LOCUL SLAVEI DEȘARTE ÎN TEOLOGIA PASTORALĂ A
SFâNTULUI IOAN GURĂ DE AUR
Arhimandrit conf. univ. dr. Teofan Mada

1. Slava omenească şi cea care vine de la Dumnezeu
„Unde sunt acum cei care se plimbau ţanţoşi prin agora, plini de orgoliu,
însoţiţi de o suită numeroasă, acei oameni îmbrăcaţi cu haine de mătase, mirosind a parfum, hrănind paraziţi, ţintuiţi mereu la teatru, unde le este ostentaţia?”1.
Sfânta Scriptură a legat slava de valori creştine şi morale. Dumnezeu este
singurul fundament adevărat al slavei2. Deci slava este „deşartă” atunci când caută
răsplata virtuţilor în viaţa oamenilor. Slava deşartă creşte o dată cu progresul
virtuţilor, risipind valoarea lor3. „Când dorim să ne concentrăm asupra operei unui
autor, fie el romancier, teolog sau filosof, ar fi bine să discernem ideile la care
revine cu plăcere. Această metodă de abordare nu este numai un procedeu obişnuit,
ci se sprijină pe un simplu fapt psihologic: întotdeauna avem un număr redus de
intuiţii la care revenim fără oprire şi care le permit celorlalţi să ne cunoască gândirea. Studiul Părinţilor nu scapă de această lege; astfel se dovedeşte a fi necesară
descoperirea marilor articulaţii ale operei pentru a putea realiza ce au ei mai interesant să ne transmită. Această muncă de analiză, întotdeauna necesară, pare să
impună mai mult încă atunci când abordăm un autor ca Sfântul Ioan Hrisostom”4.
Într-adevăr, oricine încearcă să ia cunoştinţă de scrierile Sfântului Ioan se găseşte
foarte repede descumpănit: de unde să înceapă? Ce metodă să folosească? Care
idei să fie delimitate de preferinţă? În fine, cum să nu te îneci în această vastă
creaţie inspirată de Duhul? În faţa acestei dificultăţi, complexităţi şi uneori
neputinţe, trebuie să subliniem faptul că cunoaşterea ideilor cheie ale lui Ioan Gură
de Aur ar fi foarte utilă pentru ghidarea lecturii sale. Din păcate, dacă posedăm
nenumărate monografii – şi acelea apusene şi incorecte nu de puţine ori – despre
Sfântul Ioan, nu acelaşi lucru se poate spune despre studiile dogmatice şi spirituale
asupra marilor teme ale operei sale care sunt încă mult prea puţine. Fără a ne
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Lui Teodor, tratat, 9, SC 117, p. 124, 1. 15-19.
Ps. 62.
Sf. Ioan Scărarul, Scara 22, PG 88, 949 a.
Francis Leduc, „Le thème de la vaine gloire chez saint Jean Chrysostome”, p. 3.
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propune şi fără a avea pretenţia de a face aici inventarul învăţăturilor sale teologice,
am dori să ne aplecăm asupra uneia dintre ele: slava deşartă.
Înainte să evidenţiem importanţa slavei deşarte, e bine să explicităm, pornind
de la vocabular, noţiunea însăşi de „slavă”: „Moartea şi viaţa, slava şi obscuritatea,
durerea şi plăcerea, bogăţia şi sărăcia, iată de ce au oamenii parte deopotrivă; sunt
lucruri care nu ne aduc nici onoarea, nici dezonoarea, şi prin urmare nu sunt nici
bune, nici rele”.5 Este uşor de recunoscut inspiraţia stoică a acestui pasaj, atât prin
factura sa cât şi prin conţinutul său. Ioan Hrisostom ar putea să-i fie autorul, cu
condiţia de a-i scoate totodată referirea la slavă. Contrar lui Marc Aureliu, el a
considerat-o ca fiind o realitate deloc „indiferentă”. Trebuie să ne amintim de locul
important pa care slava îl ocupă în cadrul gândirii greceşti: „Toată viaţa morală a
Antichităţii se bazează pe slava pe care o faptă bună o aduce celui care a făcut-o.
Dacă cuvântul slavă (δόξα) este unul dintre cele mai uzuale din vocabularul grecesc,
acela de κενοδοξία (ambiţia, trufia) dobândeşte, în limba Părinţilor, o importanţă
pe care nu a mai avut-o niciodată. Cu atât cu cât δόξα formează, pentru un păgân,
atmosfera în care îi place să trăiască, cu atât κενοδοξία este, pentru un creştin,
ispita de care trebuie să fugă înainte de toate”6.
