
merglnd sa-l vlnda pe lisus, tinea In ml
na bucatica de pline pe care Acesta i-o
lntinsese Ia masa. Ca sa lntelegem fru
musetea acestui gest, trebuie sa �tim ca
In traditia iudaica g a z d a lntindea prima
bucatica oaspetelui celui mai iubit. Asta
a vrut sa arate �i Hristos clnd i-a lntins
bucatica lui luda, cu atlt mai mult ca
aceasta nu era o simpla pline, ci plinea
euharistica, adica lnsu�i Sflntul Trup al
lui Hristos, Care S-a jertfit pentru ras
cumpararea noastra, inclusiv pentru
luda. lnsistind asupra acestui amanunt,
Sflntul loan ne atrage atentia asupra gra
dului mare de neru�inare Ia care a ajuns
luda din cauza patimei.
Lupta cu ru�inea este lupta cu noi ln
�ine. Sa nu ne inchipuim ca daca rami
nem fara un picior sau fara ochi ne nu
mim h and icapati iar daca lasam sa ni se
distruga unul din sentimentele de baza
ale fiintei noastre ne vom numi atlanti.
Tot handicapati ne vom numi, d ar ni�te
handicapati monstruo�i, de care nu va
mai vrea nimeni sa lngrijeasca.
,

'

'
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Este infiorator di aceasta lupta cu ru
�inea le reu�e�te celor care o poarta. Da
ca-mi ingaduiti sa rna exprim mai exact,
celui care o poarta, adica diavolului. Da,
este cu putinta sa invingem ru�inea �i 0
data cu ea orice urma a chipului lui
Dumnezeu care este in noi. E nevoie, ce-i
drept, de ceva efort, dar nu e imposibil.
Noi avem puterea �i libertatea de a ne
transforma in ni�te mon�tri care i�i sfir
teca cu raceala proprii copii in numele
unei absurde izbaviri de complexe.
Pentru cei care au capatat obiceiul de
a lupta cu ru�inea exista totu�i o posibi
litate de a �i-1 satisface. Luptati cu ru�i
nea pe care o simtim atunci dnd nu reu
�im sa parem ceea ce am fi vrut in fata
celorlalti, aceasta este o ru�ine pacatoa
sa, izvorita din mindrie. Luptati cu ru�i
nea care ne vine atunci cind trebuie sa
mergem la duhovnic sa ne marturisim
pacatele de care nu ne-am ru�inat cind
le-arn facut. Luptati cu ru�inea veninoa
sa care ne sufoca atunci cind trebuie sa
spunem celuilalt: ,Iarta-ma, n-am avut
dreptate".
in rest, lasati ru�inea sa va �opteasca ce
le ce aveti sa faceti, �i a�a veti scapa de ea.

20

INTRE FREUD $1 HRISTOS

in ceea ce prive�te complexele, aces
tea sint faptele �i gindurile tainice care
ne cresc pe fata �i pe ochi, oricit ne-am
lupta cu ele. Cum vrei sa n-ai complexe
daca te masturbezi, te aprinzi de pofta
cind vorbe�ti cu o fata, e�ti zgircit �i vrei
sa pari mai mare decit e�ti? Lasa-te de
acestea �i vei scapa de complexe. Fa fap
tele luminii, ca Lumina a venit zn lume,
dar oamenii au iubit zntunericul mai mult
decft Lumina, pentru ca Japtele lor erau rele.
Ca oricine face fapte rele ura�te Lumina �i
nu vine la Lumina, pentru ca faptele lui sa
nu se vada. Dar eel care lucreaza adevarul
vine la Lumina, ca sa se arate faptele lui
(loan 3, 1 9-20) .
Sa lepiidiim dar lucrurile fntunericului �i
sa ne zmbriiciim zn armele luminii. Sii um
bliim cuviincios, ca ziua (Romani 13, 12-13).
E cam greu, ce sa faci?! Lumea toata
se transforma intr-o discoteca cosmica.
Luminile sint stinse. Totul este gata. in
intuneric, un glas cunoscut ne striga pe
nume.

"

Intre Freud �i Hristos
(De cite feluri este abstinenta?)
'

cest articol este un dispuns in
tirziat dat unui medic scriitor la
o intrebare foarte discutaHi: cum pop
trai in abstinenta fara sa te dereglezi,
dnd medicina a demonstrat de mult ca
la baza multor boli psihice �i chiar orga
nice, de cele mai multe ori, sta insatis
factia sexuala? Organismul are nevoie
de aceste relatii ca de hrana �i aer. Omul
este parte a naturii �i se supune legilor
acestei naturi, de aceea incalcarea lor nu
poate ramine fara urmari distructive.
Rationament clasic, pe care il �tie toa
ta lumea. Nimic de spus impotriva aces
tei descrieri logice �i, mai ales, demon
strate de practica atlt de indelungata a
medicinei. Despre aceasta citim in revis
te, auzim la televizor, invatam la �coala.
De peste tot sintem bombardati cu re
clame de felul: ,Fa treaba asta de atitea

A
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ori pe zi �i vei fi mai frumoasa! Cei care
fac cutare �i cutare nu imbatrinesc! " $i
altele . . .
Cu totii �tim cum arata u n abstinent,
mai exact, caricatura unui abstinent: are
co�uri pe fata e nervos, chiar isteric, e ti
ranizat de fantasme care ii dau o infati
�are posaca, intr-un cuvint, e un ghem
de complexe.
Acest argument insa e greu de folosit
atunci cind incerci sa i-1 aduci unui ca
lugar tinar, care nu prezinta nici unul
din aceste simptome. Calugarii �i calu
garitele, in majoritatea lor cople�itoare,
sint oameni deosebit de frumo�i, oameni
bucuro�i de viata, impodobiti �i de o
sensibilitate neobi�nuita
Lasati ca �tim noi, au calugaritele
lor, in eel mai rau caz sint toti ni�te ho
mosexuali. "
N-a� vrea acum sa contrazic o parere
atit de raspindita despre monahi �i nici
n-am sa apar dreptul la existenta al mo
nahismului. Vreau sa ne referim pe scurt
�i foarte concret la ceea ce exista. Cert
este ca monahismul exista, indiferent
daca el incalca sau nu legile naturii.
D e aceea raspunsul meu nu este o
aparare, ci o relatare, o povestire d espre
,

.

,

23

INTRE FREUD $1 HRISTOS

un fenornen care exista de la sine pe par
cursu! a 2000 de ani, depa�ind cu gratie
legile biologiei.
Da, ornul are instincte, Freud are
dreptate. Are dreptate, intr-o oarecare
rnasura, �i Darwin. Ornul este robul
acestor instincte, el �i le satisface cu o
sete anirnalica. Eu insurni am cunoscut
oarneni dereglati din cauza insatisfactiei
sexuale, fernei cu par pe git §i cu ochii
aprin§i de o pofta neshipinita. Toate
aceste lucruri sint adevarate §i eu nu am
nici un rnotiv sa contrazic practica rnedi
cala. Pentru a sustine traditia Bisericii
noastre nu am nevoie sa distrug adeva
rurile �tiintei. Dirnpotriva, eu le voi fo
losi in discursul rneu, pentru ca ele sint
§i adevarurile rnele.
Intr-adevar, daca Il darn afara pe
Durnnezeu din Univers, a�a cum au fa
cut Freud §i Darwin, daca punern rnoar
tea drept hotar al vietii ornene§ti, atunci
ornul este un sirnplu animal rational,
care se na§te, cre�te, lasa urrna§i �i rnoa
re. Un exemplar sanatos al speciei trebu
ie sa indeplineasca toate aceste conditii,
el trebuie sa fie 0 veriga de legatura intre
generatii. In acest tablou, calugarii �i ab
stinentii sint ni�te verigi rnoarte, corpi
paraziti care incalca arrnonia naturala.
·
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Omul crescut in acest spatiu inchis, ti
ranizat de iminenta mortii, omul care
vede oameni bolnavi �i batrini are moti
ve sa ancoreze in aceasta teorie. El �tie ca
s-a nascut, s-a vazut crescind, vede ca e
stapinit de porniri organice �i de aceea
ere de.
Anume credinta determina reactiile §i
starea omului.
Freud §tia foarte bine aceasta cind
aplica metoda sa de sondare a trecutu
lui. El avea nevoie de amintirile �i obse
siile pacientului, pentru . . . pentru a-i
construi acestuia o poveste vrednica de
crezare! Din aceste imagini §i obsesii,
poate chiar fara nici o legatura pentru
pacient, Freud asambla o credinta. Cre
dinta era cu atit mai U§Or de acceptat, cu
cit ea se compunea din elemente foarte
familiare, dar pline de mister. In felul
acesta, pacientul i�i recapata coerenta in
gindire, iar coerenta il Hicea sanatos.
Exista in viata omului lucruri famili
are, lucruri noi, placute sau nepHicute, �i
lucruri �ocante. Totul depinde de tradi
tia in care a fost educat. Educatia deter
mina in foarte mare masura reactiile
omului, nu doar pe cele psihice, ci chiar
�i pe cele organice.
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De exemplu, imi vine in minte o intim
plare povestita de ni�te prieteni care au
lucrat la taiat padure undeva, in Astra
han. Se �tie ca populapa ba�tina�a de aco
lo maninca dini. Nimerind odata la o d
na, au mincat �i ei pe saturate, fara sa �tie
ce marunca, �i se intelege ca le placuse.
Numai ca atunci cind li s-a spus ce au
mincat, au dat buzna afara �i au vomitat
tot. Organismul primise hrana, dar psihi
cul, din cauza educapei sale, a expulzat-o
cu furie, incaldnd nevoia fireasca de hra
na pe care o simtise organismul.
Acela�i lucru se intimpla $i in cazul
nevoilor sexuale. Un om educat intr-o
societate prin excelenta freudiana, cum
este a noastra, e firesc sa resimta simp
tomele descrise de savantul vienez.
Dereglarile metabolice pe care le are
abstinentul descris de Freud �i de medi
cina postfreudiana nu au neaparat ni�te
cauze organice, ci, in primul rind, psi
hice. Am cunoscut �i inca mai cunosc
persoane cu probleme afective, carora
medicii le recomanda o viata sexuala
mai intensa. Insa lor nu le-a cazut nici
parul de pe git, nu au scapat nici de de
presii �i nici nu �i-au imbunatatit relati
ile cu ceilalti . Dimpotriva, dupa ce au
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ajuns sa duca lucruri din casa, aur �i
bani pentru a-i plati pe adolescentii de
cartier ,pentru tratament", o persoana
din cele cunoscute s-a sinucis. Cred ca
sint foarte multi care sfir�esc astfel, nu
detin statistici.
Credinta medicilor atei in aceasta ipo
teza a vindecarii prin sex cunoa�te exa
gerari de co�mar, eel putin in Romania .
In unele case d e bolnavi psihic pacientii
sint eliberati sa se imperecheze ca ani
malele, iar la o vreme chirurgii vin �i
chiureteaza bietele bolnave. Ma gindesc
In ce masura aceasta metoda de tratare
este mai ,umana " dedt abstinenta.
Nu lipsa contactelor organice �i depo
zitarile seminale 11 nenorocesc pe bietul
pacient, ci lipsa afectivitatii. Tot Freud a
constatat ca ace�ti melancolici instrainati
se masturbeaza foarte mult, deci, intr-un
fel sau altul, i�i indeplinesc nevoile fizio
logice. Totu�i aceasta nu le treze�te setea
de viata, nu-i tamaduie�te de boala lor.
Daca s-a constatat �i o remediere tempo
rara dupa acest gen de ,tratament" (se
�tie ca medicii creeaza cupluri de paci
enti pentru a�a ceva), este pentru ca cei
doi sarmani, batjocoriti in acest fel,
poate ca �i-au unit �i sufletele, dincolo
'
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de aceasta animalica �i trista descarcare
seminala, adica au cunoscut un inceput
al dragostei, pe cit era cu putinta.
Pentru a intelege paradoxul abstinen
tei fericite a monahilor trebuie sa sepa
ram mai intii lumea in doua. Exista un
spapu al lui Freud, spatiu in care traie�te
societatea contemporana, �i spapul lui
Hristos, in care convietuiesc toti sfinpi de
la inceputul istoriei �i pina la sfir�itul ei.
Spatiul lui Freud este un spatiu in
chis, pe de o parte, de misterul na�terii,
pe de alta, de absurdul �i iminenta mor
tii. Inauntrul acestei cocoa;;e morbide
omul are Ia indemina foarte pupne pla
ceri, in schimb are o multime de fobii:
frica de moarte, frica de boala, de batri
nete, de saracie, frica de a ramine singur.
Privita din acest unghi, viata omului
este o absurditate dureroasa, pe care el,
omul, trebuie sa o prefaca in ceva frumos.
De aceea omul se leaga de orice prilej de
placere pe care i-1 ofera viata: placerea se
xuala, cea mai putemica dintre toate, pla
cerea de a crea obie cte frumoase, placerea
de a cunoa�te cit mai multe, pina la place
rea banala de a minca gustos.
Este interesanta din acest punct de
vedere evolutia hedonismului grecesc,
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explicata de savanti precum Mircea Elia
de sau Walter Otto.1 Grecii nu erau un
popor areligios, cum este omul lui
Freud, adica lor nu le erau straine cre
dinta in ve�nicie �i in interventia pute
rilor supranaturale. Pur �i simplu, zeii in
care credeau grecii nu erau ni�te filan
tropi, adidi nu compatimeau suferintele
muritorilor, nu-i sustineau. Ba dimpo
triva, atunci dnd Prometeu, un zeu mi
nor, a dorit sa duca focul oamenilor,
Zeus 1-a pedepsit crunt, legindu-1 de o
stindi unde vulturii aveau sa-i ciupeasca
ficatul, care se refacea peste noapte,
pentru a fi devorat la nesfir�it. Ace�ti
oameni cuprin�i de deznadejde, pe care
o amplifica �i credinta lor intr-un destin
neschimbabil, dincolo de care ii a�teptau
flacarile Hadesului, au hotarit sa-�i tra
iasca placerile aici, pe pamint. A�a s-au
inmultit teatrele, orgiile dionisiace, jocu
rile olimpice.
Omul lui Freud, care este orice om
care se uita astazi cu indntare la televi1 Mircea Eliade in Istoria credinfelor �i ideilor
religioase, vol. I; Walter Otto in Zeii Greciei- Ima
ginea divinitiifii In spiritualitatea greacii, Ed. Huma
nitas, 1995.
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zor, are ;;i mai multe ·motive dedt grecii
antici ca sa-;;i ceara d r eptul la placere.
Dupa o na;;tere impotriva voii sale, omul
este aruncat intr-o lume plina de ne
dreptate, este obligat sa faca lucruri care
nu-i plac, ca pina la urma sa imbatri
neasca ;;i sa moara.
Cea mai putemica placere, spre care,
dupa opinia aceluia;;i Freud (fara indo
iala, intemeiaHi), a aspirat inca din copi
larie, i se arata omului ca o oaza elibera
toare. Aceasta este placerea sexuala, im
podobita cu ghirlandele unei mistici mi
nore, in eel mai bun caz, cum sint unele
credinte orientaliste.
Aceasta placere devine un scop, dar ;;i
un criteriu de apreciere. Un barbat este
mai barbat in masura in care este !neon
jurat de femei, ;;i femeia este mai femeie
in masura in care este inconjurata de
barbati. Intr-un cuvint, a trai inseamna
a-ti satisface nevoile fiziologice.
Este firesc ca tinarul care, din anumite
motive, nu are acces la aceste placeri sa
se simta un neimplinit, un de;;eu.
Aceasta stare il roade ;;i il cufunda in ia
dul melancoliei ;;i al inutilitatii El i;;i
creeaza o lume a gindurilor sale ascunse,
in care este un erou, are motocicleta §i
'

.
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bani. El nu se odihne�te niciodata, din
apele tulburi ale imaginatiei lui aprinse
chipuri de sirene il due spre tarimurile
negre ale bolii.
lata cauza imbolnavirii omului lui
Freud: sentimentul propriei inutilitati �i
neimpliniri, amenintat de apropierea in
transigenta a mortii, �i nu banala nesa
tisfacere a necesitatilor fiziologice.
Calugarii nu sufera de nici unul din
aceste complexe. Universul lor are o cu
totul alta configuratie. Calugarul ideal
nu are con�tiinta trecutului �i a viitoru
lui, ci doar a prezentului, un prezent de
o clipa. Dincolo de aceasta clipa incepe
ve�nicia.
Nefiind din aceasta lume, avind cre
dinta nestramutata ca pamintul este doar
o camera de hotel inchiriata, pe care o va
abandona foarte curind, calugarul are 0
existenta mai degraba extracorporala de
cit corporala, dupa cum scrie §i Sfintul
Apostol Pavel: Jar dadi Hristos este fn voi,
trupul este mort pentru piicat; iar Duhul, vi
afii fntru dreptate (Romani 8, 10). Ciici legea
duhului viefii fn Hristos Iisus rn-a eliberat de
legea piicatului �i a morfii (Romani 8, 2).
Drept aceea, frafilor, nu sfntem datori tru
pului, ca sii viefuim dupii trup (Romani 8,
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12) . Locuinta, hrana, precum �i toate ln
deletnicirile reprezinta �i lntretin acest
mod de vietuire, denumita ,,lngereasca" .
Pentru a nu mai purta grija trupului,
calugarii nici macar nu-�i mai taie parul
�i barba, iar ascetii din vechime nici
nu-�i spalau trupurile. In orice caz, grija
pentru trup este redusa la minim, atlt dt
sa-i pastreze sanatatea �i capacitatea de
lucru . Rlnduielile monahale prevad ca
monahii sa doarma lmbracati In straiele
In care umbla �i ziua (sau macar in ace
la�i fel de straie, straiele monahale ),
avlnd mijloacele lncinse cu curele de pi
ele, ca ni�te osta�i intotdeauna gata pen
tru moarte. Asta ii ajuta sa se indepar
teze de obsesia trupului.
Pe seama conditiilor neigienice " ale
"
modului de viata al ascetilor cre�tini
s-au facut intotdeauna glume de catre
necredincio�i. Ateii sovietici . foloseau
acest aspect in predicile lor pentru a do
vedi inumanitatea religiei cre�tine, care
necinste�te demnitatea individului in
numele unui Dumnezeu absurd �i sadie,
Care asista cu placere la umilirea faptu
rii Sale. Citi insa dintre cei care cred ast
fel au avu t ocazia sa cunoasca sau macar
sa vada un ascet adevarat?
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Trupurile acestor oameni nu emana
mirosul neplacut al necuratiei, cum ar fi
firesc. Eu am avut bucuria sa traiesc
linga un astfel de biHrin, care a murit la
virsta de 97 de ani. Nu am cunoscut per
sonal, dar un calugar demn de incredere
(care, de altfel, este absolvent al Faculta
tii de medicina din Bucure�ti) mi-a po
vestit despre un astfel de batrin ,nespa
lat " dintr-o manastire din Romania ca,
atunci cind i-a sarutat mina, mina ba
trinului mirosea a trandafir. Cel care
mi-a povestit inca nu era pe atunci calu
gar �i zicea ca nici nu prea ar fi vrut sa
i-o sarute, vazindu-1 a�a ciufulit, intr-o
chilie plina de paianjeni, mai ales ca ba
trinul nici nu era preot, ci doar diacon.
Dupa ce au ie�it, il:intrebase pe prietenul
care 11 adusese, devenit �i el calugar,
daca ii facusera baie batrinului, ca miro
sea a�a frumos. Acela ii raspunsese ca
batrinul nu se mai spala de zece ani. Mil
sura acestui batrin era a�a incit, la vreme
de seceta, aducea ploaia cu rugaciunile
sale.
Ceea ce face ca trupul sa miroasa urit
sint patimile, care lucreaza �i emit du
hoarea mortii. Trupul indumnezeit prin
lucrarea harului poate sa raspindeasca
mireasma nefireasca, mireasma pe care
33
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o simtim In preajma moa�telor sfintilor.
Deci, daca trupurile sfintilor, moarte de
sute de ani, altele de aproape doua mii
de ani, pot mirosi atlt de frumos, nu e de
mirare ca, fiind In viata ele miros la fel.
Despre parintele Efrem Katunakiotul,
contemporanul nostru, se spune ca une
ori, atunci dnd vorbea, izvora din gura
buna-mireasma.
Dar ca sa fiu mai u�or de lnteles, am
sa folosesc un exemplu mai familiar �i
mai simplu de verificat. Taietorii de
porci, de tauri sau de berbeci �tiu foarte
bine ca masculii pre v azu ti pentru taiere
trebuie castrati din timp, pentru a salva
carnea de mirosul specific. Acest miros
nu este o urmare a mur d ariei animalului
�i nici nu poate fi lnlaturat prin spalare,
ci este rezultatul lucrarii hormonale. Oa
menii despatimi ti, calugarii sfinti despre
care vorbim, deoarece au curmat In ei
orice dorinta �i mi�care a carnii, �i-au
salvat trupurile de duhoarea patimilor,
pe care altii nu �i-o pot lnlatura nici cu
cele mai scumpe sapunuri �i parfumuri.
Ocupatia principala a calugarului este
curmarea fanteziei, a oricarei imaginatii
omene�ti, chiar �i a celor bune, pentru a
,

.
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face loc harului Duhului Sfint. De aceea
dilugarul inaintat in virtuti practic nu
are dorinte personale, deoarece nu mai
triiie�te el, ci Hristos zn el (Galateni 2, 20),
ca unul care nu are nici trecut, nici vii
tor, ci are doar presimtirea fericita a ve�
niciei, mai bine zis traie�te ve�nicia. Tra
ditia isihasta ne pune in fata tomuri de
literatura care descriu etapele lnaintarii
spre o astfel de viata.
In aceste conditii, abstinentul pentru
Hristos este protejat de factorii care ii
pot produce traume organice �i psihice.
Fantasmele, care intretin �i amplifica su
ferinta omului lui Freud, in cazul asce
tului ortodox sau lipsesc cu desavlr�ire,
sau au o durata efemera, incapabila sa
abata vointa de la tinta ei principala, ca
re este Hristos.
Pentru a curma cu desavir�ire fantas
mele, traditia ascetica ortodoxa, spre de
osebire de cea romano-catolidi, opre�te
orice fel de incercare de a-ti inchipui pi
na �i lucrurile aparent dumnezeie§>ti,
cum sint infrico�atoarea Judecata, Hris
tos pe tron sau Hristos pe Cruce. ,Cel ce
nu vede nimic la rugaciune, spune Sfin
tul Simeon Noul Teolog, II vede pe
Dumnezeu. " Prin acest exercitiu neintre35
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rupt, cu participarea Duhului Sfint, asce
tul ajunge sa nu mai aiba nici vise, adica
i;;i poate controla pina ;;i mi;;carile sub
con;;tiente din timpul somnului. Se in
telege de ce un astfel de om i;;i contro
leaza foarte u;;or impulsurile atit de
brutale ale poftei trupe;;ti, curmindu-le
cu desavir;;ire.
Lupta cu patimile nu se face oricum ;;i
nu reu;;e;;te oricui. Dimpotriva, sint foar
te putini, chiar ;;i dintre monahi, cei care
ajung la culmile descrise mai sus. Asce
tul este, in primul rind, un cunoscator
desavir;;it al sufletului omenesc, un
mare psiholog ;;i chiar psihiatru. Pentru
a ajunge la aceasta cuno;;tinta, el studi
aza tratatele de 0 precizie uluitoare ale
inainta�ilor, care sint cuprinse in cartile
Sfintilor Parinti, de;;i fara vietuirea linga
un calugar incercat este aproape impo
sibil ca cineva sa priceapa cele scrise in
carti.
Nici un ignorant nu poate patrunde,
dar mai ales nu se poate mentine in
acest spatiu periculos al fecioriei pentru
Hristos. Dovada sint multele cazuri de
nebunie in care cad cei care fac aceasta
fara calauzitori iscusiti, mai ales cei din
rindul mirenilor care incearca sa-i imite
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pe d ilugari dupa ce au citit, fara sfatuire,
cartile care s-au lnmultit astazi. Dintre
ei, lntr-adevar, slnt mul ti mlhniti, chinu
ip cumplit de melancolie �i irascibilitate,
care slnt fructele inevitabile ale patimei
curviei. Dar asta se lntlm pl a nu pentru
ca. fecioria este imposibila, ci pentru ca ei
o practi ca incorect
Omul singur nu poate sta In fata aces
tui ocean dezlantuit, cii iubirea ca moartea e
de tare §i ca iadul de grozavii este gelozia (Gn
tarea Gntarilor 8, 6). De aceea nici nu este
u�or sa explici fenomenul abs tinentei feri
cite unui necredincios, care nu poate ad
mite lucrarea Duhului Sfint 1n oameni.
Ascetul are configurapa somatica �i psihi
ca a oricarui alt om, deci este vulnerabiL
El este lnsa protejat, ca sub un clopot, de
harul Duhului. Toate nevointele lui au
rostul de a atrage acest har sau de a nu-l
lndeparta dupa ce 1-a dobmdit. Mai con
cret, nevointele au ca scop smerenia pe
care Dumnezeu nu o va urgisi (Psalmul 50,
18), adica nu o va para s i, starea de golire
�i purificare In care Se sala�luie�te Dum
nezeu pentru a restabili ill noi eul curat al
lnniului Adam �i chiar al lui Hristos.
Pacatul nu este In firea noastra cea
adevarata, ci a patr uns In noi ca blestem
.

