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Cuvant-mainte
la editia romaneasca

Inainte de a incredinja cu harul lui Dumnezeu aceasta carte cititorului
roman, cel dintai care — la insistenfele diac. loan I. Ica jr §i prin ostenelile Editurii Deisis — se intalne§te cu aceasta lucrare intr-o forma tiparita,
simt nevoia de a-i imparta§i m cateva cuvinte cele mai importante lucruri pe
care ar trebui sa le §tie dinainte despre autor (I) §i despre cartea lui (II).
I
Sunt francez de origine §i am fost crescut ca romano-catolic. Dar odata
eu marile schimbari care au avut loc in catolieism dupa Conciliul Vati
can II mi-am pierdut interesul in frecventarea bisericii §i am urmat mi§carile intelectuale ale timpului. Am fost implicat in parte in mi§carile
studen(e§ti de la Paris din mai 1968, fiind foarte interesat de gasirea unei
noi cai, a unei solufii pentru societate.
Eram inca la liceu, dar puneam sub semnul intrebarii tot ceea ce se
petrecea in Biserica §i societate. Pe atunci nu chestiunile politice erau
importante, ci o nevoie culturala de altceva, de un alt mod de via|a. De
aceea, n-am fost mnljumit cu solu(iile politice §i ideologice impuse rapid
acestei mi§cari in 1968. Studiam §tiin(ele sociale intr-o universitate care
era foarte marxista, astfel ca nu era posibil sa fi altceva decat marxistleninist sau maoist, ori s& ai altfel de concep(ii. Dar, impreunS cu un grup
de prieteni, am inceput sS cSutSm ceva esen(ial.
Am descoperit ca in intreaga istorie a umanita|ii numai societatea
occidentals incercase sS edifice o societate fSrS Dumnezeu. Cu ajutorul
unor prieteni am inaintat mai adanc intr-o cautare a vie(ii spirituale. Dat
fiind cS nu vazusem nimic mistic in educajia noastrS cre§tinS, am fScut-o
in afara cre§tinismului. Am studiat mult filozofia indianS §i alte lucruri
de acest gen. Dar am ajuns sS ne dam seama ca tot ceea ce gSseam in
mistica orientals necre§tinS ?i incS ceva pe deasupra se gSsea deja in tradi(ia cre?tinS, mai precis in tradi{ia PSrinfilor greci ai Bisericii.

La vremea potrivita, cu ajutorul unor prieteni care ne-au calauzit §i prin
harul lui Dumnezeu, am intalnit apoi oameni care ne-au oferit lucrurile
de care aveau nevoie sufletele noastre. Eram in Paris §i aici sunt biserici
ortodoxe, dar pe atunci era greu sa ajungi la ortodoc§i. Am inceput sa
participam la Liturghii ortodoxe, dar fara a cunoa§te pe nimeni in aceste
biserici. Am intalnit apoi un preot Palestinian unit cu Roma, mare iubitor
al Sfm|ilor Parin^i greci ai Bisericii. §tia pe de rost scrieri intregi din
Sfantul loan Hrisostom §i alfii, in greaca veche. Cajiva ani de zile acest
preot a fost parintele nostru duhovnicesc. Dupa un timp insa am descoperit ca nu era suficient sa ai un parinte duhovnicesc. Aveam nevoie de
Biserica.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am descoj^rit atunci o mica comunitate de
monahi catolici cistercieni, care primisera autoriza^ia de a intemeia la
Aubazain un mic schit ce urma toate randuielile ortodoxe, tot tipicul
ortodox. lubeam aceasta comunitate, dar simteam ca nu era o solutie
pentru mine.
Ma hotarasem deja sa ma fac monah §i sa devin membru al Bisericii
Ortodoxe. A§a ca in 1975 am vizitat manastirile romane^ti, vizita care
m-a marcat mult, impreuna cu prietenii mei cistercieni am intalnit cativa
mari parinji duhovnice§ti din Romania acelei vremi, care ne-au primit
foarte bine, ca pe ni§te „prieteni ai Ortodoxiei”.
Am ajuns apoi, in acela§i an, la Sfantul Munte Athos, unde insa n-am
mai fost primiti a§a. Monahii de aici spuneau: „Sau sunteti ortodoc§i, sau
nu sunteti ortodoc§i, trebuie sa alegeti!” §i mai spuneau: „Sa nu va preocupaji de reputafia voastra. Lasati-o pe seama Proniei lui Dumnezeu §i
urmaji calea pe care v-o arata Dumnezeu”. L-am intalnit atunci pe gheron
Paisios ( t 1994), care era foarte strict §i spunea: „Aveji incredere in
Dumnezeu. Trebuie sa va faced ortodoc§i, pentru ca Dumnezeu v-a atras
la Ortodoxie, §i nu va mai gandiji la consecinje!” Dupa aceasta vizita,
am ajuns la Sfanta Manastire Simonos Petras, unde am gasit multa injelegere din partea egumenului, gheron Emilianos. Aceste doua intalniri au
fost decisive. Am revenit apoi la Sfantul Munte de mai multe ori in 1976
§i 1977. In iunie 1977 prietenii mei cistercieni au fost primiti la Simonos
Petras in Biserica Ortodoxa prin Botez, cum se obi§nuie§te la Sfantul
Munte*. In tot acest timp pregatindu-ma ca §i catehumen pentru Botez §i
monahism mi-am serfs teza despre caracterul mistagogic al timpului in
Triod (cuprinsa in volumul de faja), pe care am incheiat-o in 1977. Dupa
serviciul militar efectuat in 1978, am sosit in sfar§it la Simonos Petras la
inceputul lui 1979, primind aici Botezul in Sambata Mare, care venea sa
Detalii despre acest proces de intoarcere la Ortodoxie al acestui grup de prieteni
francezi in ampla evocare a arhimandritului P lacide D eseille, Nostalgia Ortodoxiei,
trad. Dora Mezdrea, Ed. Anastasia, Bucure^ti, 1995, p. 11-48 [n.ed.].

incununeze magnific cercetarile despre „mistagogie” incorporate in teza,
§i care se dovedise a fi o veritabila cateheza, de pe urma careia am profitat imens. Am ramas aici, fiindca aici am gasit u§a duhovniceasca dupa
care tanjeam. §i, cu harul lui Dumnezeu, sunt, iata, aici de 20 de ani.
De atunci spun in fiecare zi tuturor ortodoc§ilor: Bucura|i-va §i slavifi
pe Dumnezeu! Caci avefi sau ati gasit margaritarul de mult pref, rar §i
unic. §i daca va uita^i pu|in in voi in§iva §i cultivaii acest margaritar, ve|i
descoperi slava lui Dumnezeu. In afara ei nu mai e nimic altceva. Ati
aflat plinatatea. §i aceasta plinatate o avem chiar §i in saracia noastra, in
cele mai grele imprejurari, Ni s-a dat totul. Harul e in noi. Dar numai
prin tagaduirea noastra de sine, prin renuntarea la egoismul nostru vom
descoperi ca avem deja totul, pentru ca acest tot ni 1-a dat Biserica. Biserica e realizarea Trupului lui Hristos. E prezenta tainica a Imparatiei lui
Dumnezeu prin Liturghie §i Sfmtele Taine, dar §i ca experienta personala
in via^a duhovniceasca §i rugaciune. E experienfa vie^ii viitoare, a faptului ca traim deja in Imparatie. Biserica este imparatia lui Dumnezeu pe
pamant, e lerusalimul de sus care coboara din cer pe pamant. Misiunea
Bisericii in lume e de a fi prezenta acestui lerusalim ceresc. E o experien|a totald a acestei prezenfe a lui Dumnezeu intre noi §i in noi, cu trupul
§i cu sufietul.
II
Lucrarea de fa|a* a fost prezentata in urma cu peste douazeci de ani,
mai precis in 1978, ca teza de doctorat in cadrul secjiunii a V-a a §colii
Practice de Inalte Studii (Sorbona). Mai mult decat o abilitare in vederea
unei cariere §tiintifice, ea mi-a oferit prilejul de a ma pregati — atat pe
cat permitea cadrul universitar — pentru viata monahala. A§a cum s-a
putut deja vedea, ea a constituit §i capatul unui demers de redescoperire a
credinjei ale carui detalii, cu riscul de a ma repeta, nu e poate inutil sa le
schijez pe scurt.
Odrasle ale generafiei „mai 1968” — aceasta tresarire rapid avortata,
dar care pe termen lung a dus la fisurarea fundamentelor culturale ale
unei societati —, eram pe atunci un mic grup de prieteni care, in ciuda
Versiunea franceza originala se afla in curs de editare in colec{ia „Analecta Sergiana”
pregatita de Institutul Ortodox „Saint-Serge” din Paris. FragmAite §i unele din ideile
acestei lucrari le-am prezentat rezumativ in doua studii publicate: „Le mystere de la Croix
dans le Careme orthodoxe”, Irenikon 52 (1979, p. 34-53, 200-213 §i „La Mystagogie du
Triode. Experience personelle du mystere du salut pendant le Careme orthodoxe”, in
Mystagogie: Pensee liturgique d ’aujourd’hui et liturgie ancienne. Conferences S. Serge.
XXXUC Semaine d ’etudes liturgiques Paris, 30 juin - 3julliet 1992, Roma, 1993, p. 37-54;
aceste doua studii sunt editate §i separat in volumul: H ieromoine Macaire de Simonos
P etras, Le Careme orthodoxe. Etudes liturgiques, Metochion de Simonos Petras St.
Antoine le Grande, Saint-Laurent-en-Royans, 1997.
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tinerefii §i a lipsei de experienta, aveam presentimentul ca aceasta criza
nu era de ordin politic sau economic, ci era vorba de un „rau al faptului
de a fi”. O intreaga generatie se revolta fara sa §tie prea bine impotriva a
ce anume, cerand un sens existenfei, dar nu-§i putea exprima inconfortul
decat in cadrul unor ideologii politice rivale.
Scapand, cu harul lui Dumnezeu, de tirania ideilor ce se exercita in
mediile pretins „liberale”, am pornit in cautarea sensului viefii angajandu-ne in cautarea teatrala, in mi§carea unor grupuri cum ar fi Living
Theatre §i a cautSrilor lui Jerzy Grotowsky. Punctul comun al acestor
experience era cautarea confuza a unei sacralitaci a expresiei dramatice
a§a cum flisese ea presimCita, in ciuda elanurilor delirante, de Antonin
Artaud. Atra§i mai mult de aspectul teoretic al acestei activitafi decat de
realizarile ei scenice, ne-am inters spre teatrul oriental, indeosebi Indian,
care parea sa fi conservat secretul artei sacre pierdute de multa vreme in
Occident.
In paralel cu aceste investigatii, lecturile noastre §i unele intalniri providenfiale ne-au condus, prin intermediul scrierilor lui Rene Guenon §i
ale reprezentantilor §colii lui, la transpunerea elanului contestatar comun
intregii noastre generaCii intr-o critica mai radicals a lumii modeme, nu
numai a unui mod de produc^ie economic, ci al unei intregi civilizaCii —
singura din istoria umanitafii — care a pretins sa se edifice emancipandu-se de Dumnezeu §i de sacru. Foarte repede insa ne-am dat seama
de limitele autorilor „traditionali§ti” §i de gravele riscuri ale sincretismului §i orgoliului intelectual pe care le ascundeau. O intrebare se impunea:
acest sacru — trait in Orient in teatrul ritual — mai putea fi accesibil
astazi noua, oamenilor societafii postindustriale?
Atunci am descoperit cu uimire in modestele parohii pariziene ale
emigrafiei splendoarea Liturghiei bizantine §i a cultului ortodox. Expressia „misterului” acestei comuniuni intre oameni §i lumea divina, pe care
0 cautasem atat de departe, nu era alta decat cultul cre§tin. Ni s-au deschis ochii §i am infeles ca, mai mult decat teatrul sacru, Liturghia e in
chip esenfial o „mistagogie”.
In acela§i timp, descoperirea teologiei mistice ortodoxe prin interme
diul lecturii teologilor ru§i §i a ParinCilor Bisericii, ca SfinCii Dionisie
Areopagitul, Maxim Marturisitorul §i Grigorie Palama, ne confirma juste^ea acestui presentiment.
EducaCi intr-un catolicism sincer ca pietate dar limitat in perspective,
am descoperit ca insS§i esenfa cre§tinismului, a cultului, a viejiii sale
morale §i duhovnice§ti, e aceea de a actualiza printre noi prezenfa Dumnezeului-om pogorat pentru a ne face pSrta§i ai vietii Sale.
Pe parcurs am abandonat cautarile privitoare la teatru §i Orient, pentru
a regasi din nou credin^a copilariei imbogatitS eu dimensiunea mistagogica pe care numai Ortodoxia ne-o putea oferi. Toate erau acum atat de
8

evidente in Evanghelie! Dar am avut nevoie de acest lung ocol pentru a
redescoperi cu un ochi nou ca Liturghia
riturile ce puncteaza via|a
cre§tinului nu sunt ceremonii intepenite, incarcate de o interpretare alegorica
moralizanta, ci insa^i actualizarea „marii taine a mantuirii”
noastre in Hristos.
Domic sa profit de cadml universitar pentm a-mi clarifica ideile, am
redactat inifial o teza de master despre simbolismul timpului liturgic,
plecand de la studiul operei liturgistului medieval Durand de Mende.
Odata incheiata aceasta lucrare, am dorit sa aprofundez cunoa§terea teologiei bizantine §i sa-mi continui investigatia privitoare la timpul liturgic
intr-un cadm bizantin §i cu criterii strict ortodoxe. Cu haml lui Dumnezeu
am ales in cele din urma studiul Triodului din Postul Mare, ceea ce mi-a
ingaduit sa intm in insa^i inima viefii ecleziale, a experienfei mistagogice
traite de credincio§ii ortodoc§i. Aceasta re-prezentare rituala e cadml
elanului spiritual al cre?tinului, care n-are nevoie de un teatm sacm ori
de un ezoterism oarecare, ci gase§te de-a lungul anului liturgic tot ce-i
este necesar pentm a progresa interior.
Timpul liturgic e un timp ciclic, o repetifie rituala, dar presupune un
efort ascetic susfinut §i o tensiune mistica personals ce reprezinta un
progres infmit prin „inceputuri fara sfar§it” . Imaginea timpului cre§tin,
a§a cum este el trait in mod real, ar putea fi cea a unei spirale ascendente,
care, apropiindu-se de capatul ei, se intinde insa la infinit spre a imbrafi^a,
asemenea unei sfere, intreg universul. Aceasta alergare in intampinarea
Celui ce nu inceteaza sa Se apropie de noi e un extaz in afara lumii, dar
care imbrati^eaza in elanul sau timpul, spatiul, cosmosul intreg, pentm a
le reuni in adancul cel mai intim al inimii omului. A id putem regasi in
plan cosmologic dimensiunea universala a „mgaciunii pentm Adamul
total”, neobosit subliniata in scrierile sale de arhimandritul Sofronie.
Aceasta experienfa nu e, a§adar, privilegiul starilor mistice inalte, e §i cea
a Viefii in Hristos duse de-a lungul anilor in tradifia liturgica a Bisericii.
Incredinfand aceasta carte cititomlui roman, nadajduiesc ca lectura ei
sa-i conduca pe unii la o innoire §i o adancire a experien|ei lor liturgice,
iar pe alfi „cautatori ai lui Dumnezeu” sa-i ajute — ca §i pe automl ei —
sa gaseascS in tradifia noastra cre§tina ortodoxa ceea ce se silesc sa descopere zadamic in tot felul de forme ciudate de „spiritualitate”.

Makarios ieromonahul
Sfanta ManSstire Simonos Petras
Athos, ianuarie 2000

Sfantul G rigorie al N yssei, Omilii la Cdntarea Cdntdrilor VIII {PG 44, 94IC).
** SFANmL G rigorie din N azianz, Cuvdntarea 21: La Marele Atanasie 7 {PG 35,

1088).

Prefata

in carapul studiilor bizantine, cultul a ramas pana m zilele noastre un
domeniu oarecum marginal. Victima a diviziunii inchise in sine a disciplinelor, acesta a facut cel mai adesea obiectul unor studii dear istorice
sau, mai recent, al unor studii liturgice comparate. Dar, dupa ^tiinfa mea,
nimeni nu s-a preocupat inca de locul lui central in tradi^ia teologicoduhovniceasca ortodoxa, ca §i in cultura bizantina’. Astfel incat regretul
pe care il exprima la inceputul secolului preotul Pavel Florenski cu privire
la absenta unei veritabile teologii liturgice, ramane inca din nefericire
valabiP. in anii care au precedat revolu^ia bol§evica aceasta caren^a a
inceput din fericire sa fie remediata de o intreaga §coala de straluci^i liturgi^ti ru§i, cum au fost Mansvetov, Dimitrievski, Nikolski, Karabinov,
Skaballanovici, care, prin vaste studii istorice ce-§i pastreaza intacta
valoarea pana in zilele noastre, au pregatit terenul pentru o viitoare teologie liturgica ortodoxa. Aceasta §coala insa i§i gase§te actualmente
savanti discipoli la Roma (a se vedea lucrarile preo^ilor profesori Juan
Mateos, Miguel Arranz §i Robert Taft de la Institutul Pontifical Oriental)
§i incepe sa aduca unele roade propriu-zis teologice in lucrari cum e, de
pilda, incercarea de conceptualizare a cultului cuprinsa in teza preotului
profesor Alexander Schmemann: Introducere in teologia liturgica.
Deplorabil insa este faptul ca aceasta mi^care e inca destul de embrionara
§i elementele unei adevarate teologii liturgice, intemeiate pe tradifia
patristica §i demne de profimzimea obiectului ei, raman inca de faurit.
Liturgica ortodoxa nu este o discipline anexa a teologiei, e mai degraba
aplicarea ei practice §i efectiv treite, dreapta credinje fund norma „dreptei
preameriri”, a§a cum afirma Sfantul Grigorie al Nyssei:
„In marturisirea Persoanelor dumnezeie§ti ste esenfialul misterului religiei, iar in participarea la riturile §i simbolurile tainice se infeptuie§te
mantuirea » 3
11

Intemeindu-ma pe aceasta axioma pe voin^a ambi];ioasa de a arata
cum anume teologia „postchalcedoniana”'*i§i gase^te aplicarea in traditia
ascetica §i liturgies, am intreprins studiul Triodului. Alegerea acestuia se
impunea intre toate celelalte carti liturgice, dat fiind ca istoria sa reprezinta m modul cel mai sintetic mtreaga tradifie liturgica, iar prin obiectul
sau — pregatirea Pa§telui — arata limpede ca esenfa insa§i a ritualului e
misterul: indumnezeirea, suflet §i trup, a persoanei umane prin imparta§irea
ei ini^iatica §i rituala de plinatatea divino-umana a Persoanei lui Hristos.
Scopul acestui studiu e de a arata ca perioada Postului Mare ilustreaza
in mod specific aceasta dimensiune mistagogica fundamentals a timpului
liturgic §i cS, fiind o transpunere a vechii pregStiri a catehumenilor in
vederea initierii pascale (cf. infra 0.2), toate elementele care o constitute,
atat m plan imnografic, cat §i in plan formal, poartS aceastS amprentS
mistagogicS §i teandricS.
Teologia cre?tinS a timpului constS dintr-o antinomie ireductibilS intre
mantuirea deja realizatS de Hristos, dar prezentS in tainS, §i a§teptarea
arStSrii ei viitoare, odatS atinsS plinStatea umanitStii §i a desfa§urSrii
timpului. Timpul liturgic apare ca o aplicare a acestei antinomii, ca o
transpunere in duratS a luerSrii divino-umane ce se realizeazS in toate
actele Bisericii. Pentru a ilustra aceastS tezS, ?i plecand de la necesitatea
practicS de a reduce un subiect deja imens, m-am limitat aid doar la stu
diul Postului Mare §i a perioadei sale pregStitoare, iSsand deoparte SSptSmana Mare, care e totu§i punctul culminant al Triodului. Intr-adevSr,
cea mai mare parte din capitolele acestei luerSri i§i gSsesc coerenfa in
faptul cS toate urmSresc sS arate cS SSptSmana Mare, participarea mistericS la Patima Domnului, e deja prezentS in fiecare moment §i in toate
aspectele Postului Mare. Asceza e o pregStire, dar este §i o comuniune cu
„taina lui Hristos” (cf Col 4, 3) ?i un Pa§te anticipat, adicS un act divinouman. AceastS limitare la Postul Mare e justificatS pe de altS parte din
punct de vedere istoric, dat fiind cS aceste douS pSrti au constituit intotdeauna perioade distincte, atat in istoria fixSrii postului prepascal, cat §i
in imnografie (Postul Mare a fost randuit liturgic la Constantinopol, SSp
tSmana Mare la lerusalim) (cf 0.1 §i 0.2).
In plan propriu-zis liturgic, am vrut sS subliniez aici intima intrepStrundere dintre forma §i confinutul Triodului, dintre imnografie §i rubricile
typikon-uhii. Foarte adesea, studiul teologic s-a limitat doar la textele
liturgice care sunt, se §tie, de o extraordinarS bogStie, dar e timpul sS
arStSm cS insS§i forma lor e tot atat de inseparabilS de ele eum este trupul
de suflet §i cS regulile typikon-vXui sunt in realitate la fel de mistagogice,
la fel de mult mareate de aceastS dimensiune teandricS, ca ?i imnologia.
Din acest motiv, pSrfile luerSrii de fajS se impart precum urmeazS:
— Introducerea evocS mai intai marile linii ale evolujiei Triodului, intemeindu-se in esenjS pe studiul istoric al lui Karabinov: Postnaia Triad,
12

un al doilea capitol ilustrand centralitatea temei baptismale §i inifiatice in
traditia monahala §i liturgica.
— Prima parte e un studiu rapid al principalelor teme ale imnografiei
Triodului. Cautand sa flu cat mai concis posibil, am incercat sa subliniez
caracterul teandric al virtutilor la a caror piacticare suntem chemap atunci
§i, pe masura cuno§tintelor mele, sa resituez aceste teme in contextul traditiei patristice, referindu-ma de preferinta la marii Parinti ai secolului IV
urma§ii lor, ca ?i la „Parintii asceti” in linia Parintilor pustiei §i a lui
loan Scaraml. Nu este vorba aid nici de o cercetare a surselor, nici macar
de exploatarea exhaustiva a imnografiei Triodului, ci numai de ilustrarea
caracterului profund traditional p patristic al acesteia.
— Partea a doua e rezervata studiului typikon-vXm in cele doua dimensiuni ale sale: regulile postului §i rubricile oficiilor liturgice sau slujbelor. Postul e obiectul fundamental al ascezei celor patruzeci de zile ale
Postului Mare, tema centrala a catehezei imnografice §i regulile sale sunt
culminatia unei indelungate traditii. M-am straduit de asemenea sa arat
cum imnografia §i typikon-vl se completeaza in mod deosebit de fericit
in ce prive§te postul: daca typikon-vX indeamna la postul trupului, imno
grafia indeamna la postul sufletului. A doua sectiune a acestei parti, care
ocupa cea mai mare parte a lucrarii, e dedicata studiului slujbelor din
Postul Mare, mereu cu scopul de a arata dimensiunea lor mistagogica §i
teandrica, precum §i articularea dintre typikon §i imnografie. Dupa cateva
scurte capitole privitoare la caracteristicile particulare ale slujbelor din
Postul Mare §i un capitol destul de dezvoltat despre sistemul lecturile
biblice ?i patristice, capitole care ne permit sa avansam anumite ipoteze
asupra fundamentelor timpului liturgic, o lunga dezvoltare e consacrata
analizei detaliate a fiecarei slujbe in parte, caracterului lor general, particularitajilor lor cvadragezimale §i a semnificafiei lor in ansamblul reprezentarii ascetice a timpului in Triod. Aceasta a doua parte se termina cu
un capitol asupra locului sfintilor §i sarbatorilor fixe §i incearca sa puna
in evidenfa implicafiile spirituale ale regulilor tehnice care le comanda.
— In fine, a treia parte i§i propune sa releve impletirea acestor doua
dimensiuni, imnografica §i tipiconala, in insa§i stmctura Postului Mare §i
in continuitatea lui. Totu§i, inainte de a aborda studiul de detaliu, a fost
necesar sa luam in considerare in perspectiva teologiei timpului ansam
blul perioadei Triodului intr-un mod sintetic. In acest capitol mi-am pro
pus sa studiez Postul Mare in ansamblul ciclului mobil, precum §i in
legatura cu Saptamana Patimii, plecand indeosebi de la o reflectie asupra
simbolismului numerelor. Studiul perioadei pregatitoare, precum §i a
Postului Mare propriu-zis, pana in pragul Saptamanii Mari, in vinerea ce
preceda Sambata lui Lazar, este astfel considerabil u§urat, dat fiind ca
secfiunile precedente au permis deja abordarea unei mari parfi a temelor.
Ea urmare§te in principal comemorarile particulare ale Triodului §i in13

cearca sa degajeze semnificafia §i structura acestei pregatiri ritmate
progresive in vederea Pa§telui. Aceasta ultima parte ne mgaduie, mai cu
seama in ce prive§te sarbatoarea Crucii, sa constatam ca structura formala
a Triodului e §i ea profund marcata de mistagogia §i anticiparea Saptamanii Mari.
Aceasta diviziune in trei parfi distincte m-a constrans sa ma repet uneori, dar sper ca acest lucru sa fie in folosul unei mai mart claritati intr-un
subiect a carui caracteristica e tocmai aceea ca toate elementele sale se
intrepatrund strans §i trimit neincetat unul la altul.
Urmarind sa degajez o interpretare teologica a Postului Mare, perspectiva mea asupra Triodului a fost esential sincrona. Fara a neglija datele
istorice pe care le-am putut gasi, punctul meu de plecare a fost totu§i acela
de a considera Triodul grec tiparit la Atena in 1967^ a§a cum este, pornind de la postulatul ca practica liturgica actuala a manastirilor este in
chip fundamental fidela fata de originile ei §i ca recursul la traditia orala
poate foarte adesea lamuri ambiguitatile §i insuficientele documentelor
scrise (sa ne aducem aminte de altfel ca intotdeauna carfile liturgice au
fost socotite un fel de calauze, cu valoare orientativa ?i memorials, a
practicii liturgice, fara insa ca ele sa i se poata vreodata substitui cu totul).
In ce prive§te Typikon-ul, sursa mea principals e desigur marele
Typikon al Sfantului Sava, editat la Venefia in 1738®, de unde provin
rubricile inserate in Triod, §i care ramane pana astazi Typikon-vX oficial
al Bisericii Ruse §i al manastirilor grece^ti. Totu§i, in timp ce pentru
imnografie m-am limitat doar la Triodion-vX tiparit, pentru Typikon a fost
necesar, pentru o mai buna intelegere a uzantelor liturgice §i monahale,
un studiu comparat. De aceea, pe langa Typikon-u\ Sfantului Sava §i
variantele sale editate de Dimitrievski, m-am servit de celelalte Typika
studite ale manastirii Evergetis din Constantinopol §i ale manastirii Mantuitorului din Messina, amandoua din secolul XII, ca unele ce sunt cele
mai complete §i cele mai accesibile^. Am utilizat §i surse cum sunt Regula
(Hypotyposis) de la Studiu, Regula (Diatyposis) Sfantului Atanasie
Athonitul, Regula (Taktikon) lui Nicon de la Muntele Negru. Cand a fost
necesar, am exploatat §i Typikon-ul Marii Biserici din Constantinopol,
datat intre secolele IX-X, §i alte typika cum sunt cel al manastirii lui
Hristos Pantocratorul din Constantinopol §i al manastirii Sfantului Nicolae
din Casole, Typikon-ul manastirii athonite Dionisiu §i, cu mai multa prudenfa, Typikon-ul actual pentru parohii al Constantinopolului ie§it din
reforma din 1838, §i care cuprinde o serie de incoerenfe^ Aceste comparafii ale surselor nu sunt nici ele sistematice, servind doar ilustrarii cutarui
sau cutarui punct de vedere.
Tonul acestui studiu, caracterul sumar al unora din demonstratiile sale
§i incompetenfa autorului sau nu-i dau caracterul §tiintific care ar putea fi
a§teptat de la el §i risca poate sa irite cititorul, caruia ii cer ingaduinta §i
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rabdare, cu incredinfarea ca indrazneala unor teze §i caracterul lor provizoriu vor indemna poate pe altii mai apfi decat mine sa continue pe calea
elaborarii unei teologii liturgice bizantine demne de acest nume.
Imi ramane sa mulpimesc persoanelor care m-au ajutat cu sfaturile §i
cu sprijinul lor in realizarea acestei lucrari: d-lui Jean Gouillard, sub a
carui binevoitoare indrumare mi-am putut desfa^ura cercetarile in toata
libertatea, monahilor de la manastirea benedictina Chevetogne pentru ca
mi-au deschis comorile bogatei lor biblioteci, preo^ilor Miguel Arranz,
Andre Fyrillas, Placide Deseille §i Georges Habra, ?i tuturor prietenilor
carora le datorez sfaturi inielepte, precum §i celor ce m-au ajutat in rea
lizarea tehnica a acestei lucrari: Marie-Christine Laplanche §i Lucette
Berry. In sfar^it, dar nu in cele din urma, le multumesc monahilor de la
manastirile athonite Stravronikita, Dionisiu §i Simonos Petras, experientei
§i ospitalitatii carora le datorez o mai buna cunoa^tere a practicii liturgice,
§i carora le dedic aceasta lucrare.