Această remarcă generală se aplică în mod special la Sfântul Ioan Gură de
Aur. Preot, apoi episcop, el nu putea face abstracţie de această noţiune dobândită din lectura Anticilor şi prin contactul cu Libaniu. Dar Ioan Gură de Aur
era un creştin desăvârşit, credinţa şi teologia sa obligându-l să facă o distincţie
clară – ar fi încă mai potrivit să vorbim despre o opoziţie radicală – între slava
umană şi cea care vine de la Dumnezeu. Să nu tragem concluzia că în planul
vocabularului diferenţa este întotdeauna marcată, pentru că în multe alte locuri,
δόξα desemnează ori prima noţiune de slavă, ori a doua. Dar de multe ori – şi
atunci când contextul nu lasă să planeze niciun echivoc asupra conţinutului
real al cuvântului – lui Ioan Gură de Aur îi face plăcere să aducă unele precizări. Fără a da trimiteri exacte – ele sunt foarte numeroase – să observăm
numai principalele denumiri pe care le utilizează.
Slava care vine de la Dumnezeu este autentică (αληθής), solidă (βεβαία),
de neclintit (ακίνητος), veşnică (αθάνατος). Cum ea vine din cer (έκ των
ούρανων), ea are o durată veşnică (διαιωνίζουσα), fiind în acelaşi timp o slavă
viitoare (δόξα μέλλουσα), „adevărata frumuseţe ce se contemplă în Duhul”.
Cât despre slava omenească, ea este superficială (διάκενος, κενή), instabilă
(άστατος), fără nicio soliditate (ου βεβαία), nicio durată (ού μόνιμος), frivolă
(μάταια) şi fără valoare (ουδαμινή). Este o slavă legată de această viaţă (ή
παρούσα, ή δόξα του παρόντος βίου) şi care are prin urmare toată fragilitatea
lucrurilor omeneşti (ή των ανθρώπων δόξα, ή δόξα ή ανθρωίνη).
Marc-Aureliu, Meditaţii, II, 11, 6 (traducere E. Bréhier, Stoicii, colecţia „Pleiada”)
A. M. Malingrey, Scrisori către Olimpiada, introducere, SC, p. 13. cf. şi: A.J. Festugière,
Sfinţenia, Paris, 1942, p. 34: „În climatul gândirii greceşti, gustul pentru slavă, δόξα, merge mână
în mână cu gustul de excelenţă, αρετή”.
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Pentru a rămâne în limitele subiectului, nu vom aborda în mod direct celelalte
patimi pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le denunţă in mod special, ca mânia,
desfrâul şi iubirea de bogăţii. Cu toate acestea, este necesar să începem cu un
mic studiu comparativ între aceste patimi şi slava deşartă pentru a reliefa mai
bine locul pe care Sfântul Ioan i-l atribuie. Mai multe texte o aşează fără nicio
nuanţare deasupra altora. Slava deşartă este cea mai tiranică patimă7, mai vătămătoare decât lăcomia8, iar tirania pe care o impune este cel mai dificil rău de
depăşit 9. Este adevărat că aceste afirmaţii peremptorii trebuie să fie întotdeauna
întâmpinate cu prudenţă. De fapt, nu este deloc dificil să găsim multe afirmaţii
ce par a fi în contradicţie în opera lui Ioan Hrisostom, dacă ne raportăm în mod
strict şi ad literam la numeroase pasaje, fără a ţine cont de ce este „fragmentar”10
în gândirea sa. Astfel, în alte locuri, Ioan Hrisostom numeşte dorinţa de a poseda
mereu mai mult ca fiind cea mai puternică dintre toate patimile11. Observăm că
aceste calificative la gradul absolut sunt distribuite în funcţie de circumstanţe şi
nu îşi propun să aducă elemente unice şi comune de soluţionare.
Un indice mai susceptibil de a indica importanţa atribuită fiecărei patimi
este furnizată de listele faimoase ale πάθη. Analiza acestora revelă faptul că
slava deşartă şi bogăţia sunt întotdeauna semnalate. Cât despre celelalte patimi
care li se adaugă, observăm că acestea sunt căutarea plăcerii sau, adesea, chiar
şi dragostea de putere a cărei legătură cu slava deşartă este evidentă 12.
Confruntarea textelor ne face să credem că setea de slavă şi pofta de bani sunt
într-adevăr cele mai grave patimi în ochii lui Ioan Hrisostom. Această impresie
este de altfel confirmată de numeroasele dăţi în care Ioan Hrisostom grupează
aceste două patimi, fără a menţiona altele în mod explicit 13.
Este oare posibil să precizăm mai mult care este gândirea sa şi să distingem pe
care dintre cele două patimi o consideră de mai rău augur? Într-adevăr, ansamblul
operei sale dă destul de clar impresia că îl preocupă dragostea de bani. Nu pentru
că pasajele în care el vorbeşte de acest lucru sunt mai frecvente decât cele în care
tratează slava deşartă, ci pentru că sunt mai virulente, adesea mai dezvoltate în
plan social şi de aceea atrag mai uşor atenţia14. Iată un text care arată bogăţia ca
fiind cauza slavei deşarte; este vorba de comentariul parabolei neghinei.
Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă de ce Hristos nu vorbeşte decât despre
grija lumii şi despre seducţia bogăţiei 15. „Vorbind despre grija lumii şi despre
seducţia bogăţiei, Hristos a instaurat principiul. Slava deşartă şi toate celelalte
La Matei, Omilia 19, 1, PG 57, 273 c; Omilia 44, 1, PG 57, 465 cd.