�
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pentru cadere. Instinctul sexual a fost
sadit de Dumnezeu in noi pentru condi
tiile vietii actuale, ale mortii, pentru per
petuarea speciei. Sfintul loan Gura de
Aur spunea ca, daca nu ar fi fost maar
tea, nu ar fi fost nevoie nici de casatorie.
Aceasta lege insa nu mai este valabila
pentru cei care vor sa traiasca dupa le
gea cea dintii a fecioriei paradisiace, in
care vom rena�te in ziua invierii. Dar,
de�i mintea intelege aceasta, trupul se
impotrive�te, urmind cu fidelitate pres
criptiile blestemului. Ciici viid fn miidula
rele mele o altii lege, luptfndu-se fmpotriva
legii minfii mele $i Jiicfndu-mii rob legii pii
catului, care este fn miidularele mele. Om ne
norocit ce sfnt! Cine mii va izbiivi de trupul
morfii acesteia? Deci, dar, eu fnsumi, cu min
tea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu
trupul, legii piicatului (Romani 7, 23-25).
Sofocle se pare ca a simtit �i el sufe
rinta de pe urma acestei legi straine din
trupul nostru. Faptul ne este relatat de
Platon in Republica: Odatii, am fast de Jafii
cfnd cineva 1-a fntrebat pe poetul Sofocle:
,Cum stai, Sofocle, cu pliicerile iubirii? Mai
pofi oare sii te bucuri de o femeie?" Poetul
i-a riispuns: ,Nu vorbi cu piicat, omule! Cu
adfncii mulfumire am sciipat de iubire, de
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parcii a$ fi fugit de un stiipzn smin tit $l
siilbatic. "1
Fara a fi cre�tin, marele poet a expri
mat in felul sau ceea ce va vorbi mai tir
ziu Apostolul Pavel romanilor: Au nu
;;tifi cii celui ce vii dafi spre ascultare robi,
szntefi robi aceluia ciiruia vii supunefi: fie ai
piicatului spre moarte, fie ai ascultiirii spre
dreptate (Romani 6, 16).
Aceasta lege a trupului a devenit po
sibil de invins doar odata cu venirea lui
Hristos. In Vechiul Testament, fecioria
era cu neputinta, din cauza ca lanturile
mortii inca nu fusesera sfarimate �i ha
rul inca nu se revarsase deplin, cum s-a
revarsat in ziua Cincizecimii.
Numai cu puterea acestui har este po
sibiHi fecioria fericita, ferita de orice boa
la �i mihnire. $i daca de la Hristos incoa
ce istoria a numarat milioane de calugari
�i dilugarite care au lnvins firea, ceea ce
nu a fost de la lnceputul lumii plna
atunci, este un prilej de a crede ca
moartea �i lnvierea lui Hristos pentru
noi n-au fost o poveste.
Insa, chiar �i In numele lui Hristos,
de multe ori fecioria e�ueaza. Ceea ce
1 Platon, Republica, Opere, val. V, Ed. $tiintifi
di ;;i Encicloped idi, Bucure;;ti, 1986, I, pp. 82-83.
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arata greutatea acestei nevointe mai
presus de fire, arata ca fecioria are legi
le ei �i ca ea nu se da oricui, ci este un
dar nepretuit, care se da pe llnga alte
nenumarate virtuti .
In Lavsaicon-ullui Paladie, o carte din
secolul al IV-lea, se aduce o pilda de ab
stinenta incorecta, neplacuta lui Dumne
zeu: Am cunoscu t iarii§i zn Ierusalim o fe

cioarii care §ase ani a purtat u n sac §i a triiit
znchisii, neprimind n imic din cele ce-i pu
teau pricinui o pliicere. La urmii, prinsii de o
mzndrie covzr§itoare, sfir§i prin a ciidea. ?i,
deschizznd fereastra, a primit pe eel ce o ser
vea §i s-a zmperecheat cu el, deoarece nu §i-a
fiicut nevoinfa potrivit voinfei §i iubirii lui
Dumnezeu, ci pentru a se ariita pe scena
omeneascii, ceea ce are zn ea voinfa putredii
de slavii de§artii. Ciici, stiipznitii de gzndurile
ei, a fost dusii la disprefuirea altora, neavznd
ca piizitoare znfrznare"1•
Aceea�i soarta o au �i monahii care
dispretuiesc femeile �i casatoria, precum
�i cei care ii privesc pe mireni ca pe ni�te
cre�tini de calitate inferioara. Ace�tia,
daca nu-�i corecteaza prin nevointe con1

Paladie, lstoria Lausiacii (Lavsaicon) - Scurte bio

grafii de pustnici, E.I.B.M.B.O.R., 1n traducerea Pr.

Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Bucure§ti, 1993, p. 65.
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ceptiile, sfir�esc prin a padisi manasti
rea, devenind ei in�i�i acei mireni pe
care ii nesocoteau. Cei mai multi dintre
ei nu se mai intorc niciodata la Hristos.
Fecioria e posibila numai insotita de
blindete �i dragoste, numai in diutarea
sincera a desavir�irii dumnezeie�ti, aco
lo de unde a fugit orice dezamagire sen
timentala �i repulsie fata de viata. Fecio
ria este rodul intensitatii vietii din noi,
fecioria este setea nepotolita de frumos
�i libertate. Ea, dupa cuvintele Sfintul
loan Gura de Aur, are nevoie de o ener
gie teribila §i de nervi de otel. Parerea ca
manastirile sint pline de misogini, de
impotenti §i de prostanaci care nu au ce
minca acasa este la fel de ridicola dupa
cum �i suna. In manastirile cu traditie
exista un sinod al fratilor mai mari, care
il cerceteaza pe noul venit �i nimeni din
cei care inainteaza astfel de motive pen
tru abandonarea vietii lume�ti nu este
primit in ob�te �i cu atit mai mult nu
este tuns monah. Nu sint primiti in ob�te
nici cei cu probleme psihice. Pentru a fi
monah e nevoie de multa sanatate, in
primul rind de echilibru sentimental.
Dadi fecioria in sine, fara Hristos, ar fi
ceva, atunci nu s-ar explica suferinta pe
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care o au impotentii sau castratii. Se spu
ne di Origen s-ar fi castrat ca sa scape de
patima aceasta, insa nu a facut decit
sa-�i inmulteasca suferinta. Pacea nu sta
in trupul nostru, ci in miinile lui Hristos.
E adevarat ca au existat secte desprinse
din trunchiul cre�tinismului care, in
telegind gre�it cuvintele Mintuitorului1,
se castrau. Pe unii ca ace�tia ii cearta
chiar Apostolul Pavel: 0, de s-ar tiiia de
tot cei ce vii riizvriitesc! (Galateni 5, 12).
loan Gura de Aur crede di aici Apos
tolul se refera la cei care, din prostie, se
castrau pentru a scapa de patima tru
peasca, fapt pe care il condamna Biseri
ca: ,Cind spune [Mintuitorul]: S-au focut
pe ei zn�i�i eunuci nu vorbe�te de taierea
madularelor - Doamne fere�te! -, ci de
taierea gindurilor celor rele. ca. bleste
mat este eel ce-�i taie madularul . . . $i pe
buna _dreptate! Unul ca acesta este un
uciga§; da prilej sa fie hulita creatia lui
Dumnezeu, deschide gurile maniheilor
�i savir�e�te aceea�i faradelege ca �i pa1

Sint eunuci care din pintecele maicii lor s-au

niiscut a�a; �i sint eunuci care au fost fticufi eunuci de

oameni; �i sint eunuci care s-au fiicut pe ei in�i �i
eunuci pentru impiiriifia cerurilor (Matei 19, 12).
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ginii care se ciuntesc. Taierea madulare
lor a fost dintru inceput fapta unei lu
crari diavole§ti �i a unei uneltiri drace�ti,
ca sa defaime opera lui Dumnezeu �i sa-l
poceasca pe om; ca sa puna totul pe sea
rna naturii madularelor �i nu a vointei
libere" 1 •
Calugarii �tiu foarte bine c a oamenii
au nevoie de relatii sexuale, caci pofta
este �i buna �i rea, dupa cum spune ace
la�i sfint: , ;ii minia §i pofta sint innascu
te in firea omeneasca, ( . ) [�i] amindoua
ne sint folositoare: minia, ca sa-i pedep
sim pe cei rai §i sa-i indreptam pe cei
care se uita urit [�i sa folosim energia
miniei in lupta noastra impotriva paca
tului n . n . ], iar pofta, ca sa dam na§tere
la copii, pentru a continua neamul ome
nesc prin astfel de mo�tenitori " 2•
Cei care au duhovnici la manastiri
�tiu ca de multe ori calugarii sint chiar
mai ingaduitori cu canoanele decit pre
otii mireni, deoarece ei �tiu ce inseamna
. .

-

Sf. loan Guri:i de Aur, Scrieri, Partea a treia,
Omilii Ia Matei, trad. Pr. Dumitru Fecioru,
E.I.B.M.B.O.R., Colectia PSB 23, Bu cure�ti, 1994,
pp. 720-721 .
2 Ibidem, p. 21 9.
1
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sa te lupti cu o patima. Odata au adus la

avva Ammona o fata av'ind 'in p'intece §i i-au
zis lui: , Cutare au facut lucrul acesta, da-le
lor canon, adica pedeapsa pentrit pacat! " Jar
el, fac'ind semnul crucii pe p'intecele ei, a po
runcit sa i se dea §ase perechi de cear§afuri,
zic'ind: ,Nu cumva, merg'ind, sa nasca §i va
muri sau ea, sau pruncul §i nu va afia cele
de 'ingropare ". Jar p'ir'i§ii ei i-au zis lui: , De
ce ai facut aceasta ? Da-le canon ! " Jar el a zis
lor: , Vedefi, frafilor, ca aproape este de moa
rte §i ce pot eu sa fac? " $i a slobozit-o pe ea
§i n-a 'indraznit biitr'inul sa os'indeasca pe
nimeni "1•
Apostolul Pavel arata aceea�i compa
timire: Caci §tim ca toatii fiiptura !mpreuna
suspina ?i 'impreuna are dureri pfna acum.
$i nu numai atft, ci §i noi, care avem pzrga
Duhului, §i noi 'in§ine suspinam 'in noi, a§
teptlnd 'infierea, rascumpararea trupului
nostru (Romani 8, 22-23).
Traind pentru ve�nicie �i in ve�nicie,
ascetul ortodox nu este lipsit de nici una
din bucuriile celor casatoriti. El nu poate
fi considerat nici o veriga rupta din lan
tul generatiilor, care nu lasa in urma lui
1 Patericul Egiptean, ,Pentru Avva Ammona",
cap. 8.
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urma�i. Trihnd pentru un Dumnezeu
spiritual, intr-un univers spiritual, calu
garul na�te in chip spiritual fii duhovni
ce�ti, pregatindu-i pentru ve�nicie. Nu
marul fiilor nascuti de un calugar depa
�e�te cu mult posibilitatile de a na�te ale
parintilor biologici, caci dilugarii nu
doar ca nasc sute �i mii de fii in timpul
vietii lor, ci �i dupa moarte, raspunzind
la rugaciunile credincio�ilor, nasc nu
numai duhovnice�te, ci, prin rnijlocirile
lor inaintea lui Dumnezeu, dezleaga
pintecele ferneilor sterpe, fikindu-se pe
drept cuvint pricinuitori chiar �i ai na�
terii biologice. De aceea lurnea ii nume�
te , parin ti " .
in afara de aceasta, roadele abstinen
tei sint in vazul tuturor. Calugarii sint
longevivi, intotdeauna proaspeti, foarte
spirituali �i senini. Duhovnicii buni slnt
intotdeauna inconjurati de multime de
tineri, de regula studenti, care vin sa-i
asculte �i sa se desfateze duhovnice�te
impreuna cu ei. Ace�ti batrini sint iubiti
de copii, de oarnenii sirnpli de la sate �i
de profesorii universitari. La ei gasesc
un cuvint de rnlngl:iere femeile batute de
barbatii lor, la ei alearga copiii parasiti
de parintii biologici, sub epitrahilul lor
45
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vechi piing sarmanele studente ranite de
avorturi, ba�ocorite de iubitii lor. De�i
au renuntat la viata de familie, ei refac
familii distruse, ii redau pe copii parinti
lor lor, ii impaca pe tinerii indragostiti.
Mii de pelerini calatoresc zilnic pentru
a-i vedea pe ace�ti abstinenti fericiti.
Imperecherea nu este nici hrana �i
nici aer, fara de care nu poate avea loc
schimbul de elemente necesare pentru
intretinerea vietii in trupul omenesc. Ea
nu este ceea ce-i lipse�te trupului, ea este
simplul act prin care Dumnezeu a lasat
sa se prelungeasca viata pe pamint.
Copiii traiesc in chip fericit lipsa rela
tiilor sexuale, stare spre care ne indeam
na sa ne indreptam Mintuitorul. Aceasta
este starea initiala a protoparintilor
Adam �i Eva. Aceasta este starea spre
care tind, prin modul lor de viata, calu
garii ortodoc�i, impotrivindu-se ginduri
lor patima�e, care sint pricina oricarei
boli �i tristeti.
Abstinenta este cea care ne face ase
menea lui Hristos, asemenea lui Dumne
zeu, de aceea ea da celui care o practica
sentimentul unei inalte demnitati. Absti
nentii in numele lui Hristos fac aceasta
din voia lor libera, ei nu sint siliti de cir46
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cumstante �i de aceea nu pot fi compa
rati cu frustratii lui Freud.
Ei au avut ce pune in loc, ei au cunos
cut din practidi ce inseamna a ie�i din
timp pentru a pa�i in ve�nicie. Ace�tia
sint oamenii fericiti care au reu�it sa crea
da in Hristos mai mult decit in Freud. Ei
sint cei care s-au smuls de pe patul de
tortura al medicului evreu �i au i'ncercat
sa vada �i sa traiasca altfel, ceea ce le reu
�e�te de doua mii de ani incoace.
Noi �tim ca abstinenta este impotriva
firii, a firii noastre cazute, de aceea a o
practica inseamna a te inalta deasupra le
gilor naturii, inseamna a avea cu adevarat
putere. Mulp i�i fring grumazul in aceasta
lupta cosmologica, mulp cad ca pasarile
istovite de putere in zborul lor spre tari
murile calde. Mulp insa ies invingatori.
Abstinenta este credinta stranie a
cre�tinilor, care se intrec in aceasta vir
tute cu miliardele de ingeri feciorelnici.
Totul insa e cu putinta doar in spatiul
lui Hristos, unde nu poate sii intre nici un
desfr!nat (l Corinteni 6, 9), acolo unde
scripetii legilor naturale intepenesc prin
lucrarea tainica a Duhului Sfint. Dincolo
ramin frica �i moartea.
'

'

Donjuani �i Cicioline
(Cum

ne

traim clipa?)

nul din evenimentele obi�nuite
ale timpurilor noastre a fost ale
gerea porno-starului Ciciolina in Parla
mentul ltaliei. Aceasta denota starea in
care se afla societatea noastra, nu pentru
ca ar fi vorba de o noutate in istoria
omenirii, ci pentru ca idealurile ru�inoa
se de cmdva, depa�ite pentru o vreme
de bunul simt cre�tin, se intorc acum in
societate in forma lor cea mai vulgara.
Cineva care facea misiune la un orfe
linat mi-a povestit odata despre perfor
mantele sale: ,lti imaginezi, fetele de
12-13 ani visea'za sa ajunga prostituate in
Occident! " Istoria a aratat ca predicile de
la amvon adresate acestor fete sint greu
auzite.
Eu rn-a� fi mirat daca fetele ar fi dis
cutat despre Ptingdile Sfl:ntului Efrem
Sirul sau despre praznicile imparate�ti

U
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de peste an. Cei care predidi nu trebuie
sa uite ca., dupa plecarea lor, adolescentii
ramin in compania neintrerupta a altor
"
" predicatori - adica a televizoarelor �i
casetofoanelor -, care par sa fie mai iscu
siti decit noi in ceea ce vor sa spuna.
Realitatea trista este di idealul femi
nin pomeni t mai sus in cepe sa fie tot mai
rivnit.
Nu este loc sa facem mare filosofie, fie
care om i�i face viata singur. Dar vreau sa
le invit pe aceste feti�cane sa se vada cu
ochii pe care ii vor avea peste vreo 10 ani.
Sa zicem ca p-ai cumparat tricou cu NO �i
YES �i ti-ai pierdut fecioria la 14 ani. Sa
zicem di te-ai uitat mult in oglinda �i ai
invatat sa ridici sprinceana ca Cindy
Crawford. Sa zicem ca, atunci cind treci
pe Strada, multi i�i intorc capul Sa te va
da. Totu�i nu uita ca nu top cei care te
vad se gindesc la acela�i lucru, unii te
poftesc, iar altii te ridiculizeaza.
In vremurile noastre nu este mare lu
cru sa fii Rasputin. E destul sa vezi cu ce
se incalta cineva ca sa �tii ce fel de mu
zica asculta, ce fel de barbati ii plac �i
toate celelalte. $i asta, pentru ca tinerii
au imbracat uniforma MTV-urilor �i a
revistelor cu teste de personalitate �i zo49
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diace. Ei au devenit un produs al acestor
reviste, produsul unor psihologi distrati,
care au f<kut din ei o carte deschisa pen
tru oricine vrea sa-i stapineasca.
N-a� vrea sa par nici ironic �i nici ex
travagant. Eu port aceasta discutie cu
oameni pe care ii cunosc, fara sa le im
put vreo vina, pentru ca am o multime
de prieteni printre ei, pentru ca ii vad pe
strada, in troleu �i oriunde, pentru ca eu
insumi am fost unul dintre ei. Noi nu
putem face abstractie unii de altii. Pen
tru ca sint un om iubitor de libertate �i
tin la libertatea celuilalt �i pentru ca �tiu
ca nu este om caruia sa-i placa sa tra
iasca penibilul, indraznesc sa port acest
dialog, nu pentru a interzice, ci pentru a
oferi o posibila interpretare a libertatii.
Sa zicem ca nu-i nici un Dumnezeu �i
nici un fel de iad �i rai, nu este nici pa
catul, in genere, nu este rau �i bine. Dar
toti trebuie sa recunoa�tem ca exista su
ferinta �i placere �i ca relatia dintre ele,
de cele mai multe ori, ne scapa. De mul
te ori, urmarind placerea, obtinem sufe
rinta sau, cind nu ne a�teptam, simtim in
suflet o u�urare inexplicabila, ca o odih
na. Toti oamenii cauta placerea, pina �i
masochi�tii aleg suferinta tocmai pentru
50
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aceea ca. ea le provoaca placere. Nima
nui insa nu-i plac suferinta, singuratatea
�i boala. $i atunci, zicem �i noi ca �i
Budha: ,Da, viata este suferinta. Da,
pentru orice suferinta este o cauza �i
aceasta cauza trebuie gasita .
Tinerii se gindesc ca daca se desfri
neaza sau se drogheaza �i sparg carapa
cea stinjenitoare a moralei ajung la li
bertate. Filosofia lui Jim Morrison, care
suna chiar a�a: ,Daca pina �i ciinii se iu
besc dnd voiesc �i unde voiesc, de ce
n-ar fi �i oamenii la fel '' , nu este o solu
pe. Atunci cind imbrap�am o conceptie
existentiala, e bine mai intii sa-i vedem
rezultatele: chiar pe patronul ei.
Filosofii similare, care fagaduiesc eli
berarea, gasim la Nietzsche, Morrison,
Kurt Cobain, dar toti au sfir�it-o foarte
prost: fie ca au innebunit, fie ca s-au sin
ucis. Daca cineva crede ca a te sinucide e
mare lucru sau ca a innebuni e intere
sant, se in�ala. Eu insumi am fost unul
din adolescentii teribili, arti�ti de li
ceu, care i�i inchipuie ca a fi nebun e
ceva extraordinar, dupa ce au citit Ar
thur Rimbaud sau Eugen Ionescu, dar
am incetat sa mai cred astfel dupa ce am
fost internat Ia Socola pe cind aveam 18
"