15

Introducere
0.1

Evolutia Triodului

Triodul utilizat actualmente in Biserica Ortodoxa constituie rezultatul
unei indelungate evolulii urcand pana la originile calendarului liturgic
cre|tin §i pastrand in structura sa marturiile principalelor etape ale acestuia.
Incepand din secolul II, controversele declan§ate cu privire la chestiunea fixarii datei Pa§telui in funcfie de Pa§tele iudaic ne arata importanta
pe care o avea pentru cre§tinii de atunci actualizarea rituala periodica a
mortii §i Invierii lui Hristos\ Aceasta disputa pascala a fost de altfel cu
atat mai importanta, cu cat in aceasta epoca, in care persecutia era o realitate cotidiana, periodizarea timpului liturgic ramanea inca embrionara,
iar ziua Invierii (Pa§tele §i Duminicile) constituia singura sarbatoare distincta, de altfel intim legata de Euharistie. Sau mai degraba sentimentul
proximitatii „sfar§itului” prezent in insa§i inima istoriei era atat de puternic, fiecare clipa era atat de plina de ve§nicie prin faptul permanentei
chemarii la martiriu, incat fiecare zi era pe atunci virtual o Vineri Mare ?i
un Pa§te, o experienia completa §i sintetica a „vie|ii in Hristos” §i a Crucii,
din care iradiaza lumina Zilei a Opta. Timpul liturgic nu va cunoa^te pe
drept cuvant diferentieri progresive decat in masura in care aceasta arzatoare realitate a martiriului se va estompa pentru a face loc unei „civiliza|ii
creatine”, care va incerca sa concilieze, adesea zadamic, viafa cre§tinului
in lume cu aspiratia sa spre ve?nicie.
Sfar§itul persecufiilor §i „pacea constantiniana” vor antrena profiinde
modificari in modul conceperii locului credinciosului in lume. Cultul s-a
deschis maselor largi, dar §i relaxarii §i riscului de a vedea tainele lui intinate de cei nevrednici. De aceea, a§a cum bine arata preotul Alexander
Schmemann, cultul cre§tin §i-a schimbat atunci forma pentru a-§i salva
mai bine finalitatea esen^iala. Din reuniunea unor mici comunitati, unde
cel mai adesea se improvizau rugaciuni in care ardea nerabdarea eshatologica a martirilor, s-a trecut la o dramatizare rituala §i mistagogica a
„vie|ii in Hristos” §i a participarii la misterul Sau teandric^. Datele principale ale vielii pamante^ti a lui Hristos au fost desprinse tot mai mult in
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momente separate, astfel incat aceasta sa fie rezumata in decursul unui
an^ Dupa care, anul liturgic a fost completat de sarbatorile Fecioarei
Maria ?i ale sfintilor mereu in acela^i scop fundamental: de a initia pe
cre?tin in viata dumnezeiasca ?i in ve^nicie prin comuniunea in trupul
tainic al Bisericii cu umanitatea transfigurata a lui Hristos §i a sfintilor'*.
In lumea de acum, pacificata de imparatul cre^tin, unde Crucea aparea
triumfal peste tot: in fruntea armatelor cre§tine, pe toate cladirile publice
§i in toate casele, era mare riscul de a vedea idealul eshatologic al martirilor §i al primilor cre§tini aservit duhului lumii ?i Cetatea lerusalimului
ceresc inlocuita de Polis-u\ pamantesc, oricat de cre?tin ar fi devenit
acesta. De aceea „Botezului sangelui” al martirilor^ i-a luat locul „Botezul
lacrimilor”®§i „martirul con^tiintei”^ al ascefilor, care vor fiigi in pustietati pentru a anticipa inca din aceasta lume Imparatia ve§nica.
Traditia duhovniceasca se va dezvolta de acum incolo in conformitate
cu aceste doua modalitafi antinomice: triumful civilizatiei creatine care
asuma de acum inainte lumea pentru a o transfigura*, pe de o parte, §i
a?teptarea suspinanda de catre monahul strain „in aceasta vale a lacrimilor” {Ps 83, 7), a Parusiei viitoare a Mirelui, pe de alta parte. Istoria cultului bizantin e un reflex fidel al acestei dialectic!; ea a constat in chip
esential intr-o sinteza progresiva a acestor doua tendinte care la prima
vedere ar putea parea radical opuse.
in metropole, §i mai cu seama in Constantinopol, s-a dezvoltat a§a-numitul oficiu catedral sau asmatikos [cantat]®, care acorda un amplu spatiu
cantarilor, stralucirii marilor ceremonii §i inmulfea sarbatorile pentru a
manifesta aid §i acum dimensiunea universala a invierii lui HriStos. E ceea
ce am putea numi „polul teofanic”.
in acela^i timp, in manastirile Egiptului, Sinaiului §i Palestinei, lua fiinfa
un oficiu mult mai auster, in care cantarile erau cel mai adesea izgonite*®
pentru a face un loc principal recitarii psalmilor §i lecturii Scripturii**.
Regulile postului se vor transforma atunci in veritabile ritualuri, slujbele
se vor lungi §i vor dobandi un caracter tot mai penitential etc. AcesEaspect, pe care 1-am putea numi „polul ascetic”, nu excludea insa caracterul
luminos al polului precedent, ci 1-a asimilat treptat, pana ce a devenit
dominant evidenfiind astfel, ca de§i Hristos a inviat, trebuie insa sa ne
curatim §i sa luptam impotriva a tot ceea ce nu este in sine „cre§tinaf’,
intiparit cu semnul Crucii, pentru a ne imparta§i pe deplin de slava celei
de a Doua Sale Veniri.
in secolul IX, acest oficiu — care dobandise forma sa cea mai „liturgica” §i mai codificata in lavra Sfantului Sava cel Sfintit ("f 532) din
Palestina — a fost adus la Constantinopol §i a fuzionat putin cate pufin
cu oficiul catedral {asmatikos), in principal datorita eforturilor monahilor
de la manastirea Studiu*^. in aceasta epoca a lichidarii definitive a iconoclasmului — care rava§ise §i practicile liturgice §i impusese necesitatea
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unor dezvoltari noi (ca, de pilda, extinderea ciclului sfm|ilor) — monahismul urban a cunoscut o inflorire nemaiintalnita pana atunci. Aceasta
cerea o anume acomodare a rigorii ascetice palestiniene la condifiile specifice de viata ale monahilor din capitala, §i astfel Sfantul Teodor Studitul a adaptat Typikon-u\ savait modificandu-1 prin preluarea anumitor
trasaturi ale oficiului asmatikos (ca, de exemplu, adaugarea ecteniilor §i a
rugaciunilor preotului)'^ Sfar§itul marilor erezii hristologice corespunde,
a§adar, (de altfel probabil nu intamplator) fuziunii celor doi poll —
teofanic §i ascetic, constantinopolitan §i Palestinian — ai spiritualita(ii
liturgice intr-o vasta sinteza in acela^i timp rituala, teologica §i spirituala,
al carei cel mai de seama giuvaer §i martor e tocmai Triodul.

O.l.a

Etapele formarii ciclului Triodului

Structura actuala a Triodului pastreaza urmele principalelor etape ale constituirii ciclului liturgic mobil, reveland in acest mod profunda continuitate §i armonie care au calauzit complexa §i agitata istorie a cultului bizantin . Fiecare generafie cre§tina §i-a adus contribu|ia §i geniul propriu la
compunerea acestei carti liturgice introducand noi elemente sau adaptandu-le pe cele pe care le gasea, in a§a fel incat sa perpetueze in mod
dinamic §i viu scopul esenjial al ciclului: pregatirea in vederea Pa§telui:
purificarea inaintea actualizarii anuale a experienfei initiatice a Botezului.
Originea Triodului se confunda cu cea a postului pregatitor in vederea
Pa§telui. Acesta i§i gase§te temeiul sau in Scriptura ?i a fost instituit inca
din epoca apostolica'^. Pana in secolul III, acest post pascal avea lungime
variabila, dupa comunitati, cel mai adesea limitandu-se la o zi sau doua
inainte de Pa§te'®. Treptat el a fost extins la intreaga saptamana ce preceda
invierea’^.
Aceasta masura corespundea foarte bine aspira(iilor ascetice ale credincio^ilor, astfel incat la sfar§itul secolului III „postul Saptamanii Mari”
era pazit in mod universal, de§i cu mari diferenfe dupa regiuni'*.
Odata definita in forma sa generala, Saptamana Mare ?i-a dezvoltat
continutul liturgic, diferen|iind fiecare din zilele care duceau spre Pa§te,
in principal la lerusalim incepand din secolul IV'®. Aceasta localizare a
compunerii Triodului a continual de-a lungul intregii sale istorii, schimbandu-§i centrul §i, prin urmare, caracterul dupa epoci. Aceasta e origi
nea distincfiei ce va fi adesea remarcata aici intre influen|a lerusalimului
§i cea a Constantinopolului. Distincfie care se acopera, pe de o parte, cu
cea intre actualizarea dramatizata a evenimentelor cruciale ale Economiei
mantuirii in timpul Saptamanii Mari (lerusalim) §i pregatirea ascetica §i
spirituala a Postului Mare (Constantinopol), dar care nu reprezinta totu§i
o dihotomie stricta: influenja lerusalimului facandu-se deopotriva sim(ita
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in timpul Postului Mare, a§a cum cea a Constantinopolului se face simfita
in timpul Saptamanii Mari.
Cu cat distanta de epoca apostolica cre§tea, cu atat necesitatea purificarii pentru pregatirea cu vrednicie in vederea Pa§telui s-a impus drept
corolarul martiriului. Deschizandu-se unor adepti din ce in ce mai numero§i, exigentele Evangheliei riscau deja sa fie atenuate, astfel incat cei
mai zelo?i dintre cre§tinii secolelor III-IV i?i vor prelungi in mod spontan
postul pascal, iar episcopii nu vor intarzia sa sanctioneze aceste masuri
in Bisericile lor pentru a-§i indemna credincio§ii la vigilenta . Aceasta
inflacarare in ce prive§te extinderea postului se lega de dorinta fiecaruia
de a se uni cu Hristos nu numai in Patima Sa, dar ?i in toate episoadele
vie^ii Sale pamante?ti, astfel incat postul pascal n-a intarziat sa se extinda
pana la cele 40 de zile care constituie astazi Postul Mare propriu-zis §i
imitarea postului lui Hristos in pustie^*.
Instituite probabil in Siria^^, cele patruzeci de zile ale Paresimilor s-au
raspandit in cursul secolului IV in intreaga lume cre§tina. Epistolele
festale, publicate de Sfantul Atanasie cel Mare de Aratarea Domnului
(Boboteaza) pentru a anun^a data Pa§telui §i inceputul postului, atesta
limpede evolufia acestei practici §i trecerea de la postul de 6 zile la pos
tul de 40 de zile incepand din anul 330^^. Chiar daca, potrivit ipotezei
elaborate cu mult efort de T. Talley^"^, aceste 6 saptamani de post incheiate cu celebrarea botezurilor §i praznuirea invierii lui Lazar §i a intrarii
lui Hristos in lerusalim au fost inifial la Alexandria net separate de cele
brarea pascala, trebuie recunoscut ca, probabil sub influenta practicilor
deja bine stabilite in alte Biserici, aceasta asimilare s-a realizat in timpul
arhiepiscopului Teofil. Se puteau insa constata mari diferenfe de la o
regiune la alta in modul de evaluare al celor 40 de zile^^. Se distingeau
doua sisteme de calcul principale.
Sistemul de calcul Palestinian, respectat mai cu seama in Iliria, in Occi
dent, in Grecia, in Egipt §i in Libia^®, este cel mai vechi. Acesta cuno§tea
§ase saptSmani ale Postului Mare incluzand in acestea Saptamana Mare
§i zilele nepostitoare (sambetele ?i duminicile) §i se oprea in Joia Mare,
permijand astfel distincjia intre Postul Mare ?i postul pascal de doua zile
originar. In evaluarea celor 40 de zile, acest sistem de calcul lua in considerare mai degraba intervalul de timp decat zilele efectiv postite.
Aproape in acela^i timp s-a constituit sistemul de calcul antiohian, care
excludea din cele 40 de zile, zilele nepostite §i postul pascal^’. Acesta lua
in considerare numai zilele de post efective, contribuind prin acest fapt la
prelungirea perioadei pregatitoare in vederea Pa§telui, astfel incat sa o
faca sa corespunda celor 40 de zile ale lui Hristos in pustie, distincte de
saptamana Patimilor. Localizat mai intai in Asia Mica §i Constantinopol,
acest sistem de calcul n-a intarziat sa inlocuiasca tipul Palestinian, extinzandu-se in cursul secolelor IV-V in intreg Rasaritul ortodox^*.
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Durata §i structura Postului Mare vor mai fi ulterior modificate pentru
a-1 face pe acesta sa corespunda in modul cel mai realist simbolismului
celor 40 de zile, precum §i pentru a amenaja o intrare treptata in post^®.
Chestiunea fixarii limitelor Postului Mare va mai face inca obiectul unor
aprinse discufii in secolele VII-VIII privitoare la cea de a opta saptamana
de post^”. Aceasta disputa, asupra careia vom reveni mai jos, a fost prilejul introducerii Saptamanii Lasatului de branza (Tyrophagia) conducand
la dezvoltarea perioadei pregatitoare in vederea Postului Mare. Cauza
acestei extinderi a Triodului poate fi atribuita aceluia^i zel al credincio§ilor care au facut ca postul Saptamanii Mari sS se extinda la cele 40 de
zile ale Postului Mare^’.
In secolele IX-X, Constantinopolul a fost centrul in care perioada pre
gatitoare s-a extins cu inca doua saptamani suplimentare^^. Insa numai in
secolul XII aceasta din urma §i-a gasit in mod definitiv forma actuala
prin introducerea Duminicii Vame§ului §i Fariseului^^.
In timp ce la Constantinopol se elabora structura formala a Triodului,
la lerusalim se continua compunerea confinutului sau, care incepuse inca
din secolul IV. Aceasta a constat mai intai in alegerea unui sistem de
lecturi biblice din Vechiul §i Noul Testament care sa acopere in primul
rand Saptamana Mare, apoi §i Postul Mare^'*. in secolul IV, atentia a fost
acordata mai cu seamS lecturilor S^ptSmanii Patimii^^, iar acest sistem a
fost completat intre secolele V §i VII^®. Dar in sinteza bizantina a secolelor IX §i X, ciclul Palestinian al lecturilor din Noul Testament a fost
abandonat in favoarea lecturilor cursive de la Constantinopol care se
intindeau de-a lungul intregului an^’, iar cel al pericopelor din Vechiul
Testament a suferit unele modificari, in principal in ce prive§te Postul
Mare. Astfel incat urmele sistemului Palestinian al lecturilor biblice pot
fi detectate mai mult in Saptamana Mare §i nu apar decat indirect in timpul celor 40 de zile in care insa au ramas piese imnografice inspirate de
acestea .
Din secolul V §i pana in secolul XIV, compunerea confinutului Trio
dului s-a confundat cu marea perioada a creatiei poetice bizantine. Odata
cu introducerea articulaliilor fundamentale ale ciclului (ca, de exemplu,
distinc(ia intre zile de post §i cele de sambata §i duminica) s-a trecut de
la recitarea antifonica de psalmi (a^a-numita psalmodie) a primilor monahi, la tropare §i la creatia imnologica originala menita sa introduca, sa
comenteze §i sa amplifice perioadele timpului liturgic.
Pana in secolul VI, Triodul nu consta decat in lectura unor psalmi §i in
cantarea unui tropar-idiomela duminica^^. Apoi, la Constantinopol, de
fiecare lectura profetica de la Ceasul al Ill-VI-lea (Trithekte) a fost legat
un tropar, astfel incat aceasta serie de tropare e probabil stratul redactional cel mai arhaic al Triodului (cca secolul VI)"*”. In Palestina s-a ajuns la
adaugarea unor piese poetice oficiului monahal §i, putin cate putin, la in21

serarea unor tropare intre versetele celor 9 ode sau cantari scripturistice,
cantate alaturi de psalmi la Utrenie, cel pufin incepand din secolul VI"^^
intr-o teza din nefericire inaccesibila'*^, N. Cappuyns a studiat 23 de
manuscrise diferite pe care le-a clasat in 3 redactii distincte, corespunzatoare celor 3 mari perioade ale creafiei imnologice: 1. tipul oriental sau
ierusalimitean, 2. tipul constantinopolitan nestudit, 3. tipul constantinopolitan studit. Triodion-ul tiparit e o sinteza a acestor 3 redactii, dar, cel
pu|in pentru Postal Mare, el acorda un loc mai important tipului constan
tinopolitan studit.
0.1.b

Evolutia imnografiei Triodului

in secolele VI-VII, pe armatara constituita de ciclul lectarilor §i cele
cateva comentarii poetice ale sale, Sfdntul Roman Melodul §i imitatorii
sai au compus imne condace (kontakia) pentru principalele praznice care
au fost fixate atanci (in principal pentru Saptamana Mare)'^^. Cu toate
acestea, incepand din secolul VII, centrul principal al creafiei poetice
trece in Palestina, iar condacul se vede inlocuit progresiv de canonul
poetic, supravie|uind doar sub forma unui vestigiu extrem de redus dupa
oda 6 a acestor canoane'*"'. Caracterul stralucitor §i spectaculos pe care-1
avea executarea condacului in Marea Biserica din Constantinopol s-a
estompat pufin cate putin contribuind la atmosfera ascetica §i monahala a
Triodului, atmosfera care se va extinde in cele din urma la intreg anul
litargic.
0.1 .b. 1. Redactia palestiniana
in timpul acestei perioade ierusalimitene, imnografii s-au consacrat
indeosebi compunerii unor piese pentru Saptamana Mare, in secolul VII,
Sfantal patriarh Sofronie al lerusalimului a redactat majoritatea troparelor idiomele ale Sapt&manii Patimilor"'^. Marea inflorire a imnografiei
palestiniene poate fi sitaata mai degraba spre sfar§ital secolului VII §i in
timpul secolului VIII.
Sfdntul Andrei Cretanul ( | 740) a fost unul dintre cei dintai §i mai
stralucifi compozitori de canoane"*^. El ar fi redactat in jur de 70 de
canoane imnografice, dintre care in Triodul tiparit nu ne-au ramas decat
cateva''^. Opera sa esentiala §i motivul pentru care Biserica Ortodoxa il
venereaza in special e desigur Marele sau Canon cantat integral in Joia
Saptamanii a V-a din Postal Mare §i parfial la Pavecemifa Mare a primelor cinci zile din Saptamana 1 a Postalui Mare'^*.
Pe urmele Sfantalui Andrei Cretanul, timp de aproape un secol, lavra
Sfantalui Sava cel Sfinfit ("f 532) de langa lemsalim a fost creuzetal din
22

care au ie§it in acela^i timp regulile ascetice §i disciplinare ale Typikonului §i numeroasele compozitii poetice datorate mai cu seama condeiului
Sfmtilor frati loan Damaschinul §i Cosma din Maiuma. Aici trebuie can
tata originea corespondenfelor pe care vom avea ocazia sa le constatam
intre prescriptiile Typikon-vXm, aspectul formal al Triodion-\xhx\ §i con^inutul sau imnografic.
Sfdntul loan Damaschinul (f 753), numit §i „corifeul comlui melozilor”'*®, a fost fecundul initiator al acestei §coli de la Sfantul Sava. Prin
marea sa opera de sinteza teologica a traditiei anterioare, el a fost in acela§i timp organizatorul, mai degraba decat creatorul, intr-un ansamblu
coerent, a numeroase elemente liturgice ramase pana atunci risipite. De§i
nu este unicul autor al Octoihului, el este cel care a compus majoritatea
canoanelor invierii pe care le-a adunat intr-o culegere inspirata de cea a
lui Sever al Antiohiei^®. Pe langa numeroase canoane compuse pentru
marile praznice, dintre care cel mai faimos e desigur Canonul Invierii
cantat in noaptea Pa§telui^', el a introdus in canonul poetic a§a-numitele
„irmoase” {hirmoi), facilitand astfel sarcina imnografilor ulteriori, ingaduindu-le acestora sa-§i ia o libertate din ce in ce mai mare fa|a de fundamentul scripturistic al odelor biblice. Importanta contribufie a Sfantului
loan Damaschinul la Triodion s-a limitat in principal la Saptamana Mare
§i ea subliniaza dogma de la Chalcedon §i divino-umanitatea aplicata
tuturor actelor vietii lui Hristos^^. Sa notam faptul ca tradifia manuscrisa
a Triodului pastreaza urmele unor piese compuse de el §i pentru perioada
Postului Mare^\
Fratele adoptiv al lui loan Damaschinul, Sfdntul Cosma din Maiuma^'*,
a colaborat strans la elaborarea seriei „idiomelelor” care comenteaza
lecturile scripturistice ale vechiului sistem al lerusalimului^^ §i s-a afirmat
la randul sau drept unul din principalii autori de canoane pentru marile
praznice, indeosebi pentru Saptamana Mare^®.
Armatura imnelor Saptamanii Mari tiind astfel asigurata, succesorii
savai{i ai Sfmtilor loan §i Cosma vor trece la comentariul sistematic al
lecturilor Noului Testament din perioada celor 40 de zile ale Postului
Mare propriu-zis pe care il incepuse Cosma. Intre ace^ti imnografi se
numara in principal Andrei Piros cel Orb^^ §i §tefan de la Sfdntul Sava
( t 807)^*, care, la sfar§itul secolului VIII, au introdus in imnografia Trio
dului primele elemente de cateheza duhovniceasca. Pana atunci imnele
se margineau sa ilustreze poetic temele praznicelor fara a mentiona deloc
virtulile care trebuie legate de post pentru a ajunge cu vrednicie la „Praznicul praznicelor”. Grafie experientei lor monahale, ace§ti doi imnografi
au fost promotorii dimensiunii pedagogice a Triodului, datorita lor §i
urma?ilor lor acesta devenind o adevarata „suma” a §tiintei duhovnice§ti.
Ritmand etapele postului, ei au dezvoltat in „idiomelele” lor sub o forma
poetica o invaiatura coerenta privitoare in principal la post, la asceza §i la
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mijloacele pazirii lor „m duh”. De acest curent se leaga §i patriarhul Hie II
al lerusalimului ( t 797) din opera caruia Triodul nu pastreaza insa decat
pufine compozi|ii^®.
Cazut in planul doi in timpul acestei perioade, Constantinopolul a lasat
totu§i cateva piese imnografice in Triod grade Sfinfilor patriarhi Gherman
( t 740)®“ ?i Tarasie (f 806)®'.
0.1.b.2. Redactia constantinopolitana studita
Odata cu sfar§itul iconoclasmului in secolul IX, Constantinopolul a
preluat §tafeta Palestine! in elaborarea Triodului §i in crea^ia liturgica in
general®^. Esendalul acestei opere liturgice a fost realizata la manastirea
Studiu, sub indrumarea Sfantului Teodor®^, care, adaptand monahismul
sinait §i Palestinian viedi in cetate, a fost §i principalul artizan al unei
profunde reforme liturgice §i a unui intreg curent de compozidi imno
grafice. In timp ce monahii de la Sfantul Sava au fost preocupad mai ales
de compunerea imnelor Saptamanii Mari urmarind sa faca din aceasta
perioada centrala a anului liturgic o adevarata marturisire a credinlei
chalcedoniene impotriva monofizidlor, imnografii de la Studiu §i-au concentrat eforturile completarii structurii §i catehezei duhovnice§ti a celor
40 de zile ale Postului Mare propriu-zis §i a perioadei sale pregatitoare.
Aportul Sfantului Teodor Studitul ( t 826) atat la Triod, cat §i la Penticostar e intr-adevar considerabil atat prin calitatea sa duhovniceasca, cat
§i prin cantitatea lui. Afara de canoanele §i stihirile compose pentru sambete, duminici §i sarbatori®^, el este autorul unei serii complete de canoane
cu 3 ode (a?a-numitele „triode” care au dat numele lor Triodului), de
catisme §i stihiri pentru toate zilele obi§nuite ale Postului Mare®®. In
aceste piese Sfantul Teodor i§i expune, pe de o parte, bogata sa invafatura
monahaia intr-o deplina fidelitate faja de cea mai buna tradide, iar, pe de
alta parte, se consacra punctarii ritmate a perioadelor Postului Mare §i a
etapelor ce conduc la Saptamana Patimilor. El pune astfel in eviden|a
dubla funcde a imnologiei Postului Mare: aceasta dezvolta, pe de o parte,
0 invafatura cu privire la viafa duhovniceasca, iar, pe de alta parte, ii pregate§te treptat pe credincio§i pentru celebrarea Pa?telui®®.
Odata cu inceputul secolului XI, manuscrisele Triodului ii atribuie
compozida Sfindlor studid Teodor §i Iosif®', fara a preciza cine anume
era acesta din urma. in secolul XI el pare sa fi fost asimilat fratelui Sfan
tului Teodor devenit arhiepiscop al Tesalonicului ( t 832)®*, dar acest
lucru este curios, dat fiiind ca in Triodul tiparit, ca §i in tradida manuscrisa, nu ne-au ramas decat foarte pudne compozifii ale acestuia®“.
E, a§adar, posibil ca el sa fi fost considerat drept unul dintre principalii
autori ai Triodului din pricina inrudirii sale cu Sfantul Teodor sau prin
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cbnflizie cu Iosif Sicilianul, numit §i Imnograful ( t 886)™, cu atat mai
mult cu cat Iosif Sicilianul a fost §i el monah la Studiu. Dintre to{i
imnografii bizantini el e cu siguranfa cel mai fecund. Se numar§ in jur de
210 de canoane compuse de el’\ Dar atat prin forma, cat ?i prin fond,
opera sa e mai degraba a unui continuator fidel §i de mare talent al unei
tradilii solid stabilite, decat cea a unui inovator. Forma canonului ca §i
cea a stihirilor fusesera faurite in Palestina, iar Iosif s-a conformat ei
eviden^iindu-i intreaga boga^ie, a§a cum un iconograf i§i exprimS geniul
artistic §i deplina libertate de crea^ie tocmai pictand o icoanS a carui mo
del a fost fixat de canoane stricte. In Triod, stihirile §i canoanele lui Iosif
constituie o serie completa care o dubleaza pe cea a lui Teodor, dar
aceasta e consacrata mai degraba aspectului catehetic decat celui al periodizarii Postului Mare’^. Printre imnografii studifi, mai trebuie notat numele lui ClemenP, care a lasat §i el o opera considerabila de o inspiralie
apropiata de cea a lui Teodor, dar care nu supraviepiie§te decat in manuscrise^'*, §i al^i monahi minori de la Studiu, cum sunt Petru, Gavriil,
Nicolae, Simeon, Daniil sau Vasile™.
0.1.b.3. Redactia constantinopolitana nestudita
§i alfi imnografii din Constantinopol au lasat crealii in Triod, dar acestea nu au caracterul sistematic al operelor studiplor. Intre ace§ti autori
trebuie menfionate numele patriarhului Metodie ( t 847)’®, cel al mitropolitului Ignatie al Niceef^, al faimoasei monahii Cassia, care a alcatuit
indeosebi irmoasele canonului din Sambata Mare’*, al imparaiilor Teojil
( t 842)’®§i Leon VI cel Inlelept (f 912)*® §i al unor imnografi cum au
fost Ciprian , Serghie Logofdtul , Gheorghe Papias , Hristofor Protosikritis^* sau Marcu Monahuf^. Se remarca §i alte idiomele alcatuite la
Constantinopol, dar care au ramas anonime §i nu poarta decat menfiunea:
idiomelon Byzantiou^^.
Centrul de la Studiu a dominat fara indoiaia creafia liturgica in secolele IX-X. In urma unui nou examen al surselor manuscrise, G. Bertoni^re
nu exclude de altfel faptul ca regruparea redacjionaia a mai multor serii
de imne (canoane ?i stihiri) care au alcatuit treptat Triodul ca o culegere
unificata, sa se fi realizat in aceasta epoca la Studiu ?i sa fi fost poate
chiar opera Sfintilor Teodor Iosif. Dar i se pare ca faza finaia a acestei
sinteze cu idiomelele din lec(ionarul lerusalimului s-ar fi realizat in
Palestina*’.
Hegemonia spiritualita^ii monahale s-a vazut astfel consacrata la
Constantinopol in detrimentul oficiului catedral, de§i i-a asimilat anumite
trasaturi. Aceste doua tipuri de oficii, care vor mai coexista o vreme, se
vor influenza reciproc, dar oficiul monahal va inlocui oficiul asmatikos
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ca urmare a tulburarilor care au urmat cuceririi §i ocuparii Constantinopolului de catre cruciatii latini in anii 1204-1261.
La sfar?itul Imperiului bizantin, oflciul asmatikos se mai pastra partial
la catedrala Sfanta Sofia din Tesalonic prin grija Sfantului arhiepiscop
Simeon ( t 1429)*^ in timp ce Constantinopolul revenise la rigoarea oficiului savait cu ocazia reconfirmarii primatului spiritualitafii monahale §i
al Muntelui Athos ca §i centru spiritual al Bisericii Ortodoxe*®, ca urmare
a controversei isihaste.
In timpul acestei perioade de infiorire a imnografiei constantinopolitane, Palestina n-a oferit decat un singur imnograf, de altfel remarcabil ?i
fecund, Teofan Graptos ( t 845), mitropolit al Niceei §i marturisitor al
sfintelor icoane®°. Acesta a lasat o opera extrem de bogata in ciclul liturgic fix, dar numai cateva piese in Triod.