Celor care se opun vieţii monastice, 3, 6 PG 47, 357 c; La Ioan, Omilia 28, 3, PG 59, 166 b.
9
Către Stagir, 3, 14, PG 47, 492 c; La I Cor., Omilia 44, 3. PG 61, 377 a.
10
Expresia este a lui A. M. Malingrey, în SC 103 (introducere, p. 32).
11
La Matei, Omilia 13, 4. PG 57, 212 c.
12
La Geneză, Omilia 9, 4, PG 54, 625 d; La I Cor. Introducere, PG 61, 12 a.
13
Lui Teodor, scrisoare, 3 SC 117, p. 64, 60-62; Împotriva celor..., 3, 19, PG 47, 382 .
14
La Matei, Omilia 51, 6, PG 58, 518 b, c sau La I Cor. Omilia 9, 4, PG 61, 80-82.
15
Mat. 13, 22.
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patimi provin din această lume şi din seducţia bogăţiei, la fel ca şi plăcerea,
gelozia, lăcomia, slava deşartă şi câte alte lucruri asemănătoare!” 16 Acest text
este clar, iar altele care sunt la fel de clare, confirmă cu totul altceva: „Odată
alungată departe boala slavei deşarte, Hristos vine să ne vorbească despre
sărăcie. Nimic, în fond, nu predispune la dragostea pentru bogăţii ca şi slava.
Aceasta este motivaţia mulţimelor de sclavi, a trupelor de eunuci, a hergheliilor
de cai împopoţonaţi cu aur, a meselor de argint şi a altor lucruri şi mai ridicole
imaginate de oameni nu pentru a satisface o necesitate, nici cu scopul de a se
bucura, ci pentru a se expune în faţa mulţimii” 17.
După noi, acest al doilea text exprimă mai fidel concepţia lui Ioan Hrisostom.
Dar atunci, cum să explicăm înflăcărarea pe care o pune în slujba luptei împotriva
dragostei de bani? „Insistenţa lui are o explicaţie destul de simplă, dacă avem
grijă să ne amintim cine făcea parte din auditoriul lui Ioan. Este vorba de creştini
puternic atraşi de ispita bogăţiilor, indiferent de nivelul lor social: deci, ei trebuiau
puşi în gardă urgent. Pe de altă parte, avariţia închidea inima celor bogaţi vizavi
de nevoile fraţilor lor mai săraci; ori, se ştie cât de preocupat a fost Ioan Hrisostom
de soarta acestor nefericiţi” 18. Astfel el se lansează de bunăvoie în lungi şi captivante dezbateri în care dă ce e mai bun din el. În fine, creştinii care veneau să-l
asculte nu trebuiau să fie toţi sensibili la răul constituit de slava deşartă, patimă
mult mai subtilă după cum observă Ioan Hrisostom 19. Astfel ajungem să înţelegem raritatea acestor pasaje în care el o denunţă îndelung. Dimpotrivă, acolo
face aluzie în nenumărate rânduri, iar această frecvenţă discretă ni se pare a
constitui un argument foarte serios pentru a demonstra că slava deşartă, chiar
dacă nu este denunţată la fel de spectaculos ca şi setea de bogăţii, ocupă un loc
cel puţin la fel de important în concepţia lui Ioan Hrisostom.
Să ne străduim să ne facem o idee mai clară despre această importanţă prin
prezentarea câtorva pasaje în ordine cronologică. În tratatul împotriva detractorilor vieţii monastice (compus în 372-374), Ioan se opreşte asupra pericolului
homosexualităţii care ameninţă tinerii din Antiohia şi denunţă acest viciu într-o
pagină foarte dură, de altfel unică printre toate scrierile sale 20. Ioan Gură de
Aur estimează totodată că unii se vor putea ţine departe de aceste dezordini,
dar nu întrevede, în schimb, nicio posibilitate de a rezista în faţa seducţiei
bogăţiilor şi a slavei deşarte 21. Aproximativ în aceeaşi epocă, în timpul primilor
doi ani ai vieţii sale monastice, îi scrie fratelui său Demetrie: „Nu numai că îi
permitem slavei deşarte să îşi manifeste tirania asupra rugăciunilor noastre, a
postitului nostru sau a milosteniilor noastre, ci ne supunem puterii ei în toate
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La Matei, Omilia 44, 4, PG 57, 469 c.
La Matei, Omilia 20, 2 PG 57, 288 d, 289 a.
F. Leduc, art. cit., p. 8.
La Matei, Omilia 41, 4, PG 57, 450 b.
Împotriva…, 3, 8, PG 47, 360 d, 361 a.
Ibidem., 3, 8, PG 47, 362 d, 363 a.
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acţiunile noastre. Încă mai mult, ne supunem noi înşine nebuniei acestei sclave!
Dar nu insist, pentru că este evident pentru toţi” 22.