,
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ani. Una este sa prive�ti Zbor deasupra
unui cuib de cuci sau sa cite�ti Palata No 6
de Cehov, �i alta este sa imbraci pijama
lele acelea vargate. Numai un om care
nu a fost niciodata in coma poate crede
ca sinuciderea te elibereaza �i numai un
tinerel care nu a fost inchis niciodata
intr-o casa de nebuni �i tratat fara voia
lui poate spune ca nebunia e interesanta.
Libertatea trebuie sa te fereasca in pri
mul rind de nebunie �i de boala. A fi li
ber inseamna a nu putea fi �antajat cu
nimic. Un psiholog francez spunea ca li
bertatea se termina acolo uncle incepe
nebunia, acolo unde incepe boala.
Oamenii sufera pentru ca nu sint li
beri. Fiecare i�i inchipuie ca pentru a fi
liber are nevoie de ceva: Salvador Dali zi
cea ca pentru a fi liber e nevoie sa fii pu
tin multirn ilionar In fine, fiecare crede ca
�tie de ce are nevoie pentru a fi liber.
Dar ce inseamna a fi liber? Cred ca
fiecare e de acord ca nu poti fi liber daca
depinzi de un om. Daca depinzi de doi
oameni, e�ti de doua ori rnai neliber. Iar
daca depinzi de anumite irnprejurari,
e�ti �i rnai putin liber decit daca ai de
pinde de toti oamenii luati la un loc. In
sa �i mai neliber vei fi daca rnotivul de.
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pendentei tale se afla in tine insuti, ca un
cancer care cre�te neincetat.
Cunosc o femeie cu o boala de ochi
care rn-a impresionat: i se usuca pupilele
�i din cauza asta trebuie sa-�i picure la
anumite ore ni�te picaturi speciale, foar
te scumpe, altfel, pur �i simplu, orbe�te.
Pe mine rn-a cutremurat aceasta depen
denta a femeii de acele picaturi.
Cred ca pe oricine ideea de depen
denta il ingroze�te. Am vazut filme sau
am auzit de spasmele pe care le are un
narcoman daca nu i�i ia doza. Am vazut
betivi in criza. Nu ne plac, nu vrem sa
fim ca ei. Dar trebuie sa �tim ca �i betia,
�i drogurile sint numai forme de a scapa
de suferinta singuratatii. 0 alta forma,
mai putin condamnata, tocmai pentru ca
e cea mai raspindita, este desfrinarea.
Medicii te trateaza de alcoolism �i de
narcomanie, insa nimeni nu te vindeca
de boala desfriului, dimpotriva, ti se ofe
ra afrodisiace.
Da, desfrinarea are toate caracteristi
cile unei boli: provoaca durere, poate fi
mortala, te izoleaza de societate �i iti dis
truge viata. 0 femeie desfrinata i�i pro
voaca rani organice in timpul avortului,
iar daca folose�te contraceptive, i�i dere53
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gleaza activitatea hormonala, i;;i defor
meaza trupul ;;i se imbolnave;;te. 0 eleva
de liceu, daca apuca p e aceasta cale, de
vine insuportabila pentru parinti ;;i pa
rintii pentru ea, nu mai este capabila sa
invete ;;i este un ghem de nemultumire,
adica sufera ca orice bolnav. Ea nu mai
este apta de comunicare, singura ei co
municare devine cea sexuala cu partene
rul sau.
Dar cine vrea sa se convinga ca desfri
narea este o boala, sa se priveze de ob 1ectul desfrinarii ;;i va vedea ca sevrajul
narcomanului ;;i umilinta alcoolicului
sint nimic pe linga criza desfrinatului.
Oamenii au ajuns sa fie ni�te prelun
giri ale poftei. Lumea este un sanatoriu
de bolnavi care se folosesc unii pe alpi
ca medicament pentru boala lor. De ace
ea oamenii au nevoie unii de altii. Ei sint
nedespartiti, legati intre ei ca ni;;te oc
na;;i cu lanturile poftei. Dar ceea ce este
mai cutremurator este ca nu pofta reiese
din noi, ci noi reie;;im din ea. Industria
de unelte de satisfacere a pHkerii, de pa
pu;;i gonflabile ;;i vibratoare ne descope
ra tirania poftei in sine. Pofta ;;i-a capatat
un statut independent, dominindu-ne
din irationalitatea sa devoratoare. In
'
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epoca sex-shopurilor, noi asistam la per
sonificarea poftei, dincolo de orice idee
de cuplu sau lege a perpetuarii.
Cind tinarul, din cauza filmelor �i a
afi�elor cu care traie�te, i�i incepe viata
in doi dupa o perioada lunga de mastur
bare, celalalt devine pentru el un substi
tut al masturbarii. De aceea generapa
Coca-Cola i§i schimba atit de u�or parte
nerii, pentru ca ei nu mai pot resimti
sentimentul de cuplu �i, practic, se mas
turbeaza intre ei. Aici nu mai poate fi
nici un fel de adincime, dispare pina §i
gelozia. Nu in zadar o papu�a gonflabila
costa mai scump decit o femeie vie.
Dar sa zicem ca pentru fetele de azi e
0 mindrie sa valoreze mai ieftin decit 0
bucata de guma. Dar, daca cineva e ca
pabil de mindrie, trebuie sa fie pregatit
�i pentru ru�ine. Daca te mindre�ti cu un
iubit care se satisface singur daca nu te
vede o saptamina, sau se culca cu alta, e
straniu. Daca te mindre§ti ca e�ti fru
moasa, dar in acela�i timp te umile�ti in
acest hal, e �i mai straniu. Atunci care ar
putea fi motivul pentru care sa te ru�i
nezi? Te ru�inezi ca nu ai fost in barul
cutare, pentru ca e scump? Te ru�inezi
cind nu �tii cine e reprezentat pe un ne55
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norocit de poster? Te ru�inezi sa o im
brati�ezi pe mama ta, daca trece din in
timplare pe linga ga�ca voastra, pentru
ca e de moda veche? . . .
Pentru ce acest mit al femeii emanci
pate sexual? El nu poate avea urmari bu
ne intr-o societate in subcon�tientul ca
reia, vrei nu vrei, persista urmarile mo
ralei cre�tine. Nu zic pentru ca populatia
noastra este religioasa, ci tocmai poate
pentru ca ii lipse�te sensibilitatea orien
talilor, de la care ne-a parvenit setea de
femei ,emancipate" . Orientalii cred ca
ating prin actul acuplarii ni�te stari spi
rituale. E, ei i�i distrug in numele unor
intilniri cu mon�trii spirituali sentimen
tul geloziei �i al fidelitatii. Dar omul eu
ropean, chiar �i eel necre�tinat, nu poate
impaca gelozia din el nici pentru cea
mai mare satisfactie. Dimpotriva, cu cit
este mai mare pHicerea, cu atit cre�te �i
gelozia. Se petrece atunci un fenomen
paradoxa!: barbatul vrea sa aiba o fe
meie ,emancipata " ' chiar 0 rape�te de la
altii, dar nu suporta ca cineva sa se atin
ga de femeia lui. La inceput el o accepta,
pentru di mindria lui prosteasca ii spu
ne ca e un grozav daca a putut cuceri o
femeie dorita de toti. El nu simte gelozie
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pentru barbapi care au fost cu femeia lui,
deoarece crede ca a furat-o de la cei de
plna la el §i, astfel, ca le este superior. Cu
timpul lnsa, dupa ce ea devine a lui, du
pa ce i se lehamise�te de ea, i se pare ca
cei de plna la el, de fapt, i-au furat-o lui.
A�a apare situapa straveche care moc
ne�te ill majoritatea familiilor, ceea ce
multi numesc, simplu, nefericire" . Aceas
"
ta nefericire trebuie lnvinsa la tinerete.
Trupul nu este o jucarie cu care te joci
plna o strici. Trupurile noastre slnt ca un
fel de pe�tera din Alibaba �i cei 40 de hofi.
Spunem " Sesam, deschide-te! " clnd in
tram, iar, dupa ce ne lmbatam de ceea ce
vedem acolo, uitam parola §i nu mai
§tim sa ie§im. $i, daca am vazut trupuri
fara suflare, care nu mai simt §i nici nu
mai provoaca placere, lnseamna ca este
altceva, nevazut, care le face sa se mi§te
§i sa fie atragatoare. Acest altceva este
sufletul. Doar el, daca nu-l neglijam, ne
face sa fim mai mult declt 0 papu§a de
guma. Altfel, am vazut, slntem chiar mai
fara de pret declt papu§ile gonflabile.
Noi trebuie sa ne smulgem din labele
reci ale lumii. De ce sa ne lasam mode
lati de afi§e §i de acele teste idioate care
slnt peste tot: Vrei sa §tii daca e§ti iuII
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bita? Vrei sa �tii daca e�ti o persoana in
crezuta? Vrei sa �tii daca e�ti un parte
ner bun? " Aceste teste nu ne descopera
cine slntem, ci mai mult ne lnvata sa fim
ceea ce nu slntem. Cineva dupa aceea se
folose�te foarte mult de noi. Tinerii slnt
prostuti, ei iau In serios orice , secret" de
a-1 cunoa�te pe celalalt �i pe sine, mai
ales dnd aceste secrete sint prezentate
sub forma savanta a unei psihologii sau
filosofii.
Nu poti sa te la�i zombat in acest hal,
este inuman. Cum poti sa te simti rnagulita dnd ti se spune ,iapa" sau ,elefant"? Or, acesta este idealul pe care ti-l
propune Kama Sutra. Daca ti-ar fi spus
un coleg de clasa ,iapo " , te suparai, iar
daca cite�ti vreo porcarie care te face
,femei e-iapa " sau ,femeie-capra", te
crezi interesanta. Desigur, nu poate ni
meni sa-ti interzica sa fii iapa sau vaca,
dar nu cred ca acesta este lucrul eel mai
de cinste.
Tinerii se grabesc ,sa-�i , traiasca cli
pa"; e un lucru bun. Dar orice clipa tre
buie traita a f tfel incit sa nu te lipseasca
de accesul la dipele care vor urma. Orice
fapta necuget� ramlne pe fata noastra
ca un tatuaj . Atunci dnd tu, intr-o anu,
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me clipa, voie�ti sa-ti tatuezi un �erpi�or
pe obraz, ginde�te-te ca s-ar putea sa fie
�i o clipa In care tu vei vrea sa ai obrazul
curat, dar nu vei mai putea.
De aceea, orice fapta pe care o faci de
dragul libertatii, vezi dadi nu cumva iti
lnchide u�ile spre alte libertati, spre alti
oameni �i spre alta viata, pe care s-ar
putea ca mai nrziu sa le dore�ti, dar nu
vei mai fi liber sa le ai. Viata nu este nu
mai ceea ce vezi tu la o etapa data, exista
o multime de vieti paralele, fara indoia
la, mai interesante dedt monotonia tera
selor �i a discotecilor. Caci nu poate fi
bucuria gloatei o bucurie evoluata, ea ra
mine in zona grotescului �i a penibilului,
in care nici unui om nu-i �ade bine sa
ramina.
A trai clipa inseamna a o proiecta in vi
itor, inseamna a-ti concentra tot ce ai mai
bun in acea clipa. $i cu cit viitorul acesta
este mai indepartat, cu ant clipa este mai
bogata �i mai intensa. Insa cei care se bu
cura desavir�it de trairea clipei sint cei
care au con�tiinta ve�niciei, caci clipa lor
nu ameninta sa se sparga, ca un balona�
de sa pun, odata cu venirea mortii.
Niciodata societatea nu a fost mai
uniforma �i mai aplatizata decit azi. $i
'
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tocmai tinerii, care erau intotdeauna fo
car al noutatii ;;i al nonconformismului,
au ajuns tagma cea mai conservatoare §i
plicticoasa. Din viata lor au disparut im
previzibilul §i aventura, au disparut per
sonalitatea §i curajul. Toti poarta acela§i
fel de haine, asculta acela§i fel de muzi
ca, due acelea;;i discutii ;;i, ce e §i mai
dezgustator, au acela;;i vocabular, care
se reduce pe zi ce trece. Tinerii au pina ;;i
acela;;i mers ;;i acelea;;i gesturi: tin in
tr-un anume fel tigara ;;i intr-un anume
fel sorb cafeaua, intr-un anume fel i;;i
intorc capul cind ii strigi, fie ca e§ti in
New York, in Bucure;;ti sau la Moscova.
Toata viata lor este o imitatie a unor staruri, actori sau muzicanti de duzina.
Toata energia lor se cheltuie§te in repetitii penibile ale unor gesturi ;;i replici care
le-au placut. Ei sint umbre care cad de
pe ecranele televizoarelor.
Astazi e original sa fii om, nu papu§a
gonflabila, nu vibrator.
Acum e vremea Donjuanilor ;;i a Ci
ciolinelor, insa a unor Donjuani §i Cicio
line triste. Acum nu mai este mare lucru
nici sa seduci pe cineva. Asta insemna
ceva in societatea medievala, cind dom
nea inchizitia romano-catolica ;;i exista
,

'
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fantoma ideii de pacat. Astazi, pentru ca
nu exista moralitate, nu mai exista pie
did, nu mai inseamna mare lucru nici
donjuanismul, nici ciciolinismul. Cind
sotii i�i cauta familii cu care fac schimb
de parteneri, cind o femeie e considerata
inapoiata daca nu-�i in�ala sotul, cred ca
trebuie sa ingropam cu bine mitul lui
Don Juan.
Adio Donjuani �i Cicioline! Voi pur �i
simplu nu mai aveti conditii sa va desfa
�urati in epoca noastra, sinteti un caz
obi�nuit, va pierdeti in multime �i nu
mai treziti nici admiratie, nici ciuda, nici
invidie. $i asta, pentru ca din societatea
noastra dispar cu incetul contrastele.
Notiunile de rau �i bine s-au amestecat
indescifrabil. Jumatatea alba din semnul
yin �i yang al taoi�tilor pare sa se fi intu
necat, doar bulinuta alba mai licare�te
slab pe cerul negru al pacatului.

Prima dra g oste
e bine cii e�ti, ce mirare cii szn t ,

C scria delicatul, regretatul Nichita
. . .

Stanescu. Aceasta cred ca este una din
cele mai frumoase �i mai adlnci declara
tii de dragoste, pentru di In ea, cu dis
cretie dumnezeiasca, asista lnsu�i Dum
nezeu, izvorul mirarii nesfir�ite. Ce mi
rare ca slnt, ce mirare ca e�ti ... Ce bine di
sintem!
Aceasta mirare o simte tinarul care
pa�e�te printre lucruri, atent sa nu se ra
neasca. Aceasta mirare este prilej de bu
curie �i de durere, ea ne une�te sau ne
instraineaza.
Tinarul i�i rote�te capul in mijlocul
lucrurilor, impins afara din copilarie, ca
un soldat fricos la prima lui saritura cu
para�uta, pe care 11 impinge din spate
sergentul. Tinarul se love�te cu neinde
minare de lucruri, lucrurile il lovesc in
mi�carea lor haotica. Tinarul i�i ascunde
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durerea, privindu-i cu un zimbet stinje
nitor pe strainii din jur.
Printre aceste lucruri ingrozitoare �i
reci, care se mi�ca in scripetele unui
timp dezve�nicit, tinarului ii apare chi
pul minunat al celuilalt, chipul minunat
al femeii: Ce bine cif e�ti, ce mirare ca

sznt . . .
Aceasta pa�ire printre lucruri coinci
de cu instrainarea de parinti, atunci dnd
tinarul pleaca intr-un alt ora� la studii. E
vremea pe care o a�teapta fiecare, vre
mea aventurii �i a lucrurilor noi, vremea
maturizarii. Este vremea impartirii vietii
noastre in doua, este, daca vreti, o noua
viata, o na�tere pe care ne-o asistam cu
sufletul la gura. Este vremea noilor prie
tenii, iar pentru multi, a primelor priete
nii adevarate. Este vremea despre care
ni s-au povestit atitea lucruri curioase de
catre cunoscutii no�tri mai mari.
Prima zi de �coala, noii profesori, noii
colegi, privirile flaminde care o cauta pe
colega sau colegul visurilor de acasa, de
care de mult a�tepti sa te indragoste�ti.
,Balul Bobocilor" - discutii, pregatiri,
pro gnoze. A�teptare.
0! Tinara, singura intr-o camera de
camin, aplecata deasupra chiuvetei pline
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cu vase nespalate, 1�i smulge, patrunsa
de invidie, spr1ncenele. Deasupra patu
lui are un poster cu Brad Pitt, o foaie pe
care scrie: ,Dadi poti cu adevarat,
vreau!" Pe raftul de fier, printre cursu
rile xeroxate, reviste cu barbati �i femei
despre a caror viata nu �tie nimic. Lumi
na patrunde printre hainele puse la us
cat �i borcanele cu m1ncare de acasa, ca
z1nd pe paturile in care s-a sav1r�it pa
catul. Ce nou e acest fel de singuratate!
Tinara aceasta inca traie�te in lumea
filmelor americane, in lumea posterelor
�i a reclamelor TV. Ea are haine cores
punzatoare, freza �i pantofi. $tie chiar �i
expresii americane�ti pe care le folose�te
in vorbire. Nu are doar prieten, de fapt,
are unul care se tine de capul ei, dar nu e
de ea.
$i el e un baiat bun, �tie sa stea in lo
tus �i ridica piciorul pina deasupra ca
pului. E putin dur, de�i inca nu s-a batut
niciodata. Are bricheta ,Zippo" . . .
Cam acesta este bagajul cu care pa
�e�te tinarul contemporan in viata sen
timentala. Ace�ti tineri se vor mai ur
mari o vreme pe terasa, la o cafea cu ti
gari scumpe, cumparate la bucata, sau
poate se vor imbrati�a fara nici o ru�ine
la prima discoteca sau la primul , chef" .
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Drama tinerilor moderni e mai mare
de d t cea a predecesorilor. Cred di nu a
existat nici un timp in i s torie in care dra
gostea dintre doua persoane sa fie atlt
de go li ta de poezie Nu vre au sa vo rbes c
de virtuple cre �tine ale cas titatii sau ale
abstinentei, ci macar de acea poezie a
gre cilor sau romanilor pagini, care pina
nu de mult a inspirat sen ti m en t e de ad
mirape fata de femei e a pus-o pe un
piedestal, fie �i vremelnic, dar oricum
mai vrednic decit situap a j a lni di in care
se afla femei a vremurilor noastre.
Astazi au devenit o n1�ine declarapile
de dragoste, ele sint considerate un pre
ludiu de pris os §i banal, pe care le mai
au zim doar in comediile p ro as te cu rise
te in fundal. Idealurile no a stre sint rno
tocicli§tii grabiti din filmele am eri c ane §i
fetele cu cizme lungi, care se dau in tim
pul cit se u mple rezervorul cu benzina.
Noi aplicam in viata noastra fanteziile
unor re giz ori bolnavi despre vizitatori
de pe alte planete �i timpuri care seduc
prin ra ceala lor.
Mai bine ar fi fos t ca tinerii sa se ab
t].na de la irnpreunarile a nim a li ce dar sa
nu renunte l a vorbele de dr ago s te Vor
bele de dragoste sint cele care ne unesc
.
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adevarat, care ne sustrag timpului �i
mortii, sint cele care ne fac, treptat, din
animate oameni. Ele nu sint acele vorbe
dezmatate pe care �i le spun amanpi din
filmele de duzina, ele sint mai degraba o
bucurie pe care o traie�ti in prezenta
celuilalt. Arata-i celuilalt ca prezenta lui
te face bucuros �i treci impreuna cu el in
barca inocenta a unei declarapi de felul
celei stanesciene, din apele timpului in
oceanul ve�niciei: Ce bine cii e§ti, ce mirare
cii s1n t. . .
Nu trebuie numaidecit sa-i spui c a are
ochii cei mai frumo�i, ca sa ajungi pina
la urma sa 0 dezmembrezi bucata cu bu
cata cu laudele tale. Sintem frumo�i
pentru ca a�a ne-a facut Dumnezeu, Lui
i se cuvine lauda. Sfintul Ciprian de
Cartagina spunea: ,Daca ai �i avea
vreun motiv ca sa te lauzi cu trupul tau,
ar fi numai atunci cind este sfirtecat
pentru Hristos" . Mai in scurt, alunga
pofta din inima ta �i orice cuvint pe care
11 vei rosti va fi un cuvint de dragoste,
pentru ca eel stapinit de pofta lauda fara
noima �i nu merita luat in seama. Cind
e�ti cuprins de pofta insa, mai bine taci,
ca vorbele tale sa nu sune ca rigiitura
unui betiv �i sa strici totul.
cu
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Nu poti impune tlnarului sa renunte
la distractiile caracteristice virstei lui �i
sa citeasca Sfintii Parinti, cu toate ca
aceste carp ale Sfinplor Parinti slnt pline
de energie creatoare �i dinamism, slnt
ni�te carp prin excelenta pentru tineri.
Dar, eel pupn, s-ar putea renunta, In pri
ma etapa, la badarania care irupe din te
levizoare �i din cmtecele la moda. Renun
tati la idealul supermanului cu masca de
care se indragoste�te un foto-model care
�tie sa bata bine cu picioarele. Asta nu
pentru a va restringe relapile dintre voi,
ci pentru a va pastra impreuna, pentru a
evita despartirea dureroasa.
Cititi mai bine versurile poetilor buni,
pe care poporul nostru li are din bel�ug:
Eminescu, Stanescu, Bacovia, Blaga. Ele
va vor lnvata sa meditati asupra acestei
intlmpliiri simple, cum o nume�te Blaga.
Cu ei veti calatori pina Ia marginile tim
pului �i ale mortii, pentru ca poetii buni,
chiar �i cei pagini, au pus dintotdeauna
sentimentele erotice in vecinatatea mor
tii care ne pa�te pe top, ceea ce critica li
terara o va denumi poezie erotico-tanati
ca, precum �i aceste versuri de Bacovia:

Sin t dfiva morfi zn ora$, iubito,
Chiar pentru asta am venit sii-fi spun.
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Pe catafalc, de ciildurii-n ora§,
fncet cadavrele se descompun.
Cei vii se mi§cii §i ei descompu§i
Pe lutul de ciildurii asudat.
Sznt dfiva morfi zn ora§, iubito,
�i azi chiar sfnul tiiu e mai liisat . . .
Dragostea este sentimentul suprem �i
de aceea trebuie sa se intemeieze �i sa se
alimenteze din cugetari adinci, vrednice
de rodul pe care il hranesc. Aceste teme
fundamentale sint: moartea, viata, timpul,
ve�nicia, dincolo de care, invaluit in dra
goste, petrece Dumnezeu. rmarul preocu
pat de astfel de ginduri va renunta u�or la
raceala aroganta a eroilor de televiziune,
preferind smerenia �i blindetea oamenilor
cu adevarat putemici, care-�i revarsa dra
gostea lor din bel�ug, pentru ca 0 au.
Noi sintem oameni, oameni care tinjesc
dupa o vorba de alint, dupa un cuvint de
mingiiere care sa ne smulga singuratapi,
oricit de mult am lupta pentru a parea
mai duri, mai ,altfel" . Pentru ca tofi szntem
fii ai Celui Preaznalt (Psalmul 81, 6), flipturi
atft de minunate (Psalmul 138, 14).
Tinerii au fugit din Biserica pentru
a-�i trai o inchipuita libertate, dar au
sflr�it prin a se injuga la carul greu al
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singuratatii, al geloziei ucigatoare i'i al
despartirilor care-i ranesc pe viata. S-au
dus sa invete despre dragoste, plednd
de la Cel Care este Dragostea. Cel Care a

zidit urechea, oare nu aude ? Cel Care a fiicut
ochiul, oare nu va vedea ? ii intreaba pe
unii ca acei'tia prorocul David (Psalmul
93, 9). Oare Cel care este Dragostea nu
i'tie sa va invete sa iubiti?
Nicaieri femeia nu e mai inaltata dedt
in Biseridi, ea e iubita de barbatul sau
a$a cum Hristos a iubit Biserica (Efeseni 5,
25), adica pma la jertfire de sine. Ea este
icoana vie a lui Dumnezeu. De aceea mi
se par extraordinare cuvintele unui pre
ot contemporan, care, adresindu-se tina
rului crei'tin, il atentioneaza cu bllndete:
,Fiule, ia aminte, atunci cind vei vrea sa
dai alesei tale primul sarut, sa te gindei>ti
ca trebuie sa saruti o icoana a lui Dumnezeu" . Nimeni inca nu a filmat un ast
fel de sarut, pentru a-1 expune pe ecra
nele televizoarelor.
Marcel Maureau, un scriitor francez
contemporan, noteaza cu tristete in unul
din jurnalele sale (Discurs con tra piedici
lor) di a-ti saruta iubita in public inseam
na a 6 imparti cu ceilalti. Fericiti cei care
au devenit singurii iubiti ai femeilor lor!
,
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Dincolo de aceasta, exisfa singurata
tea �i moartea, batrlnetea �i despartirea.
Atunci, tirziu, cind numai amintirile mai
ramin, perechile de azi, care s-au cunos
cut in luminile otravitoare ale strobos
coapelor, care �i-au rostit replicile ta
ioase �i arogante la un telefon public, nu
vor putea rosti aceste versuri de Blaga:

Ne-om aminti cfndva, tfrziu
De-aceastii fntfmplare simplii,
De-aceastii bancii unde stiim
Tfmplii fierbinte lfngii tfmplii . . .
Cel mult, poate aceasta poezie engle
zeasca, pe care o citez din memorie, o
poezie pe care multe dintre femeile care
�i-au ratat prima dragoste o traiesc, au
trait-o �i, cu durere o spun, o vor trai:

Sii presupunem un ora�.
in acest ora� sii presupunem o stradii.
Pe aceastii stradii sii presupunem o casii.
fn aceastii casii sii presupunem o camerii,
iar fn aceastii camera sii presupunem pe
cmeva
stlnd fn fntuneric,
stfnd �i plfngfnd
dupii cineva care tocmai a ie�it
�i a stins lumina,
uitfnd cii ea este acolo.
70