O.l.c

Sistematizarea finala

Incepand din secolul X §i pana in secolul XII, Triodul, de acum
aproape incheiat, va cunoa§te cea de a treia §i ultima sa etapa de formare,
care nu va mai consta de altfel decat in completarea locurilor lasate libere
de imnografii anteriori §i in armonizarea structurii intregului ciclu. Mai
cu seama intre secolele X §i XI, numero^i autori, in majoritate anonimi,
s-au preocupat de acest lucru adaugand id §i colo unele stihiri §i articuland mai limpede ciclul Triodului cu cel al modurilor muzicale prin constituirea unui ansamblu de stihiri §i catisme (preluate in marea lor majo
ritate din Octoih) ce formeaza un intreg care va fi adaugat ca apendice
Triodului, introducand de asemenea §i a§a-numitele „luminande” (photag o g ik a f\
Printre ace§ti autori ai perioadei zise „metafrastice” (caci tot atunci a
fost completat §i ciclul Mineielor)’^, putem menfiona numele imparatului
Constantin VII Porfirogenetul ( t 959)®^, Simeon Metafrastuf^, Teodor
Protosikritis^^, Anastasie Chestoruf^, Vasile, monah de la mSnastirea
„achimililor” [neadormifilor]®^, Vartolomeu^^, loan mitropolitul Evhaitelor^^ §i Nichifor Vlemidis^°°.
Conjinutul imnografic al Triodului fiind astfel aproape incheiat, diferitele piese care-1 compuneau erau consemnate inca in culegeri separate
dupS genul lor (irmoase, canoane, stihiri), ceea ce complica considerabil
practica. Astfel s-a simtit in curand nevoia de a reuni toate aceste piese
intr-o singura carte care sa le dispuna in ordinea aparitiei lor succesive in
executarea oficiului liturgic. Aceste prime culegeri numite Tropologia au
constat mai intai dintr-o regrupare a oficiilor din Saptamana Mare (inclusiv parjile fixe confinute de obicei in Horologion [Ceaslov] §i in rubricile
Typikon-\x\\x\)^^^. O astfel de regrupare s-a transmis pana inclusiv in Trio26

dul tiparit explica de ce anume gasim aici randuiala completa a partilor
fixe ?i mobile ale Saptamanii Mari. In curand aceste Tropologia se vor
extinde la intreaga perioada a Triodului, dar spre secolul XI difereau inca
mult mtre ele, unele cuprinzand numai cateva piese, altele facand o selectie mai mult sau mai pufin arbitrara in corpusul imnografic disponibil
pe atunci. Numai incepand din secolul XII vedem aparand Triodul aproape
in forma pe care o cunoa§tem astazi, organizat in mod sistematic pentru
uzul corului sau stranei cantareiilor^“ . in aceasta epoca, §i inca de la originea sa, imnele Triodului erau cel mai adesea unite cu cele ale Penticostarului in una ?i aceea§i culegere, acest Triod mare distingandu-se intr-un
„Triod al plangerii” (Triodul actual) §i un „Triod al bucuriei” (Penticostarul actual)^®^ Intr-adevar, in perioada de dupa Pa§te oficiile liturgice
cuprind un numar de particularitati comune cu Triodul, cum sunt canoanele cu 3 ode („triode”), ceea ce explica titlul lor comun. Aceasta asociere
permitea de asemenea sublinierea continuitatii ciclului liturgic mobil,
adunat astfel intr-un singur volum de inspiratie omogena, dat fiind ca
imnografii Triodului §i Penticostarului sunt aproape aceia§i, numai ca in
Triod o importanta mai mare o defin imnografii studiti, in timp ce in
Penticostar locul preponderent este ocupat de inmele palestinienilor loan
Damaschinul ?i Teofan.
Astfel fixat, Triodul nu va mai cunoa§te de acum inainte decat modificari u§oare, mereu in sensul completarii §i armonizarii lui. Ultimele
intervenfii in compozifia sa au fost operate in secolul XIV cu ocazia
disputelor isihaste. Asistam atunci la introducerea sarbatorii Sfantului
Grigorie Palama'®"*, la incheierea defmitiva a ciclului duminicilor §i sarbatorilor fixe transferate'®^ ?i la compunerea de catre Nichifor Calist
Xanthopol ( t 1335) a Sinaxarului care comenteaza principalele momente
ale Triodului'®^.
In secolul XV mai putem nota cateva adaosuri suplimentare: strofele
fimebre ale Prohodului cantate in Sambata Mare, intercalate intre versetele Psalmului 118
care reprezinta pana in zilele noastre pentru credincio^ii ortodocji punctul culminant al celebrarilor Saptamanii Mari’”’.
Dar, a§a cum s-a remarcat recent, originea acestor strofe urea de fapt in
secolul VIIl’”*, incheierea lor in secolul XV fiind doar prilejul unei mai
mari solemnizari.
In fine, definitiv fixat prin prima sa tiparire la Venetia in anul 1522’””,
Triodion-ul grec original n-a mai cunoscut pana in zilele noastre noi modificari. El nu este totu§i doar un vestigiu istoric, ci ramane expresia cea
mai izbitoare a spiritualita|ii liturgice ortodoxe in acela^i timp dinamice
§i fidele fa(a de originile ei. Zelul duhovnicesc nu se va mai exprima de
acum inainte prin creafia imnografica, ci prin smerita ascultare fa(a de
tradi(ie §i prin aprofiindarea acestui tezaur care reflecta peste zece secole
de experien(a ascetica §i liturgica.
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0.2

Triodul §i tema
celui de-al „doilea Botez

Etapele succesive ale constituirii sale au lasat asupra Triodului amprenta unei profunde armonii ce se reflects deopotriva in continuitatea
inspiratiei sale baptismale. in Biserica inceputurilor, noaptea de Pa§te era
momentul privilegiat al celebrarii Botezului'. Organizarea timpului atesta
atunci limpede ca inijierea cre?tina consta intr-o participare tainica a
omului intreg la moartea invierea lui Hristos, care realizeaza astfel cu
scrupulozitate cuvintele Apostolului:
„Au nu §ti|i ca toti ca|:i in Hristos lisus am fost botezafi, in moartea
Lui ne-am botezat? Ne-am ingropat deci cu El, in moarte, prin botez,
ca, precum Hristos a inviat de morfi prin slava Tatalui, a§a §i noi sa
umblam intru innoirea vietii”^.
Aceasta dimensiune baptismala era pe atunci indisolubil legata de
lumina §i bucuria Pa^telui. Actuala liturghie pascala pastreazS de altfel
multe elemente proprii Botezului, cum ar fl unele lecturi biblice ale
privegherii din Sambata Mare, sau inlocuirea Trisaghionului obijnuit
(„Sfinte Dumnezeule, Sfmte Tare, Sfinte fara de moarte, miluie§te-ne pe
noi!”*) prin: „Cafi in Hristos v-a|i botezat in Hristos v-a|i §i imbrScat!”
(Ga 3, 27). Spre sfarjitul secolului IV, celebrarea Botezuiui s-a extins §i
la ziua Cincizecimii^ ulterior §i la praznicele Na§terii §i Teofaniei (Bobotezei)"*, care cu acest prilej vor dobandi structura pascalS pe care le-o
cunoa?tem. De§i botezurile pot fi celebrate in orice timp, Biserica unea
atunci bucuria praznicelor cu interiorizarea lor duhovniceascS. In aceastS
legSturS initials a Botezului cu marile praznice trebuie sS cSutSm originea dimensiunii mistagogice pe care timpul liturgic bizantin o pSstreazS
incS mult dupS abandonarea aproape generals a practicii celebrSrii Bote
zului cu aceste prilejuri.
Traducerea riguroasS a Trisaghionului ar suna insS astfel: „SfSnt este Dumnezeul
[nostru]! Slant tare! Sfant fSri de moarte! Miluie§te-ne!” [n.tr.].
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A daptarea vechii pregatiri in vederea Botezului
In Biserica veche, funcfia principala a Postului Mare era aceea de a-i
pregati pe catehumeni in vederea „luminarii” din noaptea pascals^. §i, in
ciuda modificarilor istorice, el §i-a pastrat pana in zilele noastre aceste
doua aspecte ale sale: de pregatire duhovniceasca in vederea primirii Bo
tezului §i de inaintare treptata spre Pa§te. Pregatirea in vederea Botezului
consta pentru catehumeni §i comunitate nu numai din pazirea unui post
(odinioara limitat la una sau doua zile)®, ci §i dintr-un ansamblu de practici ascetice pe care Triodul le mo§tene§te in mod direct.
„Cei ce aspira la Botez trebuie sa se pregateasca in vederea lui prin
mgaciuni dese, posturi, ingenuncheri, privegheri §i prin marturisirea
tuturor pacatelor trecute”^.
Aceasta disciplina trupeasca n-avea atunci alt scop decat acela de a
insofi elanul cainfei ?i curadrii, prealabil necesar in vederea luminarii:
„Cai|i-va, §i fiecare dintre voi sa se boteze in numele lui lisus Hristos
spre iertarea pacatelor; §i ved primi darul Duhului Slant”*.
Aceste cuvinte ale lui Petru in ziua Cincizecimii infad?eaza cele trei
etape esendale ale viedi duhovnice§ti ce se vor reflecta in ciclul liturgic
mobil: Postul Mare este timpul cainlei §i intoarcerii la Dumnezeu, Pa§tele
e momentul Botezului §i al Invierii cu Hristos, iar Cincizecimea cel al
indumnezeirii prin darul Duhului Slant. Postul Mare i§i are probabil originea mai degraba in pregatirea duhovniceasca a catehumenilor, atestata
de catehezele secolului IV (cum sunt cele ale Sfantului Chiril al lerusalimului), decat in prelungirea postului prebaptismal®. Caci, a§a cum vom
vedea, pe atunci postul celor 40 de zile se distingea clar de postul pascal.
In prima duminica a Postului Mare, dupa ce erau examinad de episcop'®, candidadi la Botez erau inscri§i §i primeau un nume nou*’, simbol
al inceputului unei vied noi pecetluite de recrearea prin botez, dar a carei
anticipare era deja dispozida sufletului spre cainta. Cele patruzeci de zile
care urmau era un timp de lupte duhovnice^ti in cursul carora catehumenul retraia inainte de Botez ispitele carora li S-a supus Hristos Insu§i dupa
Botezul Sau*^. Nu era vorba doar de un efort de purificare, dar §i de un
timp de renunfare §i de lupta impotriva lui Satana. De aceea, in fiecare zi,
inainte de a asculta cateheza in biserica, catehumenii erau exorcizad'^Adaptata in Triod spiritualitadi monahale de tip chinovial, aceasta tema
a luptei impotriva demonilor ramane prezenta, de?i considerabil slabita.
Ea a facut loc temei, mult mai dezvoltate, a luptei impotriva patimilor §i
a intinarilor de bunavoie ale sufletului''*.
Elementul fundamental care va fi transmis Triodului este cateheza'® pe
care episcopul o facea in toate zilele la Ceasul l'®, explicand timp de
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cinci saptamani, mai intai potrivit sensului literal, iar mai apoi potrivit
sensului duhovnicesc, intreaga Scriptura, incepand de la cartea Facerii'^.
La sfar^itul acestei perioade de mvafatura, catehumenii invafau pe de rost
„Simbolul de credin|a” §i „Rugaciunea domneasca” [Tatal nostru], ale
caror formule erau comentate cuvant de cuvant de episcop'®. Aceasta
invafatura, care nu era niciodata separata de efortul de purificare continuat in timpul Postului Mare, reveleaza un principiu fundamental al Triodului: in^elegerea Scripturii §i a dogmelor depinde de cainia smerenia
cre§tinului care lupta in arena Postului Mare.
Adaptandu-le, Triodul a pastrat cu fidelitate spiritul ce calauzea aceste
cateheze. Vechii cateheze scripturistice ii corespunde astazi sistemul de
lecturi din Vechiul §i Noul Testament, ale caror comentarii imnografice,
cum e Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanul, detin ftinc|ia invaiaturii
pe care o oferea odinioara episcopul.
Prima parte a Postului Mare, marcata de Duminica Ortodoxiei §i a
Sfantului Grigorie Palama, ca §i nenumSrate tropare dogmatice risipite in
intreg Triodul, reprezinta un fel de transpunere a a§a-numitei redditio
symboli [prin care preofii sau candidafii la Botez rosteau ei in^i^i Simbolul de credinfS]. Dar cea mai mare parte a imnografiei Postului Mare e
consacrata catehezei propriu-zis duhovnice?ti §i ascetice. Intr-adev5r,
pentru cei ce vor sa colaboreze cu harul oferit de Botez pentru a-i dezvolta „roadele” nu e de ajuns „laptele” — „cele dintai inceputuri ale cuvintelor lui Dumnezeu” —, e nevoie de „hrana tare” rezervata „celor ale
cSror simiuri au fost exercitate prin practica discemamantului binelui §i
a raului” (cf. Evr 5, 12-14), respectiv de invafatura necesara dobandirii
nepatimirii (apatheia).
Pentru Parinfi, inifierea in viata cre§tina imbraca inainte de toate un
caracter ontologic. Botezul e o rena§tere (anagennesisY^, o restaurare
prin iertarea pacatelor in demnitatea lui Adam^°, o eliberare de moarte^'.
Dar, mai mult inca, e o adevarata re-crea|ie {anaktisisf^: o iimoire totala a
fiiniei {syntheseos metapoiesisY^. Spalat de pacatele sale prin cufundarea
in moartea lui Hristos §i inaliarea sa in Invierea Lui^"*, cre§tinul e introdus
prin marturisirea Treimii §i pecetea hamlui Duhului intr-o imparta§ire efectiva de Lumina dumnezeiasca §i imparafie. Adevarata indumnezeire totala^^, primita pe masura credintei §i curatirii neofitului, Botezul restaureaza
nepatimirea^^. El este „mica inviere a sufletului”^’ care anticipeaza a „treia
na§tere”^*, ce se va savar^i la a Doua Venire prin „Botezul focului”^®.
Aceasta restaurare a demnitafii filiale a omului nu implica insa nici o
constrangere, ci mai degraba restituie acestuia caracterul specific al naturii sale; libertatea^”. De aceea, deplina stralucire a hamlui a?ezat peste
„Ierusalimul inimii”^* nu va putea straluci decat pe masura conlucrarii
{synergeia) libere a omului cu el. Botezul celebreaza logodna neofitului
cu Mirele dumnezeiesc; de acum inainte acesta trebuie sa se pregateascS
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pentru noaptea nuntii, pastrandu-§i cu grija curafia §i facand sa rodeasca
parga vietii ve^nice care i-a fost oferita in dar atunci^^. Ca §i timpul Bisericii ce se intinde de la Invierea lui Hristos la a Doua Sa Venire, viata
duhovniceasca a cre§tinului reprezinta oarecum „retragerea” lui Dumnezeu, spatiul pe care Prietenul oamenilor il lasa libertatii renascute pentru
a pastra §i infrumuseta prin faptele ascezei comoara pe care Acesta a
a§ezat-o in ei:
„Cei ce ne-am botezat prin Duh in eea dintai nestricaciune a lui Hristos
dupa trup a§teptam in Duh nestricaciunea cea de pe urma a Lui, pazind-o, prin staruinta in fapte bune ?i prin omorarea de bunavoie [Pcata
prothesin], pe cea dintai nepatata. Dintre cei ce o au pe aceasta nici
unul nu se teme de pierderea bunurilor pe care le are”^^.
„Chipul lui Dumnezeu” in om fiind spalat prin baia Botezului, schita
de portret fiind trasata de degetul dumnezeiesc, e nevoie acum de conlucrarea omului pentru a-i aplica diferitele culori ale virtuiilor, pentru ca
Dumnezeu sa poata desavar§i opera Sa ducand-o la „Asemanare” cu El^"^.
Dupa cum spune Sfantul Grigorie din Nazianz: „Nu trebuie lasat in noi
nimic neini|iat”^^ Intreaga viafa ascetica nu consta in definitiv decat in
pastrarea cu gelozie a harului curafiei 36
Cainta §i monahismul ca al „doilea Botez”
Totu§i, din pricina geloziei demonilor^^, odata cu Botezul incepe §i
adevarata lupta^*. §i numero§i sunt cei ce cad in pacat dupa ce au fost
luminafi, astfel incat Sfantul loan Scararul socote^te aceasta noua cadere
aproape inevitabila^®. O astfel de intoareere a sufletului la vomitura sa
dintai"^® e greu vindecabila {dystherapeutonf^, caci a§a cum nu exista
doua Cruci, tot a§a nu pot exista nici doua Botezuri cu apa"^^. Dar, in milostivirea Sa, Dumnezeu a randuit pentru om o noua cale de ridicare, „un
al doilea botez”: cainta (metanoia).
„Osanda celor care au primit botezul Tau in pruncia lor, ducand toata
viafa lor o existenta nevrednica de el, va fi mai mare decat a celor nebotezafi, cum Insuti ai spus, pentru ca ei au nesocotit ve§mantul Tau sfant;
§i, §tiind ca acest lucru e sigur §i neclintit, Mantuitorule, ai dat cainta
spre o a doua curafire [dedokas ten metanoian eis katharsin deuteran]
§i i-ai randuit drept hotar harul Duhului pe care 1-am primit mai intai
la Botez’,43
Dupa unii autori sau dupa punctul de vedere adoptat, acest al doilea
Botez desemneaza uneori strapungerea inimii, „botezul lacrimilor”'^'* sau
alte aspecte ale vietii duhovnice§ti"^^. Prezenta inca din vechime in literatura duhovniceasca'*®, tema celui de-al doilea Botez, a „adevaratului Bo31

tez” realizat in experienfa „simtita” a harului, va cunoa§te, mai cu seama
incepand din secolul IX, o dezvoltare considerabila in lumea bizantina"*’.
Botezurile adultilor devenind din ce in ce mai rare, a devenit necesara
reamintirea faptului ca „adevaratul creatin’’ e cel ce realizeaza „in mod
con§tient” {aisthetos) Marea Taina continuta in initierea baptismala'**.
Metanoia §i condifia monahala fiind apropiate pana la confuzie , tema
celui de-al doilea Botez va putea aparea §i ca o caracteristica a monahului:
„Un batran inzestrat cu darul stravederii spunea cu tarie: Puterea pe
care am vazut-o in clipa luminarii [= Botezului], am vazut-o §i asupra
monahului cand i§i imbraca haina”^®.
Ritualul tunderii in monahism va dobandi, a§adar, semnificatia unei
restaurari a Botezului intinat de viata din lume, a unei ini^ieri in viata
adevaratului cre§tin, a unei completari a Botezului care ii face pe oameni
asemenea ingerilor^'. Insa§i forma tunderii in monahism este o replica
exacts a inijierii baptismale.
Ritualul are loc de preferinia in timpul Postului mare ?i, daca o permit
condifiile, in cursul Liturghiei Sfantului Vasile cel Mare din Sambata
Mare, moment in care odinioara se faceau botezurile^^. „Inscrierii” ii
corespunde consemnarea novicelui^^ care va fi numit §i „catehumen”^"'.
Ca §i la Botez, acesta este insofit de unul sau doi na§i^^. Catehezelor le
corespunde cuvantul de indemn rostit de egumen^^, care pune limpede in
eviden^a acest caracter de nou Botez. Astfel, acesta spune:
„Frate, ai primit astazi al doilea Botez [...], te-ai curafit de pacatele
tale §i te-ai facut fiu al luminii”^’.
Novicelui i se da un nou nume^*, e dezbracat de ve§mintele sale^^.
Apoi, raspunzand intrebarilor pe care i le pune egumenul, reproduce
vechea renuntare la Satana pentru a se alatura lui Hristos^°.
In modul triple! cufimdari baptismale, el se inchina de trei ori in fata
„u§ilor imparate§ti”®*, dupa care egumenul purcede la tunderea lui (limitata doar la taierea a patru §uvite in forma de cruce)*^. Apoi este imbracat
solemn in „haina ingereasca” §i prime§te in mana o lumanare aprinsa ca
odinioara neofi^ii ce ie§eau din cristelnita baptismala®^, in timp ce corul
canta: „Caii in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-a|i §i imbracat! Aliluia”
{Ga 3, 27).
Dupa ceremonia tunderii, monahul trebuie in mod normal sa ramana
§apte zile singur in biserica consacrandu-se numai rugaciunii, in ziua a
opta avand loc ceremonia depunerii culionului. Aceasta practica transpune
cu fidelitate cele ?apte zile in timpul carora neofitii proaspat botezafi trebuiau sa poarte ve§mintele albe primite la Botez, pe care le dezbracau cu
ocazia unei ceremonii speciale in ziua a opta, respectiv in prima Duminica
de dupa Pajte sau Antipasha®'*.
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Tunderea in monahism e, a§adar, un al „doilea Botez”, metanoia fiind
in acela?i timp baie
luminare. Intreaga viata a monahului va consta
intr-un efort rabdator de a ajunge la o cainta tot mai adanca, pentru a gasi
aici stralucirea unica a color doua Botezuri. Monahii autori ai imnelor
Triodului au gasit astfel in ciclul pascal un loc privilegiat pentru a exprima aceasta realitate fundamentala a vietii duhovnice§ti. In slujba tunderii
in monahism gasim de altfel numeroase imne inspirate sau preluate direct
din Triod®^. Inainte de sfintirea sa, de exemplu, novicele trebuie sa stea in
picioare in pronaos, pentru a simboliza izgonirea sa din rai^®. Momentul
in care intra in biserica pentru a fi inifiat i§i gase§te echivalentul exact in
Triod, unde incepand de la Duminica Vame§ului §i Fariseului se canta:
„Portile pocaintei, deschide-le mie, Datatorule de viata, ca zore§te duhul
meu la templul Tau cel slant, purtand un templu al trupului cu totul
spurcat...”®^.
inceputul vietii monahale e astfel limpede legat de perioada Postului
Mare care devine prilejul retrairii anuale a celui de-al „doilea Botez” §i de
ajunge prin el la realizarea efectiva a luminarii pe care o purta in potenja
cel dintai.
Ciclul liturgic m obil §i cele trei trepte ale vietii duhovnice§ti
Atat din punct de vedere al constituirii istorice, cat §i al fiindamentelor
sale duhovnice§ti, ciclul Triodului apare, a§adar, ca o recapitulare perio
dica a intregii spiritualitafi cre§tine continute sintetic in Botez. Cele trei
etape pe care, incepand cu Clement Alexandrinul §i Origen pana la marea
sinteza a Sfantului Maxim Marturisitorul, trecand prin Evagrie Ponticul
§i Dionisie Areopagitul, traditia duhovniceasca rasariteana le-a distins in
urcu§ul cre§tinului spre muntele contemplatiei^* sunt, prin umiare, simbolizate de cele trei perioade principale care articuleaza ciclul liturgic
mobil: Postul Mare, Pa§tele §i Cincizecimea.
Curajirea sau treapta „faptuirii” (praktike) consta in lupta ascetului
pentru a dobandi virtutile prin pazirea poruncilor. Ea purifica partea
pasionala a sufletului®^ degajtod-o de aservirea sa lucrurilor sensibile’®.
Aceasta prima treapta a parcursului duhovnicesc corespunde liturgic perioadei Postului Mare. Apoi, de la inceputul Saptamanii Mari §i pana la
Pa§te, monahul actualizeaza aievea initierea sa traind ceas dupa ceas
Patima lui Hristos pentru a se asocia apoi tainic Invierii Lui. Experimentand astfel dramatic puterea Botezului sau, se socote§te ca el ajunge la
cea de-a doua treapta: „contempla|ia naturala” {theoria physike) a ra^iunilor {logoi) fiin|elor create care sunt recapitulate in Logosul, Persoana
Fiului lui Dumnezeu. Eliberat de valul patimilor trupe§ti §i ajuns la o
nepatimire inca relativa, la Pa§te este inijiat in Logosul inviat prin inter33

mediul reprezentarilor Sale simple. In timpul perioadei pascale el va trebui sa-§i continue efortul de curatire lepadand toate formele cunoa§terii
distinctive pentru a asista impreuna cu apostolii la inaltarea lui Hristos
spre a se imparta§i cu vrednicie de taina Cincizecimii. A§a cum Mirungerea neofitului, Taina „bunei-miresme” a Duhului, e pecetea (sphragis)
initierii baptismale, tot a?a Cincizecimea simbolizeaza scopul final al
alergarii duhovnice^ti a monahului: luminarea, indumnezeirea, treapta
„teologiei” (theologike) sau cunoa^terea Treimii in Duhul.
„Prin implinirea pomncilor mintea se dezbraca de patimi; prin contemplarea duhovniceasca a celor vazute se dezbraca §i de intelesurile
patima§e ale lucrurilor; in sfar§it, prin cunoa§terea celor nevazute
leapada §i contemplarea celor vazute; iar de aceasta se dezbraca prin
cuno§tinta Sfintei Treimi”’'.
Daca aceste trei trepte trebuie distinse in mod teoretic pentm a evidenfia
aspectele diferite ale vietii duhovnice§ti, ele nu trebuie insa socotite strict
ierarhizate. Mai degraba ele desemneaza trei modalitati, trei tendinte ale
uneia §i aceleia§i experiente fundamentale, a „vietii in Hristos”, a patrunderii treptate in misterul sau teandric, a „divino-umanizarii” persoanei
umane care incepe §i este (virtual) pe deplin dobandita la Botez. De aceea,
limitandu-ne in acest studiu la Postul Mare §i la perioada sa pregatitoare,
cu alte cuvinte la treapta vietii „practice”, ne vom stradui sa aratam ca,
fiind 0 transpunere monahala a vechii cateheze date candidafilor la Botez,
aceasta perioada de asceza, cainta §i rugaciune reprezinta in fiecare clipa
o anticipare deplina a „initierii” actualizata liturgic in timpul Saptamanii
Mari. Fiind deja altoit pe Trupul lui Hristos, de care s-a indepartat de
bunavoie, candidatul la cel de-al „doilea Botez” regase§te prin practica
„virtu|ilor divino-umane” (cainfa, smerenia, postul avand toate un funda
ment hristologic) curafia dobandita la luminarea baptismala, fiecare clipa
a Postului Mare, fiecare detaliu al slujbelor reveland un aspect al „marii
taine” pe care o poarta in el, facandu-1 sa inainteze in imparta^irea „con§tienta” de Viata dumnezeiasca, ca sa poata ajunge „deja luminaf ’ Pa§tele.
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Partea I