Aversiunea lui Ioan Gură de Aur împotriva slavei deşarte pare să se fi manifestat
încă cu mai multă putere în timpul anilor de episcopat. Nectarie, predecesorul său
pe scaunul din Constantinopol, era demult obişnuit cu luxul capitalei şi se simţea în
largul lui în fasturile curţii imperiale. Dar Ioan înţelegea să rămână fidel idealului de
viaţă ascetică şi vocaţiei de a fi episcop. Astfel, încă mai mult decât în Siria, este
şocat de complicităţile ipocrite pe care le constată, de această febră care îi împinge
pe obişnuiţii palatului să-şi dorească să strălucească cu orice preţ în ochii celorlalţi.
Conştientizarea devastărilor produse de slava deşartă se exprimă mai apoi în pasajele
în care se ascunde cu greu indignarea dureroasă: cu ce scop să colecţionezi cu frenezie
obiecte de aur, de ce să-ţi aduni excrementele în vase de argint23 şi să-ţi doreşti să te
plimbi înconjurat de un număr mare de servitori? Ce de fum! Câtă deşertăciune!24
Sfântul Ioan Gură de Aur nu se mulţumeşte totuşi să denunţe slava deşartă sub aceste
manifestări grosolane, ci o depistează sub o formă mai subtilă: creştinii se mărturisesc
ca păcătoşi, dar astfel de mărturisiri sunt foarte nesincere: „Tu, care te vorbeşti de
rău până la exagerare, dacă nu auzi din gura altora complimentele care se fac oamenilor de bine, te superi. Vezi că te amuzi atunci când nu ai motive să te amuzi. Ei da,
refuzăm laudele în dorinţa de a obţine alte laude, pentru ca să primim mai multe
complimente, pentru ca să fim admiraţi mai mult. Astfel, atunci când nu acceptăm
complimentele este pentru a sublinia că nu o facem. Toate acestea sunt pentru slavă,
nu pentru adevăr. Atunci, totul e zadarnic, nu există scăpare. De aceea vă îndemn să
vă depărtaţi de mama tuturor relelor, slava deşartă, şi să căutaţi ceea ce îi place lui
Dumnezeu, pentru ca să intraţi în posesia fericită a binefacerilor viitoare, să ajungeţi
la Iisus Hristos, Domnul nostru”25.
2. Slava deşartă, obstacol în relaţiile frăţeşti
După ce am văzut locul central ocupat de slava deşartă, e bine să cercetăm
explicaţiile acestui fapt. Se pare că Ioan Gură de Aur s-a arătat întotdeauna
sensibil la influenţa funestă jucată de această patimă în relaţiile umane: „nimic
nu se opune atât de mult milosteniei fraterne decât orgoliul” 26. Căutarea slavei
deşarte ne ridică împotriva aproapelui nostru 27, provoacă ruperea prieteniilor 28
şi ne închide inima în faţa nenorocirilor săracilor lângă care trăim ş pe care-i
privim cu dispreţ: „Ce iertare merită acei negândiţi care se îmbracă cu multă
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Către Demetrie, 4, PG 47, 400 b.
La Corinteni, Omilia 7, 5, PG 62, 349 d, 350 a.
La Evrei, Omilia 28, 4, PG 63, 198 a.
La Evrei, Omilia 27, 5, PG 63, 191 a, 192 a.
La Matei, Omilia 59, 5, PG 58, 590 a.
La Matei, Omilia 62, 5, PG 58, 602 c.
La Ioan, Omilia 3, 6, PG 59, 45 b.
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moliciune şi a căror preocupare majoră este să se acopere cu fire produse din
viermi de mătase! A fi copleşiţi de confuzie, a se teme şi a se cutremura: acestea
ar trebui să fie sentimentele oricărui om care se acoperă astfel, fără a avea
nicio necesitate sau nevoie care să-l constrângă. Moliciunea şi slava deşartă
sunt cele care comandă această atitudine: vrem să ne facem admiraţi de cei
care trec prin spaţiile publice. Dar cel care are aceeaşi natură ca si voi nu are
nici măcar o haină cu care să-şi acopere umerii” 29.