Ce mi-a pHicut sa intele g
din Pacientul englez
eea ce voi face in continuare este
un mozaic compus din secvente
ale filmului Pacientul englez. S ar putea
ca ceea ce va rezulta sa nu semene cu
vestitul film, despre care am auzit ca are
o multime de ,Oscaruri " . Purcezind la
aceasta fapta delicata, nu mi-am propus
sa fac un comentariu coerent, ci mai de
graba sa descopar inepuizabilul care
este in fiecare din noi, cum acela�i lucru
ne poate duce pe fiecare in intimitatea
gindurilor sale, cu toate ca aceasta inti
mitate, trebuie sa spunem, difera de la
om la om . Caci rna gindesc ca cei care au
privit acest film cu multa atentie, poate
chiar de mai multe ori, sint foarte multi
:?i ar putea sa-l povesteasca mult mai
bine, insa altfel decit un calugar, pentru
ca, a:?a mi s-a parut, toti calugarii sint un
fel de , pacienti englezi " . Acest film
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chiar va poate ajuta sa intelegeti mai
bine taina calugariei, taina vietii noastre,
a oamenilor. Intr-un fel, e un film pentru
calugari.
Filmul incepe cu un episod banal
pentru privitorii obi�nuiti cu filme co
mando. Un tinar aviator englez deco
leaza, este doborit �i cade. Este gasit de
ni�te ba�tina�i musulmani care ii acorda
primul ajutor �i-1 transporta pe camile
prin de�ert pina la un spital. Urmatorul
cadru ni-l infati�eaza pe fostul aviator,
dupa o perioada de timp, printre alti
bolnavi �i alaturi de surorile de caritate,
ale caror tinerete
' �i voio�ie contrasteaza
cu neputinta p acientilor. In continuare
insa, filmul ia o intorsatura mai prozai
ca. Eroul nu se insanato�e�te, pentru ca
mai apoi sa se razbune, doborind in zbor
toata flota germana, pentru ca de el nu
se indragoste�te fiica unui ministru en
glez, nimerita in prizonierat la nemti, pe
care trebuie sa 0 sarute pe fundalul unui
apus de soare, la sfir�itul filmului. In
tr-un cuvint, eroul nostru nu e un Ram
bo, dimpotriva, el este mai mult un ca
davru, un morman de amintiri parasit
pe o targa.
Garnizoana afla ca trebuie sa piece
din acel loc. Pacientii sint incarcati in
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ma�ini 1}i transportati impreuna cu suro
rile medicale. Pe drum, una din ma12ini
calca pe o mina 12i explodeaza. In timp ce
toti se aduna sa cerceteze rama1}itele, 0
sora se indeparteaza 1}i intra intr-o bise
rica parasita, aflata nu departe. Ea hota
ra1}te sa ramina acolo impreuna cu paci
entul englez, ,pina cind acesta va muri",
12i pe urma sa-i ajunga din urma. Aceasta
femeie tinara 12i foarte energica, daruita
total misiunii sale, incrope1}te un a1}ter
nut in care i1}i culca pacientul.
Este cople12itoare de aici incolo apari
tia brusca a lui Hristos intr-un film in
care cuvintul Dumnezeu s-a pronuntat o
singura data, 1}i-atunci cu specificarea
,daca exista vreun Dumnezeu'' . Hristos
strabate din dragostea jertfelnica a aces
tei femei pentru un semimonstru strain,
pentru ranitul din pilda samarineanului
evanghelic. Cu toate ca El - Hristos - va
ramine necunoscut pina la urma.
Am terminat cu povestirea filmului.
Oricum, nici nu mai era mare lucru de
povestit, mai departe actiunea se desfa1}0ara in jurul acestei biserici parasite. $i,
mai exact, actiunea se desfa12oara in me
moria vatamata a acestui semicadavru.
Privitorul este invitat sa asiste la un efort
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de rememorare al unui om irecuperabil.
Dadi vreti, este un film despre ceea ce a
fost �i nu va mai putea fi, despre acele pii

duri ce ar putea sii fie, dar niciodatii nu vor
fi, cum le zicea Blaga. Un film despre noi
cu dumneavoastdi.
Cind zic asta rna gindesc la starea co
muna tuturor oamenilor, dincolo de as
piratiile �i preferintele individuale ale
fiecaruia. Ma gindesc Ia trecutul irecupe
rabil �i la viitorul incognoscibil, la
moartea care ne une�te sau poate ne uni
formizeaza, ne a�aza in memoria neras
colita a istoriei. Cindva, trupul impotent
al istoriei va face eforturi uria�e ca sa-�i
aduca aminte de noi, dar nu va reu�i.
Nu vreau sa par un adept al sectei lui
Ronn Habbard, initiatorul " dianeticii",
care propovaduie�te rememorarea infi
nita a faptelor trecute, pina Ia na�tere �i
chiar din " existentele anterioare " , pen
tru a ajunge la cuno�tinta " adevaratei
noastre naturi " , ci sa propun un subiect
de meditatie, cuvint foarte la moda de
altfel. E mai degraba o cugetare �i aducere
amin te a vremurilor de demult (Psalmul
142, 5), cum le nume�te David, la vre
murile in care nu eram. Gfndit-am la zilele
cele de demult $i de anii cei ve$nici mi-am
adus amin te (Psalmul 76, 5).
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Dar, pentru a continua meditatia pe
aceasta tema, noi trebuie sa admitem ca
Dumnezeri exista, eel putin ipotetic.
Trup¢ mutilat al pacientului englez
�i efortU l cu care acesta incearca sa-�i
aminteasca trecutul rna duce cu gindul
la Adam. Ne putem imagina starea stra
mo�ului nostru de dupa acel accident
cosmic pe care il provocase singur. Zic
a�a pentru ca teologia Acelui Dumnezeu
despre care am convenit ca exista spune
di, odata cu caderea sa, Adam a atras ca
derea intregului Univers, el a declan�at
alunecarea spre haas a intregului Cos
mos, mi�care care ne obsedeaza astazi
prin constatarea gaurilor de ozon �i a
cataclismelor ecologice despre care se
vorbe�te atit.
Dupa acest accident, Adam a devenit
un mutant, el a uitat aproape totul.
Adam a pierdut legatura harica pe care
o avea cu Dumnezeu: mintea lui se intu
necase, el a devenit, putem spune, ne
bun. In aceasta stare de �oc, Adam este
izgonit din rai. El inca nu intelege ce i se
intimpla. Lui i s-au facut ni�te fagaduin
te, pe care el nu le intelege. Ce este aceea
a-ti dobindi piinea in sudoarea fruntii?
Adam nu �tia nici cum arata aceasta pii-
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ne, el nici nu obosise vreodata, nici nu
transpirase. Toate acestea lui i-au fost
necunoscute in rai.
Adam a cazut din lumina in intune
ric, din nemurire in moarte �i boala, din
fericire in suferinta, din dragoste in sin
guratate. El a cazut din cunoa�tere in ne
cunoscut. I �i a�tepta moartea promisa,
despre care nu �tia cind �i cum va fi.
Cosmosul i�i continua mi�carea lenta
spre distrugere. In calea sa, in cele din
urma, el ar fi trebuit sa-l stirpeasca �i pe
Adam. Natura i�i incepe razbunarea ira
tionala impotriva raufacatorului ei: fia
rele nu i se mai supun, dupa porunca, ci,
dimpotriva, 11 ameninta de peste tot; sti
hiile nu-l mai asculta ca mai inainte, apa
il ineaca, focul 11 arde, v1ntul 1i strica se
manaturile. Adam este un bolnav infri
co�at lasat la cirma intregului Cosmos.
$i iata, anume in acest context inter
vine Dumnezeu. Cu intelepciune negrai
ta, Dumnezeu il sustrage pe Adam de
sub zidul pov1rnit al Universului, care
ameninta sa-l striveasca. Dar cum? Prin
moarte. Ded1ndu-l mortii, Dumnezeu il
va rena�te pe Adam 1ntr-o alta dimensi
une, prin participarea la trupul nemuri
tor al lui Hristos, atunci dnd actualul
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pamint �i cer vor disparea �i Dumnezeu
va crea pentru Adam un piimfnt nou �i un
cer nou (Apocalipsa 21, 1 ), care nu vor
avea dimensiunile spatiale �i tempora le
cunoscute noua. Moartea insa e atit de
necunoscuta, a tit de infrico�atoare . . .
Adam a trait pe pamint, a nascut ur
m � �i, urma�ii lui au nascut alti urma�i,
pina la noi. Povestea cu caderea lui din
rai, cu un oarecare Dumnezeu Care 1-a
creat nu �tiu cum din lut, apoi i-a facut o
femeie din coasta, multora le pare pra
fuita �i poate sa trezeasca eel mult un
zimb e t ironic. Ce simpatici erau oamenii
in vechime, credeau sincer aceasta isto
rioara inventata de evrei! Insa astazi,
cind s-a dezvoltat atit de mult medicina,
cind cu ceva bani poti sa-ti cumperi un
loc al tau pe luna, cum pot sa mai creada
oamenii a�a ceva? Ve�nicie " , via ta
dupa moarte", cred ca �i preotii " cred"
in ele numai pentru bani. Ce prostii!
Daca s-ar fi uitat la Discovery, ar fi vazu t
acea emisiune interesanta in care se de
monstreaza dar ca omul a provenit din
maimuta . . . Cam a�a a rata rationamentul
unui om modern, modern pentru ca e
necredincios.
Dar sa ne intoarcem la pacientul nos
tru. In biserica parasita, el zace intr-un
II

77

II

CE MI-A PLACUT sA INTELEG DIN PACIENTUL ENGLEZ

pat improvizat. Razele de dimineata
descopera ingerii prafuip ai \.mui pictor
minor, pictati in maniera renascentista.
Pe jos, carti uzate, obiecte de cult im
pra�tiate ici �i colo. La marginea patului
sta o femeie tinara. Cu un efort vadit,
bolnavul incearca sa-i povesteasca ceva
despre Herodot, parintele istoriei. Ea nu
�tie cine este Herodot, dar e frumoasa.
In jur e razboi.
Vreau sa presupunem varianta absur
da in care acest morman de impotenta ar
putea na�te urma�i, urma�i dupa chipul
�i asemanarea sa. Sa ne mai inchipuim
ca el �i-ar povesti copiilor amintirile sale,
cum a fost el tinar �i aviator. Dar n-am
spus care erau amintirile. Bolnavul i�i
amintea o idila amoroasa pe care a avu
t-o cu nevasta frumoasa a unui ofiter, se
pare chiar a comandantului sau. Cum
credeti, de cite generatii va fi crezuta
aceasta poveste? Cum va suna in urechi
le unui monstru impotent relatarea des
pre un stramo� de-al sau care a fost inalt
�i zdrobea in zbor avioanele inamice, ca
o femeie frumoasa se tinea de capul lui,
ca facea parte din nu �tiu ce dinastie de
aristocrati etc.? Pe urma sa-i mai �i
spuna ca exista un Doctor care ar putea
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sa-i faca 0 operatie plastica �i sa-l faca �i
pe el la fel de lnalt �i de frumos ca pe
stramO§Ul sau, dar ca trebuie mai lntli sa
creada cu adevarat In El. Cred ca aceasta
poveste i-ar aduce sarmanului mai de
graba suferinta �i greata din cauza im
posibilitatii ei.
Aceea§i reacpe o are §i urma§ul muti
lat al lui Adam: " Lasati-ma In pace cu
originea voastra dumnezeiasca, cu viata
ve�nica! Lasati-ma sa-mi traiesc macar
putinul pe care 11 am a§a cum vreau eu!
De ce rna rascolip cu aceste glnduri care
§i a§a rna framlnta §i nu �tiu cum sa le
alung? Sau credeti ca eu nu a� vrea sa
traiesc ve§nic, credep ca mie lmi place ca
trebuie sa mor §i sa rna despart de tot ce
am iubit? Credeti ca lmi place sa §tiu ca
femeia pe care o iubesc va imbatdni §i se
va face ca batrlnele a caror atingere In
tramvai rna lngreto�eaza? De aceea
nu-mi mai bagap degetul In rana cu
aceste pove�ti imposibile Vreau, da,
vreau sa fiu nemuritor, vreau sa fiu ve§
nic tinar, dar este prea frumos ca sa se
poata! E un rod al disperarii omene§ti.
Realitatea insa este mult mai trista, ea e
a§a cum o vedem: ne na§tem fara sa o
vrem, cre�tem, ne lndragostim, suferim
.
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din gelozie, ne despartim, na�tem copii,
imbatrlnim �i murim " .
E de inteles de ce omul simte atita re
pulsie la ideea de Dumnezeu, mai ales la
aceea a religiei, a unor retete de mintui
re. Nu cred insa ca este vreun om caruia
nu i-ar placea sa traiasca ve�nic �i sa nu
imbatrineasca niciodata. Sa nu-i credeti
nici dumneavoastra, am auzit destui la
udindu-se cu greata lor de ve�nicie. Este
mai degraba reactia vulpii la strugurele
pe care nu-l poate ajunge.
Pentru a intelege mai bine reactiile
irationale pe care le avem in fata oricarui
lucru necunoscut, eu rna intorc intot
deauna la gindurile copilariei, dnd su
fletul inca nu era imbicsit de prejudecati
�i refulari artificiale. Imi amintesc setea
masochista cu care o puneam pe mamica
sa-mi citeasca pove�ti despre tot felul de
feti-frumo�i pe care un tovara� de lupta
sau de calatorie ii omora, iar peste trei
zile vreo zina ii invia cu apa vie. Pe de o
parte, imi placea sa �tiu ca acest Fat-Fru
mos va invia, iar, pe de alta, nu �tiam
unde sint acei cai care manindi jaratec,
ca sa pot sa pornesc in cautarea apei vii.
De obicei, eu plingeam la aceste pove�ti,
f,>i mamica trebuia sa rna linif,)teasca in
'
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poala ei. Ea insa nu �tie nici pina azi ca
eu nu plingeam atit de mila lui Fat-Fru
mos, cit de mine �i de ea, care trebuia sa
murim, dar nu aveam apa vie. Cind am
crescut mai mare �i orice nadejde de a
mai gasi acei munti de dupa noua mari
�i tari, care se bat cap in cap �i uncle pa
sare zburatoare n-a zburat" , pentru a
afla apa vie s-a spulberat, am urit orice
p oveste despre tineretile fara batrinete �i
viata fara de moarte, ca pe cele mai sa
dice unelte de tortura inventate vreodata
impotriva omului.
Insa care din noi sintem noi? Cel de
atunci, eel de acum, eel de mai tirziu?
Cu cita u�urinta trecem de Ia visurile co
pilariei Ia teribilismul pubertin, de Ia
existentialismul adolescentei Ia unifor
ma familistului care tremura pentru pos
tul sau de munca. . . Budi�tii erau con
vin�i ca omul este intotdeauna altul, nas
cindu-se neincetat, dupa cum smintina
rezulta din lapte �i din smintina untul.
Stanescu insa spunea ca ,omul este ceea
ce-�i aminte�te despre sine" .
Cine sintem noi, cine era acea ,pata de
singe care vorbe�te" , dupa expresia acelu
ia�i Stanescu, trintita ca o haina in patul
neputintei? Ma refer la pacientul nos tru,
,
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cine era el: eel ce se vedea sau ceea ce-�i
amintea el despre sine? Cei doi, care de�i
erau unul, vai, sint alit de diferip . . .
Da, omul este ceea ce-�i aminte�te de
spre sine, dar, in acela�i timp, este �i ceea
spre ce tinde. Amintirile sint mai mult o
saracie decit 0 avere, deoarece ele sint
tocmai ceea ce nu este �i niciodata nu va
mai putea fi, ele sint ceea ce a pierdut
omul, dar �i ceea de ce el s-a izbavit. Tre

cutul, ca un roi de viespi veninoase, a fugit
din inima lui, nu-l mai macinii, scria un
poet care �i-a evitat trecutul. Singura ave
re indispensabila �i permanenta a omului
este cea spre care acesta tinc;le. Este insa
infiorator cind idealul devine parte a tre
cutului, cu m este in cazul romanticilor.
Un astfel de om este reprezentat, de fapt,
de ceea ce nu are �i nu de ceea ce are. El
este mortul care paze�te un cimitir de
amintiri, un cimitir pe care nu-l mai vizi
teaza nimeni, caci el exista doar in mintea
intristata a paznicului, care este chiar
mortul insu�i.
lmi este foarte la indemina sa ilustrez
cele spuse aducind cazul pacientului
nostru. Am vazut ca cei mai multi la
pronuntarea cuvintelor ,Pacientul en
glez " raspund: da, este un film psiholo-
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gic, foarte deprimant. Acesta este �i mo
tivul pentru care m-am hotarit sa scriu
despre acest film, o ocupatie aparent ne
potrivita unui calugar. Motivul este ur
matorul - eu nu m-am gindit nici o clipa
ca acest film este depresiv, mie mi s-a
parut a fi un film familiar, un film real,
un film despre mine. Atunci am inteles
prapastia care sta intre psihologia calu
garilor �i a necalugarilor. De aceea nu
am ratat ocazia sa povestesc ceva despre
universul atit de incitant al monahilo�.
Astfel voi explica mai u�or starea proas
ta pe care o are un necalugar dupa vizio
narea acestui film.
Sfintul Ignatie Briancianinov, ierarh �i
ascet rus din secolul al XIX-lea, spunea
ca pe cei care nu se calugaresc de buna
voie, in cele din urma ii calugaresc boala
�i moartea, fara voia lor. Sfintul nu are
in vedere calugaria ca ritual ortodox, ci
in sensul lipsirii de placerile trupului, de
bogatii �i slava. $i pacientul englez, ca �i
calugarul, nu are bucurii trupe�ti. Prin
aceasta ei se aseamana. Exista totu�i �i
ceva ce ii deosebe�te: aceasta este atitu
dinea fiecaruia fata de propria sa condi
tie. Pacientul, de�i nu mai poate, nu in
ceteaza sa voiasca; calugarul, de�i toate zi
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sznt zngiiduite §i la indemina, poate sa nu
vrea. Primul sufera, al doilea se bucura.
Primul este handicapat, al doilea sana
tos. Primul traie§te inceputul iadului, al
doilea raiul.
Cu cit placerea a fost mai mare, cu atit
despartirea de ea este mai dureroasa. De
aceea omul care a dus o viata in pacate,
la batrinete sau in boala traie§te in pri
mul rind suferinta despartirii de pacat,
mai mult decit consolarea ca s-a bucurat
dndva de el. Niciodata amintirea bruta a
placerii nu a putut inlocui placerea, ci,
dimpotriva, prin intensitatea ei, prici
nuie§te o suferinta direct proportionala.
Amintirile pacientului englez, care in
mod normal ar fi trebuit sa tensioneze
privitorul spre placere, creeaza un cum
plit sentiment de jena §i suferinta. Ele
rascolesc ca o chiureta pintecele deschis
al mintii noastre. Toti oamenii, toti pina
la unul vor tdii suferinta acestui personaj,
daca nu in boala, cu siguranta in bratele
viscoase ale unei batrineti impotente, de
uncle, ca de pe o tava chirurgicala, ii va
lua mina inmanu§ata a mortii, pentru a-i
arunca in uma intunericului ve§nic.
Iadul este locul in care trecutul se raz
boie§te mi§ele§te cu omul. Iadul este lo84
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cui in care amintirile, ca ni;;te larve din
filmele cu extratere;;tri, crapa ;;i cresc in
finit din trupul ;;i sufletul nostru, sfi;;iin
du-ne necontenit ca vulturii rinichii dez
goliti ai lui Prometeu. Iadul este iruptia
absoluta ;;i infinita a patimilor care nu
mai au posibilitatea sa fie satisfacute.
Anume astfel descrie iadul Sfintul Gri
gorie eel Mare, in dialogurile sale despre
moarte. Patimile, de;;i sint de origine
spirituala, pot fi satisfacute doar prin
trup. Dupa moarte, cind trupul i;;i va
schimba insu;;irile, latura spirituala i;;i
va pastra starea ;;i obiceiurile din timpul
vietii. Ant doar ca, intrind in . ve;;nicie,
patimile vor cunoa;;te un progres infinit,
a;;a incit 0 mica iritare sa se transforme
in turbare, iar 0 privire vinovata sa cape
te proportiile oceanului dezlantuit al
poftei. Trupul insa nu va fi capabil sa in
deplineasca dorintele. Suferinta va re
zulta din invalma;;eala tuturor patimilor
napustite asupra impotentei trupului.
Existenta trupului este necesara; atlt pa
cato;;ii, cit ;;i dreptii i;;i vor recapata tru
purile. Sfintii, spune Sfintul Grigorie,
pentru a se bucura de armonia desavir
;;ita spre cam au fost creati, iar pacato;;ii
pentru a muri neincetat ;;i ve;;nic in trup
;;i in suflet.
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In acest sens, omul este ceea ce i�i
aminte�te despre sine, adica el este nefi
ind, existind numai ca o realitate virtua
la in propria memorie. Egiptenii aveau
credinta ca omul traie�te atita timp cit
diHnuie amintirea despre el, de aceea le
construiau faraonilor acele mausolee.
Natura nelimitata de timp �i spapu a su
fletului uman are capacitatea de a trai cu
intensitate infinita ceea ce in adevar nu
mai exista. Suferinta este suma acestor
inexistente care atima de sufletul fiecaru
ia. De aceea omul trebuie sa le depa�eas
ca, smulgindu-se din mla�tina memoriei,
pentru a se stabili pe piatra unui ideal
luminos. Acest ideal luminos este rever
sui suferintei; apropierea de el se reali
zeaza in masura in care ne indepartam
de motivele fricii noastre. Acesta este
drumul de la moarte la viafii, despre care
ne-a vorbit Hristos. Cine nu realizeaza
acest drum ramine un simplu avorton, pe
care moartea, in cele din urma, il scoate
din pintecele mort al timpului.
Totu�i omul nu este doar ceea ce i�i
aminte�te despre sine, ci mai este �i ceea
spre ce tinde. insa idealul trebuie sa fie
de a�a natura, incit sa nu ajunga vreo
data sa poata fi 1nghitit de trecut. Ca �i
'
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in cazul pacientului englez, ceea spre ce
tinde majoritatea oamenilor se intoarce,
in cele din urma, ca un bumerang impo
triva lor in�i�i. Adica, in afara de nemu
rire �i sfintenie nimic nu poate cunoa�te
o ascendenta nelimitata. Toate celelalte
pot fi distruse intr-o clipa de un accident
exterior, de cl an�ind regresul umilitor
spre suferinta nesfir�ita
Ceea ce mai inainte ii conferea impre
sia puterii �i a prosperitatii, acum sint
roade de care fi e ru�ine (Romani 6, 25),
cum spune Apostolul Pavel. Pentru a su
blinia monstruozitatea acestei ru�ini, re
gizorul a�aza la marginea patului aces
tui impotent o femeie tinara care il ingri
je�te, insa care pleca noaptea in bratele
unui barbat sanatos, acel soldat musul
man care o cam neglija. Viata acestor oa
meni este ingradita barbar de sirma
ghimpata a trupurilor lor. Din aceasta
cauza, femeia aceea atragatoare la !nee
put pentru virtutile ei, pentru daruirea
cu care i�i asuma destinul acestui om
distrus, traie�te o viata de subsol in care
ea este o biata femeie de ocazie, batjoco
rita de atractia carnala pentru un soldat
prea putin interesat de ea. De cealalta
parte este imaginea disparuta a frumu,