Cadere §i ridicare
Temele majore
ale imnografiei Triodului

I .l

Antropologia Triodului

Cateheza imnografica, ce se continua dupS o anume randuialS incepand
de la Duminica Vame§ului §i Fariseului §i pana in pragul Saptamanii
Patimilor, expune o vasta invajatura duhovniceasca destinata calauzirii
credinciosului in efortul sau ascetic. Curaiit ?i eliberat de patimi, acesta va
putea participa astfel cu toata fiinta sa la moartea §i Invierea lui Hristos
devenind una cu El atat in kenoza, cat ?i in slava Sa. Trebuie observat ca
in Triod, ca §i in scrierile patristice, expunerea dogmatics nu e niciodata
separata de invatatura duhovniceasca. Dogma nu e aici expusa decat
pentm a ghida §i inviora viaia ascetica. CSci pe masura curafirii sale poate
ajunge omul la cuno§tinia Adevarului’.
Monument al spiritualitS|ii monahale, Triodul i§i intemeiaza cateheza
pe o antropologie dinamica expusa de Parin|ii Capadocieni §i continuatorii
lor. Cum remarca pe drept cuvant preotul Meyendorff: „Triodul implica
inainte de toate un sistem antropologie patristic potrivit cSruia omul nu
este cu adevarat om decat in comuniune reala cu Dumnezeu, §i doar
atunci este cu adevarat liber”^.
Chem area §i dem nitatea originara a lui Adam
Great ultimul in ordinea facerii lumii, omul e cea mai inaltS dintre toate
creaturile, imparatul ?i preotul tuturor fiinlelor^, macrocosmosul in microcosmos'*. Compus din suflet §i din trup, el este in acela?i timp sinteza
§i mediatorul intregii creaiii vSzute §i nevSzute, materiale §i spirituale,
sensibile §i inteligibile^.
„inceput §i subzistenfS [arche kai hypostasis] mi-a fost mie porunca
Ta plSsmuitoare, cS vrand sa mS alcStuie§ti vie^itor [zoori], din fire
vSzutS ?i nevSzuta, trupul mi 1-ai plSsmuit din pamant ?i suflet mi-ai
dat cu dumnezeiasca §i de viaja fScStoarea Ta suflare”®*.
Traducerile imnelor din Triod sunt in general preluate din versiunea Triodului romanesc editat de Sfantul Sinod al Bisericil Ortodoxe Romane in 1970. Ele au fost insa toate
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„Facatorul meu, Domnul, luand tarana din pamant insufletindu-ma
cu suflare de viata, m-a mangaiat m-a cinstit a fi stapanitor celor de
pe pamant §i conceta|ean impreuna cu ingerii”^.
Adam a fost creat dupa chipul lui Dumnezeu, al nepatimirii*, al nemuririi Lui^, dar mai cu seama al libertafii Lui'°. De aceea, el este in chip
firesc menit sa exercite o preo^ie cosmica prin care sa readuca in sinteze
succesive — al earor principiu se gase§te in insa§i constitutia sa —
intreaga creatie la Dumnezeu". In aeeasta stare de curaiie originara,
omul e cu adevarat „imparatul tuturor fapturilor lui Dumnezeu de pe
pamant”". Gol in rai, el era acoperit insa de haina luminoasa a Slave!
dumnezeie^ti, a carei peeete era „Chipul”".
Re luand profunda exegeza a Sfantului Grigorie Teologul, Nichifor
Calist asimileaza pomul vietii pomului euno§tintei dumnezeie^ti, al earui
rod este contemplatia, iar porunea de a eultiva plantele gradinii vocatiei
fixate de Dumnezeu libertaiii lui Adam: contemplarea §i slavirea lui
Dumnezeu prin ratiunile (logoi) creaturilor, pentru a se inalta treptat spre
indumnezeire''^.
„Pentru bogafia bunatafilor, ai sadit, Ziditorule §i Doamne, desfatarea
raiului in Eden, poruneindu-mi sa ma desfatez intru roadele cele frumoase, veselitoare ?i nestricacioase [...] dar sa nu manane din rodul
cuno§tintei”".
Caderea
Cultivarea gradinii Edenului reprezinta, a^adar, desavar§irea inca potentiala a „chipului lui Dumnezeu” din Adam, natura sa dinamica ehemata
sa se inalte pana la „asemanare eu Dumnezeu” prin conluerarea sa cu
harul dumnezeiesc'®. Dar Satana, gelos" pe demnitatea imparateasca a
lui Adam §i nevrand sa vada un om ducand pe pamant viafa ingereasca",
a propus Evei, prin intermediul §arpelui, indumnezeirea'^, sugerandu-i in
viclenia sa rodul placerii.
„Roaba s-a facut Eva pentru rod; vezi suflete ale meu sa nu te amage^ti
?i tu, de te va ispiti §arpele eandva, sfatuindu-te sa mananci roadele
placerii’"®.
Indemnat la randul sau de cuvintele femeii^\ Adam a gustat rodul indumnezeirii mincinoase, §i preferand desfatarea trupului contemplatiei
dumnezeie^ti, a faeut din aeeasta obar^ia §i principiul idolatriei". Abdiconfruntate cu originalul grec fi revizuite acolo unde era cazul pentru o cat mai exacta
fidelitate a redarii [n.tr.].
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cand de bunavoie de la vocatia sa divina, el a fost numaidecat dezbracat
de Lumina care-i acoperea goliciunea §i a fost izgonit din rai.
„§ezut-a Adam in preajma raiului §i de goliciunea sa plangand se tanguia: Vai mie, celui ce m-am supus in§elaciunii celei viclene §i am
fost fiirat de ea §i de marire m-am indepartat! Vai mie, celui dezbracat
de nevinovatie ?i lasat in saracie! Ci, o raiule, de acum nu ma voi mai
desfata intru dulcea^a ta! Nu voi mai vedea pe Domnul §i Dumnezeul
§i Ziditorul meu; caci in pamant voi merge, din care am fost §i luat!”^^.
Pentru Parinfi, ca §i pentru autorii Triodului, consecin^a esenfiala a
caderii lui Adam §i a izgonirii sale din rai este moartea: stricaciunea §i
caracterul patima§ (coruptibilitatea §i pasionalitatea) legate de acum de
natura umana.
„[...] eu, care odinioara eram imbracat in slava nemuririi, port acum
ca un muritor ticalos pielea mortii”^''.
Frunzele de smochin cu care Adam incerca sa-§i ascunda ru§inea §i
„hainele de piele”, pe care Dumnezeu i le-a dat prin milostivirea Sa^^,
desemneaza grosimea trupului menit acum mortii:
„De ve§mantul cel de Dumnezeu tesut m-am dezbracat eu, ticalosul,
prin sfatul vrajma§ului, neascultand porunca Ta cea dumnezeiasca,
Doamne; ?i acum m-am imbracat cu frunze de smochin §i cu haine de
piele”"^
Moartea n-are insa in teologia bizantina sensul unei pedepse. Ea pare
mai degraba un efect suplimentar al milostivirii dumnezeie^ti care pune
astfel o limita extinderii pacatului, impiedicandu-1 „sa devina nemuritor”:
„§i pedeapsa devine iubire de oameni, caci a§a cred pedepse§te Dumnezeu”^^. Din aceasta pricina, dar §i pentru ca Hristos „a biruit moartea cu
moartea”, slujbele de comemorare a defuncfilor, pe care le vom studia
mai jos, poarta intotdeauna amprenta unei adanci seninatafi^®. Moartea
insa§i e un mister paradoxal, care cufunda sufletul mai degraba in uimire
decat in disperare.
„Plang §i ma tanguiesc, cand ma gandesc la moarte §i vad in morminte
frumuseiea noastra cea zidita dupa chipul lui Dumnezeu zacand grozava, fara marire §i fara chip. O, minune! Ce taina este aceasta, ce s-a
facut cu noi? Cum ne-am dat stricaciunii? Cum ne-am injugat cu
moartea? Cu adevarat, precum este scris, dupa porunca lui Dumnezeu,
Care da celor adormiji odihna”^’.
Pacatul nu introduce in om o noua „natura” in care moartea sa fie o
components esentiala. Caci pana §i in moarte el i§i pastreaza „chipul lui
Dumnezeu” intiparit in firea sa, chiar daca intunecat ?i intinat.
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„Chipul slavei Tale celei negraite sunt, de§i port ranile pacatului”^®.
Caicarea poruncii a provocat nu numai izgonirea lui Adam, dar §i stricaciunea intregii lumi sensibile, care imparta§e§te de acum inainte ru§inea
stapanului ei;
„Soarele razele §i-a ascuns, luna cu stelele In sange s-a schimbat,
mun^ii s-au infrico§at, dealurile s-au cutremurat, cSnd s-a mchis raiul
ie§ind din el Adam”^*.
Creafia, „supusa de§ertaciunii din pricina celui ce a supus-o”^^, e de
,5933
acum inainte condamnata sa „rodeascS spini §i pSlamida’”
'’, pentru ca,
a§a cum spune Sfantul Vasile cel Mare despre trandafiri, „bucuria desfStarii sa se invecineze pentru noi cu durerea”^'^. Cu ace§ti spini, simbol al
blestemului pamantului, va primi Hristos sa fie incununat la Patima Sa,
pentru a restaura cosmosul in integritatea sa iniiiaia^^.
Dar ?i aid milostivirea lui Dunmezeu covar§e§te dreptatea Lui: pazind
„chipul”, omul i§i pastreaza in caderea sa suprema^ia asupra creaturilor.
Sfantul Simeon Noul Teolog dezvolta intr-un mod frapant tema troparului citat mai sus dandu-i o concluzie demna de Domnul Cel iubitor de
oameni:
„Prin urmare, vazandu-1 [pe Adam] ie§ind din rai, toata crea^ia adusa
de Dumnezeu din nefiin];a n-a mai vrut sa se supuna celui ce caicase
porunca: soarele n-a mai voit sa straluceasca, luna n-a mai suportat sa
lumineze, astrele n-au mai putut fi vazute de el, izvoarele nu mai voiau
sa fa§neasca, raurile nu mai voiau sa curga. Aerul voia sa se contracte
§i sa nu mai dea rasuflare celui razvratit, fiarele ?i toate animalele
pamantului, vazandu-1 gol de slava dinainte §i disprepiindu-1, s-au infuriat toate de indata impotriva lui, cerul s-a pus in mi§care ca sa cada
cu dreptate peste el §i pamantul nu mai rabda sa-1 poarte in spate.
Deci ce face Dumnezeu Cel ce a zidit toate §i 1-a plasmuit ?i pe el,
Care a cunoscut mai inainte de zidirea lumii ca Adam avea sa calce
porunca? Cu puterea, milostivirea §i bunatatea Sa le re]ine pe toate,
opre?te pomirea tuturor fapturilor §i le supune pe toate de indata acestuia ca ?i mai inainte, pentru ca slujind omului pentru care a fost facuta,
de§i a ajuns stricacioasa pentru cel stricados [omul], atunci cand acela
se va innoi iara?i ?i se va face spiritual, nestricados §i nemuritor, eliberandu-se din robie, §i crea]ia cea supusa de Dumnezeu celui razvra
tit §i care a slujit acestuia sa fie reinnoita impreuna cu el, sa fie facuta
nestricadoasa §i sa ajunga toata spirituala; cad aceasta a hotarat mai
inainte Dumnezeu §i Domnul Cel mult-milostiv mai inainte de intemeierea lumii”^®.
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Trecerea con§tienta de la ipostasa la natura
§i identificarea cu Adam
in integritatea sa, Adam continea in el insu§i in mod sintetic intreaga
umanitate. El era „omul universal”^’, ipostasa unica a naturii umane.
Exclus din paradis condamnat la moarte la stricSciune, omul a fost
supus in individualitatea sa cantitadi ?i diviziunii^*. Pentru a-§i realiza
virtualitadle) natura umana trebuie de acum inainte sa-§i desfa?oare in
timp multiplicitatea ipostaselor, pentra a-§i atinge plinatatea ei in ajunul
invierii universale. Cu toate acestea, precizeaza Sfantul Grigorie al Nyssei:
„chipul nu face parte din natura”, ci „este natura in^eleasa in intregul ei”^^.
De asemenea, persoanele separate prin fiinia §i timp sunt unite ontologic
prin participarea lor comuna la unicul „Chip”. Scopul efortului duhovnicesc al cre§tinului va fi, a§adar, acela de a curad acest chip intinat de
Adam. A§a cum a aratat in mod magistral Sfantul Maxim Marturisitorul,
el trebuia sa treaca de la „iubirea de sine” (philautia), de la replierea egoista pe sine insu§i, la expansiunea infinitS a iubirii {agape)^'^. Prin practica poruncilor, mai cu seama a iubirii de vrajma§i, el va ajunge sa rupa
zidurile egocentrismului §i diviziunii ipostaselor, pentru a atinge unitatea
naturii ?i a antrena „chipul”, Adamul restaurat, in urcu§ul sSu spre „asemanare”. Prin urmare, inca de la inceputurile alergarii sale duhovnice§ti
credinciosul trebuie sa caute sa recapituleze in el insu§i intreaga naturS
umana.
„Un batran zicea: «Douazeci de ani am luptat impotriva unui singur
gand, ca sS-i vad pe tod oamenii ca pe unul singuo>”^'.
Pentru sufletul angajat pe calea Postului Mare prima etapa a acestei
treceri de la ipostasa la natura constS in a se recunoa?te in Adam. Adoptand un punct de vedere diferit de augustinism, spiritualitatea bizantinS
afirma net ca responsabilitatea pacatului lui Adam nu este o mo§tenire
inevitabila a naturii umane pervertite prin caderea acestuia'*^; aceasta
responsabilitate e asumata §i ca§tigata de bunavoie cu predil unui indelungat efort de curade ?i de deschidere al conjtiiniei omului angajat pe
calea cain^ei. Con§tientizand pacatele sale personale, acesta le va resimd
intens ca pe o actualizare a caderii in pacat a „protoparindlor” §i-§i va
asuma liber responsabilitatea cosmica a intregii umanitad pacatoase. De
aceea, Postul Mare se deschide in Duminica Lasatului de branza cu imaginea lui Adam §ezand in lacrimi in fa\a porfilor raiului:
„§ezut-a odinioara Adam in preajma desfatarii §i a plans, iar cu mainile
batandu-d faja zicea: «Indurate, miluie^te-ma pe mine, cel cazut!»”^^.
Imitandu-d protoparintele in strapungere §i lacrimi inca de la inceputul
Postului Mare, monahul trebuie sa recunoasca ca, amagit de sufletul sau
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„ E v a g a n d it a c u m in t e a ’
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§ i-a i n c h i s e l in s u § i a c e s t e p o r f i p r in

propriile pacate"*^.
„Ravnind nebune§te [parazelosas] sa-1 intrec m cadere pe Adam cel
intai zidit, m-am cunoscut pe mine dezbracat de Dumnezeu §i de Imparatia cea pururea fiitoare de desfatare, pentru pacatele mele”'*®.
Ca §i Adam, a mtinat chipul lui Dumnezeu a§ezat in el"*’. Prin noi calcari ale pomncilor, el §i-a desfigurat frumusetea naturala a sufletului sau
tarandu-§i mintea in noroi, simbol al caracterului „amorf ’ al patimilor''*.
Rupandu-§i haina frumusetii originare"*^, el zace acum la portile Postului
Mare, imbracat in frunzele pe care i le da §arpele^°, in hainele de piele^’
§i in frunzele de smochin care arata ru§inea goliciunii sale^^:
„imbracat sunt cu imbracaminte de ru§ine ca §i cu ni§te frunze de
smochin spre vadirea patimilor celor din bunavoia mea”^^.
Pacatul sau e chiar mai rau decat al protoparintelui sau: caci nu §i-a
intinat numai frumusetea originara a fiin|ei lui, ci §i-a cuflindat in tina
patimilor §i chipul restaurat §i curatit anterior in cristelnita Botezului:
„N-am dobandit fapte bune, intinatu-mi-am haina pe care am luat-o cu
imbracarea dumnezeiescului Botez..
Con^tientizarea pacatului
Pentru Triod, care expune o invatatura in acela§i timp bogata §i realista
despre pacat §i patimi, pacatul consta in cele din urma din a face sufletul
Sclav al trupului: „Vrednicia ta neaservita ti-ai supus-o tmpului, suflete”^^.
Din pricina iubirii pentru materie §i grijile vieiii sufletul e de acum inainte
inlantuit de stricaciune^®. Toate puterile sufletului pacatosului se indreapta
„in afara, nepasator fata de frumusetea sa dinauntru”^’.
„Impodobit-am idolul trupului cu imbracamintea de multe feluri a
gandurilor ru^inoase §i sunt osandit”^*.
Intr-adevar, a§a cum remarca Sfantul Maxim reluand definitia platoniciana a patimii ca inlantuire a sufletului de trup^^:
„Patima e o mi§care a sufletului impotriva firii ce urmeaza unei iubiri
fara minte sau unei aversiuni necugetate spre un lucru sensibil oarecare
sau din pricina lui”®®.
A§a cum este definit in Triod, pacatul e in sensul propriu al cuvantului
o auto-idolatrie^\ o repliere irationala a eului pe identitatea sa, care prin
insu^i acest fapt exclude orice ie^ire a eului in afara lui insu§i ?i a singularitafii sale.
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Mandria, care e izvorul §i incoronarea tuturor pacatelor, inchide fiinta
asupra ei inse§i facand-o sa se considere drept propria ei obar^ie, pravalind-o astfel in moarte §i autoaneantizare:
„Cei ce pacatuiesc impotriva Mea i§i intineaza sufletul §i cei ce Ma
urasc iubesc moartea”^^.
Pacatul e „o abatere de la norma fiintei data de adevar”, o unitate iluzorie intemeiata pe „eul” propriu, §i nu pe Unimea-Treime®. Aceasta
aservire a libertatii este o adevarata „nebunie” cufundand fiinta intr-o
stare de irationalitate {alogiaf'^, mintea intunecata devenind incapabila
de a mai distinge binele de rau^^. Sufletul, „mort inca in aceasta viata”®®,
anticipeaza astfel starea pe care o va cunoa^te in iad, care este „hotarul
pacatului” §i locul in care sufletul §i trupul vor fi ve§nic legate intm aceea§i durere®^.
Dar pacatul nu se limiteaza la intinarea sufletului, el profaneaza §i
„vasul trupului”^*, omorand in acela§i timp trupul §i mintea®^. Ca §i placerea care-1 inchide pe cel ce i se supune in cercul nesfar§it al saturarii §i
poftei, pacatul e §i el cu neputinta de saturat:
„Fiind la Tatal Cel bun in cinste fiasca, n-am inteles aceasta eu, cel fara
minte, ci insumi m-am lipsit de marire, cheltuind rau bogatia harului.
§i fund lipsit de dumnezeiasca hrana, am ajuns hranit de un spurcat
cetatean. lar de acesta fund trimis la tarina lui cea stricatoare de suflet,
vietuind ca un risipitor §i rob placerilor facandu-ma, am pascut impreuna cu dobitoacele §i nu ma saturam”’°.
Opus radical binelui §i incapabil de a crea, pacatul nu poate da decat
moarte, golind fiinta de substanta ei^'. Paradoxal, atunci cand i§i cauta
satisfacerea poftei sale, supunandu-se patimii, pacatosul iese din el insu§i
§i din Dumnezeu pentru a se risipi in „ganduri neroditoare”^^.
„Pomirilor celor fara de cale am urmat vatamandu-mi mintea §i mi-am
ie§it cu totul din mine insumi [exo hemautou olos gegond\, hranindu-ma
cu grosimea placerilor §i lipsindu-ma de mantuitoarele mancaruri eu,
dezmierdatul, m-am abatut de la calea mantuirii”^^.
Ca §i fiul risipitor, pacatosul se indeparteaza de Imparatie pentru a-§i
risipi comoara ducand o viata asemenea celei a animalelor lipsite de minte^^.
Surghiunit de obar§ia unitatii sale, el devine „robul patimilor §i batjocura
a demonului”^^ care 1-au dezbracat^^. Ca ni§te talhari, ace?tia au atacat
„mintea” care umbla pe calea vietii, lasand-o sa zaca rariita §i dezbracata
de viata dumnezeiasca a virtu|ilor’’. Pacatosul e adesea comparat ?i cu o
nava zguduita de valurile impetuoase ale ispitelor pe marea vietii; luand
insa drept pilot Crucea, el va putea totu?i nadajdui sa ajunga la oceanul
lini^tit al Postului Mare §i la limanul Patimii’*.
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M odele scripturistice
Spiritualitatea Postului Mare nu se limiteaza la a asimila pacatul perso
nal pacatului originar; ea il angajeaza pe penitent la asumarea in acela§i
elan de cain^a a tuturor pacatelor umanita|ii. Trecand de la o con?tiinia
individuaia la o „con§tiinta ontologica”^® recapituland in vastul sau elan
de cain^a toate generatiile de la Adam incoace, el se poate recunoa§te in
tod pScato§ii Vechiului Testament*®. Nu i-a imitat numai pe Adam §i Eva,
dar §i pe Cain §i Lameh, ucigandu-§i con§tiin|a*’. Prin faptele sale, s-a
asemanat ziditorilor tumului Babel*^ §i orgiilor locuitorilor Sodomei**.
Ca §i Esau, §i-a vandut frumuseiea originara diavolului*"^, §i, ca Ruben,
?i-a intinat patul*^. S-a vandut pacatului a§a cum fra^ii lui Iosif 1-au van
dut pe acesta rob*®. Asemenea lui Faraon §i-a impietrit inima*’ §i s-a inecat in valurile pacatului ca odinioara egiptenii**. Ca §i evreii in pustie, s-a
razvratit impotriva lui Dumnezeu*®. Intinat de lepra pacatului®®, 1-a intrecut pe David care cel pu^in s-a cait®'. A pacatuit §i impreuna cu Absalom,
Ahitabel, Solomon, leroboam, Ahab, Ozia®^ §i cu tod ceilald calcatori ai
Legii, in numele carora implora acum milostivirea dumnezeiasca sa-i dea
posibilitatea sa se intoarca.
Dupa ce a enumerat figurile Vechiului Testament, Sfantul Andrei
Cretanul evoca de asemenea situadile §i personajele Noului Testament
pe care le-a imitat sufletul pacatos®*. Scopul catehezei duhovnice§ti a
Postului Mare consta tocmai in a aplica pasajele scripturistice pe care le
comenteaza starii duhovnice?ti a credincio§ilor angajad pe calea curadrii.
Succesiv, cre§tinul i§i va recunoa§te pacatele in cele ale fariseului, ale
fiului risipitor, ale bogatului nemilostiv, ale caiatorului atacat de talhari,
ale femeii garbove, ale cananeencei, ale lui Petru care L-a tagaduit pe
Hristos...
Intreaga aceasta desfa§urare de imagini are drept efect trezirea con§tiinjei cre§tinului adormit in mormantul trandaviei duhovnice^ti®"*. Caci
pentru autorii Triodului, ca ?i pentru Sfantul loan Scararul, insensibilitatea fa^a de frica de Dumnezeu ?i de Cuvantul Sau reprezinta pacatul cel
mai grav §i o adevarata „moarte a mindi inainte de moartea trupului”®®.
in masura in care dobandim o deplina con§tiinia a responsabilitadi
noastre personale in extinderea universala a pacatului, vom putea efectiv
participa la recapitularea istoriei mantuirii pe care o propune Triodul.
Strabatand prin cainfa §i asceza etapele succesive ale purificarii in timpul
Postului Mare, credinciosul e chemat sa restaureze integritatea chipului
pentru a se imparta?i de al Doilea Adam §i a realiza astfel in el insu§i
indumnezeirea firii omene§ti, vocada ratata a lui Adam.
Odinioara inchise de neinfranare, porfile raiului au fost din nou deschise de Cruce ?i Inviere®® §i se deschid pentru fiecare din cei ce intra pe
calea cainiei ?i a intoarcerii in rai cantand in toate duminicile Triodului:
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„Por|ile pocain^ei deschide-mi-le mie, Datatomle de via^a, ca zore?te
duhul meu la templul TSu cel sfant, purtand un templu al trupului cu
totul spurcat, ci ca un Indurat curaje§te-l cu mila milostivirii Tale!
[Tes metanoias anoixon mou pylas Zoodota, orthrizei gar to pneuma
mou pros naon ton hagion sou, naon pheron tou somatos holon espilomenon, all ’hos oiktirmon katharon eusplancho sou eleei]"^^.
Aceasta dimensiune a Triodului e precis exprimata de un obicei respectat in unele manastiri de la Muntele Athos. In Postul Mare paracliserul (kantilaptis) trebuie sa loveasca toaca de lemn portabila {talanton)
pentru a vesti slujba pe un ritm corespunzStor cuvintelor: „Adame, Adame,
Adame, l-am gdsit din noul ” Se sugereaza astfel ca, pentru cei con§tien^i
de exilul lor, chemarea de a se reuni in biserica pentru a sta impreuna in
fa^ lui Duninezeu constituie o restaurare a raiului. Un rai mai slavit decat
primul, care nu e numai o speran^a eshatologica, dar este inca de pe
acum obiectul unei experience duhovnice§ti: cea a prezenjei in noi a Celui
de-al Doilea Adam^*.
Virtutile in care ne angajeaza Triodul sunt mijloacele verificate de tradi^ie pentru a realiza aceasta intoarcere. Ele sunt numeroase ?i, la limits,
chiar fara numar. Dar cu scopul de a concentra efortul purificSrii asupra
acestor puncte esenCiale, potrivite ambian^ei acestei perioade de post §i
pregStire in vederea Pa§telui, Triodul insista indeosebi asupra catorva
dintre ele. Cea dintai dintre aceste virtuCi, sau mai degrabS preliminarS a
oricarei virtuCi, e con§tientizarea necesitSCii urgente de a incepe cura^irea,
cu alte cuvinte cu gandul la moarte.
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1.2