Astfel slava deşartă dezvoltă reacţii de avariţie, dar se poate întâmpla şi ca
ea să dezlege pungile, fără ca săracii să profite câtuşi de puţin. Iată un astfel
de text sugestiv, care poate că nu şi-a pierdut întreaga valoare de actualitate:
„Biserica nu este nici un butic în care se topeşte aur, nici un atelier de făurit
monezi, ci o adunare de îngeri! Vreţi să onoraţi trupul lui Hristos? Nu-l dispreţuiţi când e gol. Nu-i arătaţi onoarea, oferindu-i numai veşminte de mătase,
şi mai mult, nu-l dispreţuiţi în afara bisericii când este pătruns de frig din cauza
goliciunii.... Să învăţăm deci să filozofăm şi să-L onorăm pe Hristos în modul
în care El vrea. Când vrem să onorăm pe cineva, cea mai plăcută onoare pe
care i-o putem aduce este cea pe care acea persoană şi-o doreşte, nu pe cea
care ne-o dorim noi... Cinstiţi-L cu acea onoare pe care El Însuşi a propovăduit-o, cheltuind averile pentru a-i ajuta pe săraci. Dumnezeu nu are nevoie
de calicii de aur, ci de suflete de aur! 30”
Astfel de îndemnuri nu rămâneau vorbe în vânt, pentru că mulţi creştini îşi
onorau cu plăcere datoria de a da pomană 31. Acest act material nu este în mod
necesar un act de milostenie, pentru că de multe ori ajunge să fie inspirat de
dorinţa de a se face remarcat, iar acest pericol este cu atât mai mare cu cât nu
poate să treacă neobservat atunci când se ajută săracii 32. Comentând cuvântul
lui Hristos „Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni” 33, Ioan Hrisostom
denunţă această tentaţie: „Pe bună dreptate îi numeşte făţarnici; nu era decât
o mască a milosteniei, pentru că în adâncul inimii nu se găsea decât duritate
şi inumanitate. Ei nu făceau milostenie datorită aproapelui, ci pentru slava
pe care o obţineau datorită ei. Iată ultima dintre cruzimi: să cauţi să străluceşti
atunci când altul moare de foame!” 34
Ioan adresează aceleaşi reproşuri ascultătorilor săi: „Vreţi să reducem atacul
împotriva celora care caută slava deşartă în practica milosteniei? Din partea mea,
se poate consimţi cu uşurinţă: iubesc enorm acest gest şi sufăr atunci când îl văd
La Geneză, Omilia 37, 5, PG 53, 348 d, 349 b.
La Matei, Omilia 50, 3, 4, PG 58, 508 c, 509 b.
31
La Cuvântul…, PG 51, 271-302. vezi O. Plassmann, Das Almosen bei Johannes Chrysostomus,
Münster, 1961.
32
La Matei, Omilia 20, 1, PG 57, 287 b.
33
Matei 6, 2.
34
La Matei, Omilia 19, 1, PG 57, 275 a, b.
29
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mânjit de slava deşartă care, la fel ca o doică semănând corupţia, îi pune obstacole în cale fetei cu sânge regal.35” Dorinţa de a fi văzut este un rău în orice
circumstanţe, dar mai ales atunci când aduce pomană. În cazul acesta este vorba
de o cruzime extremă: ne apropiem plini de strălucire de nefericirea semenului
nostru, aproape că îl insultăm în mijlocul nenorocirii sale36: „Trebuie să fugim
oriunde de slava deşartă, mai ales în milostenie. Dar nu s-ar mai putea vorbi de
milostenie dacă gestul nostru ar fi viciat de această boală, ci ar fi ostentaţie şi
cruzime. De altfel, tu nu acţionezi din compasiune, ci pentru a arăta; nu numai
că nu faci milostenie, ci mai mult, îţi insulţi aproapele, îl jigneşti grav!”37
Constatând că Ioan Hrisostom nu încetează să-i pună în gardă pe creştini
de fiecare dată când fac milostenie, s-a putut scrie: „Revine atât de des la acest
pericol încât se poate recunoaşte una dintre slăbiciunile cele mai frecvente ale
bogătaşilor acelei epoci” 38. În această privinţă, nu e dezinteresată constatarea
că însăşi diaconiţa Olimpiada a recunoscut că a cedat acestei ispite: „I-am
cerut de mult timp lui Dumnezeu să fiu păzită de slava deşartă care atrage
practica milosteniei” 39. Pentru că este dificil să scăpăm de slava deşartă manifestată în milostenie, unii îşi spuneau că trebuie să încetăm să-i ajutăm pe
nevoiaşi! Dar Sfântul Ioan dezvăluie cu fineţe motivul subadiacent al acestei
decizii: pretindeţi că vă depărtaţi de această patimă, dar oare nu este din frica
de a pierde faţa care vă însufleţeşte? Ce ruşine pentru voi, dacă aţi fi surprinşi
vorbind cu săracii! 40 Slava deşartă nu viciază numai relaţiile prin folosirea
greşită a bogăţiilor, iar Ioan se ridică cu vehemenţă împotriva fecioarelor
consacrate care se amuză prin a atrage bărbaţii dedicaţi ca şi ele Domnului:
„Vă jucaţi din vanitate cu sufletul aproapelui şi vă găsiţi plăcerea personală
în moartea celorlalţi” 41. În tratatul despre sacerdoţiu, observă că slava deşartă
este cel mai grav obstacol pe care un preot îl poate întâlni şi enumeră totodată
„monştrii” care acompaniază această patimă: „Le cunoşti numele: mânie,
descurajare, râvnă, dispute, calomnii, minciuni, decepţii, ipocrizii, comploturi,
duşmănie negândită... adulări servile, complezenţe interesate, dispreţ pentru
săraci, josnicii faţă de bogaţi” 42.