.
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setii �i agerimii pacientului sau, care
concureaza teoretic cu imaginea solda
tului musulman. Ni se sugereaza cumva
idila ratata dintre pacient �i ingrijitoarea
sa din cauza impotentei trupe�ti. Toate
acestea creeaza ceea ce oamenii numesc
o ,atmosfera deprimanta " .
Exista totu�i un amanunt care confera
personajului o umbra de demnitate, o re
miniscenta a omului trecut, care tradeaza
o anumita delicatete barbateasdi. Este
scena in care pacientul descopera un vo
lum de Herodot �i o intreaba pe ea daca
�tie cine este. Ea spune di nu, �i el ii ras
punde cu simplitate �i blindete ca e pa
rintele istoriei. E foarte frumoasa aceasta
scena, deoarece aici se strecoara superio
ritatea neingimfata a handicapatului in fa
ta sanatapi �i frumusepi femeii ne�tiutoa
re. Acest amanunt il face cumva seducator
pe acest monstru, ca �i bunatatea bestiei
din vestita poveste. In jurul lui se creeaza
dintr-o data o aura de mister �i noblete,
care poate sa atraga �i sa menpna.
Acesta este doar un exemplu despre
cum omul preocupat de cele spirituale
nu inceteaza sa trezeasca interes chiar �i
in cazul desavir�itei sale neputinte tru
pe�ti. Nici batrinetea �i nici boala nu-l fac
'
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nefolositor, ci dimpotriva, ele chiar con
tribuie simtitor la infrumusetarea lui. Daca un barbat care a fost preocupat doar
de podoaba trupului �i tot farmecul lui �i
1-a limitat la aceasta, odata cu apropierea
batrinepi �i a bolii, ajunge sa nu mai
trebuiasca nimanui, barbatul preocupat
de virtute este intr-o continua ascenden
ta. A�a sint batrinii calugari care eclipsea
za cu virtuple lor orice frumusete tru
peasca a calugarilor tineri, dar de�erti de
experienta. A�a erau �i inteleptii greci, a
caror batrinete era mai pretuita decit fru
musetea tinerilor. In fata inaltimii lor spi
rituale frumusetea trupeasca pare ca ma
chiajul ieftin al unei fete de la tara. Orice
boala �i neputinta trupeasca ajung sa-l
impodobeasca pe barbatul virtuos ca ni�
te cicatrici de razboi. in ele, ca intr-o vaza
de crista!, se a§aza trandafirul virtutilor.
Daca o simpla replica despre Herodot
a trezit atita admiratie fata de neputincio
sul pacient, cit de impresionant ar fi fost
el daca, prin povestirile sale, ca o noua
$eherezada, ar fi avut putere sa 0 tina lin
ga el pe femeie, a§a incit ea sa nu mai
simta nevoia sa-l paraseasca pentru acel
soldat. Acesta este examenul eel mai greu
al barbatiei: sa poti opri prin cuvint o fe,
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meie de la pacat �i, in acela�i timp, sa
nu-i inspiri nici 0 speranta ca ai putea sa
pacatuie§ti vreodata cu ea. Ciki ce greu
tate este In a atrage o femeie spre pacat,
cind ea §i a§a e atrasa de frumusetea bar
bateasca prin legea firii, msa a 0 opri prin
cuvlnt, astfel incit ea, chiar �i fiind atrasa
spre tine trupe�te, sa se impotriveasca §i,
cople�ita de filosofia ta, sa se supuna ca o
mielu�ea sub sabia cuvlntului tau - iata
barbatia care niciodata nu cade. In acest
fel o poti calauzi pe acea femeie spre ne
murire, oferindu-i eel mai nepretuit dar.
Aceasta suprema treapta a barbapei o
ating numai sfinpi, cum ar fi, de exemplu,
Sfmtul Vitalie, calugarul care ziua mun
cea, iar noaptea, pe banii d§tigap, mergea
la bordel, uncle platea o femeie cu care pe
trecea noaptea in discupi duhovnice�ti,
astfel incit multe dintre ele se converteau.
Aceea�i virtute a aratat-o �i pustnicul
Martinian, care a convertit o prostituata
venita noaptea la el cu gind sa-l ispiteasca.
Pacientul englez este oglinda noastra �i
este extraordinar ca regizorul il a�aza in
tr-o biserica parasita. Aceasta biserica este
Cosmosul pomit spre distrugere, In care
ne traim agonia. Ca �i pacientul englez,
noi stam trmtiti in patul neputintei, a§tep
tind inevitabila moarte. Nu are rost sa
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inchidem ochii in fata acestui zid spre care
ne indreptam cu viteza; oricum ne vom
izbi de el §i durerea noastra va fi mare.
Noi toti am fost in trupul lui Adam §i
suferim de pe urma acelui accident cos
mic. Acum, pe masa de beton a timpu
lui, loviti de o amnezie totala, noi ingi
nam frlnturi fara legatura despre 0 oare
care fericire, dragoste, ve§nicie. Peste
patul suferintei noastre sta aplecat Hris
tos. El ne love§te cu palma iubirii peste
fata §i ne vorbe§te: ,Prietene, Eu sint, iti
mai aduci aminte de Mine?" ,Nu §tiu ce
zici - raspundem noi -, du-Te §i nu rna
chinui, lasa-ma sa mor!"
Razboiul s-a sfir§it. Ingrijitoarea paci
entului nostru alearga printre soldatii bu
curo§i §i il gase§te pe iubitul sau musul
man. Ni§te soldati scot din biserica targa
cu omul §i alearga bucuro§i prin ploaia
care tocmai se pomise. Ce interesant a
trimis Dumnezeu aceasta ploaie, de par
ca ar fi vrut, dupa toata grija pe care i-a
purtat-o ant de anonim, sa-l spele cu ape
le Botezului. Lipsea numai preotul care
sa rosteasca formula de viata facatoare:
,Se boteaza robul lui Dumnezeu. In nu
mele Tatalui, Amin. In numele Fiului,
Amin. $i al Sfintului Duh, Amin" .

Cum ne uiHim
la homosexuali
iscutiile despre homosexuali,
despre perver�i in general,
atrag tot mai multa atentie. Preferintele
sexuale au inceput sa faca parte din por
tretul social al unui individ, ca �i nationa
litatea, religia sau apartenenta politica.
Homosexualii se prezinta ca grup social:
i�i cer drepturi �i i�i promoveaza concep
pile prin activitaple pe care le intreprind
�i carora le dau caracter social, cultural
sau politic, fie ca sint publicatii tiparite,
mar�uri de strada sau concerte. Reactiile
fata de acpunile �i cerintele minoritaplor
sexuale sint, in diferite state, imparpte unii le sustin, altii le condamna.
Biserica s-a vazut �i ea pusa in situatia
de a da o replica acestei probleme. Nu
este vorba de o reactie morala, care e de
la sine inteleasa �i general cunoscuta, ci
de o reactie mai degraba politica �i soci-
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ala. Aceasta necesitate s-a simtit �i mai
stringent la noi odata cu intentia guver
nului de a adopta legea privind statutul
homosexualilor in Romania.
Dincolo de glasul oficial al Bisericii,
au existat dintotdeauna voci separate
care au vorbit intr-un fel sau altul. Nu
ne intereseaza cei care fac apologia ho
mosexualitatii, incercind sa demonstreze
teologic nevinovatia �i firescul relatiilor
homosexuale. 0 astfel de discutie este cu
totul deplasata �i nu merita osteneala.
Atitudinea Bisericii fata de astfel de ple
doarii este indeob�te cunoscuta, de
aceea nu o voi relua aici.
Cuvintul nostru ii prive�te mal intii pe
credincio�ii care recunosc di homosexuali
tatea este un lucru anormal, dar in acela�i
timp cad in extrema de a elimina �ansele
de recuperare ale celor stapinip de aceasta
patima, astfel incit le refuza pocainta.
Citiva ani in urma revista , Scara" pu
blica un articol indreptat impotriva ho
mosexualilor, care incerca sa readuca in
actualitate metodele de combatere " a
"
homosexualitatii din Levitic (adica omo
rirea cu pietre) �i pe cele de pe vremea
lui Vasile Lupu, care mai prevedeau §i
arderea cadavrelor celor uci�i. Conside93
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rind ca aceasta atitudine nu este una
ortodoxa, m-am hotarit sa scriu un cu
vint de aparare nu a homosexualitatii, ci
a oamenilor care, cu voie sau fara voie,
au cazut in aceasta ispita, iar acum, in
loc de o mina intinsa, primesc o piatra.
Dar pentru a avea o atitudine corecta,
mai bine zis duhovniceasca fata de con
clitia homosexualilor §i a oricarui om in
general, trebuie mai intii sa incercam a-i
intelege, cu alte cuvinte, sa-i cunoa§tem.
Ce este homosexualitatea: este o boala
Ia fel ca §i cancerul, dupa cum sustin
unele §coli de medicina, sau este doar o
preferinta sexuala? Este homosexualita
tea o anomalie care se mo§tene§te gene
tic §i, daca da, se poate lupta impotriva
acestei mo§teniri? Sau homosexualitatea
este produsul educatiei sau a acciden
telor psihice §i emotionale prin care ci
neva trece Ia un moment dat al vietii
sale? Acestea sint doar citeva intrebari
care i§i cer raspunsul inainte de a con
damna un homosexual.
Mi-aduc aminte ca in una dintre carple
lui Freud sint date ni§te scrisori cu conp
nut similar. 0 mama il intreaba ce sa faca
cu fiul ei homosexual. Freud o consoleaza
foarte sec, zicindu-i ca homosexualitatea,
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de fapt, nu este o anormalitate, di este
doar o preferinta sexuala. Ca sa fie mai
convingator, aminte§te §i citiva homose
xuali celebri, cum ar fi Platon, Michelan
gelo. lntr-un cuvint, Freud evita sa catalo
gheze homosexualitatea drept boala.
$i eu cred ca homosexualitatea nu
poate fi mo§tenita. In schimb, s-ar putea
transmite inclinatia spre perversiuni in
general. Exista spirite atrase de vade
tate, de anormal, cum sint, de exemplu,
arti§tii. Eu, care am trait printre arti§ti,
pot spune cu certitudine ca exista in
aceasta categorie de oameni o chemare
irezistibila spre tot ce este necunoscut,
neexplorat, spre tot ce poate ,largi" limi
tele acestei vieti, limitele firii. $i cred ca
ri.u intimplator ace§ti oameni au practi
cat intotdeauna o sexualitate deformata.
Mai toate numele mari ale artei §i litera
turii modeme au fost fie homosexuali,
fie pedofili, zoofili, fie toate acestea la un
loc. Ace§ti oameni nici cu femeile nu pot
avea relatii normale, ci practica cele mai
ciudate perversiuni. Oamenii perver§i,
chiar daca nu sint ni§te arti§ti in sensul
tehnic al cuvintului, au aceasta sensibili
tate , artistica" care, mi se pare mie, nu
95

CUM NE UITAM LA HOMOSEXUAL!

difera prea mult de fondul psihic al ma
rilor genii.
Este esential a �ti ca homosexualitatea
nu este o boala care poate fi mo�tenita
genetic. Zic asta, pentru ca am primit
scrisorile unui tinar macinat suflete�te
de aceasta ispita, de�i curat cu trupul, pe
care parintele sau duhovnic 1-a trimis la
psihiatru. In acest fel preotul spore�te
drama acelui tinar, aruncindu-1 nu doar
in bratele necrutatoare ale deznadejdii,
ci �i in bratele unor oameni total inapti in
fata unei chestiuni duhovnice�ti ant de
delicate. Ipoteza aceasta, pe care Parintii
Pustiei au rezolvat-o demult, a fost con
firmata �i �tiintific de medicina modema.
0 experienta facuta asupra gemenilor
monozigoti, adica nascuti din aceea�i
celula, a aratat ca, in cazul in care unul
din ei este homosexual, celalalt nu este
obligatoriu sa fie. Acela�i lucru s-a con
statat �i in cazul alcoolicilor, ceea ce nu se
poate spune de celelalte boli, cum ar fi
cancerul sau ulcerul, pe care, in cazul in
care il are unul dintre gemenii monozi
goti, obligatoriu il va avea �i celalalt.
Deci, ceea ce s-ar putea mo�teni nu
este neaparat homosexualitatea, pedofi
lia sau zoofilia, ci inclinatia spre perver96

INTRE FREUD $1 HRISTOS

siuni, varietate �i nesatiu sexual. Se pare
ca ace�ti oameni devin stapiniti de ceea
ce le iese mai intii in cale. Daca prima
experienta sexuala a fost cu un baiat, el
ramine marcat pe viata de ea, devine
homosexual. La fel daca este cu un copil
sau animal. Aceasta nu-i impiedica sa
aiba relatii cu femei, ei devin ceea ce se
cheama heterosexuali, dar vor tinji dupa
vraja senzatiei pe care au simtit-o in pri
ma lor experienta sexuala, chiar daca nu
vor mai reveni niciodata la ea.
Obiect sexual poate deveni tot ceea ce
iti procura placere sexuala. Exista atlta
lume care se multume�te cu papu�i gon
flabile �i vibratoare,· �i nu doar ca se
multume�te, ci le prefera relatiilor sexu
ale normale. De aceea, sint foarte pericu
loase toata literatura �i revistele cu foto
grafii care se raspindesc acum peste tot.
Sint convins ca, din cauza invaziei
acestor reviste, un numar catastrofal de
mare de parinti au copii homosexuali,
fara sa o �tie. Oricine poate deveni �i ho
mosexual, �i pedofil, �i zoofil. Placerea
este oarba �i se hrane�te din orice.
Cred ca toti oamenii sint potentiali
homosexuali, zoofili sau pedofili, dar nu
bolnavi in sensu! pe care il invoca unii
,
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medici. Cred ca aceste inclinatii nefire12ti
pot fi eel mult inabu�ite prin asceza, dar
niciodata dezradacinate total, pentru ca
ele caracterizeaza firea noastra. In aceasta
consta insa grandoarea luptei cre1}tine
impotriva pacatului, anume ca pacatul
este propriu firii noastre cazute, dar noi
gasim puteri sa ne ridicam deasupra firii.
Parca a te lasa de relatiile normale cu
o femeie, a12a cum fac calugarii, e mai
u�or decit a-ti infrina pomirile homose
xuale? Oare nu depa1}eSc calugarii cu
gratie aceasta ,boala" genetica cu care
ne na1}tem toti?
Exista, desigur, 1}i bolnavi homosexuali
dintre debilii mintali, a�a cum sint 1}i cei
care i�i marunca excrementele sau cei ca
rora le place sa omoare animale. Ace12tia
insa sint in proportie midi 1}i, oricum, nu
ei smt cei care organizeaza mar�urile 1}i
paradele de homosexuali din vestitele ora1}e occidentale, dar, mai nou, 1}i de la noi.
De exemplu, in mentalitatea fostelor
tari sovietice, multi din cei care au avut
relatii homosexuale nu sint catalogati ca
atare. Toate bancurile despre armeni sint
bancuri pentru homosexuali �i, totu�i,
armenii sint un popor destul de simpati
zat in tot imperiul, cu toate ca poate ni98
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dHeri in lume homosexualii nu sint mai
uriti decit in fosta URSS. Paradoxul se ex
plica prin faptul ca, in mentalitatea celor
din aceasta parte a lumii, homosexual
este doar eel pasiv. De altfel, acesta este
eel mai ru�inos lucru care i se poate in
timpla unui ,barbat", sa fie siluit, ceea ce
se intimpla in pu�carii. Zic ,barbat" in
ghilimele, pentru ca unul ca acesta nu va
mai fi considerat niciodata barbat, cu
unul ca acesta nimeni nu are voie sa dea
mina, nici sa manince, nici sa bea din ace
la�i pahar, ca se ,spurca " . A�a ca sint zeci
de milioane de barbap care vad in aceasta
o simpla ,feminizare" a unui barbat slab.
Sfintii Parinti cred ca diavolul ispite�
te, pur �i simplu, pe fiecare cu ceea ce
are la indemina.- De aceea homosexuali
tatea apare ca patima, nu ca altemativa,
in comunitatile de barbati: pu�carii, ar
mata sau chiar manastiri. De exemplu,
Sfintul Vasile eel Mare in Regulile sale
nu recomanda ca frapi sa-�i stringa mii
nile cind se sal uta, iar A vva loan Colov
zicea ca monahul care a mincat pe satu
rate �i a vorbit cu copil a �i curvit cu el.
Asta nu pentru ca ei ar fi homosexuali,
ci tocmai pentru ca diavolul poate trezi
aceasta patima chiar �i in cei care nicio99
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data nu au simtit-o �i au avut oroare de
ea. Pe Sfintul Munte Athos, unde nu
exista femei, pina azi este interzisa intra
rea copiilor. Sfintul Nil Athonitul com
para intrarea unui tinar imberb in ob�te
cu un jaratec cazut pe 0 rochie noua.
Totu�i chiar �i aceste precautii impotriva
tinerilor nu ne pot face sa credem ca tot
Athosul era plin de homosexuali, ci doar
confirma ipoteza ca patima i�i face obi
ect sexual din ceea ce are la indemina.
Prin urmare cei care cunosc ascetica
ortodoxa �i au ajuns la ni�te masuri du
hovnice�ti �tiu ca nu exista om care sa
nu aiba ,accese " de homosexualitate,
pedofilie sau orice altceva. $i nu pentru
ca el ar cauta aceasta, ci pentru ca diavo
lul ispite�te cu absolut orice pe eel care
duce lupta castitatii pentru Hristos. Sfin
tul Isaac Sirul spunea ca, daca cineva
sustine ca nu are ginduri intinate, in
seamna ca savir�e�te pacatul cu fapta.
Este altceva daca omul, din cauza groso
laniei patimilor sale, nu-�i vede aceste
porniri josnice, pe care �i le imputau pi
na �i cei mai straluciti asceti ai cre�tina
tatii. Daca am fi curati cu adevarat, am
vedea ca nu sintem feriti nici noi de ele.
Se �tie ca homosexualii sint de doua
feluri: pasivi �i activi. Care e diferenta
100
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dintre ei? Se pare di homosexuali pasivi
sint numai impotentii, acesta e �i moti
vul pentru care nu se culdi cu femei.
Chiar am dat dndva, din intimplare,
peste un anunt intr-un ziar din Chi�i
nau: ,Barbat placut la infati�are, 40 de
ani, caut prietenia unui barbat in vede
rea relatiilor sexuale. Sint pasiv, impo
tent total" . Acest ,impotent total" se pa
re ca este un calificativ pentru homose
xualul pasiv. Consider plauzibila aceasta
ipoteza pentru ca, de regula, perechile
de homosexuali sint �i una �i alta amin
doi, adica �i pasivi �i activi. Nu este ade
varat ca. homosexualii casatoriti nu inde
plinesc �i rolul femeii in relatiile lor cu
barbatii. Aceasta o �tiu din marturia per
sonala a unui homosexual casatorit cu 0
femeie, care pacatuia cu barbati activi.
Cei mai multi homosexuali cred ca
sint oamenii care cauta sa-�i depa�easca
limitele, care nu sint de acord cu reali
tatea in care traiesc. Plictisiti de relatiile
sexuale fire�ti, ace�ti oameni intuiesc ca
firea noastra trebuie sa aiba vreo spar
tura in afara, dar ei nu au avut descope
rirea Dumnezeirii, ei nu �tiu ca adeva
rata depa�ire a firii se impline�te nu prin
simpla evadare din normalitate, ci prin
,
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imbditi�area unor realitati mai marete
decit noi in�ine, eliberatoare, ve�nice.
Homosexualii, ca �i uciga�ii, simt pla
cerea monstruoasa a infruntarii lui
Dumnezeu, a infruntarii Limitei. Sfintul
Efrem Sirul crede ca anume aceasta pia
cere a simtit-o �i Eva cind a incalcat po
runca. Aceasta este alternativa demonica
a trairii harice. Daca Dumnezeu nu i-ar
fi lasat diavolului �i puterea de a imita
trairea harica, mintuirea ar fi fost pur �i
simplu o fatalitate. Omul nu poate trai
fara placere, de aceea trebuie sa �tim ca
�i pacatul, mai ales pacatele grozave,
procura o stare nefireasca, ca �i betia �i
drogurile. Ascetii, pentru a ajunge la bu
curia harica, rabda multa durere. A�a �i
pacato�ii rabda foarte multa suferinta
pentru a simti bucuria contrafacuta pe
care o impra�tie diavolul.
Sint convins ca marea majoritate a
acestor oameni, daca s-ar incredinta ca
asceza le poate aduce o stare infinit mai
inaltatoare decit pacatul, ar imbrati�a as
ceza. Hristos, Care �tie firea noastra,
tocmai a�a ii seduce pe marii pacato�i:
,Acolo uncle s-a inmultit pacatul, va pri
sosi harul " , zice Apostolul Pavel. De
aceea, noi nu ne miram ca Maria Egip102
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teanca, prostituata nesabuita de altadata,
a fugit in pustie de indata ce s-a atins ha
rul de inima ei. Ea avea termen de com
paratie, ea �tia ce inseamna placerea, �i
cind a simtit aceasta placere noua a ha
rului, a fugit in pustietati, de frica sa n-o
piarda. A�a cum eel ce a gasit o comoara
intr-o tarina vinde tot �i cumpara tarina
aceea, la fel �i pacatosul care simte rna
car o data harul leapada ca pe ni�te hai
ne asudate placerile lui de mp.i inainte.
Homosexualitatea este un exces, ca �i
drogurile, ca �i placerea de a ucide, ca �i
moda, ca �i bepa. Toate sint anormale,
toate sint pacate, toate indeparteaza de
Dumnezeu �i de bunul mers al lucrurilor.
Ca sa-i intelegem pe homosexuali trebuie
sa-i privim anume prin aceasta prisma.
Cineva mi-a scris cindva o scrisoare
in care i�i exprima parerea ca la oamenii
cu pacate grele cuvintul lui Dumnezeu
ajunge mai greu, ca nu crede ca un ho
mosexual se poate converti �i schimba �i
rna intreba daca ii pot cita vreo statistica
a homosexualilor convertiti.
Cred ca e cumva impropriu sa vorbim
de o statistica a homosexualilor conver
titi. De regula, statisticile privind homo
sexualii ne vin din Apus, unde converti-
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rile la Ortodoxie sint o raritate in general,
nu doar cele dintre homosexuali. La noi,
statisticile acestea sint foarte aproximati
ve, pentru di in conceptia societapi noas
tre homosexualitatea inca mai este o ru�i
ne, iar cei care i�i declara homosexuali
tatea o fac mai mult din placerea de a
sfida, care ii caracterizeaza pe perver�i.
De aceea, sintem in fata unui fenomen
foarte curios: toti homosexualii cunos
cuti sint intr-un conflict declarat cu cre�
tinismul, iar cei convertiti ascund faptul
ca au fost cindva homosexuali. Pe linga
asta, pocainta �i marturisirea in Biserica
noastra sint o taina, de aceea e firesc ca
trecutul oamenilor convertiti sa nu se
afi�eze dedt poate daca o vor ei. Perver
siunile sexuale insa nu sint ni�te pacate
pe care, odata scapat de ele, ai vrea sa le
mai etalezi. De aid, impresia falsa ca
homosexualii, in general toti perver�ii,
nu au acces la pocainta.
Convertirile din rindul curvarilor
obi�nuiti sint mai multe �i e absolut lo
gic sa fie a�a, pentru ca. majoritatea oa
menilor au acest pacat, pe dnd perver�ii
sint in minoritate. Insu�i Mintuitorul,
Cel ce ne-a zidit, a numit nearnul orne
nesc neam viclean �i preacurvar" . A�a"
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dar toti oamenii au nevoie de podlinta �i
de indreptare, nu doar homosexualii.
Cunosc, intr-adevar, oameni care au
adus o mare pocainta pentru pacate im
potriva firii, dar n-a� putea sa fac din vi
ata lor un scenariu pentru Oscar, pentru
simplul fapt ca ei s-ar putea recunoa�te
in el �i n-am avut cu ei aceasta intele
gere. Pentru mine nu exista nici o indo
iala in privinta faptului ca printre cre�ti
nii primelor veacuri, mai ales printre cei
din rindurile grecilor �i romanilor, erau
mii de homosexuali, pedofili �i zoofili.
Abaterile sexuale ale vechilor greci �i ro
mani sint indeob�te cunoscute din actele
istorice �i din operele literare ale epocii.
Aceasta era societatea romana in care s-a
propovaduit cre�tinismul. Pur �i simplu
nu prea exista alt contingent de oameni
care sa se converteasca la cre�tinism,
toata omenirea zacea in aceste pacate,
dupa cum observam �i azi. Dar nu prin
aceasta e seducator cre�tinismul, ca
dintr-un noroi atit de puturos �tie sa fa
ca. monumente de sfintenie atit de albe �i
de stralucitoare, cum sint: homosexualul
pocait pomenit in Scara Sfintului loan,
Maria Egipteanca, Moise razboinicul �i
alti sfinti recrutati din rindurile celor
105
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mai vestiti desfrinati �i razboinici ai vre
mii lor.
Altceva este de ce despre aceste con
vertiri nu s-a scris aproape deloc. In afa
ra de cazul pomenit in Scara, aproape ca
nu cunoa�tem nici un sfint despre care
sa se mentioneze ca ar fi savir�it pacate
impotriva firii. Cu toate acestea, eu nu
rna indoiesc ca astfel de sfinti au fost. Se
pare ca toate aceste pacate se subintele
geau prin expresii de genul ,�i a lepadat
viata sa petrecuta in pacate dobitoce�ti "
sau ,in mari destrabalari " �i altele. Se
poate banui ceva la Fericitul Augustin,
dar nu �tiu cit este de dar. Poate ca e
vreo frica de a nu incuraja aceste pacate,
chiar �i prin simpla pomenire a lor? Pe
de alta parte, Apostolul Pavel, cind a
fast sa vorbeasca despre astfel de lu
cruri, a zis doar ca ,despre cele ce fac ei
in ascuns este �i ru�ine a vorbi " . Aceasta
pudoare este specifica Ortodoxiei.
loan Gura de Aur, in Tratatul despre
cre?terea copiilor (sper sa nu gre�esc), zice
ca ,i�i invinge" cu multa neplacere dorin
ta de a nu pomeni despre acest pacat. Prin
aceasta, Sfmtul loan ne arata inca o data
ca despre acest pacat ,se tacea" . Gura de
Aur compara homosexualitatea cu ,o mo106
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lima" care a cuprins ora1?ul, pe lmga care
curvia obi1?nuita nici nu mai pare un pacat
vrednic de mustrare. El ii atenponeaza pe
top parinpi care i1?i dau copiii la 1?Coli de
faptul ca i1?i sortesc odraslele acestei
grozavii. Dar, iara1?i, am fi nedrepp sa
credem ca nici unul din ace1?ti copii mai
tirziu nu s-a convertit la cre1?tinism.
Eu cred ca e intr-adevar o prejudecata
sa sustinem ca cuvintul lui Dumnezeu
ajunge mai greu la inima oamenilor cu
pacate mari. Oamenii ace1?tia, trebuie sa
1?tim, sint capabili de o mare suferinta. E
1?i normal, ei traiesc complexul de a fi
izolati, expulzap din societatea oameni
lor ,normali", au experienta de a fi alt
"
fel" . Ei sint intr-o permanenta opozitie
cu lumea, cu normele ei. Nu conteaza ca
normele lor de viata sint 1?i ele nocive,
important este ca ele sint ,altfel " ele sint
"
" nebunie pentru oameni.
Oamenii ace1?tia au experienta nebu
niei, a suferintei din cauza ca nu sint ca
toti ceilalti. De aceea, atunci dnd aud
despre un Dumnezeu Care nu este din
"
lumea aceasta", Care ne indeamna ,sa
fim nebuni pentru El" 1?i ,sa ne osebim"
de oamenii lumii acesteia, ei devin ,curi01?i, eel putin curio1?i. Aceasta curiozitate
1
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le lipse�te intelectualilor dilduti, functio
narilor, , burghezilor " , care se identifidi
cu mersul lumii acesteia. Perver�ii nebu
natici, chiar daca pare curios, se pot
simti atra�i de Hristos �i numai pentru
faptul ca nici Hristos nu e de acord cu
mole�eala in care se complace majorita
tea oamenilor.
De aceea ei se pot i:mprieteni cu Hris
tos, i:mpotriva zadarniciei �i nimicniciei
lumii acesteia. De multe ori, du�manii
comuni devin prilej de aliere. Ru�ii chiar
au o gluma: ,lmpotriva cui prieteniti? "
Iar dnd ace�ti nebunatici vor vedea ca
nebunia lor e neputincioasa impotriva lu
mii, vor accepta propunerile lui Hristos.
Nu in zadar Hristos le da anta curaj�
zicind ca n-a venit pentru cei drepp, adi
ca ,burghezia spiritualiceasca" care mi
meaza ca traiesc in Biserica, ci pentru pa
cato�i. Uncle s-a mai vazut a�a un Dum
nezeu? Oare nu acest Dumnezeu era
certat de oameni ca este prietenul vame
�ilor �i al pacato�ilor? Iar eu n-a� indrazni
sa-L cert inca o data pentru acela�i lucru.
Desigur, eu rna refer la homosexualii
care i:�i , traiesc " conditia in toata adin
cimea ei. Pentru ca �i pacatul nu este
, trait" de cei mai multi dintre oameni, ci
1
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doar practicat cu banalitate, ca �i minca
rea, ca �i somnul. Sint insa oameni care,
pentru ca nu au 0 alta intelegere despre
rostul vietii, se angajeaza in pacat cu
toata fiinta lor. Ace�tia se pot angaja mai
tirziu, cu aceea�i rivna, daca li se desco
pera, �i in viata in Hristos.
$i cred ca acesta e secretul pentru care
din mulpmea de pacato�i doar unii se
pocaiesc: sint tocmai cei care, pentru ca
au ,trait" pacatul, au putut sa traiasca �i
pocainta; ceilalp insa nu au inteles po
cainta, deoarece nu au inteles nimic, nici
macar din pacatele pe care le-au facut,
pentru ca le-au facut ca ni�te dobitoace,
nu ca ni�te oameni, fara sa inteleaga �i
fara sa se intrebe vreodata de ce fac cu
tare sau cutare lucru.
Personal, cred ca e o mare diferenta
intre un homosexual din Grecia lui So
crate �i un homosexual din epoca mo
derna, o diferenta fundamentala. Daca
un grec de atunci practica homosexuali
tatea doar pentru placere, homosexualul
de azi o traie�te ca pe o angajare existen
tiala, ca pe o drama. El i�i asuma efectiv
aceasta conditie, intr-o lume pe care o
crede ratata: i�i cere dreptul de a avea o
familie, de a fi acceptat, chiar de a avea o
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biseridi. El nu mai tdiie�te homosexua
litatea doar ca pe o pHicere, ci e con�tient
�i de toate suferintele ei. El accepta aces
te suferinte, chiar mai mult, el se jertfe�
te. Sigur ca ramine intrebarea cita drep
tate are sa sufere in acest fel, dar, dinco
lo de dreptate, aceasta suferinta exista �i
ea merita sa fie cercetata.
Omul modern nu mai ginde�te anti
nomic, pentru el nu exista bine �i rau, fe
ricire �i nefericire, pentru el e importan
ta doar ,trairea " , senzatia. Adica ,binele" lui se masoara prin intensitatea senzatiei, care poate fi �i una de durere. A�a
ca omului modern nu i te poti adresa cu
formule de genul nu este frumos ceea
"
ce fad " , pentru ca el are o estetica a uri
tului care poate sa se indulceasca din
contemplarea unui hoit plin de viermi,
ca la Baudelaire, sau sa descrie cu pia
cere moartea unei femei gravide intr-un
pavilion al cancero�ilor, ca la expresio
nistul Gottfried Berm.
Epoca moderna a creat �i a impus
conceptia despre frumusetea uritului �i
despre placerea durerii. $i, intr-adevar,
vad in toate manifestarile homosexuali
lor de azi ca ei sint un produs al arti�ti
lor nebuni din secolul al XIX-lea, sint, pe
drept cuvint, ni�te intruchipari ale teori,