Eshatologie

gandul la moarte

Am putea distinge doua aspecte in reprezentarea timpului pe care o
dezvolta Triodul: Postul Mare e o a§teptare, o pregatire ritmica in vederea Pa§telui §i o recapitulate a istoriei. In timpul acestui interval, sufletul
poate prin cainta reveni duhovnice^te in rai, actualizand puterea Botezului sau.
Intreaga spiritualitate a Postului Mare e strabatuta de o atmosfera eshatologica. Duminica Lasatului de came nu este singuml prilej de comemorare a Judecafii de Apoi, ci in fiecare zi, in aproape fiecare tropar,
sufletul e indemnat la vigilenta §i la zel duhovnicesc prin aducerea-aminte
de iminenfa sfar§itului timpului. Timpul istoriei este o „noapte” asupra
careia domne^te pacatul, dar inca de acum, in intunerieul ascezei, straluce^te rasfrangerea luminii „Soarelui dreptatii”, anticipand astfel ziua
Pamsiei in care va straluci in toata slava Sa'.
Triodul concentreaza §i rezuma acest timp antinomic, in care anticiparea
§i pregatirea invierii universale se impletesc neincetat. Dupa cum remarca
preotul Alexander Schmemann, tocmai in aceasta dialectics a a^teptarii
§i prezenfei rezida profundul dinamism al timpului liturgic^: caci nu e
vorba de o reprezentare gratuita a timpului, ci, ca intotdeauna in Triod,
de 0 masura randuita cu grija in vederea unei fmalita|i duhovnice^ti.
Descrierile Judeca^ii, anticipate a sfar§itului prin gandul la moarte
Ziua Invierii lui Hristos la Pa§te e adesea socotita drept transpunerea
liturgies §i imaginea celei de-a Doua Sale Veniri. Astfel, perioada Pos
tului Mare §i indeosebi primele trei zile ale SSptSmanii Mari reprezintS
mersul lui Hristos spre Ziua atat de a§teptatS in care va ?edea ca JudecStor
al viilor §i al mortilor^ Reluand descrierile eshatologice ale Evangheliei'*,
imnografii bizantini fac uz de ample descrieri ale caractemlui infrico§Stor al judecS|ii atat in timpul acestor zile de pregStire nemijlocitS in vede
rea Pa^telui, cat §i pe toatS durata Triodului, mai cu seamS cu prilejul
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Sambetei Mortilor §i a Duminicii Infrico^atei Judecati, care ne pregatesc
pentru intrarea in Postal Mare, a§a cum cele trei zile ale „Slujbei Mirelui”
ne pregatesc pentru Patima.
„Gandesc la ziua aceea §i la ceasul cand avem sa stam toti goi ca ni§te
osanditi inaintea dreptului Judecator; ca atunci trambita va suna tare
temeliile pamantului se vor clatina mortii din morminte vor invia,
tofi de o vdrstd se vor face [helikia mia pantes genesontai], §i cele
ascunse ale tuturor vor sta de fata inaintea Ta. §i vor plange §i se vor
tangui §i in focul cel mai din afara vor merge cei ce nici odinioara nu
s-au pocait; iar ceata dreptilor va intra in bucurie §i veselie in camara
cereasca”^.
Aratarea lui Hristos va fi mult mai infrico§atoare decat teofania al carei
martor a fost Moise, caci oamenii vor vedea atunci fata Celui pe care
Moise nu L-a vazut decat „din spate”®. La sunetul trambitei, toti se vor
aduna^ pentru a fi judecati dupa faptele §i rangul lor*. Toate vor fi atunci
restaurate in Imparatia universala a lubirii dumnezeie^ti: dar dreptii se
vor imparta^i de ea intr-un mod diferit de pacato^i, ale caror fapte vor fi
mistuite de focul Dumnezeirii®.
„De infrico^atul Tau tribunal aducandu-mi aminte, Preabunule Doamne, §i de ziua judecatii, ma infrico§ez §i ma tern, vddit f i n d de con^tiinfa mea. Cand vei ?edea pe scaunul Tau §i vei face cercetare, atunci
nimeni nu va putea tagadui pacatele, adevarul vadindu-le ?i frica
cuprinzandu-1. Ca tare va suna atunci focul gheenei §i pacato§ii vor
scra§ni...”'°.
Acela§i foe dumnezeiesc va fi atunci lumina pentru drepfi §i foe mistuitor pentru pacato$i: „Cei ce se vor afla in gheena — zice Sfantul Isaac
Sirul — vor fi biciuifi de biciul lubirii [...]. Caci lubirea lucreaza in doua
chipuri felurite: ea se face chin in cei lepadafi ?i bucurie in cei fericiti”".
Durerea celor osandifi va fi atunci cu atat mai mare cu cat i se va opune
bucuria celor ale§i:
„Cei ce au facut bine cu bucurie se vor bucura, a^teptand sa ia plata;
iar cei ce au pacatuit vor tremura cumplit vaitandu-se, fiind trimi§i la
chinuri §i de cei ale§i despartindu-se”'^.
Central pe cainta §i pe efortul intoarcerii, Triodul insista indeosebi
asupra descrierilor iadului §i a suferintelor celor osandiji, pentru a indemna pe credincios la strapungerea inimii:
„Plang §i ma tanguiesc, cand imi vine in simtire focul cel vejnic, intunericul cel mai din afara §i tartarul, viermele cel cumplit §i scra§nirea
dintilor cea neincetata ?i durerea ce va sa fie celor ce au gre§it peste
masura”'^.
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De§i sunt utile tot timpul, aceste descrieri ale chinurilor iadului sunt
deosebit de amanuntite in Duminica Lasatului de came, in momentul
intrarii in Postul Mare, intreaga atentie a credincio§ilor trebuie atunci
concentrata pe iminenia sfar§itului lumii''* §i apropierea pedepsei care-i
a?teapta pe toti cei ce n-au facut inca pocainta.
„Focul e gata, viermele se gate§te..
Dar cre§tinul trebuie sa se pregateasca nu numai in ziua Judecatii:
dandu-§i seama de dimensiunea universala a pacatului sau, aducand cu
sine intreaga umanitate cazuta, el socote§te ca trebuie sa merite o pedeapsa pe masura amplorii „nemarginite” a pacatului:
„Fara masura am pScatuit impotriva Ta §i pedepse fara masura am
primit: scra§nirea din^ilor §i tanguire nemangaiata, gheena focului,
intunericul §i tartaml..
Focul iadului, respectiv arsura insuportabila a unei dorinte pe care nimic nu o mai poate doiiioli’^, va arde §i arde dcja in acela§i timp sufletul
§i tmpul’* celui care a
focul gheenei” prin multele sale pacate'®.
Caci, separand sufletul de Dumnezeu prin fascina|ia neantului, pacatul
anticipeazS iadul, care in cele din urma nu va face altceva decat sa cristalizeze permanent aceasta stare a refuzului lubirii dumnezeie§ti^°. Astfel
pentm credinciosul care se recunoa§te izgonit din rai in Adam, iadul e
sim^it inca in aceasta viaia, aid §i acum:
„Inconjurat de intunericul pacatului, m-am apropiat intr-adevar de iadul
deznSdejdii [ade apognoseos],.
Convins ca i§i merita pe buna dreptate osanda, el nu deznadajduie^te
totu§i de milostivirea lui Dumnezeu^^. Amintirea pacatelor sale §i frica la
gandul Judecatii il fac de altfel sa implore cu atat mai fierbinte pe Hristos
sa-1 cm^e^^ §i sa-i dea haml caintei inainte de a fi prea tarziu:
„Drepte Judecatomle, Mantuitomle, miluie§te-ma §i ma izbave§te de
foe §i de groaza ce am a petrece la judecata dupa dreptate; iarta-ma
mai inainte de sfdr§it prin virtuii §i pocainta!
Judecata e iminenta §i osanda sigura pentm cel ce §i-a petrecut din
tinerele via|a sa in pacat^^ De aceea el trebuie sa se grabeasca sa cheme
milostivirea dumnezeiasca^®, ca sa nu „ro 5easca inaintea ingerilor”^^.
„Se apropie sfar^itul, suflete, se apropie, §i nu te ingrije§ti, nu te pregate§ti; vremea se scurteaza, scoala-te! Aproape langa u§i este Judecatoml: ca un vis, ca o floare trece vremea vie^ii. Pentm ce in desert sa ne
tulburam?”^l
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Conditii ale intensitatii duhovnice§ti
A id putem gasi insu§i temeiul intensitatii duhovnice§ti a perioadei
Postului Mare. Inainte ca „sarbatoare vietii” sa se sfar^easca §i u§ile camarii de nunta sa se inchida^^, cre§tinul trebuie sa se grabeasea pe singura
cale cu putinta pentru intoarcerea in rai: asceza, insotita de cainta, de
lacrimi §i de faptele milosteniei^®. inca de pe acum el trebuie sa-§i pregateasca pledoaria pentru ca faptele sale sa nu fie arse ca ni§te paie in focul
Judecatii^'. In aceasta privinfa melozii no§tri sunt neobosid, presarandu-?i
compozitiile cu exclama|ii cum sunt urmatoarele;
„Inainte de sfar^it, pana ce nu pier, mantuie§te-ma!”^^.
„Timpul alearga, ia-o inainte, suflete!”^^.
„Ia-o inaintea sfar§itului, suflete!”^'*.
„Suflete al meu, suflete al meu, scoala! Pentru ce dormi? Sfar§itul se
apropie ?i ai sa te tulburi. De§teapta-te dar, ca sa se milostiveasca spre
tine Hristos Dumnezeu Cel ce pretutindenea este ?i toate le pline§te!”^^.
Cat ii mai ramane putin timp, el trebuie sa verse lacrimi acum §i sa
„ o ia inaintea judecatii ” osandindu-se pe sine insu?i^®.
Importanta considerabila acordata de Triod descrierilor eshatologice
arata ca scopul cain^ei, §i prin aceasta al intregii vieti duhovnice§ti, e cel al
asimilarii interioare a limitelor timpului §i al anticiparii Judecatii pentru a
scapa de ve§nicia pedepsei viitoare: „Inaintea Judecatii ma osandesc..
Numai varsand lacrimi inca de pe acum, pacatosul va putea domoli lacrimile ve§inice ale pedepsei pe care o merita^*. Dupa unii, apa acestor
lacrimi duhovnice§ti are chiar puterea de a stinge focul gheenei.
„Cu caldura credinfei sa ardem patimile neinfranarii §i sa fugim de
prapastia pacatului, iar cu paraiele lacrimilor noastre sa stingem vapaia
cea ve?nica strigand: Gre§it-am Tie, Preabunule, milostive§te-Te §i ne
daruie§te noua mare mila!”^®.
Dar numai Crucea lui Hristos poate sa faca sa curga lacrimi atat de
putemice. Caci, a§a cum vom vedea mai departe, strapungerea inimii are,
ca §i celelalte virtuti, inainte de toate, un temei hristologic''”.
Mistagogia Postului Mare se bazeaza in fapt pe aceasta artieulare dinamica a libertatii cazute §i a restaurarii, sanctiune finala a operei mantuirii:
asumand de bunavoie iadul in aceasta viafa prin cainta, ascetul trebuie sa
se sileasca sa-L faca pe Hristos sa coboare in iadul sau launtric, pentru a
invia impreuna cu El in lumina nepatimirii: „Tine-ti mintea in iad §i nu
deznadajdui!”, invata Sfantul Siluan Athonitul rezumand admirabil intreaga traditie"*'.
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Focul cain^ei are o asemenea putere, ca-i poate face pe penitenti sa
scape inca de pe acum din focul ve§nic al iadului;
„Cuptorul cainfei sa-1 aprindem cu osardie §i intr-insul sa ardem toate
desfatarile trupului ca sa nu luam incercarea [facem experienta] focului
ce va sa fie”"'^.
Postul Mare este pentru cre§tin asemenea unui cuptor in care e pus la
incercare in focul caintei in fiecare zi pentru a se arata asemenea aurului
cura|it prin foe in ziua care Soarele dreptatii va scanteia cu toata stralucirea Lui:
„Judecat §i razjudecat de focul dumnezeiesc, scaldat atunci de apa
lacrimilor, tot trupul lui se umeze§te §i e botezat pufin cate putin, intreg,
de Focul §i Duhul dumnezeiesc”"'^.
Astfel va ajunge luminat deja in pragul Invierii:
„Fiindca ziua Domnului nu este pentru cei ce sunt luminati pururea de
Lumina dumnezeiasca; ci ea se va descoperi dintr-odata pentru cei care
sunt in intunericul patimilor, care §i petrec in lume §i poftesc cele ale
lumii”^^
Gandul la moarte §i la Judecata de apoi puncteaza intreaga cursa a
Postului Mare, indemnand pe credincio§i la veghere. La manastirea Studiu, de exemplu, in timpul Postului Mare un frate era randuit sa-i viziteze
pe monahi in munca lor incepand de la Ceasul al Ill-lea. Dupa metanie,
el le spunea: „Fratilor §i parintilor, sa veghem la noi inline, caci vom
muri, vom muri, vom muri... Sa ne aducem aminte de osanda ve§nica”.
§i atunci monahii i§i lasau munca pentru a recita „Sfmte Dumnezeule”'*^.
Gandul la moarte e virtutea pe care se bazeaza invatatura duhovniceasca a Triodului care prin aceasta transmite fidel invatatura patristica
privitoare la viafa ascetica, „adevarata filozofie”, exerci|iu cotidian al
mortii"*®. Pentru Sfantul loan Scararul, gandul la moarte e obar§ia intregii
vieii duhovnice^ti: „mireasa monahului”"'’. Caci, masurandu-se pe sine
insu§i §i dobandind con$tiinta stricaciunii legate de firea sa, cre§tinul se
poate lepada de lume"** §i se va supune prin ascultare unei „morti de
bunavoie’,49
„Veni|i, fratilor, to|i, mai inainte de sfar§it, ca vazand tarana noastra §i
neputinta firii noastre, sa ne vedem sfar^itul §i partile vasului nostru
celui trupesc; §i sa vedem ca praf este omul §i mancare viermilor §i
stricaciune; ca uscate sunt oasele noastre §i neavand suflare. Sa ne uitam
in morminte, ca sa vedem unde este slava, unde frumusetea chipului,
unde este limba care graia frumos, unde sunt sprancenele sau unde
este octiiul? Toate sunt pulbere §i umbra..
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Prin gandul la moarte ?i aducerea-aminte de pacatele sale, monahul ii
s52
pune pe fuga pe demoni^', se paze^te de orice inchipuire de^arta^"'
§i evita
lancezeala (akedia) , pentm a putea ajunge la strapungerea inimii §i la
smerenie^^. Osandindu-se pe sine insu§i la iad, ii va fi de acum inainte cu
neputinfa sa mai pacatuiasca^®, caci aceasta e calea rugaciunii curate §i a
nepatimirii^’. Gandul la moarte e atat de important in asceza ortodoxa
incat a putut fi privit drept sinteza tuturor celorlalte virtufi fiind asimilat
rugaciunii neincetate:
„De fiecare din rasuflarile voastre legati trezvia minfii §i Numele lui
lisus, gandul la moarte §i smerenia. Caci aceste doua practici sunt
foarte folositoare sufletului”^*.
A§adar, sensul dimensiunii eshatologice a catehezei Triodului este in
cele din urma unul duhovnicesc. Randuita in timpul Postului Mare in
vederea strapungerii inimii, ea va lua o forma mai hristologica in pragul
Saptamanii Mari in a§a-numita „Slujba a Mirelui”. Gandul la moarte §i
Judecata spre care suntem atra§i in timpul celor 40 de zile ale Postului
Mare i§i va aduce atunci roadele sale creand in credincios dispozifia
„trezviei” §i privegherii, precum §i a a§teptarii fierbinfi a unirii sale cu
Mirele in moarte §i inviere.

Nota despre antinomia dreptate — mila
Pomenirea „infrico§atei Judecati” in Duminica Lasatului de came
reveleaza o antinomie ce exprima intreaga atitudine a omului in timpul
perioadei Postului Mare. Judecata de Apoi e intr-adevar paradoxala: caci
de§i prin fire e iubitor de oameni §i dore^te mantuirea tuturor^^, Dumnezeu va veni sa-i osandeasca pe cei nevrednici la pedeapsa ve?nica. Acest
paradox a pamt atat de insuportabil unora, incat ace§tia cu refuzat sa
admits dogma ve§niciei iadului afirmand absorbtia lui finala in Bine cu
ocazia restabilirii finale (apocatastaza)®°. Imnografii Triodului, care nu
inceteaza sa cante iubirea de oameni (philanthropia) §i infinitatea lubirii
dumnezeie^ti, sunt in acest punct aparatorii fideli §i stricti ai invafaturii
ortodoxe ce sta tocmai in mentinerea acestei antinomii §i sfiidari la adresa
ratiunii. Ei imping chiar paradoxul pana acolo incat afirma ca tocmai in
manifestarea milostivirii divine va sta aspectul infrico^ator al Judecatii:
„Cand vei §edea Judecator ca un Milostiv §i vei arata Slava Ta cea infrico§atoare, Hristoase, o! ce frica va fi atunci! Cuptoml arzand §i toti
temandu-se de nesuferita Ta judecata”®’.
Imnografii se complac in impletirea de termeni antinomici cum sunt:
„infrico§ata Ta venire, fubitomle de oam eni...”®^; „Judecatomle prea51

drepte, Milostive...”®^; „Judecatorule, prin milostivirea T a...”^^ sau; „Indelung-rabdatorule, dreptule Judecator..
Aceasta altemanta a celor doi poli ai Revelatiei condifioneaza toate
legaturile omului cu Dumnezeu: nu poate exista vreodata dreptate fara
milostenie, nici milostenie fara dreptate, cum afirma Sfantul Irineu atacandu-i pe gnostici:
„Daca cel ce «judeca» nu este «bun», nu este Dumnezeu, caci nu exista
Dumnezeu fara «bunatate». Invers, daca Dumnezeul «bun» nu «judeca», trebuie sa aiba aceea§i soarta ca §i cel dintai §i sa i se tagaduiasca
numele de Dumnezeu [...]. De altfel, aceasta «dreptate» nu este cruda,
fiindca-i premerge «bunatatea»”^®.
intreaga istorie a lui Israel marturise^te deja aceasta polarizare a iubirii
geloase a lui Dumnezeu pentru poporul Sau®^. Potrivit dreptatii Sale, El
Se descopera pe masura faptelor §i (ne)vredniciilor oamenilor: acest as
pect corespunde oarecum teologiei catafatice sau afirmative. Totu§i, po
trivit milostivirii Sale, Dumnezeu iese din limitele pe care §i le-a fixat El
Insu§i pentru a Se descoperi ca iubire transcendenta, culminand in jertfa
de pe Cruce^*. In plan teologic, ca §i in plan duhovnicesc, acest al doilea
aspect, care corespunde teologiei apofatice, primeaza intotdeauna asupra
afirmarii unui Dumnezeu care n-ar fi decat „Fiinta pura” §i, prin urmare,
„fara interioritate/afectivitate” {asplanchnos — literal „fara maruntaie”).
Economia lui Hristos §i „Patimirea Celui Nepatimitor” e locul in care
se condenseaza la extrem aceasta antinomic ?i ocazia suprema prin care
Dumnezeu Se descopera ca Iubire ce depa§e§te infinit dreptatea Sa*^’^.
Acest adevar, care-§i va gasi cele mai frumoase dezvoltari la Sfantul
loan Hrisostom’®, e o components esentiala a spiritualitatii Triodului.
Smuls din somnul insensibilitafii, credinciosul i§i da seama ca, judecand
dupa dreptate, povara pacatelor sale il condamna dinainte^*. Dar credinta
sa in Hristos Cel inviat ii insufla totu?i indrazneala de a implora milosti
virea Sa^^. Slavind puterea lui Hristos asupra demonilor pe Cruce, il roaga
sa aiba mila de el la a Doua Venire a Sa’^ Daca sufletul pacatos e im
ocean tulburat de vijeliile patimilor, el §tie ca iubirea de oameni dumnezeiascS e un abis inca §i mai adanc.
„in noianele pacatului, intru adancul deznadajduirii [eis apognoseos
bathe], in furtuna gandurilor §i viforul patimilor cazand, strig: Adancule al milei [eleous he abyssos], ajuta-mi §i cu milostivirea Ta da-mi
ploaie de iertare pacatelor!”’"'.
Ambianta duhovniceasca a Postului Mare realizeaza a§adar un subtil
echilibru intre aceste doua aspecte. Prin strapungerea inimii penitentul se
situeaza la limita insa§i a deznadejdii, i se pare ca multimea pacatelor
sale intrece orice mSsura, de§i credinfa il asigura de infmitatea Iubirii
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dumnezeie?ti: „Fie ca numarul pacatelor noastre sa nu intreaca milostivirea Ta cea nemasurata”’^ Intr-adevar, afirma Sfantul Vasile cel Mare:
„Daca ar fi cu putinta sa existe un capat multimii indurarilor lui Dumnezeu §i o masura marimii milelor Sale, atunci ar trebui sa deznadajduim
eomparandu-le cu numarul §i marimea pacatelor noastre. Dar daca, cum
este firesc, pacatele noastre se intampla sa le masuram
sa le §i
numaram, in timp ce mila lui Dumnezeu e de nemasurat §i indurarile
Sale nenumarate, nu este timp de deznadejde, ci de cunoa§tere a milei
§i de osanda a pacatelor, a caror iertare, precum zice Scriptura, este
intru sangele lui Hristos”^®.
Gandul la exemplul pacato^ilor iertati, cum sunt vame§ul sau desfranata din Evanghelie, dar mai cu seama asigurarea ridicarii lui Adam impreuna cu Hristos la Inviere, ii ingaduie insa credinciosului sa inainteze
in stadionul Postului Mare nadajduind ca la Pa§te milostivirea Celui lubitor de oameni sa cople§easca inea o data dreptatea Sa. §i chiar inainte
de acest capat, toate virtutile la care este indemnat in timpul Postului
Mare apar drept pregatiri §i tot atatea anticipari ale bucuriei pascale. Caci
pentru imnografii no§tri, ele sunt mai mult efecte ale binefacerii dumnezeie^ti decat rasplatiri ale unor fapte meritorii. Conlucrarea libertafii
omene§ti e, desigur, indispensabila §i vom avea adesea ocazia sa insistam
asupra importaniei sale, dar atunci cand privim viata duhovniceasca din
punctul de vedere al milostivirii dumnezeie§ti, faptele noastre apar neinsemnate §i lipsite de valoare: Dumnezeu singur le poate da consistenia §i
realitate. Meditand asupra caii parcurse in timpul eelor patruzeci de zile,
sufletul constata in timpul „Slujbei Mirelui” ca n-a imbracat haina de
nunta a virtutilor ?i ea, daca n-ar fi decat dreptatea, n-ar putea sa intre in
camara de nunta spre a participa la nunta nestrieaciunii. Singurul lucru
pe care il face atunci e sa invoce milostivirea lui Dumnezeu pentru a fi
imbracat cu ea in ciuda nevredniciei sale:
„Camara Ta de nunta [ton nymphona sou\, Mantuitorule, o vad impodobita, dar imbracaminte nu am ca sa intru intr-insa. Lumineaza-mi
haina sufletului meu, Datatorule de lumina, §i ma mantuie§te! «77
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1.3

Smerenia

E greu sa separam virtutile pe care le invata Triodul, intr-atat de intim
sunt unite de-a lungul derularii catehezei duhovnice§ti. Cainta, strapungerea ?i smerenia au aceea?i lucrare §i putere, astfel incat Sfantul loan
Scararul le poate compara cu unirea in distincfie a celor Trei Persoane
ale Sfintei Treimi'. Pentru comoditatea expunerii le vom impart! in trei
capitole distincte, cu riscul de a neglija intrepatrunderea lor, asupra careia
insista numeroase tropare.
Smerenie §i mandrie la inceputul Triodului
In aceasta perioada ce rezuma toate etapele vie|ii duhovnice§ti, smere
nia se prezinta succesiv sub trei aspecte: in deschiderea Triodului, ea este
evocata de Duminica Vame§ului §i Fariseului; in timpul Postului Mare,
este legata de celelalte virtuti de catre numeroase tropare, dar mai cu
seama de evocarea parabolei vame^ului §i fariseului in timpul Saptamanii
a IV-a^; in timpul Saptamanii Mari, este infati?ata plecand de la temeiul
ei hristologic, smerenia lui Hristos in Patima Sa. Acestor trei aspecte le
corespund trei etape ale urcu^ului duhovnicesc, smerenia insotind pe
credincios de la inceputul alergarii sale §i pana la capatul ei. Ea este
temelia virtutilor pe care va trebui sa le sporeasca in timpul Postului Mare,
dar §i incununarea suprema in clipa in care se va imbraca in Hristos pentm
a se cufiinda cu El in kenoza Patimii Sale.
Aceste doua sau trei trepte ale smereniei Parintii le opun in general
celor trei trepte corespunzatoare ale mandriei. Dispretuirii aproapelui ii
corespunde smerenia omului care se a§eaza de bunavoie mai prejos decat
toti, in timp ce dispretului fata de Dumnezeu i se opune treapta mai inalta
a smereniei in care omul atribuie lui Dumnezeu toate virtutile sale^.
Explicand in sinaxaml sau de ce anume incepe Triodul cu evocarea fari
seului §i a vame§ului, patriarhul Calist afirma ca smerenia trebuie sa fie
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cea dintai dintre virtufi, fiindca ea este remediul celei dintai patimi: mandria"'. Caci prin mandrie a cazut Lucifer din slava sa^ §i Adam a calcat
porunca lui Dumnezeu®.
Smerenia, temei al vietii duhovnice^ti
„A?a cum radacina tuturor relelor e mandria, tot a§a, pricina tuturor
celor bune e smerenia”, invata aw a Evagrie’. Smerenia este semnul distinctiv al cre^tinismului* §i virtutea indispensabila intregii vieti duhovnice§ti. Fara ea e cu neputinta sa ne mantuim^, nu putem nici macar sa faptuim poruncile ori sa facem un bine oarecare’®. Fiica a gandului la moarte,
Hristos Insu§i desemneaza smerenia drept temelie §i obar§ie a zidirii
omului launtric“ . „Maica a tuturor virtutilor”'^, ea este cea dintai pe care
mcepatorul trebuie sa se sarguiasca sa o practice cu scrupulozitate;
„Inainte de toate avem nevoie de smerenie §i trebuie sa fim gata sa
spunem; «Iarta-ma!» pentru orice cuvant pe care-1 auzim, caci prin sme
renie se nimicesc toate rautadle vrajma§ului §i potrivnicului nostru”'^
Era, prin urmare, necesar ca perioada pregatitoare a Postului Mare sa
se deschida cu indemnul de a imita smerenia vame§ului. Pentru ca, solid
intemeiat pe aceasta virtute, credinciosul sa poata face din ostenelile sale
ascetice o jertfa bine-placuta lui Dumnezeu.
„Trufia gole§te tot binele, smerenia surpa tot raul”'‘*, caci e un leac
putemic al mantuirii'^ Din cea|a patimilor ea il face pe om sa urce piscul
virtutilor'®. Pentru Sfantul loan Scararul, chiar daca n-ar fi insofita de
alte fapte, ea ar fi de ajuns pentru a-1 face pe om sa urce la cer, fiindca
mandria 1-a facut pe Lucifer sa cada de aici’^. Aceasta putere a smereniei
e deosebit de eficace impotriva demonilor, care, fiind duhuri pure, ii intrec
pe monahi in ostenelile ascetice, dar sunt intotdeauna biruiti de smerenie'*,
smerenia fiind singura virtute pe care nu o pot imita"*.
Smerenia este cea dintai virtute dezvoltata de Triod fiindca e insa§i
conditia fara de care nu putem dobandi cainta (metanoia) 20 §1 ca§tiga.
prin urmare, iertarea pacatelor:
„Caci milostivirea urmeaza smereniei, a§a cum umbra urmeaza trupului”^'.
Potrivit aceluia§i Isaac Sirul, aceasta virtute e §i obar§ia ascezei: „Inffanarea §i concentrarea urmeaza smereniei”^^. De aceea, ea trebuie pusa
inaintea ochilor candidatilor la lupta, inainte ca ei sa intre in arena Postu
lui Mare.
Daca Adam ar fi primit sa se smereasca §i sa se caiasca recunoscandu-§i pacatul, n-ar fi fost scos afara din rai, ne asigura aw a Dorotei
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din Gaza^^. Intreaga via|a duhovniceasca trebuie sa inceapa, a§adar, prin
unirea acestor doua virtufi: coborand in el msu§i pentru a regasi aici pe
Adam §i a-1 restaura in integritatea sa, ascetul va putea dobandi smerenia
prin aducerea-aminte §i gandul la pacatele sale, revenind astfel in rai la
sfar§itul Postului Mare^"*.
„Uitarea gre^elilor e lucrul mandriei, dar aducerea-aminte a lor e calauza spre smerenie”^^.
Pentru autorii Triodului, ca §i pentru to|i Parintii, smerenia e virtutea
„prin care ne putem cunoa§te prin noi inline §i putem izgoni infumurarea
departs a trufiei”^*’. Invers, prin cunoa§terea de sine ajungem la smerenie:
„Fericit omul care-§i cunoa§te slabiciunea, caci aceasta cunoa§tere se
va face pentru el temelie, radacina §i obar§ie a tot binele [...]. Dar cel
care nu-§i cunoa^te neputinta alunga smerenia. §i alungand-o pe
aceasta, e alungat din desavar§ire, iar alungat de aceasta se inspaimanta
intotdeauna”^^.
Smerenia, cunoa§tere de sine §i cunoa§tere a lui Dumnezeu
Prin smerenie cre^tinul i§i masoara propria neputinta cu infinitatea dumnezeiasca. Pe cat inainteaza in cunoa§terea de sine, pe atat progreseaza
in cunoa§terea lui Dumnezeu^*. Prima treapta a smereniei, infad^ata in
Triod de exemplul vame?ului, e o transpunere cre§tina a adagiului antic
„Cunoa§te-te pe tine insufi”. Viata duhovniceasca apare astfel ca o gnozd
autentica, care se intemeiaza nu numai pe puterile miniii §i nu urmare§te
sa §tearga distincfia eseniiala dintre Creator §i creatura, ci, din contra, e
intemeiata pe simtul „masurii”^®, adica pe recunoa§terea §i marturisirea
mizeriei sale duhovnice§ti, a pacatului §i a absentei virtutii. Smerenia
vame^ului sta in faptul ca el se arata inaintea lui Dumnezeu a^a cum este,
in recunoa§terea faptului ca, nedesavar§it prin fire ca §i creatura, el a
extins de bunavoie inca §i mai mult distanta „infmita” care il separa de
Creatoml sau. Ea consta ?i in implorarea cu lacrimi a milostivirii dumnezeie§ti, ca sa umple acest adanc §i sa-i dea iertarea gre§elilor^°.
Pentru credinciosul care, angajat pe calea Postului Mare, a daramat
zidurile eului sau pentm a atinge o con§tiin|a ce imbrati§eaza intreaga
natura umana, smerenia va consta din faptul de a se recunoa§te foarte
precis drept cel mai mare dintre pdcdto^f’'^. Astfel, dupa ce i-a enumerat
pe toti pacato§ii Vechiului §i Noului Testament, sufletul recunoa§te la
sfar§itul Canonului Mare ca i-a intrecut in ticalo§ie pacatuind mai mult
decat intreaga natura umana. Singura cale de mantuire care ii mai ramane
e de a implora milostivirea in ziua Judecatii^^.
56