Slavei deşarte imaginate ca obstacol împotriva armoniei relaţiilor, e bine să
ataşăm invidia din mai multe considerente. Cele două patimi sunt asemănătoare
în măsura în care invidia constă în a dori ceea ce alţii posedă şi în a-şi avea
vanitatea satisfăcută dacă acestea ar cădea pe mâinile altora. Pe de altă parte,
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Hrisostom nu numai că apropie cele două πάθη în nenumărate texte43, dar şi
subliniază în mod explicit rolul nefast jucat de invidie în relaţiile umane44. Sclavul
acestei patimi este duşmanul naturii umane45 şi se opune până şi celor apropiaţi46,
pentru că vede duşman până şi în cea mai apropiată persoană47.După ce a deplâns
accesul acestor nedemni la responsabilităţile ierarhice şi izgonirea oamenilor
capabili, Ioan i-a scris prietenului său Vasile: „dacă nutreşti curiozitatea de a
afla cauza atâtor rele, vei vedea că este întotdeauna aceeaşi: rădăcina, mama lor
comună ca să spunem aşa, este invidia” 48. Mai târziu, după ce era deja preot de
patru ani, recunoaşte că „invidia este puternic înrădăcinată în Biserică şi mai
ales în noi (cei din treapta ierarhiei) decât în cei inferiori nouă”49.
Astfel Hrisostom îi îndeamnă cu fervoare pe creştini să nu acţioneze în
scopul de a se arăta. Totuşi, în acelaşi timp, continuă să sublinieze responsabilitatea care le revine de a-şi mărturisi credinţa în faţa fraţilor lor şi a necredincioşilor. Dar pentru a mărturisi, nu trebuie oare să te faci observat? Şi atunci
cum să evităm slava deşartă? Ascultătorii lui Ioan au perceput ei oare dificultatea sau el le-a împrumutat obiecţia printr-un procedeu literar clasic? Contează
prea puţin: „Ce poruncă ne dai? De a trăi pentru a arătare şi pentru slavă?
Deloc! Nu pretind aşa ceva! Nu am spus: «Forţaţi-vă să etalaţi în public faptele
voastre bune» şi cu atât mai puţin să: «facem paradă», dar să «vă strălucească
lumina», adică «virtutea voastră să se extindă, ca focul vostru să crească, ca
lumina lui să strălucească». Când virtutea este atât de mare, nu o putem ţine
secret; cel care o practică o acoperă cu mii de voaluri” 50. E de ajuns pentru
moment să constatăm că problema nu este deloc rezolvată; vom avea ocazia
să întâlnim în cele ce urmează răspunsul la această dificultate.
3. Slava deşartă în viaţa necreştinilor
Într-o operă în care milostenia faţă de aproape ocupă un rol principal, frecventa denunţare a slavei deşarte ca obstacol în relaţiile fraterne constituie un
argument greu pentru a demonstra importanţa pe care această patimă o are la
Ioan Hrisostom. „Totodată, să recunoaştem că a condamna slava deşartă din
acest punct de vedere nu este deloc original: oamenii spirituali ai tuturor timpurilor (împreună cu cei de bun simţ) sunt de acord să vadă în dorinţa de a sclipi
în ochii celorlalţi un obstacol grav pentru orice întâlnire cu adevărat omenească.
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Astfel învăţătura pe care o putem trage de la Ioan, în această privinţă, are un
interes real ca mărturie, dar nu ar putea pretinde să aducă o notă într-adevăr
nouă. La el, dimpotrivă, apare un aspect mai personal, dacă ţinem cont de locul
pe care îl ocupă slava deşartă în polemica sa împotriva necreştinilor”51.
Vom utiliza cu precădere un pasaj lung şi foarte revelator pentru concepţia
lui Ioan Hrisostomul. Se ştie că el stabileşte o relaţie strânsă între viaţa morală
şi credinţă: „Ce înseamnă mâncarea pentru trupul nostru: iată maniera noastră
de a trăi pentru credinţa noastră: trupul nostru nu poate subzista fără mâncare,
iar credinţa fără fapte bune” 52. Această relaţie, care îi preocupă în primul rând
pe creştini, se răsfrânge şi asupra necreştinilor în asemenea măsură încât concepţia lui Ioan se poate rezuma astfel: dacă un om nu crede în Iisus Hristos,
este datorită faptului că viaţa lui morală nu este bună şi nici nu îşi doreşte să
o îmbunătăţească. În plus, nu este de conceput ca un necreştin să ducă o viaţă
virtuoasă. Dar mai bine să îi lăsăm cuvântul lui Ioan, care comentează un pasaj
al celei de-a patra Evanghelii 53: „Cel care, în absenţa Luminii, ar rămâne în
întuneric, ar avea şanse să fie iertat. Dar atunci când ea a apărut, a rămâne în
întuneric ar fi dovada clară a unei voinţe perverse şi certăreţe... El, singurul
motiv al Venirii Lui, a fost să şteargă păcatele noastre trecute, de a ne păstra
pentru viitor. Dar există şi oameni care sunt lipsiţi într-adevăr de curaj sau
forţă în faţa muncilor virtuţii şi care până la ultima suflare ţin să rămână scufundaţi în perversitate, fără a se îndepărta niciodată de ea; pe aceştia îi atacă