110

INTRE FREUD $I HRISTOS

ilor lor monstruoase. Ei sint cumva ni�te
productii artificiale, ceea ce ii face sa fie
�i mai dramatici, pentru ca traiesc ni�te
sentimente inventate in laborator. Toata
viata lor este o dureroasa minciuna, in
numele careia se jertfesc cu docilitate.
Din acest punct de vedere, eu am mai
multa intelegere fata de ei, pentru ca
s-au nascut intr-o lume in care nu numai
binele, ci pina �i ideea de bine au fost
invinse. Iar castificarea societatii con
temporane - comuniunea pictorilor, co
muniunea evreilor, a femeilor divortate,
a homosexualilor �.a.m.d. - ii condamna
pe toti la incremenirea in propria condi
tie. Omul traie�te dupa regulile, aspira
tiile �i obsesiile grupului de care aparti
ne, de care trebuie neaparat sa apartina,
chiar daca acest grup se cheama grupul
oamenilor liberi.
Biserica insa nu are voie sa devina un
grup, o casta, ea este o comuniune cu li
mitele in afara, ea se revarsa neincetat,
inghitind ca o lava incinsa tot ce ii iese in
cale, daca se poate.
Intelegerea pe care o aratam acestor
oameni poate fi, intr-adevar, �i o compa
siune ca pentru bolnavi, totu�i nu ca
pentru ni�te bolnavi incurabili. Noi nu-i
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vedem ca pe ni�te muribunzi pe care ne
simtim datori sa-i vizitam cu flori �i
mandarine, ca poate-poate sa le infru
musetam macar ultimele zile. Deloc! Pi
na in ultima clipa, orice pacatos este un
potential sfint, asta trebuie sa intelegem
din cazul tilharului de pe cruce.
Este un pacat impotriva iubirii lui
Dumnezeu sa credem ca cineva nu se
mintuie�te, ca nu mai are �ansa la min
tuire. Batrinul Selafiil de la Noul Neamt
spunea ca atita vreme cit nu a rasunat
trimbita Arhanghelului este vreme pen
tru pocainta. Noi aratam dragoste fata
d e pacato�i tocmai pentru ca prin ei se
poate proslavi Hristos, nu pentru ca ne
este mila de pierzarea lor, caci noi nu
�tim daca ei se vor pierde sau nu.
Chiar daca �tim ca nu se vor mintui
toti oamenii, noi trebuie sa-i vedem min
tuiti pe toti, la aceasta ne indeamna iubi
rea cre�tina.
Hristos este mare nu atunci cind min
tuie�te sfinti, ci anume atunci cind poate
sa mintuiasca pacato�i, dupa cum se roa
ga �i Sfintul loan Damaschin in rugaciu
nea de seara: ,Ca de vei mintui pe eel
drept, nu-i lucru mare, �i de vei milui pe
eel curat, nu-i nici o minune, ca sint
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vrednici de mila Ta; ci spre mine, padi
tosul, sa fad minuni cu mila Ta, intru
aceasta sa arati iubirea Ta de oameni" .
Eu nu apar nici un fel de pacat, dar
nici nu pot sa am caderea de a considera
anumite patimi �i pacate ca fiind fatale.
Multi oameni nu se pot lasa nici de fu
mat, cu toate ca pare un fleac. Acestora
le pare ca a te lasa de fumat e eel mai
greu lucru din lume, pentru ca orice pa
cat �i patima se poate judeca in raport cu
puterea de vointa a fiecaruia. Un parinte
spunea di eel mai mare pacat este pa
catul in care te afli.
Cred ca eel mai greu e sa scapi nu de
homosexualitate, nu de minie sau zgirce
nie, ci anume de pacatul sau patima care
te stapme�te. Pentru ca., daca un pacat te
stapine�te, este numai pentru ca e mai
mare decit vointa ta. Intr-adevar, dad a�a
stau lucrurile, s-ar parea ca este imposibil
sa mai scapi de un astfel de pacat, de
vreme ce este peste puterile tale. Totu�i,
anume la asta cred ca s-a referit Hristos
cind a zis: ,Ceea ce Ia oameni este cu
neputinta, Ia Dumnezeu este cu putinta".
Pe de alta parte, noi nu ne uitam la
lume cu ochii moralei: a te culca cu o fe
meie este moral, iar altminteri este imo1 13
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ral. Nu. Noi ne uWl.m la lume cu ochii
lui Hristos, Care voie�te ca nici unul din
tre oameni sa nu piara. Cre�tinismul nu
este o religie doar a moralitatii, a bune
lor maniere. Noi avem Sfinti nebuni
pentru Hristos care incalca orice inchi
puire despre buna purtare. Sfintul An
drei eel nebun pentru Hristos i�i facea
nevoile in fata trecatorilor �i lua bataie
pentru asta. A�adar nu este vorba la noi
de o incalcare a unor norme, ci de lupta
foarte involburata a pocaintei, care, ca
orice lupta, presupune �i rani �i caderi.
Ortodoxia nu imparte pacatele in gra
ve �i mai putin grave, aceasta e o gre�ea
la a romano-catolicilor. Pentru noi, paca
tul e o chestiune individuala, ca �i relatia
cu Dumnezeu, �i deci se judeca in func
tie de persoana �i de imprejurari. Adica
toate pacatele de care nu ne pocaim sint
grave, chiar daca ele pot parea neinsem
nate �i, invers, toate pacatele pentru care
am adus pocainta nu mai sint grave,
chiar daca ele par �i sint ingrozitoare.
Din acest punct de vedere, homosexu
alitatea imi e totuna cu fatarnicia vame
�ului, caci �i una �i alta rna poate pierde
daca nu rna pocaiesc. Problema noastra
nu este doar aceea de a inceta de a mai
114
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savir�i anumite fapte rele, ci transfigura
rea totala a intregii noastre fiinte. Noi
trebuie sa ne izbavim de trupul mortii
acesteia" in care ne aflam, cum zice
Apostolul Pavel, pentru a ne face parta�i
la trupul lui Hristos. Eu lupt cu homo
sexualitatea nu pentru ca aceasta este o
abatere morala, ci pentru ca aceasta rna
desparte d e Hristos.
Daca firea noastra nu va deveni deofi
inta cu cea a lui Hristos, a Omului ade
varat, noi nu ne vom bucura de Impara
tia cerurilor. Zic nu ca vom fi judecati,
alungati, ci anume ca nu o vom simp.
N oi avern nevoie sa ne imbracam in
Hristos pentru a putea simti realitatile
vietii viitoare, care, ve�nice fiind, nu vor
putea fi simtite de madularele trupului
acestuia muritor. Numai Hristos poate
sa intre la cina Tatalui, a�a ca trebuie sa
devenim hristo�i. Dar parca un malaheu,
un hot sau un clevetitor poate sa semene
cu Hristos? Din acest punct de vedere
homosexualii sint anormali, de vreme ce
nu tind sa se asemene cu Hristos.
De regula, oamenii cred ca au rezol
vat soarta homosexualilor fadnd trimi
tere la arderea Sodomei: Dumnezeu i-a
"
ars, inseamna ca e eel mai mare pacat" .
11
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Dar Mariam, sora lui Moise, pentru ho
mosexualitate a fast pedepsita cu lepra
sau pentru simpla birfa? (Numerii 12,
1-10). Iar Nadab �i Abiud pentru homo
sexualitate au fast ar�i cu foe s'au pentru
ca s-au jucat cu tamiia pentru jertfa fara
sa aiba voie? (Levitic 10, 1-2). Dar oare
pe Anania �i pe femeia lui, Safira, pentru
homosexualitate i-a pedepsit Dumnezeu
cu moarte imediata sau pentru zgircenie?
(Fapte 5, 1-10). Anania �i sop.a lui n-au
facut decit sa-�i repna 0 mica parte din
banii dobindip de pe urma vinderii pro
priei tarini, de�i ii fagaduisera pe top Bi
sericii. Daca Dumnezeu ar pedepsi cu
aceea�i pedeapsa pe preopi care iau banii
Bisericii, pe care nici nu i-au pus acolo,
cred ca nu ar ajunge preoti vii ca sa-i in
groape pe cei morp.. Dar moartea nu-i va
ocoli nici pe ace�tia, daca nu se vor pocai,
caci Dumnezeu nu nedreptate§te pe ni
meni. Aceia au fast pedepsiti demonstra
tiv, dupa cum tilcuie�te Sfintul loan Gura
de Aur, ca �i Cain, ca �i Ham, ca �i Onan,
ca Dumnezeu a curmat in acest chip orice
fel nou de rautate aparuta in lume. Toate
aceste rautati sint vrednice de moarte �i
de chinurile ve!?nice, toate i�i iau in ele
insele pedeapsa cuveniti'i.
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Atunci dnd ucenicii au venit �i J-au
povestit Mintuitorului despre galileienii
al diror singe Pilat 1-a amestecat cu sin
gele jertfelor, Iisus le-a raspuns: Oare cre

defi cii ace§ti galileieni au fost mai piiciito§i
dedt tofi galileienii, sau cei 1 8 locuitori din
Siloam peste care a ciizut turnul au fost mai
piiciito§i dedt tofi oamenii care locuiau fn Ie
rusalim ? Adeviirat vii zic cii, dacii nu vii veti
pociii, tofi vefi pieri la fel! (Luca 13, 1-5).
A§adar toti sintem bolnavi: �i homo
sexualii, �i curvarii, �i birfitorii. Top
avem nevoie de indreptare. Jar dadi ho
mosexualitatea este mai grozava, asta nu
inseamna ca Hristos o iarta mai greu de
cit clevetirea, sa zicem, chiar daca un
homosexual va fi admis dupa mai multa
vreme la imparta�anie. Hristos iarta toa
te pacatele indata ce pacatosul zice ,Jar
ta-rnal" §i pune hotarire sa nu mai pacii
tuiasdi. Fiul eel curvar, cind s-a intors,
nici n-a fost lasat sa-§i termine cuvintul
de iertare, ca tatal i-a §i pus inelul in de
get §i a poruncit sa se taie vitelul pentru
el. Imi pare ca Sfintul Grigorie Sinaitul,
vorbind despre rugaciunea lui Iisus, zice
ca, la fiecare rugaciune "Doamne Jisuse
Hristoase, miluie§te-ma pe mine, pacato
sul!", pe care calugarul, cre§tinul, trebu'
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ie sa o rosteasca neincetat, Hristos ras
punde: ,lertate sint pacatele tale, fiule!".
Problema este alta: cit se va mentine
pacatosul in starea de pocainta. Din
acest punct de vedere, pacatele trupe�ti,
fie ca este homosexualitate, fie curvie,
sint foarte greu de invins. Nu ca Hristos
le iarta mai greu decit pe celelalte, ci
pentru ca ele lucreaza monstruos in tru
pul �i sufletul pacatosului, indemnin
du-1 sa se intoarca la ele. Aceste pacate
au ranit firea mai tare decit altele �i sin
gerarea este mai prelunga, dar �i raspla
ta celor ce o rabda e mai mare, a�a a zis
Hristos, iubitorul de oameni. Pacatele
acestea impotmolesc firea ca intr-o mla�
tina, din care, pur �i simplu, e mai greu
sa te smulgi decit din alte pacate. Aceas
ta depinde �i de lungimea perioadei in
care a fost practicat pacatul, caci obiceiul
devine a doua fire, a�a incit omul ajunge
sa inseteze de pacat a�a cum inseteaza
de apa, de�i aceasta sete este dobindita
in mod artificial, prin obi�nuinta.
$i mai grea devine smulgerea din
aceasta mla�tina atunci cind ceilalti cre�
tini, care se cred mai sfinti, ii condamna
pe pacato�i. David spune i:ntr-un psalm:
Doamne, celor pe care Tu i-ai batut, ei
"
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au adaugat batai asupra lor" . A�a am
ajuns in situatia de a apara homosexualii
de agresivitatea dobermanica a credinci
o�ilor no�tri. Atunci cind Hristos, prin
gura lui Pavel, ne spune sa purtam nepu
tintele unii altora, nu mentioneaza ca noi
trebuie sa-i sprijinim numai pe cei care in
ochii no�tri au pacate mai mici, ci pe toti,
deci �i pe homosexuali. $i atunci cind
spune ,Nu judeca! ", nu spune ca avem
,dezlegare" sa-i judecam pe homosexu
ali. Trebuie sa �tim ca �i astazi Hristos ia
apararea fiecarui pacatos, adresindu-Se
adunarii: ,Cine din voi este fara de pacat,
sa arunce primul piatra!" .
Noi nu sintem nici inchizitori, nici na
zi�ti ca sa osindim homosexualii mai mult
decit pe altii. Conceppile acestea purita
niste nu sint proprii Ortodoxiei, ele ne-au
venit din alta parte. Noi nu sintem mora
li�ti, noi sintem iubitori de oameni. Noi
nu mustram pe altii, noi purtam neputin
tele impreuna. Noi am fost lasati in lume
ca sa fim prieteni celor de care s-au lepa
dat top prietenii, mingiietori celor straini
�i insingurati, ascultatori celor neascultati
�i alungap. Intr-un cuvint, ca sa fim ,toate
tuturor", cum spune Apostolul Pavel, ca
macar pe cineva sa mintuim.
'

'
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Despre A vva loan Persul se spune ca
ie�ind odata din chilie, a vazut un calu
gar care pacatuia cu un copil, dar intor
cindu-�i privirea, �i-a continuat drumul,
zicind in sinea sa: ,Daca Dumnezeu,
Care vede toate, il vede �i nu-l arde, cine
sint eu ca sa-l osindesc?" A�adar �i cu
vintul acesta pe care l-am propus nu este
atit un cuvint despre homosexuali, cit
despre nejudecare �i dragoste cre�tina.
In multe rugaciuni Dumnezeu este
numit ,mult-milosird" . Putini romani
�tiu ce inseamna acest cuvint, pentru ca
este slavonesc. Milosird provine de la
cuvintele ,milosti " - mila �i , serdte " inima (miloserdnii), adica , eel cu inima
miloasa " , cu inima mult miloasa. Pe mi
ne rna induio�eaza acest cuvint, mai ales
cind I-1 spun lui Dumnezeu. Dumnezeu
are multe insu�iri, e �i drept, �i atotpu
ternic, �i atot�tiutor, dar nici una dintre
ele nu rna cople�e�te atit de mult ca gin
dul ca Dumnezeu are o inima miloasa.
De aceea nici eu nu mai pot sa rna uit la
pacatele oamenilor, fie ca sint homose
xuali, fie uciga�i, fie orice altceva, decit
cu inima miloasit Pentru ca vreau sa-L
inteleg pe Dumnezeu.

Rui;inea de dinaintea
s p ovedaniei
propie-te de Dumnezeu §i Dumne
zeu se va apropia de tine, spune
unul din proroci. Ce este aceea a te apro
pia de Dumnezeu? Ce altceva decit a te
descoperi lui Dumnezeu, a te face cu
noscut Lui, dupa cum �i El S-a facut cu
noscut noua prin prorocii Vechiului Tes
tament §i in cele din urma prin insu�i
Fiul Sau, Iisus Hristos.
A§adar primul pas pe care il face omul
spre apropierea de Dumnezeu este des
coperirea propriei identitap, �i ce altceva
este aceasta descoperire decit spoveda
nia? Spovedania nu este doar o simpla
in�iruire a pacatelor, a faptelor nedrepte,
ci descoperirea intimitapi noastre, a aspi
ratiilor noastre cele de taina. Oare nu a�a
fac cei ce se iubesc �i oare nu in aceasta
consta dragostea, ca sa simtim nevoia sa
ne facem cunoscup §i sa cunoa§tem, la
rindul nostru, pe eel iubit?