„N-a fost in viafa pacat, nici fapta, nici rautate, pe care sa nu le fi savar§it eu, Mantuitorule, cu mintea §i cu cuvantul, cu vointa §i cu gandul
[kata noun], cu §tiin|a ?i cu fapta pacatuind ca nimeni altul odinioara”^^.
Pacatosul se recunoa§te drept cel mai mare dintre pacato§i pentru faptul de a fi incalcat in chip con§tient, iar nu din ne§:tiin(d legea iubirii’'*.
Imnografii insista mult asupra acestei dimensiuni a smereniei ca sim^ al
responsabilita|ii universale a fiecaruia^^ indemnandu-i astfel pe credincio§i spre unul din aspectele cele mai profiinde ale spiritualitatii creatine.
Cu cat sfmlii sunt mai luminafi de bar, cu atat se socotesc mai pacato§i
§i se smeresc §i, invers, cu cat coboara in adancul smereniei cu atat sunt
mai luminaii^®.
Monahul gase§te calea inaltarii a?ezandu-se mai prejos decat tofi, chiar
§i decat fapturile necuvantatoare^^: „Fericit monahul care se socote§te
gunoiul tuturor”, spunea aw a Evagrie^®. Triodul aplica aceasta invatatura
aparent §ocanta indemnandu-i neincetat pe credincio§i sa recunoasca
dimensiunea universala a pacatelor lor personale. Melozii no§tri raman
insa discreii in ce prive^te rolul harului. Ei nu precizeaza ca smerenia
create pe masura contemplatiei §i ca arsura pacatului sporejte pe masura
luminarii. Aceasta tacere prudenta sa poata fi oare pusa pe seama caracterului „practic” al Triodului? Intr-adevar, aid e vorba mai pu^in de o
invafatura teoretica, cat de faptul de a-i face pe credincio§i sa inainteze in
aceasta virtute infa|i§andu-le in acela§i timp adancimile ei, cat ?i riscurile
amagirii pe care le cuprinde.
Smerenia e singura cale care duce la contemplafie. Intrand in sine
insu§i pentru a se recunoa§te cel dintai dintre pacato§i, monahul gase§te,
a?adar, in mod paradoxal „calea inaltarii”^^, scara inaliata spre cer:
„Slujindu-se de smerenie ca de o scara, vame§ul s-a ridicat la inaliimea
cerurilor; in timp ce fariseul, cu putreda u§urime a trufiei inaliandu-se,
s-a coborat in adancul iadului”^”.
Imagine al card ecou se regase§te in acest faimos citat din Sfantul Isaac
Sirul:
„Sarguie§te-te sS intri in cSmara ta dinSuntru §i vei vedea camara
cereascS, cSci una ?i aceead u?S deschide contemplarea amandurora.
Scara imparSfiei e ascunsa inauntrul tau, in sufletul tau. Spala-te, a?adar, de pacat d vei descoperi treptele pe care sa urci”'*'.
Ca d de orice realitate duhovniceasca, de acest paradox al smereniei
nu putem da seama decat prin expresii antinomice ca, de exemplu, „smerenia facatoare de inaifare” (hypsopoion tapeinosis)*^. Imnografii Triodu
lui se straduiesc indeosebi sa dezvolte acest simbolism geometric al sme
reniei potrivit cuvantului lui Hristos: „Tot cel ce se va inai^a pe sine se
va smeri, dar cel ce se smerede pe sine se va inalja’’'’^ Caci, potrivit
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Sfantului Grigorie al Nyssei, in timp ce mandria e „un urcu§ in jos”,
smerenia e, invers, „o pogorare spre maltimi”'^''.
In altemanfa acestor doua momente, pogorarea (sensul „descendent”)
trebuie sa preceada urcu§ului (sensului „ascendent”). Fariseul din para
bola a fost respins de Dumnezeu fiindca, trufmdu-se cu faptele sale, a
inversat sensul altemantei; in timp ce vame§ul a fost inaltat pentru ca mai
intai s-a pogorat'*^. Smerenia unuia 1-a condus pana pe culmea virtutii, in
timp ce trufia celuilalt 1-a facut sa cada din ea"*®.
Vame§ul §i fariseul in Triod
Parabola vame§ului §i fariseului i§i dobande§te intreaga valoare in
economia duhovniceasca a Triodului. A§ezata la intrarea in Postal Mare,
ea il previne pe credincios impotriva slavei de§arte la care 1-ar putea expune efortarile sale ascetice. Ca intreaga cateheza imnografica, invatatara
despre smerenie are functia esentiala de a echilibra regulile postului §i
ascezei pe care le prevede typikon-vX, punand in evidenfa dimensiunea
lor duhovniceasca. Fiindca fariseul era intr-adevar un drept care postea
doua zile pe saptamana §i pazea Legea a§a cum un cre§tin zelos ar putea
pazi cu strictefe regulile typikon-vX\x\, dar s-a ingamfat cu slava de§arta
slavindu-se cu faptele sale"*^ §i judecand pe aproapele sau; vame^ul"'*.
Aceasta e atitadinea de care trebuie sa fugim inca de la inceputal parcursului ascetic^^ pentm a putea primi rasplatirile duhovnice§ti ale virtafilor
pe care le vom fi practicat in timpul Postului Mare: ele trebuie tinute
ascunse in inima evitand cu toata atenfia judecarea aproapelui . Slava
de§arta §i corolarul ei, maimuiareala virtufii prin ostentatie, sunt doua
patimi care-1 pandesc pe ascet la inceputal §i sfar§itul cursei sale^^.
Comentand aceasta parabola, imnografii urmau o invatatara comuna vechii traditii monahale. Un parinte al monahilor, avva Evagrie, afirma, de
exemplu:
„Paze?te-te ca diavolul sa nu te surprinda prin laude ca sa te inalte in
ochii tai pentru ca sa te faca sa te trufe^ti cu virtafile tale, ca ?i fari
seul; ci love§te-te pe tine insufi ca vame§ul, bate-te in piept spunand:
Dumnezeule, milostive§te-Te de mine pacatosul!”^^.
Desigur, dupS inva|atura Parinfilor, data fiind legatara intima intre suflet §i trup, prin post §i asceza ajungem la smerenie^"*. Smerindu-§i trupul
prin privarea de alimente, credinciosul i§i va putea abate sufletal, pe parcursul celor patruzeci de zile ale Postului Mare, de la atracfia placerilor,
facandu-1 astfel sa coboare in adancul smereniei^^. Dar fariseul nu postea
„cum se cuvine”, caci daca vrem sa strabatem cu folos Postal Mare, tre
buie „sa invafam legile postului”^^ §i sa ne omoram trupul „cu ?tiin|a” §i
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discemamanf , amestecand smerenia in toate virtufile: „Leaga de infranare smerenia, fara de care cea dintai se va afla nefolositoare”^*. Caci
smerenia e superioara ascezei ?i postului•59 a§a cum virtutile sufletului
sunt superioare virtutilor trupului!
„Pana cand nu se smere§;te — spune Sfantul Isaac Sirul — , omul nu
prime§te rasplata faptelor sale. Rasplata nu se da prin fapte, ci prin
smereme 1,60
Toate virtutile cantate de Triod sunt, a§adar, supuse dispozifiei launtrice
a smereniei celui ce le practica. §i, de-a lungul Postului Mare, acesta va
trebui sa-§i aduca aminte exemplul vame§ului §i fariseului. Prin meditatia continua la aceasta parabola in mintea sa {nous), el va putea ajunge
la strapungere, adica la o inima infranta §i smerita care singura va putea
aduce jertfa bine-placuta lui Dumnezeu {Ps 50, 19)®'. Faptul ca evocarea
acestei parabole e prezenta in idiomelele Saptamanii a IV-a din Postul
Mare nu e un simplu vestigiu al structurii primare a Triodului; ea aduce
aminte de necesitatea vigilentei §i perseverarii in fuga de slava de^arta a
fariseului §i in imitarea smereniei vame§ului. Caci dreptul trebuie sa fie
din ce in ce mai atent sa nu se slaveasca pe sine atribuindu-§i lui insu§i
virtutile. „Con§tiinta pacatosului il obliga la smerenie, in timp ce simtamantul faptelor sale bune il inalta pe cel drept”, spunea Sfantul loan
Hrisostom®^.
Nu numai la inceput, ci in toata perioada Triodului, ascetul trebuie,
prin urmare, sa invete sa imite smerenia vame§ului®^.
„Sa nu ne rugam, fi'atilor, ca fariseul \pharisaikos), caci cel ce se inalta
pe sine se va smeri; ci sa ne smerim inaintea lui Dumnezeu ca vame§ul
[telonikos'], prin postire, strigand: Dumnezeule, milostive§te-Te spre
noi, pacato^ii!”®"'.
Aceasta rugaciune a vame^ului {Lc 18, 13) unita cu rugaciunea celor
doi orbi {Mt 9, 27) sub forma: „Dumnezeule, milostive§te-Te spre mine
pacatosul §i mS miluie?te!” {ho Theos hilastheti moi to amartolo kai
eleeson me) se va repeta de douasprezece ori in toate slujbele Postului
Mare odata cu metaniile mici ce insofesc rugaciunea Sfantului Efrem
Sirul®®. Mai mult, ea este, dupa cum se §tie, modelul „rugaciunii lui
lisus”®®§i de aceea respirafia monahului trebuie legata in permanenfa de
ea de-a lungul intregului „Post Mare al vietii sale”.
Inceputul smereniei §i al cainiei adevarate sta in recunoa§terea de§ertaciunii proprii, in voinfa de a ne asemana fariseului §i de a implora pe
Hristos sa ne dea, in milostivirea Sa, smerenia vame§ului®^. in timpul
Postului Mare trebuie sa fiigim de glasul trufa§ ?i de mul|imea cuvintelor
unuia §i sa imitam strapungerea §i rugaciunea tacuta a celuilalt®^ trebuie
sa evitam suficienta fariseului ?i sa imitam smerenia §i marturisirea va59

me^ului®®, trebuie sa ne aducem aminte numai de pacatele noastre pentru
a nu judeca pe aproapele^® §i sa ne rugam cu strapungere pentru a nu
senate de§ertaciune din virtutile noastre’'. in defmitiv, va trebui sa imitam
sau mai degraba sa ne rugam ca sa dobandim virtutile atdt ale unuia, cat
ale celuilali'^'.
„Sa ne sarguim a imita [mimeisthai] virtutile fariseului §i a ravni cu
aprindere [zeloun] smerenia vame§ului; urand ceea ce este nepotrivit
de la amandoi, adica lipsa de minte a unuia §i intinaciunea pacatelor
celuilalt”’^
Smerenia cea mai inalta; im itarea smereniei lui Hristos
Aceasta prima smerenie reprezinta intaiul §i poate cel mai pretios dintre
darurile Duhului Sfant §i temelia realizarii celui de al „doilea Botez”’'*.
Dar aceasta nu este decat calea ce duce la adevarata smerenie ce se identifica cu piscul viefii duhovnice§ti §i al luminarii’^. Aceasta smerenie
superioara e negraita §i dumnezeiasca. Numai cine a avut experienfa ei
poate vorbi despre ea . Sfantul loan Scararul o compara cu „cerur §i o
nume§te „poarta a Imparafiei”’* §i „a nepatimirii”’®. Prin aceasta smere
nie ajungem la cunoa§terea intima a lui Dumnezeu ?i la indumnezeire.
Ea este „pecetea Duhului” pusa pe „inscrisul de slobozenie” al omului*°.
Ea consta din a ne recunoa^te in intregime in Dumnezeu, din a-I atribui
toate, pentru ca numai El intreg sa se gaseasca in om*’. Ea se da ca un
har §i ca plinatatea darului Duhului Sfant numai celor desavar§i|i*’. Caci
ea este „Smerenia dumnezeiasca” §i „haina Dumnezeirii”*^. Fiindca
Dunmezeu insu§i e nesfar§it de smerit: „Sunt bland §i smerit cu inima”
{Mt 11, 29), spunea Hristos, desemnand astfel o insu§ire a firii dumnezeie§ti pe care a descoperit-o prin Intmparea Sa.
Aceasta cununa a virtulilor este, a§adar, smerenia lui Hristos Insu§i ?i la
ea nu vom putea ajunge decat traind in El §i urmandu-L in toate etapele
Economiei Sale. Adesea menfionata incepand cu Duminica Vame§ului §i
Fariseului, aceasta dimensiune hristologica a smereniei e dezvoltata mai
cu seama in timpul Saptamanii Mari. In timpul Postului Mare, credinciosul
a fost inailat virtual de intaia virtute pana pe culmea „faptuirii” pentru a
se invrednici sa se imparta?easca pe deplin de Patimire ?i inviere §i a ft
astfel inifiat in smerenia dumnezeiasca.
Smerenia lui Hristos a fost descoperita de Intmparea Sa, de kenoza Lui,
care devine astfel modelul intregii smerenii crejtine®'':
„Aratat-a Cuvantul smerenia a fi calea cea mai buna a inal^arii, smerindu-se pana la chipul cel de rob; pe care imitand-o [ekmimoutnenos]
fiecare, smerindu-se se inalia”®^
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intreaga Economie nu e, de altfel, decat o aratare a smereniei Sale.
Dupa ce a declan?at o mi§care de „pogorare” prin Intrupare, Hristos
impline§te toate pogorandu-Se pana la limita acestei umilinle: moartea
Dumnezeului-om. Comemorarea spalarii picioarelor in Joia Mare e prilejul de a evidentia maretia smereniei §i a iubirii dumnezeie§ti fata de om
aratate de Hristos Care S-a plecat in fa|a ucenicilor Sai pentru a le spala
picioarele*®.
„Aratat-a ucenicilor Stapanul pilda de smerenie [tapeinoseos typon\,
caci Cel ce imbraca cerul cu nori S-a incins cu §tergarul §i §i-a plecat
genunchii pentru a spala picioarele slugilor, Cel in a Carui mana e
suflarea tuturor celor ce sunt”*^.
In acest fel El i-a indemnat sa practice o smerenie asemanatoare unii
fa^a de al|ii ?i i-a invatat „cum sa alerge pe calea cea dumnezeiasca”^*
pentru a vesti Evanghelia*^. Pentru Sfantul loan Scararul, acest episod
arata ca prin smerenia trupeasca ajungem la smerenia sufletului ?i prin
„faptuire” ajungem la smerenia suprema a lui Hristos-Dumnezeu®”.
„Catre dumnezeiasca inaltare suindu-ne pe noi pururea, Mantuitorul §i
Stapanul a aratat smerenia facatoare de inalfime \hypsopoion edeixe
tapeinosin]; ca a spalat cu mainile Sale picioarele ucenicilor”^'.
Limita smereniei lui Hristos §i modelul ultim al smereniei creatine au
fost dezvaluite insa pe Cruce de moartea Sa:
„Covar§irea [he hyperbole] smereniei Tale, Hristoase Dumnezeule, a
surpat pe Cruce trufia demonica”®^.
In adancul kenozei lui Dumnezeu §i in actualizarea ei morala omul
gase§te „axa” plecand de la care se realizeaza „rastumarea polilor” §i se
dcschide calea spre inaltime; asemanarea cu Dumnezeu prin imparta^irea
de smerenia lui Hristos.
„Sa ravnim cu aprindere purtarile [tropous] lui Hristos Mantuitorul §i
smereniei Lui, noi cei ce dorim a dobandi sala§ul bucuriei celei fara de
sfar§it, sala§luindu-ne in pamantul celor vii”'*^.
in fond, culmea viejii duhovnice§ti, dobandirea acestei smerenii dumnezeie§ti, consta in faptul de a ne gasi oarecum tot timpul la sfar^itul
Postului Mare, din a trai in toate zilele Crucea §i Patima lui Hristos, pen
tru a-L insofi in mi§carea ascendenta a invierii Lui §i a descoperi atunci
experimental, in lumina Pa§telui, ca smerenia e o insu§ire a Firii dumnezeie^ti §i mi§carea naturala a Iubirii.
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1.4

Pocainta

A§a cum am vazut vorbind despre tema celui de al „doilea Botez”,
via^a monahala §i, prin extensiune, intreaga viafa duhovniceasca se desfa§oara sub semnul pocainfei (metanoia). Carfile liturgice atesta pe larg
importanfa acestei virtuti^ Pana intr-acolo incat am putea aproape spune
ca intreg cultul bizantin (mai cu seama odata cu predominarea influenfei
monahale) se scalda intr-o ambianta penitenfiala. Culme a spiritualita|ii
liturgice, Triodul e consacrat el insu§i aproape in totalitate acestei virtuii.
Nici 0 alta carte liturgica nu acorda temei cain^ei un loc atat de mare §i
nu o dezvolta cu o diversitate atat de bogata^. Inca de la originile sale,
perioada Postului Mare a fost asociata cu cainfa^, nu numai din pricina
pregatirii in vederea Botezului, dar §i din pricina penitenfelor publice
care in Biserica primara aveau loc in timpul Postului Mare. La inceputul
Postului Mare pacato§ii publici erau trimi§i in pridvorul bisericii dupa
gravitatea pacatelor lor, iar in Joia Mare avea loc ceremonia reconcilierii
peniteniilor §i a intoarcerii lor printre credincio^i, pecetea intoarcerii lor
in Biserica fiind participarea la Eubaristie"^. Intoarcerea fiecaruia din
penitentii ferventi care s-a recunoscut exclus de la fericire era marcata de
Cuminecatura solemna din Duminica Paftelui.
Centralitatea pocaintei in Triod
Pentru imnografii bizantini, Postul Mare e inainte de toate „vremea
pocainfei” {ho kairos tes metanoiasf. Aceasta expresie revine extrem de
free vent in Triod exprimand o adevarata teologie a „timpului favorabil”
(2 Co 6, 2). Cainta e atat de intim unita cu postul §i asceza, incat expressiile „vremea pocainfei”, „vremea infranarii” {kairos tes enkrateias) sau
„vremea postului” {chronos tes nesteias) sunt echivalente®.
Metanoia sau pocainta e inima spiritualitapi Tiiodului, fiindca ea este
„imparateasa virtutilor”’. Fara aceasta suverana, nici o alta fapta nu poate
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fi savar§ita*: ea este indispensabila mantuirii fiindca na§te toate celelalte
virtuti^. Intrarea in perioada Postului Mare corespunde deschiderii „u§ilor pocaintei”'®, care ne deschid din non intrarea in raiul ale carui porfi
an fost inchise de neascultarea lui Adam“ , §i inchid „intrarea patimilor”
in suflet'^.
Pentru Sfantul Isaac Sirul, cainta este „u§a milostivirii”'^. Ea este un
„leac al mantuirii”'"^ daruit cu milostivire de Hristos-Doctorul ce tamaduie^te sufletul de ranile pe care i le fac patimile. Dar ea este un „iad de
bunavoie”*^ pe care fiecare trebuie sa se sarguiasca sa §i-l aplice inca de
aici ca un fier incins pe rana pentru a scapa de arsura fara de sfar?it care-i
a§teapta pe cei ce nu se vor pocai. Din acest foe se na§te inca in aceasta
viata „focul rugaciunii”'® care mistuie toate grijile §i legaturile materiale
pentru a invia sufletul la o viafa duhovniceasca. Spiritualitatea ortodoxa
ignora caracterul exclusiv „sumbru” al cainfei, ?i o face sa apara mai degraba drept o „virtute divino-umana”. Pedeapsa con?tiintei, „deznadejdea
de bunavoie” de orice mangaiere’^ nu este numai negativa, ea este §i factorul concentrarii mintii {nous) risipite de patimi'* §i al invierii sale in
lumina Pa§telui duhovnicesc. Astfel, in Triod metanoia devine sinonima
cu invierea §i restaurarea vocatiei divine a fapturii umane:
„Miluie§te-ma pe mine cel ce am pacatuit, Mantuitorule, scoala-mi
mintea spre intoarcere [diegeiron mou ton noun pros epistrophen], prime§te-ma pe mine cel ce ma pocaiesc; miluie§te-ma pe mine cel ce Te
strig: Gre§it-am Tie, mantuie§te-ma! Nelegiuit-am, miluie§te-ma!”'^.
Sarguindu-se in timpul Postului Mare sa invie din pacat^°, monahul
anticipeaza invierea lui Hristos care va deveni §i obar§ia invierii sale in
ziua Pa§telui, daca pocainta sa a fost adanca §i sincera. Metanoia e trofeul
invierii ?i semnul distinctiv al noii na^teri spre viafa fara de sfar§it^\ Ea se
identifica chiar cu aceasta innoire^^ sau, mai degraba, cu aceasta „a doua
na§tere”^ \ Caci, a§a cum am vazut in introducere, ea este o intoarcere
la harul Botezului^'* §i, potrivit Sfantului loan Hrisostom, poate chiar
„schimba firea fapturilor”^^.
Etapele intoarcerii la Durrmezeu
Bogatia termenului „metanoia”, care nu poate fi tradus cu adevarat
nici de „cainta”, nici de „pocainta”, a fost subliniata adesea. Fiindca el
exprima intoarcerea totala a fapturii ce revine la Dumnezeu §i sintetizeaza
un ansamblu de atitudini sau seevente succesive. Con§tientizarea starii
sale de pacatos il conduce pe cre§tin sa faca o prima mi§care de concentrare sau de intoarcere la sine, ducandu-1 apoi la convertire sau intoarcere
la Dumnezeu (ce constituie propriu-zis cainta) pecetluita apoi de mdrtu63