Hristos aici. Cum creştinismul îşi reclamă dreptatea în dogmă şi într-o viaţă
sfântă, ei se tem, spune Hristos, de a se converti la noi, pentru că nu vor să
arate lumii o viaţă dreaptă... Se întâmplă azi să auzim mulţi greci spunând că
nu vor să acceadă la credinţa noastră pentru că nu pot renunţa la beţie, la
necurăţie şi la alte lucruri de acest gen... El spune că Lumina a venit în lume:
au căutat-o? Au lucrat? Au trudit ca să o găsească? Lumina în persoană a venit
la ei, şi nici aşa nu s-au grăbit... Arătaţi-mi pe unul care să se fi debarasat de
toate patimile, liber de orice defect şi care să fi rămas printre greci: nu veţi
găsi nici unul!” 54
Poziţie intransigentă, după cum se poate constata, şi care nu întârzie să ne
facă să făptuim. De altfel, este interesant să remarcăm că, cu câţiva ani înainte,
Libaniu – căruia Ioan Hrisostom îi datorează o bună parte din formaţia sa –
credea că trebuie să afirme: „Nu eşti neparat un om rău dacă îţi pui cele mai
bune speranţele în zei” 55. Iată problema pusă în mod clar: nu se poate să fii un
păgân onest? Ioan îşi pune în mod explicit această întrebare: „Ce? Se va spune:
nu există şi creştini care înfăptuiesc răul şi greci care trăiesc în filosofie? Că
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există creştini care fac rău, o ştiu la fel de bine ca şi voi, dar că există greci
care duc o viaţă dreaptă, iată ce nu cunosc cu certitudine. De fapt, nu-mi
vorbiţi de cei care sunt blânzi şi oneşti de la natură, căci în acel caz nu se poate
vorbi de virtute. Vorbiţi-mi de cel care suferă mult de chinul patimilor şi îşi
păstrează filosofia; nu veţi găsi niciunul. Dacă promisiunea Împărăţiei, ameninţarea cu iadul şi multe alte lecţii atât de elevate îi menţin cu greutate pe
oameni în virtute, cu atât mai puţin vor urmări virtutea cei care nu sunt convinşi
de niciuna dintre aceste adevăruri. Fie! Să nu dăm impresia că ne place să ne
certăm, să cădem mai bine de acord că există greci care duc o viaţă dreaptă.
Dar acest lucru nu contrazice argumentarea mea, pentru că este vorba de ceva
care se întâmplă în general şi nu de excepţii” 56.
Totuşi, aceste excepţii există şi ar impune o mare dificultate, chiar dacă,
după cuvintele lui Ioan, „lucrurile trebuie definite nu după excepţii, ci după
efectul lor obişnuit” 57. Pentru a le surprinde întreaga lor importanţă, această
polemică trebuie situată la nivelul adecvat, adică pe planul religios. „De fapt,
ceea ce contează la Ioan Hrisostom nu este blamarea necreştinilor, ci apărarea
pozitivă a transcendenţei creştinismului” 58. Ori, luând în considerare relaţia
strânsă dintre credinţă şi viaţa morală, ar însemna să relativizăm mai degrabă
Revelaţia creştină, decât să îi recunoaştem pe oamenii virtuoşi, chiar dacă în
număr mic, dintre păgâni. Această concepţie a lui Ioan manifestă problematica
dezbaterii şi ne ajută chiar să-i apreciem răspunsul: „Dacă unii joacă teatru, o
fac pentru slavă. Dar cel care acţionează pentru slavă, de fiecare dată când va
putea să se ascundă, nu îşi va abandona patimile sale vicioase... Şi nu veniţi
să-mi spuneţi că un astfel de om este modest, că el nu fură: aceste acţiuni în
sine nu reprezintă virtuţi. La ce bun să acţionezi astfel când eşti sclavul slavei
deşarte şi când, de ruşinea prietenilor şi a cunoştinţelor, continui să rămâi în
greşeală? Iată ce nu înseamnă să trăieşti drept – Sclavul slavei nu este mai
puţin sclav decât cel al necurăţiei. Greşelile primului sunt mult mai numeroase
şi perverse decât cele ale celui de al doilea... Toţi oratorii lor frumoşi, care au
făcut discursuri măreţe, pentru ca ei să le creadă, au fost superiori bogăţiilor
şi pântecului, au fost sclavi ai slavei mai mult decât restul oamenilor, pentru
că aceasta este cauza tuturor relelor” 59.
S-ar putea crede că aceste afirmaţii sunt fructul unei oratorii figurate şi că
nu trebuie înţelese ad literam. De fapt, ele par să traducă gândirea profundă a
lui Ioan Hrisostom, exprimată de multe ori în alte locuri prin remarci scurte 60
sau prin pasaje mai dezvoltate 61.
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Ce să credem de această poziţie? Nu este oare numai o soluţie simplistă din
partea acestui sfânt cultivat? „Într-adevăr, zelul lui de a apăra Biserica este
lăudabil, însă nu se sprijină oare pe o preconcepţie, disimulând de exemplu că
ignoră frecventele avertizări făcute de păgâni împotriva slavei deşarte? Să nu-l
cităm decât pe Marc-Aureliu pe care Ioan trebuie să-l fi cunoscut din antologii”62.