A
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Acest prim pas pe drumul cunoa�terii
�i al dragostei este aproape intotdeauna
blocat de o ru�ine inexplicabiHi in fata
Celui despre care �tim di �tie toate. Ce
sa faci daca ti-e ru�ine sa marturise�ti un
pacat? Aceasta ru�ine nu este altceva de
cit o insuficienta a dragostei fata de eel
caruia ai hotarit sa te descoperi.
Totu�i nu toti sintem desavir�iti in
dragoste �i chiar �i aceasta ru�ine face
parte din lupta noastra pe care o dam
pentru Cel iubit. Viata cre�tina autentica
incepe cu intelegerea acestui lucru sim
plu. Sa intelegem ca nu intotdeauna pu
tem indeplini sfaturile Sfintilor Parinti �i
chiar ale Mintuitorului. Nu intotdeauna
avem puterea necesara, curajul �i, pur �i
simplu, vointa.
Dar, cu toate acestea, sa nu uitam ca
chiar �i atunci, fie ca sintem ispititi �i
chiar stapiniti de o lucrare demonica, fie
de pornirile firii noastre cazute, noi, to
tu�i, raminem cre�tini. Ni�te cre�tini lo
viti, dar cre�tini. Sa intelegem ca viata
cre�tinului nu este alcatuita doar din vic
torii, doar din reu�ite, ci, poate, mai ales,
din infringed, dar din ni�te infringed
suportate cu barbatie.
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Pentru noi, cre�tinii, o infringere su
portaHi cu barbatie e mai mare dedt o
biruinta ingimfata. Foarte u�or o astfel
de victorie te poate arunca in afara tere
nului de lupta. Adica, in cazul nostru,
cineva care i�i marturise�te pacatele cu
prea multa u�urinta i�i poate pune in
trebarea de ce i se intimpla asta? Nu
cumva tocm�i pentru faptul ca nu ii par
chiar atit de grave? Nu cumva tocmai
pentru faptul ca §i-a pierdut duhul ade
varatei pocainte?
Da, pacatul tau poate fi �i avort, §i in
cest, §i homosexualitate, §i necrofilie, �i
crima. Dar sa §tii ca smt oameni care
marturisesc aceste pacate aproape cu se
ninatate, iar undeva, in vreo manastire
uitata, exisHi un frate care se tinguie gro
zav pentru faptul ca a mincat un mar
din copacul din care nu avea binecuvin
tare sa manince.
A§a ca, dupa parerea mea, ru§inea pe
care o simtim atunci cind vine vremea sa
marturisim un pacat, poate ca nu de
pinde atit de gravitatea pacatului savir
§it, cit de intensitatea trairii noastre. Pen
tru a nu permite incununarea unei po
cainte atit de barbate§ti §i atlt de placute
lui Dumnezeu, diavolul se ridica impo-
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triva noastdi �i ne ingreuiaza �i mai mult
framintarea, sporindu-ne nu doar ru�i
nea, ci, odata cu ea, �i deznadejdea.
Deznadejdea insa este lasarea miini
lor in jos, este recunoa�terea infringerii.
Noi nu trebuie sa facem asta. Plna �i in
filmele de duzina, sa zicem Rocky, eroul
ne treze�te simpatia nu atit pentru faptul
ca a invins in ring, ca. multi sint invin
gatori, cit pentru ca a invins In condipi
vitrege, cmd nimeni nu-i mai dadea nici
o �ansa. Top il credeau invins, adversarul
i�i ridicase de acum victorias miinile �i se
falea inaintea publicului exaltat. Dar
luptatorul, de�i era de acum jos �i plin de
singe, atunci cind a vazut-o pe fata care 11
iubea �i care il indemna la lupta cu anta
nadejde, gase�te puteri �i se scoala ca un
biruitor �i-�i bate adversarul.
Pentru noi, cre�tinii, fata aceasta de la
sfir�itul filmului, care ne da curaj, este
Hristos. El apare intotdeauna in ultima
clipa, descoperindu-ne dragostea Sa
pentru noi, tainuita pina atunci. Sa nu
abandonam niciodata lupta, pina cind
nu-L vom vedea pe Hristos venind! Alt
minteri ne vom declara invin�i inainte
de sfir�itul luptei.
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Dar ce lnseamna sa te declari lnvins?
Oare faptul ca nu poti marturisi un anu
me pacat preotului? Nu . Inca nu. Aceas
ta este doar o lovitura, o lovitura pe care
e �i firesc ca orice lupta sa 0 presupuna.
Dar Inca nu este lnfrlngere, Inca este ln
caierare. infrlngerea este atunci cind noi
lncepem sa fugim nu doar de preot, ci
chiar �i de Hristos, dnd ajungi sa crezi
ca nu doar preotul nu te mai poate lnte
lege, ci plna �i Hristos, plna �i El nu te
mai poate ierta.
Ziceam ca ru�inea aceasta poate fi nu
atlt din cauza gravitatii pacatului, dt
poate din cauza unei sensibilitati exage
rate. Ar fi prea trist sa ratam �ansa unei
lncununari pe masura zbuciumului nos
tru. Cununa lnsa sta pe un loc mai lnalt
dedt noi �i sa ne imaginam ca nu avem
nimic pe care sa calcam pentru a 0 ajun
ge: nici scaun, nici vreo piatra sau butu
ntga. Tot ce avem la lndemlna nu e dedt
pacatul nostru, pe care trebuie sa calcam,
ca pe 0 scara, ca pe un loc lnalt, �i sa
ajungem plna la cununa. A calca pacatul
lnseamna a-1 descoperi In spovedanie.
Daca ti-ai pierdut lncrederea In pre
oti, caci poti cadea �i in aceasta ispita,
spune-o unui om In care ai lncredere �i
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de la care te poti folosi, dar nu dezna
dajdui. Daca nu ai nici macar un astfel
de om, spune-o direct lui Dumnezeu,
spune-1-o neincetat. De fapt, sint convins
ca amintirea pacatului te obsedeaza ori
cum, dar tu spune-o deschis, cu nadejde,
nu fugind de Dumnezeu. Aceasta iti va
spori rugaciunea �i va atrage harul care
te va face sa intelegi ca. framintarea ta nu
este intemeiata �i ca a te spovedi unui
preot, chiar �i celui mai pacatos, este eel
mai u�or lucru.
Numai harul lui Dumnezeu face po
sibila spovedania, nici o stradanie �i nici
un argument omenesc nu pot face asta.
E important sa �tim ca framintarea �i
ru�inea de dinaintea spovedaniei fac
parte din procesul pocaintei, ca ne puri
fica �i ne sensibilizeaza. Daca nu ar fi
aceasta suferinta, oamenii s-ar intoarce
mai u�or Ia pacatele pe care le-au spo
vedit. Aceasta ru�ine face parte din ico
nomia �i pedagogia dumnezeiasca.
Sa luam cazul lui Petru �i Iuda. $i Iu
da s-a aprins de pocainta, a fugit �i a
aruncat banii dobinditi prin tradare.
Iuda, spre deosebire de Petru, a recunos
cut singele lui Hristos ca fiind "nevino
vat" , adica a infruntat hotarirea iudeilor,
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a infruntat tot Templul care L-a condam
nat pe Hristos la moarte, zicind: , Lua
ti-va banii inapoi, cad am vindut singe
nevinovat! " .
Petru nu a avut putere s a faca aceasta,
nici macar in fata unei simple femei care
i-a zis ca 1-a vazut printre ucenici. Petru
s-a lepadat cu juramint de Hristos, in
timp ce Iuda L-a marturisit fara frica ne
vinovat �i nu doar in fata unei simple
femei, care nu i-ar fi putut face nimic, ci
in fata legiuitorilor iudei, care il puteau
osindi la moarte. �i, cu toate acestea, sfi
�ierea cea mare a lui luda nu i-a folosit
la nimic, pentru ca Iuda, de�i se caia, fu
gea de Dumnezeu, nu avea indrazneala
sa I se marturiseasca.
Iuda, care a avut curaj sa marturiseas
ca inaintea oamenilor, nu a avut curaj sa
marturiseasca lui Dumnezeu, iar Petru,
de�i s-a speriat �i s-a ru�inat de oameni,
totu�i, atunci cind a fost 1Vremea, s-a
marturisit lui Dumnezeu.
Care a fost marturisirea lui Petru? A
zis el oare: ,Doamne, am gre�it ca Te-am
tradat, iarta-ma!"? Nu. Atunci cind, pe
malul marii, Hristos Cel inviat 1-a intre
bat pe Petru: ,Simone, Fiul lui Iona, Ma
iube�ti tu pe Mine?" Petru a marturisit
I
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altfel, �ocant pentru noi. Petru a zis:
,Doamne, Tu �tii toate, Tu �tii di Te iu
besc! " . A�adar adevarata spovedanie nu
este doar o numire cit mai amanuntita a
pacatelor savir�ite, ci mai ales 0 deschi
dere a sufletului, izvorita din dragoste.
A�a sa repetam �i noi: ,Doamne, Tu
�tii toate, Tu �tii di Te iubesc!" Spoveda
nia adevarata se na�te din con�tiinta ca
Dumnezeu �tie toate, iar aceasta este o
adincime ce se atinge prin experienta,
prin cugetare dumnezeiasca �i rugaciune.
Dumnezeu �tie pacatul nostru, il �tia
chiar mai inainte de a ne fi adus pe lume.
$i totu�i El nu a impiedicat na�terea noas
tra. Oare nu arata aceasta increderea lui
Dumnezeu fata de noi, oare nu arata rna
rea nadejde pe care $i-a pus-o El in noi?
De ce sa dezamagim pe Dumnezeu?
Vladica Antonie al Surojului, intr-o
predica la Na�terea Domnului, propune
o discutie nu atit despre credinta omului
in Dumnezeu, care este o tema arhidis
cutata, cit despre credinta lui Dumnezeu
in om. Vladica aminte�te de o povestioa
ra in care autorul i�i inchipuie sfatul
Sfintei Treimi la facerea omului. Dumne
zeu-Tatal ar fi spus: ,Sa facem om dupa
chipul �i asemanarea Noastra ! " ,Da, dar
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omul acesta va didea - a zis Duhul -, �i
Tu, Fiule, va trebui sa mori pentru el" .
,Sa-l facem, dar, sau sa nu-l facem? " - a
intrebat Tatal. ,Sa-l facem! " - a zis Fiul.
lata nadejdea pe care �i-a pus-o Dum
nezeu in om! Acestui Dumnezeu ne
marturisim noi, de Acesta ne ru�inam,
pe Acesta II iubim.
Daca inca nu-ti pop marturisi pacatul
tau preotului, nu deznadajdui, spune-1
lui Dumnezeu. $i adauga la acel pacat �i
toate motivele pentru care nu-l poti mar
turisi. Sa-l spui lui Dumnezeu toate a�a
cum sint, cu simplitate. Sa nu te desparti
de Dumnezeu! Dumnezeu �tie toate, �tie
�i framintarea ta . .
$i dadi te framinp din pricina unui
pacat, inseamna di te incomodeaza pa
catul, inseamna ca-l ura�ti, insearnna di
lupti, inseamna di vrei sa te intorci. Alt
fel, de ce te-ai framinta?

A fi

s au a nu

fi

0 data cineva rn-a invitat sa vad

un film despre avort. Filmul ur
ma sa fie aratat intr-o �coala oarecare.
Scopul acestui film era acela de a trezi
repulsia fata de avort, cu alte cuvinte de
a opri pe cei care ar fi tentati vreodata sa
faca un avort. Eu nu m-am dus la acest
film. Pentru ca eu nu a� putea privi un
astfel de film.
Multi ani in urma stateam la o bere cu
cineva care tocmai i�i dusese iubita sa
faca un avort. Eram baieti de liceu �i lu
crul acesta facea parte din viata liceeni
lor. Marturisirea a cestui om nu ave a ni
mic din teribilitatea �i mostruozitatea
unei operatii chirurgicale filmate. Ceea
ce ii ramasese lui in minte era mina asu
data a iubitei sale de 40 de kilograme pe
care el o ducea adormita �i palida pe
straduta intortocheata din spatele spita
lului. Mina aceea subtire �i neputin
cioasa semana pentru el cu o funie le-
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gata de gitul unui animal dus la taie're.
$i asta n-ar fi fost atit de dureros �i atit
de marcant, daca aceasta mlna nu ar fi
fost mina celei pe care el o iubea mai
mult declt orice pe lume.
Vremea a trecut �i astazi nu mai �tiu
uncle este tinarul acela, iar fata poate ca
nu-�i mai aminte�te declt arareori de
aceasta intimplare din adolescenta.
Astazi in ori�ice ora� te izbe�ti de pa
nourile care iti ofera servicii de obste
trica. In spatele acestor panouri, in hol,
sint intotdeauna citeva femei singure, al
tele insotite de partenerul lor, a�teptin
du-�i rindul la operatie sau amortite �i
palide, a�teptind sa-�i revina dupa anes
tezic. Fiecare dintre ele are povestea ei,
poveste despre care toata lumea incearca
sa uite, pentru a nu-�i mai aminti de ea
niciodata.
Este curios cum intr-o societate in
care cultul dragostei �i al tineretei dez
lantuite �e impune cu atita putere; s-a
creat, pe de alta parte, o adevarata fobie
in fata na�terii, care este o urmare fireas
ca �i inevitabila a dragostei. Atunci clnd
o tinara afla ca a ramas insarcinata ea in
cepe sa aiba comportamentul unui om
cuprins de cancer. Oameni care sacrifica
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cite 25-30 de ani din viata pentru a bate
coridoarele �colilor, cu toata amaraciu
nea �i saracia pe care 0 presupune viata
caminelor studente�ti, aceia�i oameni se
ingrozesc dintr-odata in fata gindului de
a " sacrifica" doi ani pentru copilul lor
care se na�te. Aceasta nu vorbe�te decit
despre infantilitatea in care se adince�te
omenitatea de azi, cind oameni de 30, 35
de ani umbla cu cursurile xeroxate sub
brat �i tremura de emotie la gindul daca
vor reu�i sau nu sa copieze la examen.
Am spus la inceput ca nu am vrut sa
vad un film care imi prezinta un avort
pe viu. De multe decenii, Biserica, pre
cum �i unele societati filantropice �i me
dicale incearca sa convinga lumea de
faptul ca avortul este un omor. Totu�i
oamenii sint prea putin sensibili la acest
lucru. Ei zic ca vor sa-�i traiasca tinere
tea, sa-�i traiasca dragostea. Am auzit de
nenumarate ori tineri care spun ca apari
tia unui copil ar duce la incetarea dra
gostei dintre ei, ca grijile le-ar rutina via
ta. Tinarul care i�i dusese iubita la chiu
retaj nici nu realizase di tocmai comisese
un omor, pentru ca nici nu �tia ce in
seamna un avort, dar intelesese di facu
se un pacat impotriva dragostei, ca 0
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umilise �i o sacrificase ca pe un animal
de carne pe cea pe care o iubea. El i�i da
duse seama di cea pe care el o atingea cu
atita sfiaHi fusese dusa sa fie desfacuta �i
insingerata de miinile unui chirurg im
personal �i rece.
Sfintul loan Gura de Aur spunea ca la
Judecata oamenii nu vor fi intrebati de
pacatele pe care le-au facut fiind biruiti
de fire: nici de bepe, nici de curvie, dar
vor fi intrebati de ce nu au aratat dra
goste. $i prorocii au avut caderi - cum a
fost David, care a violat, neputind rezis
ta in fata frumusetii Virsaviei -, dar �i
le-au asumat. Nu a na�te un copil este
pacat, ci a te folosi de o femeie pentru
pofta ta. Dar poate ca �i aceasta placere
devine pacat de moarte abia de atunci
de cind apare gindul de a opri zamisli
rea care o urmeaza. Apostolul Pavel
spunea ca femeia se mintuie�te prin na�
terea de fii, dar astazi credem ca oricine
i�i asuma sa nasca pe eel ce s-a zamisli t
in urma unei iubiri permise sau neper
mise ar putea sa se mintuiasca de pacatul
sau. Oamenii avorteaza �i dupa aceea vin
la biserica sa-�i ia canon de ispa�ire,
neintelegind ca nu este un alt canon mai
bun pentru pacatul trupesc decit acela pe
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care Insu�i Dumnezeu 1-a rinduit, adidi
na�terea de fii, cu tot ce presupune ea.
Izvorul vietii este Hristos. Nimic din
ceea ce este nu s-a Hicut Bidi El. Sfintul
Macarie Egipteanul vorbea in omiliile
sale despre nemasurata iubire a lui
Dumnezeu fata de faptura Sa. Anume ca
Dumnezeu, in puritatea �i atotputernicia
Sa plina de lumina, nu Se ingreto�eaza
niciodata de om, ca El trimite pe Duhul
Sau eel Sfint chiar �i acolo uncle doi des
frinati savir�esc pacatul �i Se atinge de
trupurile lor pentru a da na�tere unei
noi vieti. Nimeni nu poate zamisli fara
Duhul Sfmt. De ce unii oameni drepti nu
pot avea copii �i de ce pacato�ii zamislesc
�i avorteaza? Nu �tim. $tim numai ca ori
cine se na�te pe lume se na�te de la Dum
nezeu �i pentru Dumnezeu. Oricine s-a
opus lui Dumnezeu �i �i-a omorit copiii
pentru a-�i face o viata mai lipsita de griji
a ajuns mai devreme sau mai tirziu sa-�i
ruineze viata. Acestea sint familiile care
divorteaza, in care mor copiii in acciden
te sau inecap, ace�tia sint batrinii pe care
nu-i mai cerceteaza proprii copii.
Lumea este fiecare om care traie�te �i
ea capata sens doar in fata omului care o

134

INTRE FREUD $1 HRISTOS

contempla �i o impline§te prin sine in
su�i. Privit in adincime, privit cu dra
goste, nu este nici un om care n-ar fi tre
buit sa se nasca. $i cind zic asta rna gin
desc in primul rind la mine �i la tine. $i
cine oare a hotarit pentru noi daca a tre
buit sa fim sau sa nu fim in aceasta lu
me? Inca de cind eram copil rna surprin
deam de multe ori ca cercetez oameni
necunoscuti, incercind sa-i ghicesc cine
sint �i mai ales ce simt ei in inimile lor.
Ma gindeam cum ar fi fost daca ei nu ar
fi fost pe lume, ce-ar fi putut fi in locul
acelei clipe in care eu i-am privit �i
m-am gindit la ei? Pina acum ramin la
convingerea ca fiecare om simte ceva
profund in inima sa �i ceea ce simte este,
pentru el, eel mai important lucru, este
ceea ce da sens vietii lui.
Oricine iube�te trebuie sa iubeasca pi
na la capat �i sa-�i asume tot ceea ce ii
scoate inainte dragostea.

Valentele freudiene ale
'