risirea pacatului sau. Capatul acestui parcurs e iertarea dumnezeiasca
acordata in schimbul marturisirii care da metanoiei caracterul sau vesel §i
restaureaza pe credincios in demnitatea initiala a lui Adam.
Aceasta invatatura despre pocainta strabate cea mai mare parte a imnologiei Triodului, dar articulatiile ei apar deosebit de clare in legatura
cu parabola fiului risipitor. Pentru mai multa claritate ne vom limita §i
noi la exegeza acestei parabole.
Incepand din a doua duminiea a perioadei pregatitoare, fiecare din candidajii la luminare trebuie sa se identifice dubovnice§te cu fiul risipitor^®
spre a parcurge personal etapele intoarcerii acestuia la Tatal in timpul
Postului Mare, care astfel poate fi privit drept o ampla dramatizare a
acestei parabole.
Temeiul eain|ei, ne-au aratat capitolele anterioare^^, sta in recunoa§terea pacato^eniei, adica a faptului ca ne-am departat de Tatal ceresc §i
de starea naturala a lui Adam.
„Bunule Parinte, departatu-m-am de la Tine, dar nu ma parasi, nici nu
ma arata netrebnic Imparatiei Tale. Vrajma§ul cel cu totul viclean m-a
dezbracat §i mi-a luat bogafia; darurile cele suflete§ti le-am risipit ca
un desfranat..
Intrucat con§timta e o particica dumnezeiasca a§ezata m om ca o
„lege naturala”^® pentru a disceme binele de rau, inainte de a declan^a
mi§carea intoarcerii sale, pacatosul trebuie inainte de toate sa treaca prin
fata tribunalului propriei sale con^tiinte.
„De aid m-am judecat, de aici am fost osandit, eu ticalosul, adica de
cugetul meu, decat care nimic nu este in lume mai aspru”^'.
Dobandind con^tiinta starii sale de pacato§enie, fiul risipitor i§i aducea
aminte de bunurile §i de fericirea de care se bucura la tatal sau, iar situa^ia sa nenorocita de paznic de porci intr-un pamant strain ii aparea cu atat
mai dureroasa, cu cat i§i aducea aminte cu nostalgic de patria sa, raiul.
Pacatul e un exil din rai adica din intimitatea cu Dumnezeu, dar §i un
exil al omului afara din el insu§i. Astfel, Duminicile Fiului Risipitor §i
ale Izgonirii din rai indeamna pe fiecare credincios sa-?i dea seama, ina
inte de a intra in Postul Mare, de propria departare de fericire §i de exilul
sau in „pamantul patimilor”. La Utrenia ultimelor doua duminici ale
perioadei pregatitoare, dupa cantarea celor doi psalmi de jubilatie ai
polieleului {Ps 134-135), se adauga Psalmul 136: „La raul Babilonului,
acolo am §ezut §i am plans, cand mi-am adus aminte de Sion...” cantat
pe un ton tanguitor^^. Acesta psalm cantat de iudei in timpul exilului lor
de 70 de ani la Babilon exprima de acum inainte sentimentul de trista
nostalgic pe care-1 incearca de la intrarea in Triod orice fiu risipitor
aducandu-§i aminte de raiul din care s-a exilat de bunavoie.
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Dobandind con§tiin|a indepartarii sale de patria cereasca, sufletul constata ca e cu total lipsit de virtati^^ §i se apropie de deznadejdea totala,
nemai§tiind nici macar cum sa inceapa sa-§i planga multele sale pacate:
„Cum voi plange acum caderea mea? Ce tnceput voi pune raantairii
mele, eu, cel ce in desfranari am viepiit, Indurate?”^'*.
Dupa ce am dobandit con§tiin|a pacatalui §i am parcurs prima etapa a
mi§carii convertirii, inceputul caintei propriu-zise e intoarcerea credinciosului la el insu§i, convertirea spre el insu^i. Triodul ne indeamna sa
„intram in camara sufletalui”^^, caci perioada Postalui Mare e un mo
ment deosebit de favorabil pentru a putea in sfar§it sa ne „mtoarcem la
noi inline”, sa ne desprindem de amagirile lumii, sa ne eliberam de
replierea egoista pe un eu exacerbat, pentru a ajunge sa ne cunoa^tem pe
noi inline prin post, asceza §i smerenie^®.
„De indata ce omul se retrage dintre oameni — spune Sfantul Isaac
Sirul — §i se concentreaza in el insu^i, mi^carile caintei se vor infati§a
de la sine in mintea sa”^^. Intoarcerea la sine constituie deja asigurarea
intoarcerii la Dumnezeu in lacrimile caintei §i nadejdea invierii. Concentrandu-se asupra lui insu§i pentru a sonda aici protanzimea pacatalui sau
§i a regasi adevarata realitate a fiintei sale, credinciosul realizeaza deja
scopul principal al metanoiei: el i?i intoarce inima §i, printr-o schimbare
radicals a vizunii sale despre lume, revine in sine insu§i, lasand risipirea
in multiplicitatea ce caracterizeaza patimile^^. El regase§te dinamismul
originar al firii sale pentru a declan§a faza activa a caintei: intoarcerea
sau convertirea.
De indata ce §i-a dat seama de starea sa de exil §i a intrevazut posibilitatea intoarcerii la tatal sau, fiul risipitor a parasit spontan pacatal §i patimile simbolizate de hrana porcilor^®. Tot astfel, intrarea pe calea caintei e
§i ea marcata de o indispensabila renunfare la pacat"*”, a§a cum inceputul
vietii monahale e marcat de renuntarea la lumea patimilor'^'.
Odata intrat in sine insu§i §i pacatal fiind parasit, penitentul trebuie
sa-§i a§eze rafiunea judecator al faptelor sale"*^. „Inceputul mantuirii e
osandirea de noi inline”, spunea aw a Evagrie'*^. Intr-adevar, cata vreme
refuzam sa ne invinuim pe noi inline §i incercam sa ne justificam, e cu
neputinta sa dobandim cainta.
Aceasta manie a „autojustificarii”, fiica a mandriei, perpetueaza atitadinea protoparintilor no§tri dupa ce au calcat porunca lui Dumnezeu.
Gre§eala n-a atras dupa sine o pedeapsa imediata, ci Dumnezeu i-a pro
pus lui Adam sa se caiasca recunoscandu-§i responsabilitatea in pacatal
pe care tocmai il savar§ise. Dar Adam a refuzat propunerea facuta de Cel
Milostiv, §i-a tagaduit libertatea, incercand sa scape de martarisirea lui $i
transferand asupra Evei intreaga responsabilitate a pacatalui lor comun. La
randul ei, Eva 1-a invinuit pe §arpe ?i n-a consimtit sa spuna: „Iarta-ma!”^.
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Justificandu-se astfel neincetat §i transferand asupra altora responsabilitatea faptelor lor libere, oamenii i§i interzic intrarea pe calea duhovniceasca ?i-?i inchid intoarcerea la desfatarile raiului. Ca sa se deschida din
nou aceste u§i inchise de trufie §i neascultare §i sa fie primita intoarcerea,
e a§adar absolut indispensabil sa legam de parasirea pacatului cu fapta
marturisirea lui, a?a cum a facut-o fiul risipitor care a strigat: „Am pacatuit!”, intorcandu-se spre Tatal'*^. Adevaratul penitent n-are de altfel nevoie
de nici un acuzator, pentru ca se face pe sine insu§i propriul sau judecator''®
pentru a scapa de osanda viitoare'*’:
„Intoarce-te, pocaie§te-te, descopera cele ascunse, spune lui Dumnezeu
Celui ce ?tie toate: «Tu §tii cele ascunse ale mele, Mantuitorul meu!»
?i canta ca David: «Miluie§te-ma dupa mila Ta» [Ps 50, I]”"**.
Numai marturisirea (exomologesis) face cainta efectiva, dar efectul ei
e direct proportional cu ru§inea, insotitoare necesara a caintei §i pedeapsa
ce anticipeaza §i elibereaza de pedeapsa ve§nica pe cel ce se caie§te
sincer''^. Marturisirea e atat de centrala in spiritualitatea monahala incat
termenul exomologesis va ajunge sa insemne putin cate putin nu numai
marturisirea ca Sfanta Taina, ci §i exercifiul permanent al dezvaluirii
gandurilor celor mai intime unui parinte duhovnicesc®®. In manastiri ca
Studiu, in fiecare zi la Utrenie, spre oda a 4-a a canonului, Sfantul Teodor
se a§eza intr-un coif retras al bisericii §i primea marturisirea fiecaruia din
monahii sai®'.
„Marturisirea lucreaza adevarata na§tere duhovniceasca, prin ea se face
adevarata supunere, prin ea ne asiguram o cale fara griji, dulceata rugaciunii, progresul, urcu§ul neincetat §i, in cele din urma, indumnezeirea”®^.
De marturisire Triodul recomanda sa legam rugaciunea §i implorarea
milostivirii dumnezeie§ti. Sufletul penitent care-?i marturise§te pacatul
trebuie sa o faca intotdeauna strigand: „Miluie?te-ma!”®^, fiindca iertarea
e rodul milostivirii, iar nu al cainfei, care ramane intotdeauna insuficienta.
„inaintea Ta cad, lisuse: «Gre§it-am Tie, milostive§te-Te spre mine!»
Ridica de la mine lanpil cel greu al pacatului §i, ca un indurat, da-mi
lacrimi de strapungere!”®"^.
Schimbarea conduitei, a con§tiintei sale, a sensului §i a faptelor sale
spre lucrurile bune mai inalte®®, il face pe om sa implore iertarea lui
Dumnezeu®®. Mai intai el trebuie sa iasa de bunavoie de sub stapanirea
pacatului §i sa inceapa mi^carea de intoarcere spre patria sa pentru a
dobandi iertarea §i a fi restaurat in legea firii {kata physinf^.
Cu concizia §i fidelitatea sa obi§nuita fa^a de invatatura traditiei, Sfantul
loan Damaschinul defme§ite aceasta dimensiune „sinergica” a metanoiei
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drept: „o intoarcere prin asceza §i osteneli de la ceea ce este potrivnic
firii la ceea ce este potrivit firii, de la diavol la Dumnezeu”^*.
Prin urmare, metanoia e o intoarcere, o trecere de la intuneric la lumina
§i o anticipare a Pa§telui lui Hristos care ii vor face pe credincio§i sa
treaca „de la moarte la viata §i de pe pamant la cer”^®. Fara acest „mic
Pa§te” al caintei, in care elanul sufletului spre intoarcerea tuturor puterilor sale spre Dumnezeu se asociaza cu jertfa de bunavoie a tmpului in
asceza §i osteneli, „Praznicul praznicelor” n-ar avea in fond nici semnificatie, nici efect duhovnicesc real.
Aceasta inviere, pe care o savar§e§te cainta, realizeaza o intoarcere la
fire, dar pe o cale mai scurta decat cea care 1-a indepartat pe pacatos de
virtute . Este „un contract cu Dumnezeu pentru o via|a noua” , a carui
initiativa depinde in exclusivitate de libera vointa a fiecaruia. Cainta e de
neconceput fara o schimbare totala §i radicala a obi§nuin|elor®^, a intregii
noastre vieti, fara a lua hotararea de a ne angaja pe o cale noua: modul de
a fi [tropos} al virtu|ii®^.
Scopul ansamblului regulilor typikon-\A\x\ insista, a?adar, pe aplicarea
„in practica” a acestei conditii indispensabile a caintei, defmind pentru
credinciofi un nou mod de viata ritmat de asceza §i cult. Postind, omul
accede la un mod de existenta mai apropiat de cel al ingerilor nestricacio§i §i experimenteaza inca de aid roadele duhovnice§ti ale cainfei sale.
Inversarea sensului ciclului cotidian §i al ciclului saptamanal®"* nu este
oare un semn izbitor al acestei intoarceri launtrice pe care trebuie sa o
realizeze fiecare? In Postul Mare timpul liturgic e un timp al metanoiei aratand ca intreg cosmosul „simpatizeaza” totdeauna cu omul, revelandu-i
starea sa duhovniceasca, atat in caderea, cat §i in ridicarea sa.
„Ia aminte, cerule, §i voi grai; pamantule, prime§te in urechi glasul celui
ce se pocaie?te lui Dumnezeu [metanoouses Theo] ?i II lauda pe El”^^.
Fiul risipitor
§i ingerii se bucura de cainta oamenilor®®. Caci omul intreg, sinteza a
creatiei, i§i infati§eaza inaintea lui Dumnezeu sufletul §i trupul pentru
a-§i marturisi pacatul^^. A§a cum fiul risipitor se intoarce la tatal sau,
cre§tinul se indreapta in timpul Postului Mare spre cer, patria sa, pentru
a regasi obar^ia infierii sale in Fatal prin Hristos. Sa citam sfar^itul
idiomelei mentionate mai sus:
„... Deci sculandu-ma §i intorcandu-ma strig catre Tine: «Fa-ma ca pe
unul din argafii Tai, Cel ce pentru mine Ti-ai intins pe Cruce preacuratele Tale maini, ca sa ma scofi de la fiara cea cumplita ?i cu haina cea
dintai sa ma imbraci, ca un Singur Mulimilostiv!»”^*.
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in parabola fiului risipitor, cainta se infati§eaza ca un proces in care
omul §i Dumnezeu joaca fiecare un rol necesar de neinlocuit. Sta in
puterea omului sa coboare el insu§i ?i sa-§i descopere faptele sale ascunse,
dar numai Dumnezeu incununeaza cainta iertandu-i pacatele ?i ridicandu-1 din caderea sa. Pentru a folosi o imagine geometrica pe care o
vom regasi de mai multe ori in Triod, omul realizeaza o dubla mi§care de
concentrare (intoarcere la sine) §i expansiune (marturisire) dupa care e
inaltat pe axa verticals a acestei cmci rituale prin „aspirarea” sa de catre bar.
Convertirea nu este insa un act solitar, ea rezulta dintr-o „sinergie” sau
din conlucrarea omului cu Dumnezeu. Parasind pamantul strain al patimilor pentru a se intoarce la tatal sau, fiul risipitor a grabit milostivirea
dumnezeiasca; tatal vine inaintea sa pentru a-1 primi in bratele sale: „§i
cum era inca departe, tatal sau cuprins de milostivire a alergat §:i i s-a
aruncat de gat §i 1-a acoperit de sarutari”^®.
Metanoia distruge radical pacatul §i preschimba intunericul in lumina
datorita harului dumnezeiesc^®. Caci, fiind singurul curat §i lipsit de orice
intinaciune, singur Dumnezeu poate ierta^^ Respectand insa libertatea
creaturii Sale, el a^teapta cu rabdare ca omul sa savar§easca primul pas al
acestei intoarceri.
„A§a zice Domnul: Nu voiesc moartea pacatosului, ci ca pacatosul sa
se intoarca de la calea sa cea rea §i sa fie viu!”’^.
Mai exact, prin Economia Sa, Hristos ne conduce la cainta §i ne in
toarce la El, fiindca vrea sa-i mantuiasca pe tofi oamenii^^. Penitentul se
aseamana oii ratacite pe care Hristos, Bunul Pastor, vine sa o caute^‘'. El se
aseamana „drahmei intiparite cu chipul imparatului”, pentru restaurarea
„chipului” §ters al caruia S-a intrupat Hristos^^. Potrivit exegezei tradifionale transmise de imnografi, parabola fiului risipitor e o concentrare a
economiei mantuirii. Graba tatalui care vine in intampinarea fiului sau
pocait intinzandu-i brafele, simbolizeaza plecaciunea Cuvantului Care
„vine in intampinarea” omului cazut prin Intrupare’®. Hristos i?i intinde
bratele Sale pe Cruce pentru a strange intreaga umanitate §i a o aduce la
sanul Tatalui indumnezeind-o, a§a cum tatal parabolei i§i intinde bratele
ca sa primeasca cu drag pe fiul sau’’. Hristos este de asemenea reprezentat §i de vitelul cel gras junghiat, obiect al bucuriei ve§nice a invitafilor la
banchetul eshatologic.
„Sa cunoa§tem, fratilor, puterea tainei, ca Preabunul Parinte, intampinand pe fiul cel destranat, care s-a inters de la pacat la casa parinteasca,
il imbra)i§eaza §i iara§i ii daruie§te cunoa§terea slave! sale; §i veselie
de taina face celor de sus injunghiind vitelul cel ingra§at; ca §i noi sa
vieteim cu vrednicie Celui ce a junghiat, Parintelui Cel iubitor de oameni, §i Celui slavit care S-a junghiat, Mantuitorul sufietelor noastre”’*.
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Nichifor Calist impinge detaliul exegezei pana acolo, incat vede in
ve§mantul dat fiului de catre tatal sau simbolul hainei de la Botez, in inel
harul Duhului Sfant dat prin Mirungere, in sandale, semnul restaurarii
libertafii omului §i al biminfei sale asupra demonilor, iar in vitelul cel
gras Cuminecarea cu Fiul injunghiat^^, Euharistia incununand astfel atat
cain^a fiului risipitor, cat §i alergarea Postului Mare.
Teologia pocain|ei
Pentru Sfantul Grigorie Palama, cele doua faze ale „sinergiei” sau
conlucrarii simbolizate de aceasta parabola reprezinta cele doua etape ale
vietii duhovnice§ti. Convertirea, care depinde de noi, e inceputul plansului
(penthos) sau caintei (metanoia), in timp ce intoarcerea in brafele tatalui
marcheaza sfar§itul plansului care nu mai cunoa§te durerile §i chinurile*“.
Am putea transpune aceste doua etape in ciclul Triodului sugerand ca
cele 40 de zile ale Postului Mare propriu-zis reprezinta elanul intoarcerii
fiului risipitor, in timp ce Saptamana Mare ar fi imaginea nerabdarii lui
Dumnezeu Care vine in intampinarea pacato^ilor prin Economia Sa §i
culminatia ei: Patima-Inviere. Dar, a§a cum am remarcat deja de mai
multe ori, teologia ortodoxa nu admite o separatie stricta intre natura §i
bar, intre actul uman §i actul divin. Cre§tinul angajat pe calea indumnezeirii nu iese din natura sa, ci o restaureaza in dinamismul ei originar.
Adoptand „modul de a fi” (tropos) al virtutii, el se conformeaza conduitei divino-umane a lui Hristos, in care natura divina §i natura umana se
mtrepdtrund desavar§it. Primele elanuri ale caintei, care mi se par a nu
line decat de vointa libera a pacatosului, nu sunt in realitate posibile
decat pentru ca Economia e deja savar§ita §i Hristos a deschis deja „por.82
|ile pocainfei’ . Infierea a fost restabilita de jertfa Fiului Unul-Nascut
de acum inainte ne ramane pur §i simplu actualizarea ei in timpul Postu
lui Mare prin faptele ascezei §i iubirii de aproapele, pentru a face din
cele 40 de zile „micul Pa§te” pe care-1 sugereaza definitia Sfantului
loan Damaschinul.
„Hristos S-a facut om chemand la pocainja pe talhar §i pe desfranate.
Suflete, pocaie§te-te, ca s-a deschis acum u§a Impara|iei, §i o apucS
inainte fariseii §i vame§ii §i desfrana|ii pocaindu-se!”*^.
Imnografii no?tri sunt atat de patrun§i de aceasta invafatura a perihorezei §i de generalizarile ei postchalcedoniene (a se vedea Sfantul Maxim
Marturisitorul) incat asimileaza adesea metanoia cu scopul ei, care este
intoarcerea la Fatal §i indumnezeirea. Pentru ei, pocainfa e deja un bar
dumnezeiesc pe care Hristos il da ca efect al milostivirii Sale:
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„Doamne, Tu mi-ai pus mie, pacatosului, pocainta, vrand sa ma mantuie§ti pe mine, nevrednicul, cu mila Ta cea nemasurata {ametreto eleei
S o u ]..r^\
Harul pocaintei e comparat cu o lumina*^, fiindca duce la contempla^ie
§i ne aduce aminte de cunoa§terea lui Dumnezeu*®. Dar nu numai actul
caintei e socotit un har, ci §i sinceritatea §i autenticitatea mi^carii intoarcerii. Astfel, chiar §i ceea ce pare sa nu depinda decat de vointa omului e
atribuit in definitiv lui Dumnezeu in calitate de Cauza eficienta a oricami
bine. De aceea, in ajunul citirii Canonului Mare, Hristos e rugat de noi ca
sa putem implora sincer milostivirea Sa:
„Fii mie tamaduire, Facatomle de bine §i nu ma lasa, Mantuitorul meu;
vezi-ma pe mine zacand in faradelegi §i ridica-ma [anasteson me], ca un
Atotputemic, ca §i eu sa vestesc faptele mele §i sa strig Tie: Doamne,
mai inainte de sfar§it, pana ce nu pier, mantuie§te-ma!”*’.
Strapungerea inimii, atat de adesea asociata cu metanoia, e §i ea, intr-un
grad inca §i mai mare, socotita un har^* acordat indeosebi in timpul Postului Mare*®.
Expansiunea harului e atat de universala incat virtuti de mai mica importanta in Triod (numai in planul dezvoltarii imnografice), cum ar fi, de
exemplu, frica de Dumnezeu, sunt §i ele socotite daruri dumnezeie§ti®°,
ba chiar §i postul insu§i, a carui pazire duhovniceasca („cu §tiinta”) e
considerata un har in care ne inifiaza Postul Mare®\
In actul divino-uman al virtutii creatine, libertatea umana, chemata sa
colaboreze cu vointa divina prin supunerea §i ascultarea ei, proclama
universalitatea harului §i neputinta radicala a celui ce ar vrea sa fie propriul sau principiu. Astfel, la inceputul Postului Mare credinciosul se
lamenteaza pentru ca nu are nimic bun sa-I ofere lui Dumnezeu:
„Nici lacrimi, nici pocainfa nu am, nici strapungere; ci Tu Insu(i pe
acestea daruie§te-mi-le mie, Mantuitorule, ca un Dumnezeu!”®^.
in ciuda acestei neputinte, ridicarea este totu§i posibila, caci iubirea i§i
depa§e§te intotdeauna prin fire limitele, §i iubirea de oameni a lui Dum
nezeu compenseaza saracia noastra in fapte bune:
„Cel ce Te-ai coborat pe pamant cu saracie de bunavoie, ca sa mantuie?ti lumea, pentru multa milostivire, pe mine, cel ce am saracit acum
de toata fapta buna, mantuie§te-ma ca un Milostiv”®*.
in planul teologiei timpului liturgic, aceasta atotprezenta a harului are
drept consecinta slabirea dimensiunii liniare (sau dramatice) a Triodului:
ceea ce am putea privi drept inceputul vietii ascetice, cainta (dezvoltata
mai cu seama in Duminica Fiului Risipitor) apare deopotriva drept scopul
70

ultim al vietii duhovnice§ti. Desavar§irea consta oarecum in a ajunge cu
ajutorul lui Dumnezeu sa ne recunoa§tem in chip desavar^it drept cei mai
man pacato^i. §i numai dupa ce a calcat pe unnele pa^ilor lui Hristos
de-a lungul vietii „practice”, ascetul va putea fi cinstit cu haml caintei
desavar§ite pentm a merge astfel „din inceputuri in inceputuri”.
„Hristos pe Care L-ai iubit, maica [Maria Egipteanca], pe Care L-ai
dorit, pe urmele Caruia ai mers, §i pe Care L-ai aflat, ti-a daruit pocainta ca Unul ce este singur Dumnezeu milostiv.. >94
Modele de pocainta
Sfanta Maria Egipteanca e intr-adevar unul din modelele cele mai izbitoare pe care monahul trebuie sa le pastreze necontenit in minte pentm
a-§i imboldi zelul in vederea pocaintei. Cum ar putea deznadajdui de
soarta sa constatand ca o pacatoasa atat de mare a gasit har la Dumnezeu
pentru intoarcerea sa desavar§ita §i staruinta ei in cainta §i asceza?
Deplasarea sarbatorii Sfmtei Maria Egipteanca din ciclul Mineielor in
Duminica a V-a a Postului Mare §i adaugarea unui canon consacrat ei la
Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanul (sa ne amintim ca inaintea de
cantarea Canonului Mare trebuie citita Viata Sfmtei Maria Egipteanca
scrisa de Sfantul Sofronie) fac din aceasta sfanta modelul prin excelenta
al dispozitiei de pocainta la care indeamna Triodul. Ce alt exemplu ar
putea arata mai bine ca, „daca vrem”, cum ii place sa repete Sfantului
loan Hrisostom, nici un pacat nu va ramane de neiertat?
Un alt mare model de pocainta pe care-1 indrage?te indeosebi cultul
bizantin e talhaml cel bun de pe cmce. Prin scurta sa marturisire de credinta §i prin simplul sau elan de cainta acesta a intrat cel dintai in rai.
„Mic glas a slobozit talhaml pe cmce §i mare credinfa a aflat. Intr-o
clipita [mia rhope] s-a mantuit, ?i deschizand intaiul u§ile raiului, a
intrat in el. Cel ce ai primit pocainta aceluia, Doamne, slava Tie!”®^.
De§i cainta trebuie sa fie neincetata §i sa dureze pana la moarte^®, in
ochii lui Dumnezeu conteaza mai putin lungimea cat intensitatea ei^^.
Acest lucm e de ajuns pentm a justifica stabilirea unui timp concentrat
cum este Postul Mare, ?i care reprezinta pentm fiecare „clipa” marturisirii
§i credinfei talhamlui.
Dar imnografii nu neglijeaza nimic pentm a insufleti zelul peniten|ilor
§i fac apel la toate modelele scripturistice ale cainfei. Din Vechiul Testa
ment trebuie imitata pocainfa lui Manase, regele lui luda, care, pacatuind
mai mult decat oricare altul {4 Rg 21, 11), a fost restabilit in imparafia
sa dupa ce §i-a marturisit pacatele §i s-a smerit inaintea lui Dumnezeu
{2 Par 33, 12-13)^1

„Invinuirile lui Manase |i-ai ingramadit cu vointa, suflete, nu dand ca
ni§te lucruri de scarba patimile §i mmulfind cele vrednice de ocara;
dar ravnind acum cu caldura pocainta lui, ca?tiga-|i strapungere”®^.
In ciuda dublului sau pacat de adulter §i crima'®'’, David a fost iertat
de Dumnezeu, fiindca n-a intarziat „sa se caiasca indoit”’”’. Compunand
psalmii de pocainta §i mai cu seama Psalmul 50, el s-a facut invatatoml
pocainlei, care indeainna pe fiecare sa-§i marturiseasca pacatele §i sa nu
deznadajduiasca de bunavoinfa lui Dumnezeu'®^.
Ninivitenii reprezinta al treilea mare exemplu de cainta'®^. Ace§tia au
adaugat metanoiei postul §i doliul, astfel ca exemplul lor e deosebit de
potrivit in Postul Mare.
Sufletul va gasi prototipuri ale pocainiei sale §i in personajele Noului
Testament: cananeanca , femeia cu scurgere de sange , desfranata,106
vame§ul'°’ sau Petru care, scufundandu-se in apa, a fost m ^tu it de Hristos,
Care i-a intins mana'°*, §i a carui cainia §i lacrimi au fost placute Lui dupa
ce acesta §i-a tagaduit Invaiatorul'®^. Pe calea Postului Mare, §i indeosebi
in Joia Saptamanii a V-a, sufletul recapituleaza, a§adar, toate modelele
scripturistice ale metanoiei §i se straduie§te sa le aplice lui insu§i:
„Ca vame^ul suspin, ca pacatoasa lacrimez, ca talharul strig; «Pomene§te-ma. Indurate!» Ca orbul glasuiesc: «Fiul lui Dumnezeu, deschide-mi ochii sufletului, cei ar§i de rautatea vicleanului in§elator»”"°.

Cain^a e cea mai importanta din virtutile dezvoltate de imnografia Triodului §i constituie aproape intreaga sa substanta. Ea apare ca articularea
mai multor etape: con§tientizarea pacatului, intoarcerea mai intai la sine,
iar mai apoi la Dumnezeu, marturisirea §i iertarea. Dar ea e constituita §i
de un proces de conlucrare intre om, care trebuie sa adauge cainfei asceza,
§i Dumnezeu, a Carui milostivire transcendents poate face ca metanoia
sa apara drept un bar §i drept piscul vietii duhovnice§ti.
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1.5

Strapungerea inimii

Pentru Parinti, plansul (penthos) sau intristarea dupa Dumnezeu se
define§te in principal drept doliul simfit de suflet la pierderea mantuirii
sale\ la izgonirea sa din starea de fericire^. Monahul care s-a angajat pe
calea restaurarii naturii sale trebuie sa amestece aceasta sfanta mahnire in
toate etapele vie|ii sale duhovnice§ti:
„L-a intrebat un frate pe avva Pimen, zicand: Ce voi face pacatelor
mele? I-a zis lui batranul: Cel ce voie§te sa se izbaveasca de pacate,
prin plans se izbavejte, §i cel ce voie§te sa agoniseasca fapte bune,
prin plans le agonise§te. Caci plansul este calea pe care ne-au dat-o
noua Scriptura §i Pariniii no§tri, zicand: «Plange|i!», caci alta cale
decat aceasta nu este”^.
Cain^a — plans — strapungerea inimii
Strapungerea inimii e inseparabil unita de cainia, astfel incat separa^ia
lor e putin artificiala. Lacrimile care insotesc plansul (penthos) sunt pecetea cainiei (metanoia) §i garanpa obiectivitatii ei, astfel incat penthos-ul
a putut fi definit drept „intristarea dupa Dumnezeu nascuta de pocainta”^.
In indemnurile sale la fervoare duhovniceasca^, Triodul adauga intotdeauna cainiei plansul, fiindca lacrimile pocaintei adapa sufletul pentru
a-1 face sa infloreasca toate virtufile.
„Sa nu ma blestemi, Mantuitorule, ca pe smochinul cel neroditor pe
mine pacatosul, ci da-mi iertare adapandu-mi sufletul ani mulii cu
lacrimi de cainta, ca sa-Ti aduc roadele faptelor milostivirii!”^.
Chiar daca socote§te ca nu are puterea sau curajul de a face „roade
vrednice de pocainta” prin asceza §i stSpanirea patimilor, monahul cere
totu§i de la Dumnezeu sa dobandeascS macar „inima in ff^ ta” a profetului
imparat, ca sa-I aduca in chip de jertfa bine-placuta Postul sau Mare^.
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Necesitatea unei strapungeri neincetate
Zdrobirea inimii care aduce cu sine strapungerea nu se limiteaza la
timpurile tari, cum este Postul Mare, ci trebuie sa-1 insoteasca pe cre§tin
pana la moarte; chiar dupa ce i s-au iertat pacatele sale, acesta trebuie
sa-§i planga fecioria pierduta §i cicatricea care ramane chiar §i dupa vindecarea ranii sale*. „Plangeti neincetat” e cuvantul de ordine al ascezei
rasaritene incepand de la Parintii pustiei^. Ca §i rugaciunea, lacrimile
trebuie sa fie neincetate pana in clipa in care parasim aceasta lume pentru
a ne intalni cu Mirele‘°. Toti trebuie sa planga neincetat, dar mai cu seama
cei ce au ales viata singuratica. Lacrimile apar drept semnul distinctiv al
anahoretilor. Prin ele ace§tia au transfigurat cosmosul facand din desert
un nou paradis, cum se canta cu ocazia sarbatorilor sfmtilor ascefi:
„Prin curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului ai lucrat, iar prin
suspinele tale cele din adanc insutit roditoare ai facut ostenelile tale
§i te-ai facut luminator stralucind lumii prin minuni, cuvioase (N), parintele nostru, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele
noastre”".
Rodul pe care-1 produce de§ertul e harul indumnezeitor al virtutii ce
insote§te jertfa de ardere de tot in care fiecare trebuie sa se prefaca pe
sine insu§i prin asceza ?i pocainta. „Curgerile lacrimilor tale au adapat
pustia toata facand-o sa infloreasca pentru noi roadele pocaintei”, se
spune despre Sfanta Maria Egipteanca'^.
Pentru spiritualitatea chinoviala §i liturgica, plansul §i lacrimile nu au
mai putina importanta. Iar in timpul condensat al Postului Mare ascetul
este indemnat neincetat sa practice strapungerea inimii, sau mai exact sa
se roage pentru a o dobandi, pentru a putea inainta pe calea ce duce spre
piscul virtutii. Vremea pocaintei este, a§adar, in chip necesar, vremea
strapungerii'*, de aceea inca de la deschiderea Triodului credinciosul
trebuie sa imite rugaciunea §i suspinele vame^ului, ca sa poata intra in
Postul Mare amestecand in postul sau lacrimile caintei:
„Sosit-a vremea virtutilor, Judecatorul e la u§a, sa nu-L facem sa a§tepte, ci veniti, postind, sa-I aducem lacrimi de strapungere §i faptele
milostivirii strigand: «Am pacatuit mai mult decat nisipul marii, ci,
Tu, Slobozitorule, lasa §i iarta toate tuturor, ca sa dobandim cununa
nestricacioasa!))”*''.
Temei hristologic §i biblic
Strapungerea il urmeaza pe monah in tot Postul Mare, caci fara ea e cu
neputinfS sa ajungem cu vrednicie la contemplarea Patimii facatoare de
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via^a sa ne imbracam, prin urmare, m Hristos „prin al doilea Botez”'^.
Pentru Sfantul loan Scararul legile ascezei sunt deja o participare la
Patima lui Hristos:
„Izvoml apelor lacrimilor se na§te din lemn, adica din rastignirea trupului cu patimile §i poftele lui”'®.
§i aici, ca la toate virtutile pe care le trecem in revista, „viaia in Hristos”
§i alipirea intima de Dumnezeul-om sunt in centrul oricaror biruinte asupra lumii patimilor.
Ca §i in cazul metanoiei, imnografii se complac in a desfa§ura inaintea
credincio§ilor numeroasele §i emotionantele exemple scripturistice de
strapungere a inimii. Ei indragesc indeosebi modelul femeii pacatoase
care a venit sa-L unga pe Hristos cu mir scump in care §i-a amestecat
lacrimile, §tergand picioarele Invatatorului cu parul capului ei. Recunoscandu-§i pacatul §i marturisindu-1 inaintea lui Hristos, fiecare penitent se
intoarce la sine §i nazuie§te spre iertarea pe care a primit-o aceasta:
„Da-mi lacrimi, Dumnezeule, ca oarecand femeii pacatoase, ?i ma invrednice^te a uda picioarele Tale care m-au izbavit din calea ratacirii,
§i sa-Ti aduc mir cu buna-mireasma: viata curata prin pocain|a agonisita, ca §i eu sa aud doritul Tau glas: «Credinta ta te-a mantuit, mergi
inpace!>f U 7
Lacrimile, participare a trupului la cainta
Ar fl cu totul eronat sa vedem in curgerea lacrimilor o expresie sentimentala a cainfei; e vorba mai degraba de o adevarata „teologie a lacri
milor” absolut fundamentala pentru intelegerea spiritualitafii bizantine'*.
Aceste lacrimi duhovnice§ti manifesta participarea trupului la cainta §i
restabilesc unitatea fiintei umane divizata de patimi. In cele din urma nu le
putem intelege sensul decat situandu-le in contextul general al teologiei
transfigurarii §i imparta§irii trupului de indumnezeire, a§a cum a
fost ea exprimata de Sfantul Grigorie Palama cu ocazia polemicii sale cu
umani§tii'®.
„A§a cum orice pacat pe care-1 savar§e§te omul e in afara de trup, in
vreme ce desfranatul pacatuie§te in insu§i trupul sau [/ Co 6, 18],
fiindca intinaciunea vine de la trup, tot a§a §i orice fapta buna pe care
o face omul e in afara de trup, pe cand acela care plange i§i curata
trupul §i sufletul sau; caci venind de sus lacrimile spala §i sfinfesc tot
trupul, spunea un batran”^®.
Dupa Sfantul Andrei Cretanul, metanoia poate fi legata de suflet, iar
penthos-u\ de trup^'. Dar expresia „strapungerea inimii” (katanyxis kar75