Împăratul stoic mărturiseşte că a moştenit de la tatăl său adoptiv o detaşare de
orice vanitate pentru pretinsele onoruri 63 şi ne sfătuieşte: „Te-ai lăsa antrenat de
dorinţa de slavă? Gândeşte-te la rapiditatea cu care toţi sunt uitaţi, la abisul
timpului infinit dintr-unul şi din celălalt sens, la vidul cuvintelor răsunătoare, la
umoarea schimbătoare şi indecisă a celor care par să te laude, la îngustimea
locului în care acea slavă se limitează”64. Şi s-ar mai putea cita şi alte texte65.
Cunoscând această literatură, Ioan Hrisostom, după cum s-a constatat, nu se
lasă câtuşi de puţin impresionat, pentru că are grijă să deosebească „filosofii”
în cuvinte de cei care trec la fapte66. Astfel el se preface că îl întreabă pe Sfântul
Pavel de ce nu a vrut să cunoască textele necreştinilor. Iată răspunsul pe care i-l
împrumută Apostolului: „Nu mă preocupă cuvintele, pentru că noi trebuie să
trecem la fapte. În luptă, succesul le revine nu celor care vorbesc mult, ci celor
care depun o muncă mai îndelungată. Acelaşi lucru se întâmplă şi în viaţă:
biruinţa este câştigul nu al celora care vorbesc, ci al celora care făptuiesc”67.
Totuşi, ce-i drept păgânii nu s-au limitat la cuvinte, pentru că slava deşartă
este într-adevăr o patimă subtilă care ne împinge la actele cele mai contradictorii 68; trebuie deci să analizăm îndeaproape mobilele subadiacente ale acţiunilor
„virtuoase”. Iar Ioan o face apelând la amintiri literare. Socrate căuta să strălucească în toate acţiunile lui69, Platon şi Pitagora erau „adevăraţi copii subjugaţi
întru totul de slava deşartă” 70. Cât despre Diogene Cinicul, el se îmbrăca în
zdrenţe şi se retrăgea în butoi pentru a se face remarcat de oameni71. Cu siguranţă
Ioan recunoaşte că păgânii au dus o viaţă de renunţare72, trăită în castitate 73 şi
în abandonul bogăţiilor lor 74. Dar în aceste pasaje, el ţine aproape întotdeauna
să precizeze că slava deşartă este mobilul cel mai profund care îi însufleţea şi
conchide cu: „Câtă pompozitate, cât snobism! Ei fac totul pentru a fi lăudaţi de
oameni şi nimic pentru filosofie. Când făptuiesc pentru slavă, nu există decât
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vulgaritate. Când posedă totul, dar când nu sunt stăpânii acestei patimi, se depărtează de orice filosofie şi sunt dominaţi de cea mai tiranică şi ruşinoasă patimă”75.
Ioan nu a trebuit de altfel să se întoarcă prea mult în trecut pentru a găsi argumente în favoarea tezei sale: păgânii timpului său, ca Iulian şi Libaniu, nu se arătau
deloc mai detaşaţi de slavă decât strămoşii lor, după cum se poate constata din
scrierile lor. La ordinul împăratului Iulian Apostatul, unii creştini au favorizat
„ateismul” din cauza bunăvoinţei pe care o arătau faţă de străini. Pentru a contracara
influenţa „galileenilor” (a creştinilor), iată soluţia pe care o preconizează în scrisoarea sa către părintele Arsace: „Toţi preoţii din Galatia, fără excepţie, trebuie să
acţioneze la fel. Pentru a le stimula zelul, fă apel la amorul lor propriu (mot-a-mot
«umple-i de confuzie») şi convinge-i să fie interesaţi”76.
Este însă foarte interesant să surprindem din plin câteva reacţii spontane
ale lui Libaniu care ne arată că la Antiohia există „o mulţime de facilităţi pentru
oamenii abili în arta oratoriei de a obţine slava” 77. Tot el le spune „scumpilor
săi discipoli îndrăgostiţi de slavă” 78: „Nu există stăpân care să mă egaleze în
solicitudine, în doctrina care vă priveşte” 79. Iată ceva încă mai puternic; unii
dintre discipolii săi nu par să aprecieze la justa lor valoare talentele stăpânului
lor; astfel el reacţionează după cum urmează: „Pe toţi zeii, aţi spune voi, nu
mai sunt atât de bun ca pe vremuri, iar producţiile mele actuale nu sunt la fel
de valoroase ca şi cele de odinioară. Nu aşa vorbesc cei care nu au îmbătrânit,
încă şi cei care au îmbătrânit deja... pentru toţi aceia, nu există cuvinţel de-al
meu care să nu-i facă să acţioneze de pe locurile lor. Se pot auzi ţipând că
m-am depăşit pe mine însumi: „Oricât de frumoase au fost faptele mele de
odinioară, după cum spun ei, există ceva mai mult în cea de azi, iar bătrâneţea
nu reprezintă pentru mine un obstacol” 80. Nu este fără fundament faptul că s-a
putut vorbi despre „incomensurabila deşertăciune” a lui Libaniu! 81
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