artei contemp orane
ltimele scandaluri legate de ex

U pozitia de arta romaneasca or

ganizata de ICR (Institutul Cultural Ro
man) la New York imi dau prilejul sa
reiau o tema pe cit de banala, pe atit de
curioasa. Nimic nu este mai banal �i, se
pare, nimic mai curios dedt sexul . Sexu
alitatea exploatata in arta plastid, cine
matografie, dar �i in literatura de Nobel,
a devenit o moneda ieftina, de�i intot
deauna suficienta, cu care autorii con
temporani i�i cumpara popularitatea.
Dupa Aristotel, care vedea in litera
tura exploatarea groazei �i milei, Freud
pare sa fie primul care i�i propune sa
analizeze arta pe criterii strict emotio
nale, in afara oricaror principii estetice.
Fiziolog de profesie, Freud cauta in arta
raspunsuri care tin de meseria sa. Este
preocupat de obsesiile aparute pe fondul
unor frustrari, reie�ite fie dintr-un com-
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plex de inferioritate, fie ca urmare a
unor e�ecuri sexuale. Pentru a-�i sustine
teoria potrivit careia bolile psihice au la
baza o nemultumire profunda, Freud
interpreteaza arta intr-un sens ingust,
analizind in special emotiile cu care ope
reaza autorii pentru a-�i cuceri publicul.
Judecatile sale asupra acestui subiect au
putut alcatui o carte intreaga, aparuta in
limba romana cu titlul Scrieri despre lite
raturii §i artii (Ed. Univers, 1980).
Pentru Freud, orice opera de arta este o
defulare, iar succesul ei este egal cu capa
citatea de a se plia pe complexele consu
matorului, declan�ind in acesta, in mod
incon�tient, procesul de defulare, care
este unul eliberator, deci producator de
placere. Insa acest proces de defulare prin
arta nu se situeaza, in opinia lui Freud, in
afara patologicului. Valentele estetice,
conferite de diversele procedee stilistice,
nu sint capabile sa scoata arta dincolo de
brutala nevoie de defulare, care are intot
deauna �i ceva bolnav in ea. In acest sens,
medicul vienez nu se sfie�te sa-i numeas
ca pe actori (�i prin ei pe autorii pieselor
de teatru! ) "psihopap pe scena" .
Sigur ca teoria lui Freud este atacabila
�i a fost atacata in nenumarate rinduri.
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Cu toate acestea, ceva a Hicut-o sa dainu
ie. S-ar parea ca o teorie bazata pe studi
ile fikute pe oameni cu vadite deficiente
psihice, cum erau pacienpi lui Freud,
dublata de comportamentul bizar al doc
torului insu�i, manifestat prin relatia sus
pecta cu propria fiica, ar fi trebuit sa-i
inchida odata �i pentru totdeauna accesul
la circuitul international de care se bucu
ra pina azi. Totu�i, controversatul vienez
de origine evreiasca a fost propulsat in
mod miraculos nu doar in tarile mai li
berale ale Occidentului, ci chiar �i in
URSS, prin �coala sovietica de psihologie
care este una prin excelenta freudiana.
lmpresia mea personala este ca Freud
nu este un simplu fiziolog experimenta
list, ci emblema unei campanii care a
avut drept scop infruntarea mo�tenirii
cre�tine. Intimplator sau nu, Freud i�i
lanseaza teoriile sale ,revolutionare "
cam in aceea�i perioada cind apar pri
mele gesturi avangardiste in arta �i lite
ratura in persoana unor autori precum
Kazimir Malevici in Rusia sau Tristan
Tzara (Samuel Rosenstock) in Romania
�i Franta. Avangardismul este un curent
prin excelenta anticre�tin, spulberind in
mod programat traditia iconica �i evan
ghelica a popoarelor vizate.
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Faptul di Freud debuteaza concomi
tent cu avangarda europe ana (care, poa
te deloc intimplator, este exprimata de
evrei, popor care prin traditia sa infrun
ta cre�tinismul) ne ingaduie sa admitem,
chiar �i cu titlu de speculatie, faptul ca
viziunea sa simplista asupra omului, atit
de �ubreda din punct de vedere �tiinti
fic, pentru a putea fi promovata pe plan
mondial, s-a bucurat de sprijinul ocult al
unor grupuri de interese care au pregatit
de-a lungul vremii societatea seculariza
ta �i chiar anticre�tina de azi. Altfel nu
putem explica de ce un fiziolog de geniu
precum Nicolae Paulescu, descoperito
rul de fapt al Insulinei, contemporan cu
Freud, care, pe linga performantele sale
�tiintifice, a fost inzestrat cu un dar scri
itoricesc fermecator, a fost sustras din cir
cuitul internaponal aproape insesizabil,
ajungind necunoscut pina �i pentru ro
mani. Trebuie sa recunoa�tem ca in di
verse domenii au fost intotdeauna oa
meni de geniu care s-au cufundat cu tim
pul in anonimat doar pentru ca nu au
avut parte de 0 promovare pe masura.
Cine sint cei care pot promova, la nevoie,
�i nonvalori, ramine sa deduca fiecare.
Cert este ca in ultimul secol au fost
promovati in special autorii cu vederi
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stranii, care au propus de fiecare data o
rasturnare a valorilor, intr-o directie intotdeauna contrara cre�tinismului. Este
suficient sa urmarim premiile Nobel
pentru literatura ca sa vedem ca stranie
tatea, insingurarea schizofrena, absur
dul, apologia sinuciderii promovata de
autori precum Samuel Beckett, Garcia
Marquez, Jean-Paul Sartre sau demersul
hulitor din romanul Evanghelia dupii !sus
al ateului declarat Jose Saramago sint
valorile epocii in care am fost minati de
ideologi precum Freud �i Nietzsche.
Unii considera ca inlocuirea culturii eu
ropene de influenta cre�tina cu o cultura
nihilista �i atee, degenerata in gesturi
primitive care, in arta plastica, se inveci
neaza cu mizgalelile de pe zidurile gari
lor sovietice, iar in literatura cu slang-ul
taximetri�tilor, este un fapt care s-a pe
trecut de la sine. Sigur ca fiecare e liber
sa sustina ce crede, dupa cum �i eu sint
liber sa contrazic aceasta parere.
A�adar incep prin a spune ca nu cred
in libertatea artei. A�a-zisa teorie a ,artei
pentru arta" o consider o lozinca prin
care arti�tii au fost provocati, asemeni
proletariatului rus de la 1917, sa se ras
coale impotriva traditiei din care faceau
parte. Este Kandinski mai nou decit Ru'
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bliov? Insu�i conceptul de nou " este
"
aplicabil artei? Daca reducem arta la ni
velul gustului " �i al modei coborlm
"
intr-un diletantism care nu ne deose
be�te cu nimic de burghezia snoaba de
alta data care se prapadea la vederea
unui balcon aurit, impodobit cu struguri
�i ingeri dolofani. Cei care viziteaza azi
salile cu instalatii alcatuite din suluri de
hirtie igienica aruncate haotic sint la fel
de snobi ca �i inainta�ii lor din epoca ba
roca �i nici macar nu-�i dau seama de
asta. A limita arta la unul din efectele ei,
acela al �ocului, pozitiv sau negativ, in
seamna a o amputa. Mi se pare di in
treaga modernitate se mulp.tme�te sa ra
mina in sfera unui impresionism primar,
produs mai degraba de emotii freudiene
decit de principii estetice.
Succesul arti�tilor contemporani ince
pe sa sustina tot mai mult teoria lui
Freud asupra artei. Totul se invirte in ju
rul complexelor de tot felul, fara a mai
pune mare pret pe valoarea in sine a unui
demers artistic. Scriitorii, pictorii sau re
gizorii au devenit mai degraba psihana
li�ti cu veleitati manageriale decit "genii
pustii " care trudeau pentn1 un public ide
al, chiar �i cu pretul de a nu fi intele�i in
timpul vietii. De pilda, cind Mircea Carta141
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rescu, un autor care �i-ar fi dorit sa repre
zinte Romania pentru Nobel, scrie o carte
cu titlul De ce iubim femeile, in care aduna,
de fapt, istorioare scrise pentru o revista
pornografica, �tie foarte bine ce face, dar,
mai ales, �tie ca nu face literatura. Asta
insa il intereseaza mai pupn, din moment
ce aceasta carte s-a vindut mai bine decit
altele. Atit titlurile, cit �i coperp.le propuse
de editurile de succes, ne fac sa credem ca
Freud a avut �i el partea lui de dreptate,
de�i o dreptate nu chiar buna.
Ultimul val al artei contemporane adu
ce cu sine, trebuie sa o spunem, o grama
da de murdarie. Majoritatea poemelor,
dar �i prozelor, sint un fel de reportaje de
la gaura cheii, redate fara nici un fel de ta
lent, incit citindu-le, daca are cineva cu
riozitatea badarana sa le citeasca, ai im
presia ca ai nimerit in cu�eta unor hamali
obosip care-�i povestesc aventurile amo
roase. Autorii, cu un teribilism sufocant,
fac parada de injuraturi, de experiente ne
omene�ti, care au menirea sa-l impresio
neze pe cititor. Aceasta ,cultura a injura
turii" devine un fel de arta poetica a noii
generapi, regasind-o aid �i aiurea. In Ru
sia a aparut recent chiar �i un Dicfionar al
fnjuriiturilor ruse�ti semnat de un oarecare
Alexei Pluter (un nume tipic ,rusesc" !),
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care ar trebui sa devina un fel de carte de
capatii a tinerei generap.i. In Franta lucru
rile nu stau deloc mai bine. Cineva paves
tea cu multa seriozitate Ia Radio Romania
Cultural despre cercetarile £acute asupra
" culturii de strada" din Franta, care nu
reprezinta altceva decit cintecele argotice
ale tinerilor vagabonzi �i drogap. de pe
strazile Parisului.
Care cultura, care strada? Atunci sa de
claram cultura cimiliturile evreilor din
Odessa stalinista, mo�tenirea mjuraturilor
depnuplor din pu�cariile sovietice (pentru
ca. ramm neintrecup. in domeniu) �i sa or
ganizam un concurs anual intre tarile lu
mii al inscrippilor pe perepi WC-urilor pu
blice. Dar sa rna opresc, ca sa nu dau idei ...
Desigur, aceasta stare de lucruri a
atras pe ogorul literaturii deta�amente
de voluntari care s-au aruncat sa scrie cu
nemiluita in numele unei lumi noi, lip
site de complexe. S-a umplut internetul
de blog-uri ale tinerilor poeti care i�i re
lateaza fara inconjur prima lor betie sau
peripep.ile din toaleta. Jalnica priveli�te,
mai ales ca unii dintre ei sint preluati in
antologti care vor sa exprime starea lite
raturii contemporane. Nu i�i dau seama
ace�ti tineri ca sint, pur �i simplu, folosip.,
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luati la gdimada, pe post de berbece
pentru a sparge zidurile tari ale tradipei
noastre cre�tine. Cu siguranta, riscul eel
mai mare este ca toti sa se creada scrii
tori, arti�ti, regizori, cuprin�i de un orgo
liu care ii impiedica sa vada realitatea.
Injurap, frapi mei, scuipap, dar invatap
sa facep �i altceva, pentru ca viata trece ...
Faptul ca poetii contemporani lucrea
za la o opera colectiva, faurind un fel de
macro-poem fara inceput �i fara sfir�it,
ne descopera spiritul demagogic al noii
generatii care, declarind razboi traditiei
in numele experimentului �i originalita
tii, de fapt i-a uniformizat pe toti. Do
rind sa conving pe cineva de acest lucru,
l-am chemat in fata computerului �i am
dat cautare pe Coogle dupa expresii che
ie ale poeziilor de azi: ,imi sorb cafe au",
,privesc prin fumul de pgara " , ,stau pe
terasa" etc. Aceasta omogenizare a peisa
jului artistic este rezultatul inevitabil al
viziunii freudiene asupra artei care, re
ducind totul la o simpla defulare a com
plexelor, a ucis orice fior al creatiei care
devine posibil doar dincolo de cercul in
stinctelor �i al necesitatilor biologice.
Demonismul lui Freud consta in fap
tul de a fi reclus psihicul uman la o ma�i-
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narie alcatuita din complexe constatabile
�i previzibile. Instinctele, este adevarat,
pot genera complexe, dar a vedea omul
doar in cheia instinctelor sale fire�ti este
o eroare. Arta, care este o nevoie de a fa
uri lucruri frumoase, este explicabila
doar in masura in care acceptam o reali
tate spirituala superioara nevoilor biolo
gice imediate. Instinctele, care sint par
tea animalica a omului, nu sint capabile
sa creeze, altfel ar trebui sa admitem di
rindunicile, atunci cind i�i fac cuibul,
creeaza, comit un act artistic.
Freudismul artei contemporane o con
damna pe aceasta la monotonie tocmai
prin previzibilitatea �i mecanicitatea in
stinctelor care o genereaza �i carora este
adresata. Doar un profan se mai poate in
capapna sa vada ceva convingator dinco
lo de. manierismele �i stridentele arti�tilor
contemporani, care, de cele mai multe ori,
nu reu�esc sa fie mai originale decit im
paunarea fazanilor din perioada nuppala.
Criza artei contemporane va putea fi de
pa�ita, daca va mai putea, abia cind mo�
tenirea freudiana va fi privita cu o minte
ridicata deasupra instinctelor �i a comple
xelor. Artistul, prin menirea sa, trebuie sa
aiba o astfel de minte.
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Teoria subcon�tientului,
un p lagiat tirziu
onstantin Balaceanu Stolnici 1-a

C numit pe Freud, fara sa vrea sa-l

minimalizeze, , un mare manipulator " .
Imi este greu sa afirm daca Freud lnsu�i
a fost un manipulator, lnsa pot spune cu
certitudine ca teoriile sale au slujit la
manipularea generatiilor urmatoare.
Citirea, dar mai bine zis ,decodifica
rea " omului prin prisma subcon�tientu
lui, care este o gaselnita freudiana, a fa
cut epoca In cinematografie �i In indus
tria filmului ,de toata ziua " cu care oa
menii din lumea i:ntreaga slnt bombar
dati de-a lungul lntregii viep. Majoritatea
oamenilor slnt convin�i, grape acestor
filme, ca faptele lor si:nt produsul unor
acumulari ale subcon�tientului. Aceasta,
desigur, este o manipulare.
lnsa manipularea lncepe chiar de la a
tribuirea lui Freud a meritului de a fi vor
bit eel dinni despre subcon�tient, ceea ce
este un fals camuflat cu buna �tiinta.
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Subcon�tientul a constituit obiect de
cercetare pentru ascetii cre�tini incepind
cu secolul al V-lea, fiind dezbatut siste
matic in scrierile unor autori precum
Sfintii Grigorie de Nyssa, loan Casian
sau Evagrie Ponticul. In special Evagrie
acorda acestui subiect o atentie deosebita, propunind o clasificare a viselor �i a
fantasmelor in funcpe de temperament
�i felul patimilor/necesitaplor care il in
cearca pe ascet. Schema evagriana este
reprodusa de Freud in celebra sa Inter
pretare a viselor, fiind chiar mai putin cu
rajoasa, ca sa nu spun mai putin intere
santa decit cea a predecesorului sau
cre�tin pe linie psihanalitica.
lata �i un fragment din Tratatul despre
aldituirea omului al Sfintului Grigorie de
Nyssa: ,Noi sustinem ca numai lucrarea
treaza �i statornica a gindirii poate fi so
cotita rod al cugetului, pe cind jocul ara
tarilor din vis i�i are existenta numai in
tr-o activitate imaginara a spiritului nos
tru, care e plasmuita de intimplare, inde
osebi de partea nerationala a sufletului
nostru" . , . . . Ele [ visele] fie di se nasc in
portiunea din creier rezervata memoriei
ca ni�te ecouri ale preocuparilor zilnice,
fie - ceea ce se intimpla mai des - sint
concretizarea unor stari afective ale cor,
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pului. A�a se explica. de ce omul insetat
are senzatia ca se afla llnga izvor, pe
clnd eel dornic de hrana se vede in fata
unui ospat cu bucate multe, iar tinarul a
proape sugrumat de placerile trupe�ti e
prada �i el unor vise asemanatoare " .
E adevarat ca Freud, spre deosebire
de scriitorii cre�tini, nu pomene�te nimic
de visele profetice sau premonitorii,
pentru el visele fiind doar o satisfacere
incon�tienta a necesitatilor fiziologice
sau retrairea incon�tienta a unor discutii,
obsesii, impresii care capata forma, une
ori forme distorsionate, in somn, cind
cenzura launtrica, dobindita prin educa
tie, nu mai este activa.
Totu�i visele premonitorii exista. Di
ver�i oameni au vazut in vis locuri sau
persoane despre care nu au avut anteri
or nici o informatie. Deoarece nu pot do
vedi veridicitatea viselor unui alt om,
marturisesc ca eu insumi am avut un
astfel de vis. Mi s-a intimplat sa visez, pe
cind eram student, biserica Adormirii
Maicii Domnului de la Noul Nearnt, rna
nastire pe care eu nu doar ca nu o mai
vazusem pina atunci, dar nici macar nu
auzisem de ea, sferele mele de interes pe
atunci fiind cu totul altele. In plus, in bi
serica din vis un cor nevazut cinta Heru-
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vicul in slavona (a�a cum mi-am dat sea
rna mai tirziu), cintare pe care eu nu o a
uzisem niciodata nici macar in romana,
deoarece nu am stat niciodata in viata la
o slujba. A fost dupa aceea un glas care a
vorbit in slavona (o limba necunoscuta
mie pe atunci) �i eu am retinut acele cu
vinte. Peste un an am fost dilugarit la
manastirea Noul Neamt in biserica A
dormirii Maicii Domnului, in seara praz
nicului Adormirii Maicii Domnului.
lntimplari de acest fel, pe care oameni
diferiti in vremuri �i locuri diferite le tra
iesc fiecare in felul sau, rna fac sa contra
zic teoria freudiana cum ca toate visele
sint fauriri ale subcon�tientului. In acest
sens, cercetarile lui Freud sau au fost in
suficiente, sau au fost nesincere.
Avem un Freud care propune o teorie
trunchiata, decupind in mod brutal cerul
din sufletele oamenilor �i care, chiar �i in
aceasta forma terestra �i tenebroasa, nu
este deloc originala, reproducind cerce
tarile care au fost expuse �i sistematizate
cu 15 secole mai devreme. Nu �tim in ce
masura Freud a cercetat scrierile autori
lor cre�tini pomeniti mai sus, de altfel
suficient de cunoscute �i in Apus, caci
daca le-a cunoscut, ar trebui sa fie invi
nuit de plagiat. Ar fi chiar nepotrivit ca
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marele savant �i parintele modernitatii
sa-�i fi furat ideile care 1-au facut celebru
de la ni�te monahi cre�tini din indepar
tatul veac al V -lea.
Cu toate ca, chiar �i a�a stind lucruri
le, Freud ar putea sta nestingherit in fata
unui tribunal al ideilor, aparindu-se toc
mai prin faptul ca locul pe care il atribu
ie el subcon�tientului in complexitatea a
fectiva .�i intelectuala a fiintei umane
este cu totul altul decit eel pe care i 1-au
conferit ascetii cre�tini. Daca atunci cind
definesc subcon�tientul �i mecanismul
prin care acesta strabate in gesturile con
�tiente ale omului ant Freud, cit �i scriito
rii cre�tini vorbesc Ia fel, chiar izbitor de
Ia fel, nu tot a�a stau lucrurile atunci cind
se pune problema in ce masu ra omul este
victima propriului subcon�tient.
Ascetii cre�tini afirma ca subcon�tien
tul este controlabil, adica poate fi supus
vointei, prin exercitiul sfinteniei, chiar
pina �i in starea de somn. In schimb Fre
ud propune o viziune fatalista asupra
psihicului uman in care subcon�tientul,
care este vazut ca o acumulare a tuturor
lucrurilor rele �i urite pe care orice om
dore�te sa le uite, da buzna in viata acti
va a fiecaruia, declan�ind gesturi �i acti
uni inevitabile �i deseori imprevizibile.
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Dadi Freud crede di subcon�tientul
influenteaza con�tientul, sfintii cre�tini
sustin ca �i con�tientul influenteaza �i
poate schimba subcon�tientul, curatin
du-1. Freud nu recunoa�te aceasta mi�ca
re inversa, pentru ca nu recunoa�te nici
macar rostul binelui �i al armoniei. Fre
ud pur �i simplu normalizeaza nebunia
ca fiind proprie omului. Singura conditi
e este ca nebunia sa nu doara.
In ce consta, de fapt, terapia freudiana?
lntr-o simpla �i cu totul banala constatare
a cauzei suferintei, dereglarii de compor
tament. Adica, pacientul trebuie sa-�i des
copere viata (iar un bun psihanalist este
acela care �tie sa-l determine sa 0 faca),
revenind la amintirile care 1-au marcat
mea din copilarie, denumite de Freud
,imagini tablou " , a�a incit aceste amintiri
obsesive sa capete forma unei pove�ti cu
sens, sens care, dupa parerea lui Freud,
trebuie sa dezlege nelini�tea �i boala.
Acest fel de tratament, de dezlegare a
bolii prin confesiune, il gasim prezentat
in toate filmele , psihologice " despre uci
ga�i in serie care au fost batuti de tatal
vitreg sau femei care nu pot iubi din ca
uza ca au fost agresate in copilarie. De
regula, personajul, care este victima ne
vinovata a trecutului sau neguros, ajun-
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ge sa se confeseze unui prieten, de prefe
rat partenerul sexual, fapt care ii schim
ba radical viata, eliberindu-1.
Totu�i trebuie sa spunem aici ca me
toda lui Freud nu a dat vreodata roade,
caci in nici unul din cazurile sale celebre
(Cazul Dora, Cazul omului cu �obolani
sau Cazul omului cu lupi) pacientii nu
au cunoscut schimbari in bine dupa �e
dintele cu Freud.
Insuccesul lui Freud ca medic nu este
un secret pentru speciali�ti, de aceea tra
tamentul medicamentos, care presupune
�i el exagerarile sale, predomina in spita
lele de psihiatrie. Cu toate acestea, meto
da freudiana de sondare a subcon�tien
tului ramine valabila pentru majoritatea
p sihiatrilor �i psihologilor, fiind tributa
ra viziunii reductioniste �i fataliste ale
aceluia. Adica, psihiatrul consulta paci
entul dupa metoda lui Freud �i trage
concluziile tipice acestui fel de sondare,
insa, fiind cunoscut e�ecul inainta�ului,
il indoapa pe bolnav cu pastile care nu-l
pot vindeca, dar ll pot tranchiliza.
Prin urmare vindecarea prin , dezgo
lirea" subcon�tientului, atlt de prezenta
in filme, dar �i in emisiuni cu tenta con
fesiva, care devin tot mai la moda, este
un mit care depa�e�te sfera stricta a psi-
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hiatriei, devenind 0 arma de manipulare
a maselor.
Subcon§tientul, a§a cum 1-a infati§at
Freud, nu este altceva decit un " panou
de control" al omului. Sint destui cei ca
re au inteles asta foarte bine, butonind
cu succes con§tiintele multimilor. Insa
pentru a avea acces la acest panou de
control §i pentru a-1 manevra cu succes,
trebuie mai intii ca omul, mai bine zis
oamenii, sa creada ei in�i§i in puterea de
neinfruntat a propriului subcon§tient.
lata de ce avem atitea filme, mii, poate
zeci de mii, de la seriale §i productii vi
deo de cea mai joasa speta, pina la opere
de Oscar, inspirate de aceasta viziune
demonica asupra fiintei umane.
Lozinca acestui complex proces de
manipulare este una pe care o poti auzi
atit la hip-hop-erii de la MTV, la militan
tii homosexuali, cit §i la pastorii buimaci
ai unor mi§cari pseudo-cre§tine de azi:
,Dumnezeu te iube§te a§a cum e§ti! " sau
,Fii tu insuti! " Altfel spus: " Nu fa nimic
pentru a te schimba, defectele §i prostia
ta sint fermecatoare! "
Boala sufletului, perversitatea, chiar a
gresivitatea criminala, betia, halucinapile
au fost declarate izvor de inspiratie pen
tru arti§ti §i scriitori. De pilda, suprarea153
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lismul este un curent care �i-a propus sa
exploreze subcon�tientul. Delirul �i visele
bolnave, in loc sa fie tratate, au ajuns sa
fie autoprovocate de o serie intreaga de
arti�ti prin recurgerea la alcool, droguri �i
situatii extreme, gen vagabondaj, viol sau
chiar crima. Personajele odioase, cum ar
fi uciga�ii in serie sau violatorii, sint pre
zentate din unghiuri favorabile care le
atenueaza vina, facindu-i chiar simpatici.
Toate acestea i�i au radacina in viziunea
unui doctor care nu s-a vindecat nicio
data pe sine insu�i, deoarece convingerea
lui era ca nu exista nebuni, ci doar mo
duri diferite de receptare a realitapi.
A rezolva problema subcon�tientului
uman prin simpla afirmatie ca el exista
este stupid. Teoria propusa de Freud
este un unghi mort, o groapa in care e�ti
pus sa sari dupa ce ai fost asigurat ca nu
vei mai pu tea ie�i din ea.
Subcon�tientul nu a fost niciodata un
tabu pentru cre�tini. Oare nu despre sub
con�tient vorbea Hristos atunci cind a zis:

Din inimii ies gfndurile rele, furti�agurile,
curviile, uciderile (Marcu 7, 21) �i din priso
sul inimii vorbe�te gura (Matei 12, 34)? Oa
re ce este acest prisos" al inimii, daca nu
"
partea ascunsa con�tientului? Numai ca,
spre deosebire de Freud - sa-mi ierte
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Durnnezeu aceasta comparatie -, Hristos
nu a lasat sa se inteleaga ca subcon�tien
tul depoziteaza numai relele. Prisosul ini
mii, sa-i zicem ,subcon�tientul", poate fi
bun sau rau, in funcpe de om (Luca 6, 45).
Cu siguranta exista oameni care au in
, prisosul " inimii lor �i multe lucruri fru
moase, agonisite de viata lor virtuoasa,
din experienta carora vorbesc. Aceasta
experienta a virtutii, prin care partea ra
tionala a sufletului reu�e�te sa invinga
partea poftitoare, opunind scaderilor de
tot felul contrarul lor - adica fricii cura
jul, zgirceniei milostenia, miniei dragos
tea �i a�a mai departe -, au fost inscrise
de-a lungul vremii de oamenii lui Dum
nezeu in opere de o nepretuita insemna
tate �i frumusete, care, fiind traduse in
limbile de mare circulatie, pot fi cerceta
te de cei interesati.
In ee-l prive�te pe Sigmund Freud, a
cest om fara indoiala inteligent �i incH
nat spre studiu, care a fost �i un conatio
nal tirziu al lui Hristos, se pqre ca a avut
o inima care a prisosit mai mult in lu
cruri joase �i urite despre care a vorbit �i
a scris in toata viata sa, pina cind moar
tea 1-a impiedicat sa 0 mai faca.

Cu un sarut
mai a p roa p e de moarte
ind eram mic, nu suportam tica.
itul ceasurilor. $i asta nu pentru
di sufeream cu nervii sau de insomnie,
ci pentru di ceasul imi amintea de exis
tenta timpului. Fiecare tic-tac era pentru
mine ca o bataie in portile mortii. Cind
rna culcam in pat �i in intuneric se mai
vedea doar conturul albicios al ferestrei,
ticaitul ceasului se asemana cu zgomotul
rotilor unui tren care rna duce spre
moarte.
Era atit de scurt un ticait, dar era des
tul ca sa rna cufunde intr-o tristete dobo
ritoare, intr-o tristete din care nu cre
deam ca voi ie�i vreodata. Era ingrozitor
sa �tiu ca. eu nu-mi voi putea intoarce
timpul vietii nici macar cu un singur ti
cait. Ma sfi�iam sa simt cum dispare in
nefiinta pentru totdeauna �i irecuperabil
sunetul acela monoton �i trist.

C
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Acest sentiment il retraiam mai cu
seama seara, la culcare. Dar adevarata
tristete 1?i singuratate rna cople1?eau in
casele straine, chiar 1?i la bunica, unde
rna adormea un ceas mare, sovietic.
Atunci rna gindeam ce deprimant ar fi
sa aud astfel de ceasuri toata ziua, dar
totodata imi dadeam seama ca ele ticaie
oricum, chiar 1?i atunci cind eu nu le aud.
Orice a1? fi facut 1?i oriunde m-a1? fi dus,
timpul trecea.
Singurul rost pe care il mai vedeam
era sa urmaresc cit mai atent trecerea
timpului, sa o inregistrez, sa o explic. A
fost cea mai dureroasa ocupatie din via
ta mea, dar n-a fost fara rost.
Am inceput sa vad trecerea timpului
in orice: in frunzele care cad sau doar se
mi1?ca, in orice schimbare, in orice cuvint
sau gest care erau inghitite imediat de
trecut ca de un stol de piranii. Eu insumi
ramineam nemi1?Cat 1?i neputincios in
fata trecutului care rna inghitea incetul
cu incetul.
Trecerea timpului se poate masura cu
orice. 0 masuram cu hainele din care
cre1?team, cu oamenii care mureau sau se
casatoreau. Nimic nu opre�te trecerea
timpului. $i cei indragostiti pot spune:
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iata, sintem cu o atingere mai aproape
de moarte, sintem cu o imbrati§are, cu
un sarut mai aproape de moarte.
Sintem intotdeauna mai aproape. De
multe ori rna surprind asupra aceluia§i
gind in timpul Liturghiei, cind preotii §i
diaconii i§i dau sarutul iertarii §i al dra
gostei inainte de a se irnparta§i cu Tru
pul §i Singele lui Hristos. Atunci ei se
cuprind §i, sarutindu-se pe umar, zic:
,Hristos in mijlocul nostru " , iar celalalt
raspunde: ,Este §i va fi" .
Ce minunat! Atunci sint cu adevarat
cu un sarut mai aproape de rnoarte, dar
§i rnai aproape de Viata. Pentru un sin
gur lucru rna rog atunci: ca sarutul aces
ta sa rna apropie anurne de Viata, §i nu
de moarte.
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