diasf^ pe care o folosesc uneori imnografii exprima bine faptul ca din
inima, obar§ia §i centrul fiinjei noastre, |a§nesc lacrimile §i prin ele sufletul §i trupul se reunesc „in inima”. Aceste lacrimi joaca un rol central in
viafa duhovniceasca §i reprezinta criteriul principal al discemamantului.
Astfel, pentru Isaac Sirul, lacrimile sunt „hotarul dintre trupesc §i duhovnicesc”^^.
Puterea lacrimilor duhovnice^ti este redutabila, fiindca manifests intreaga putere curatitoare a pocaintei. Ele sunt „potopul ce cade asupra
pacatului §i cura^irea lumii”^'^. Ele inmoaie asprimea §i insensibilitatea
sufletuluP^ §i din „mima de piatra” fac o „inima de carne”^*. Apele
lacrimilor sting „cuptonil patimilor”^’ §i au chiar puterea uimitoare §i
paradoxala de a stinge pana §i focul gheenei: „Sa stingem prin scurgerile
lacrimilor vapaia cea nestinsa” se canta de exemplu in Saptamana a Ill-a
a Postului Mare 28
Lacrimile §i al „doilea Botez”
Pentru a ne curati de lepra pacatului, trebuie sa ne cufundam in baia
lacrimilor^^. Analogia intre apa scaldatorii baptismale §i apa lacrimilor
s-a impus intotdeauna autorilor duhovnice§ti, pe urmele carora Triodul
ne invata ca prin curafirea de pacatele savar§ite dupa Botez, lacrimile ne
fac sa regasim curatia pe care o are neofitul ie§ind de apa Botezului, §i
spala haina de lumina pe care acesta a imbracat-o atunci:
„Cu tina mi-am amestecat mintea, eu, ticalosul. Ci spala-mS, Stapane,
in baia lacrimilor mele, ma rog Tie, alba ca zapada facand haina trupului meu!”^°.
Strapungerea ca §i cainta e o restaurare a harului Botezului. Dar mai
exact decat aceasta, ea este un adevarat al „doilea Botez”, un „Botez al
lacrimilor” indispensabil mantuirii^'.
„De§i cuvantul e indraznej, izvorul lacrimilor duhovnice§ti e mai mare
decat Botezul. Deoarece acela ne cura|e§te de pacatele noastre de mai
inainte, iar acesta, de cele de dupa aceea. §i primindu-1 pe acela tod
pe cand eram prunci, ne-am intinat dupa aceea; prin acesta insa 1-am
curafit §i pe acela. Daca [al doilea Botez] acesta nu s-ar fi daruit de
Dumnezeu oamenilor din iubire de oameni, cu adevarat rari ar fi cei ce
se mantuiesc”^^.
Dupa Sfantul Grigorie Teologul, acesta al doilea Botez al lacrimilor e
mult mai greu decat cel dintai §i poate fi dobandit numai cu pretul unui
adevarat martiriu: prin asceza §i pocain]a^^. Dar pentru autorii duhovnice§ti bizantini ulteriori el s-a afirmat drept adevaratul Botez, primul Botez
nefiind decat arvuna lui §i la care trebuie sa ajungem neaparaL"*. Pentru
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Sfantul Simeon Noul Teolog, de exemplu, numai in lacrimi dobandim
efectiv pe Duhul Sfant §i luminarea ultima:
„In primul Botez apa e simbolul lacrimilor, iar untdelemnul Ungerii
preinchipuie ungerea launtrica a Duhului; dar al doilea Botez nu mai e
preinchipuirea adevarului, e adevarul insu§i”^^
Lacrimile §i suspinele unei inimi infrante unite cu smerenia ne fac sa
ajungem, ca §i vamejul, la milostivirea lui Dumnezeu:
„Ca vame§ul suspin §i cu tanguiri neincetate ma apropii acum, Doamne,
de milostivirea Ta. Miluie§te-ma §i pe mine, cel ce imi petrec acum
via|a intru smerenie!”^®.
Aceasta adevarata „apa vie” in care se scalda nu numai fata, dar §i faptura intreaga a credinciosului, ii asigma ungerea imparateasca ca unui nou
David^^ §i ii deschide cerul^*. Ca §i cainta, strapungerea e o inviere duhovniceasca^®, un Pa§te tainic care ne face „sa trecem de la pamant la cer”''“
ramanand in aceasta lume. „Dumnezeiasca lumina a strapungerii”"" care
straluce§te din fata scaldata de lacrimi a ascetului e, a§adar, o anticipare a
luminii §i bucuriei pe care o va cunoa§te cand va praznui, impreuna cu
ingerii §i sfintii, Pa§tele ve§niciei.
Doua feluri de lacrimi
In principal, de la Sfantul Isaac Siinl incoace, autorii duhovnice§ti dis
ting doua trepte in strapungerea inimii, a§a cum o fac §i pentru celelalte
virtufi pe care le-am studiat"*^.
„Intre lacrimi unele sunt arzatoare, iar altele care ingra§a. Toate lacri
mile, care vin din cainta §i mahnirea inimii §i care curg din pricina
pacatelor, usca trupul §i-l ard [...]. La aceste lacrimi ajunge in chip
necesar orice om §i prin ele i se deschide o u§a spre cea de-a doua
treapta care e mult mai aleasa: fiind semnul primirii milostivirii. Care
e [acest semn]? Lacrimile care fa§nesc din cuno§tin|a ingra§a trupul §i,
curgand de la ele insele, nu e in ele nici o sila, ba chiar ingra§a trupul
§i chipul fefei se preschimba [...]. Ele se revarsa pe toata fa|a in tScerea
gandurilor. Trupul prime§te un fel de hrana §i veselia se intipare§te pe
fa^a...”''^
Pe prima treapta a „lacrimilor ascetice”, strapungerea tine de frica lui
Dumnezeu, iar lacrimile mijlocesc pentru penitent ca el sa fie izbavit de
pedeapsa^'"*. Legate de ostenelile „faptuirii”, ele sting irascibilitatea {thymos), aduc blandefea §i fac ca monahul sa inainteze cu ravna pe calea
implinirii poruncilor'*^ Lacrimile celei de-a doua trepte, lacrimile iubirii
§i bucuriei''®, nu mai depind de eforturile o m uluf'. Ele sunt provocate
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de Dumnezeu fara osteneala §i m mod imprevizibil"'®. Aceste lacrimi
„duhovnice§ti” sau luminoase inso|esc treapta superioara a smereniei sau
„smerenia dumnezeiasca” incununeaza via|a duhovniceasca. Acest dar
e foarte rar pur gratuit, de aceea era inutil ca el sa fie menfionat in
cateheza duhovniceasca a Triodului, legata in chip esen|ial de „treapta
faptuirii”. Imnografii no$tri urmeaza, a§adar, tradifia duhovniceasca cea
mai veche, cea a Parinfilor pustiei, care ramane §i ea extrem de discreta
in ce prive§te darul lacrimilor superioare'^®, preferand sa insiste asupra
stransei legaturi intre cainta ?i strapungere pe treapta lor ascetica.
Darul lacrimilor in Triod
Nofiunea „darului lacrimilor” a putut fi aplicata insa §i strapungerii
concepute ca efect al harului dumnezeiesc in cei aflati pe prima treapta a
plansului: potrivit principiului general ca omul nu poate face nici un bine
fara a-1 primi de la obar^ia binelui. De aceea, in mod mai radical decat
pentru cainta, Triodul socote§te plansul (penthos) drept un dar dumneze
iesc pe care numai Hristos il poate acorda.
„Cu izvoarele milostivirii Tale, Indurate, cura|e§te-mi inima mea cea
intinata de mu§carea pacatului; §i ma invrednice§te, Hristoase lisuse, a
izvori rauri de strapungere \potamous kanyxeos pegazein
Atunci cand se cufunda ca §i Petra in oceanul pacatelor sale, pacatosul II
roaga pe Hristos sa-i intinda mana ca sa-1 ridice la lumina strapungerii^*.
Pentru Triod, plansul are un temei esential hristologic. El nu este cu
putinfa decat ca o consecinfa a Economiei care a culminat in Patima.
Potrivit unei imagini sugestive, „izvoral lacrimilor”^^ a curs din coasta
strapunsa a lui Hristos pe Grace, facand sa infloreasca viata ?i deschizand
astfel calea restaurarii tuturor celor al caror suflet e secatuit de pacat^^.
in alte texte, curatindu-se mai inainte in baia lacrimilor sale, ascetul se va
invrednici sa participe duhovnice§te la „Spalarea picioarelor” din Joia
Mare §i sa contemple astfel adevarata inviere^"*.
Ca §i oricare alta virtute, plansul {penthos) rezulta dintr-un proces
sinergic. Fiindca harul strapungerii nu e acordat decat pe masura liberei
colaborari a omului prin ostenelile ascetice ale Postului Mare cu lucrarea
dumnezeiasca, cu planul mantuitor al lui Dumnezeu in ce ne prive§te:
„Cel ce ne-ai dat vremea postului ca sa ne intoarcem §i sa nu pierim,
Cuvinte al lui Dumnezeu, invrednice§te-ne pe toti sa ne facem bineplacuti Tie §i cu strapungere fierbinte [therme katanyxei] sa-Ti slujim,
Hristoase, ca femeia pacatoasa cea infeleapta, care pentru mir §i pentru
varsarea lacrimilor celor fierbinti oarecand a dobandit iertare de
gre§eli”^^.
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Pentru autorii no§tri, virtufile viefii „practice” nu se inlanfuie mtr-o
ordine necesara ?i o succesiune liniara, metanoia nu preceda cu necesitate strapungerea, a§a cum smerenia are privilegiul exclusiv de a fi intaia
virtute. Dar, potrivit punctului de vedere adoptat asupra progresului duhovnicesc, Parinfii §i autorii Triodului vor putea modifica ordinea enumerarii afirmand despre mai multe virtufi ca sunt puncte de plecare sau, din
contra, culmea vietii duhovnice§ti, fara ca aceasta sa fie o contradictie.
De exemplu, in vreme ce ni se spunea ca lacrimile vin din cainfa, anumite
cantari din Triod il indeamna pe penitent sa-L roage pe Hristos sa-i dea
mai intai harul strapungerii, ca sa se poata cai §i pregati cu vrednicie
pentru luminarea pascala.
„Izvorule al milostivirii, da-mi acum strapungere §i suspine, ca sa-mi
plang noianul cel fara de margini al rautafilor mele!”^®.
Prima treapta a lacrimilor, „lacrimile ascetice”, va putea fi privita §i
drept o imagine a treptei superioare a plansului §i o anticipare a bucuriei
ve?nice a celor ale§i. intr-adevar, pe toate treptele, strapungerea se dovede§te inseparabila de bucuria eshatologica, in a§a fel incat nu i se pot
acorda decat denumiri antinomice, de exemplu „plans facator de bucurie”
{charopoios penthos) sau „strapungere bucuroasa-trista” (charmolype
katanyxisf^.
Jalonand cu lacrimi calea Postului Mare, monahul va ajunge la bucuria
Pa§telui. Sau, mai bine zis, traind toate zilele in aceasta stare de „dureroasa bucurie”, el va destrama haina de doliu a naturii umane cazute pentru
a imbraca ve^mantul dumnezeiesc al „adevaratilor cre?tini”^* §i a celebra
astfel intreg Postul Mare ca pe un Pa§te neintrerupt, dupa cum spune
Sfantul loan Scararul:
„Cel ce inainteaza spre Dumnezeu intr-o strapungere neincetata nu
inceteaza sa praznuiasca fiecare zi ca pe o sarbatoare”^^.
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Concluzia Vhrtii I

Virtutile pe care le-am analizat reprezinta principalele teme ale catehezei iranologice a Triodului. Rapidul lor studiu ne-a permis sa ne apropiem de ceea ce poate insemna „modul pocaintei”: acest non mod de via^a
central pe intoarcere §i „rastumarea” conduitei. Id ?i colo se pot gasi
mentionarile altor virtuti, ca de exemplu iertarea ocarilor, blandefea, fecioria“ , grija de a nu sminti pe aproapele®' §i, mai cu seama, lepadarea care
e insa§i obar§ia ascezei®^. Caci, in definitiv, pentru a tamadui sufletul intinat de pacat®^, trebuie practicate simultan toate poruncile §i toate virtufile.
„Treime sfanta §i inchinata, paze§te-ne intregi §i fara pata pe noi, cei
ce savar§im acum postul celei de-a treia saptamani, ca sa trecem cu
vrednicie §i celalalt care urmeaza §i sa savar§im toate poruncile Tale,
ca a§a urmand, sa ajungem astfel fara osanda a vedea slavita Inviere
aducandu-Ti cantare de lauda!”^.
Astfel, in practica virtufile nu pot fi realizate independent una de cealalta. „A w a loan [Colov] a spus: Vreau ca omul sa aiba o particica din
toate virtufile”^^. Dand in timpul Postului Mare rolul principal cainfei §i
postului, pentru a ajunge la Pa§te trebuie sa desfa§uram toate virtufile
deopotriva.
„Cuvinte, Care ai fost intins pe Cruce, adunand cele ce erau departate
de la Tine, inalfand gandul meu din gunoiul patimilor, cu tot felul de
virtufi imboga|e§te-l dand inimii mele frica de Tine cea preacurata §i
sufletului meu dragostea cea desavar?ita, care ma desparte de dragostea cea trupeasca; ca sa plac Tie in aceste zile prin post, prin rugaciune
§i cerere, §i sa vad in chip luminos ziua invierii Tale, primind mare
mila Ta’,66
A§a cum s-a vazut cu fiecare din virtufile principale ale catehezei Tri
odului, practica acestora, ce ingaduie inaltarea omului cazut §i curatirea
sa inainte de participarea tainica la Patima-inviere, nu e cu putinfa decat
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pentru ca Economia lui Hristos e deja realizata. Crucea e principiul
nemijlocit al virtutilor §i, invers, toate virtutile converg in participarea
mistica a celui ce le practica la Patima lui Hristos®^. in Hristos §i indeosebi in Crucea Sa sunt concentrate §i aduse la desavar§irea lor toate
virtu|ile, caci, „fiinta tuturor virtutilor e Domnul nostru lisus Hristos
insu?i”, spunea Sfantul Maxim Marturisitoruf Astfel, scopul principal al
catehezei Triodului e acela de a arata ca pentru a ne pregati cu vrednicie
de Pa§tele duhovnicesc §i de comuniunea integrala cu Hristos Cel inviat,
trebuie, a§a cum spune Sfantul Grigorie din Nazianz cu referire la Pa§tele
iudaic, sa stropim cu sangele Mielului usciorii porfilor faptuirii, pentru
ca acestea sa se poata deschide la mi§carile contemplatiei®^. Virtufile,
cum sunt cainta, gandul la moarte, smerenia, blandetea etc. au, a§adar, o
natura profund mistagogica facandu-1 pe credincios sa patrunda inca din
timpul celor 40 de zile ale Postului Mare in taina unirii intime cu Hristos
§i dau deja catehezei caracterul unui al „doilea Botez”.

81

Partea a Il-a

Caile restaurarii:
asceza §i rugaciunea
Studiul Typikon-uhxi

II.A

II. A. 1

Postul §i infranarea
Asceza

cult

Influenta decisiva a monahismului in istoria constituirii Triodului (ca
in intregul cult bizantin de altfel) evidenliaza un punct central; imposibilitatea radicals a separarii cultului de asceza. Desigur, sarbatorile bizantine debordeazS de luminS teofanica §i ceea ce §tim despre a§a-numitul
oficiu asmatikos [cantat] al catedralei Sfanta Sofia atesta dominanta pascala a cultului la Constantinopol. Dar dezvoltarile ulterioare ale tradi^iei
liturgice vor evidenfia invafatura potrivit careia nu putem ajunge la Inviere
decat trecand mai inainte prin Cruce: „CSci prin Cruce a venit bucurie la
toata lumea”’, spune rugSciunea Ceasurilor Pa^telui repetata in toate
duminicile de peste an dupa lectura Evangheliei Invierii ?i inainte de
canonul celor 9 ode.
Fara asceza, adica fara cura^irea persoanei prin lupta impotriva patimilor §i prin rastignirea duhovniceasca, bucuria sarbatorilor ar ramane
lumeasca, n-ar putea fi intemeiata pe bucuria ve§nica a celor ce au trecut
„de la moarte la viafa”. A separa studiul cultului de ansamblul traditiei
ascetice ortodoxe ar insemna, a§adar, a opera o primejdioasa abstrac^ie
care, mai cu seama in cazul Triodului, ar risca sa ne faca sa pierdem
esentialul: legatura imnografiei §i a ciclului sarbatorilor cu typikon-u\ §i
prescripiiile monahale.
De altfel, pentru tradilia ortodoxa, viafa ascetica nu e decat prelungirea vielii primite in Sfintele Taine^. Monahul e un adevarat preot al unei
liturghii mistice. In sanctuarul inimii sale, el ii aduce lui Dumnezeu ,jertfe
de buna-mireasma” : posturile, privegherile §i psalmodiile, pentru a se
imparta?i de Duhul Sfant^. Scopul monahului e de a fi un model, o icoana
a vielii creatine §i, pentru aceasta, el trebuie sa se transforme radical
intr-o fiin^a liturgica: „Misterul liturgic (preamarirea lui Dumnezeu §i
sfintirea creaturii in moartea-inviere a lui Hristos) e asumat de monah
drept con^inut al vietii sale §i model radical al contemplaliei lui”"^. Ie§ind
din biserica, el continua singur in chilie aceea§i liturghie ca aceea a
intregii Biserici. Prin pravila sa privata §i rugaciunea sa interioara, el intra
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in „taina” adevaratei Biserici, se face contemporan cu apostolii §i mucenicii concetatean cu ingerii. „Monah este cel desparfit de tot §i unit cu
toti”, invata aw a Evagrie^. „Canonul” de rugaciune privat e, de altfel,
adesea codificat ?i indicat in urma oficiilor comunitare in a§a-numitele
typika liturgico-monahale, ca, de pilda, in acela al manastirii Evergetis din
Constantinopol®. Typikon-u\ Sfantului Sava cel Sfintit precizeaza care anume trebuie sa fie ocupafiile eelor ee doresc sa ramana in ehilie: munca
manuals, leetura, recitarea psalmilor, lasand precizarea exacts a folosirii
timpului pe seama discemSmantului celui mai mare^.
DupS un typikon studit rus, monahii trebuie sS implineaseS trei funetii
liturgice: preamSrirea lui Dumnezeu prin slujbele din bisericS §i din chilie, adoratia Lui prin rugSciunea curatS, §i lauda Lui prin ascultarea §i
lepSdarea cotidianS de voia proprie*.
InsS^i structura materials a mSnSstirii e randuitS in intregime in vederea rugSeiunii. E o veritabilS „liturghie in piatrS”’: „MSnSstirea e sSla§ul
Duhului Sfant §i in ea sufietele sfintilor pSrinfi impreunS cu cetele ingerilor lovesc zi §i noapte chimvalele corurilor lor cantand Dumnezeirii
Intreit-ipostatice cantarea intreit-sfantS [Trisaghionul]”'”.
Pe de alts parte, pentru a nu rSstSlmSei funetia reals a regulilor ce vor
fi mentionate in paginile ee urmeazS, trebuie remarcat cS in traditia ortodoxS typikon-u\ nu are valoarea unei simple colectii de rubric!, ci e mai
degrabs garan^ia §i mSrturia tradi^iei vii. „Aici — spune preotul Alexander
Schmemaim — a ascuns odinioarS Biserica comorile iubirii de infelepeiune §i ale cunoa§terii ei practice a lui Dumnezeu”". De exemplu, prescriptiile pe care le dS typikon-ul eu privire la post sunt privite mai putin
ca ni§te reguli rigide cat ca ni§te instrumente ale unei adevSrate „§tiinte
duhovnice?ti”, §tiinfS care pare de altfel cu atat mai venerabilS, cu cat
leetura vie^ii sfintilor sau a scrierilor filocalice ii confirms eficacitatea
§i-i angajeazS pe credincio§i in practica ei liberS, farS fi fost constran§i in
vreun fel la aceasta.
Vom vedea in paginile ce urmeazS eS funetia typikon-ului posturilor §i
slujbelor din timpul slujbelor Postului Mare eonstS toemai in stabilirea in
practicS a „modului pocSintei”. Acest nou mod de existenfS potrivit virtu|ii, pe care rapidul studiu al temelor catehezei imnografice ne-a permis
sS-1 definim ca un timp al purifieSrii §i mortifieSrii patimilor in a^teptarea
invierii spre nepStimire, este deja un timp pascal, in care invierea e in
seeret prezentS in bueuria pe care o oferS lacrimile cSintei, in ciclul cotidian
al slujbelor, in sanul fieeSreia dintre ele §i in postul insu§i. Astfel cS
asceza §i bueuria nu pot fi separate, fiindcS virtutea e ?i ea un act divinouman.
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I1.A.2

Infranarea

Am vazut mai sus ca patima se define^te drept un ata§ament „irational”
fata de trup'^. Nu ca acesta ar fi rau prin fire, dar el a fost creat pentru a
sluji sufletul, iar nu pentru a-i impune legea sa. Patima sau, mai exact
aici, neinfranarea (akrasia) e o rastumare a ierarhiei §i ordinii naturale
sau fire§ti a lucrurilor. Pentru a restaura natura sau firea lui Adam va trebui, a§adar, neaparat regasita aceasta ordine naturala a supunerii trupului
fata de suflet. Acesta e §i scopul exercifiilor ascetice ale Postului Mare:
sa impuna treptat trupului dominalia sufletului, sa smereasca trupul pen
tru a-1 elibera din sclavia patimilor „infranand mi§carile camii” prin
ratiune (adica prin regulile ascetice transmise de tradifie).
„Fara asceza §i fara o stricta infranare — spune Sfantul Maxim Marturisitorul — e cu neputinta celui ce se nevoie§te in evlavie sa subjuge
patimile camii' >15
Caci „trupul prospera in masura in care sufletul slabe§te §i sufletul
prospera in masura in care tmpul slabe§te”’®. Asceza este calea prin care
revenim in raiul inchis de Adam*^, dar ea este o cale lunga ?i dificila care
cere §tiin|a §i rabdare in osteneli. Dat fiind ca munca a devenit legea
umanita|ii cazute {Fc 3, 17) §i chiar ?i cei care vor sa traiasca potrivit
lumii trebuie sa se osteneasca in cursa lor spre placeri, cu atat mai mult
„munca duhovniceasca” cere sudori pentm a putea dobandi odihna in lumea de dincolo'*. Dupa Triod, pentru a ajunge la aceasta odihna, trebuie
sa „rastignim” aici duhovnice§te trupul §i patimile lui ca sa bimim impreuna cu Hristos asupra legii morfii inscrise in tmp.
„Sa ne rastignim madularele prin infranare, sa fim treji intm mgaciuni,
precum este sens [1 Ptr 4, 7], §i sa vietaim pe urmele Celui ce a patimit
§i patimile le-a omorat”'^.
Asceza cre§tina ramane profund hristologica, iar finalitatea ei e de a-1
face pe credincios sa intre in „via|a in Hristos”. Potrivit Sfantului Maxim,
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Hristos a rastumat §i zdrobit prin Economia Sa cercul infernal al placerii
§i durerii de care era inlanUiit omul de la Adam incoace. Dat fiind cS
omul a fost condamnat la moarte §i stricaciune din pricina unei placeri
nedrepte, el a revenit la viata adevarata §i s-a putut inal|a spre indumnezeire prin Hristos Care a luat asupra Sa de bunavoie durerea §i moartea
pentru a deschide astfel umanita^ii calea adevaratei plSceri, duhovniceasca
§i ve§nica. A§a cum s-a remarcat adesea, Pa§tele marcheaza o veritabila
„rastumare a polilor” existen^ei: gra^ie Invierii, durerea a incetat de a
mai fi consecin^a pScatului §i semnul distinctiv al condamnarii, pentru a
deveni principiul fericirii in asceza liber consimlita.
„Cand Adam a incalcat porunca dumnezeiasca, placerea a devenit
obar§ia na?terii oamenilor §i durerea capatul lor, caci prin placere vine
saman^a ?i prin durere moartea. Dar Hristos, facandu-Se ascultator, a
dat oamenilor o alta na§tere, duhovniceasca, a carei obar§ie e durerea
ostenelilor virtulii, iar capat placerea ?i odihna. De aceea, vrand sa se
intrupeze, nu S-a nascut dupa sSmanla, caci n-a indurat moartea care
vine prin durere ca o pedeapsa a placerii, ci pentru noi, cei osandifi,
ca moartea Sa sa se faca moartea mor^ii noastre §i sa lucreze nemurirea <,20
Supunand trupul, infranarea u?ureaza sufletul, il elibereaza de obstacolele care stau in calea lui §i ii da aripi pentru a putea urea la cer prin
rugaciune^'. FiindcS asceza e u§a contemplaiiei, iar imnografii Triodului,
credincio^i tradijiei duhovnice§ti, nu separS niciodata „faptuirea” (praktike)
de „contemplaiie” {theoria).
„Privegheaza, suflete al meu, ?i te fa putemic ca marele intre patriarhi
[lacob], ca sa dobande§ti faptuirea impreuna cu cuno§tin|a \praxin meta gnoseos], ca sa te fad minte vazatoare de Dumnezeu [nous horon
Theon, etimologia cuvantului Israel = barbatul care vede pe Dumne
zeu], sa ajungi prin contemplalie in intunericul nepatruns [ton adyton
gnophon en theoria'] §i sa te faci negufator bogat [cf Mt 13, 45]”^^.
Ascetul nu „ucide trupul”^^, ci se straduie§te sa converteasca puterea
doriniei inlanpiite de trup §i de pamant in putere a doriniei intoarsa spre
Dumnezeu §i spre cer.
,A^jadar, pentru ca sufletul nostm sa priveasca cat mai liber §i neimpiedicat spre placerea dumnezeiasca §i fericita, el nu se va mai intoarce
spre nici un lucru pamantesc, nici nu va mai lua parte la placerile vietii
obi?nuite, ci va transfera puterea dragostei sale [erotica] de la lucrurile
trupe§ti spre contempla[ia inteligibila §i imateriala a Binelui”^"'.
Ascetii luafi de acum inainte drept modele ale efortului spiritual al
Postului Mare au realizat in chip desavar§it aceasta cale a restaurarii
„asemanarii” cu Dumnezeu unind asceza §i contemplatia.
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„Sufletul cel dupa chipul [to k a t’eikona] [lui Dumnezeu] ferindu-1
nevatamat, mintea prin nevointa facand-o stapana [noun hegemona\
peste patimile cele pierzatoare, a|i urcat pe cat a fost cu putinfa la
dupa asemdnarea [eis to kat’homoiosin] [cu Dumnezeu].
Caci viteje§te siluindu-va flrea [ten physin ekbiasamenoi], v-a^i
nevoit sa supunefi ce e mai rau la ce e mai bun tnipul sd-l facefi rob
duhului. Pentru aceasta, siha§trilor, v-a[i aratat maifimea vie[uirii
monahice?ti, cetateni [polistai] ai pustiei, alergatori iscusi]i §i dreptare
adevSrate ale virtutilor.
§i acum, preacuvio§ilor, oglinzile fiind sfSramate, vede[i curat
[epopteuete] in ceruri Sfanta Treime, rugandu-va nemijlocit pentru cei
ce cu credinta §i cu dragoste va cinstesc pe voi”^^.
Daca pentru Sfantul loan Scararul asceza e o „siia necontenita a firii”^*,
aceasta nu trebuie infeleasa ca o ordine „supranaturaia” impusa naturii
umane. Ea nu adauga nimic „chipului”, ci corecteaza numai inclinarea
spre patima pe care stricadunea mo§tenita de la Adam iubirea pentru
trup i-au impus-o impotriva naturii sale (para physin). Asceza asociata
cu metanoia restaureaza persoana umana in integritatea ei, in elanul ei
dinamic spre dobandirea asemanarii (indumnezeirii) §i, cura[indu-se de
patimile ei, face ca virtu[ile sa apara de la ele insele. Cad, potrivit Sfantului Maxim Marturisitorul, „virtu[ile sunt naturale”:
„Dorin[a §i ostenelile ce urmeaza s-au adaugat in cei iubitori de virtute
numai spre departarea in§eiaciunii ce se introduce prin simturi in
suflet, iar nu pentru a introduce virtu[ile ca pe ceva nou, din afara.
Caci ele sunt in noi din crea]ie. De aceea, indata ce se inlatura pe
deplin in§elaciunea, sufletul arata stralucirea virtu[ii [tes kata physin
aretes]. Caci cel ce nu e fara minte e cuminte, §i cel nefricos sau cutezator e barbatesc; cel nedesfranat e inffanat; cel ce nu este nedrept e
drept. Ra[iunea cea dupa fire e cuminienia; judecata are in sine dreptatea;
irascibilitatea are in sine barbajia; pofta are in sine cumpatarea. Deci
prin iniaturarea celor contrare naturii [para physin] se instapanesc §i
straiucesc cele conforme naturii [kata physin], precum prin §tergerea
ruginii straluce?te luciul §i claritatea cea naturaia a fierului”^’.
Asceza face sa patrunda cu forfa legea naturii (a ra]:iunii) in trupul
marcat de „legea morjii” ?i-l face astfel sa regaseasca sim[ul ordinii §i al
frumuse[ii crea]iei. Randuita in vederea contempla[iei, asceza reune§te
sufletul §i trupul in inima, sediul min[ii (nous), pentru ca faptura, regasindu-?i de acum inainte unitatea, sa urce spre Dumnezeu, sa primeasca
harul indumnezeitor „potrivit naturii ei” §i „sa invie inainte de inviere”^®.
Daca asceza n-ar fi legata de cura^ire ?i de pocain^a, n-ar putea exista
participare a trupului la mantuire §i, prin urmare, nici concep[ie ortodoxa
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despre Intrupare. Caci „cre§tinismul este — spune preotul Pavel Florenski
— religia trupului sfant”^^.
in cadrul tipologiei tripartite a sufletului pe care Parintii au preluat-o
din filozofia greaca, functia ascezei este de a restabili armonia celor trei
puteri^”, men|inand partea pasionala a sufletului sub controlul puterii rafionale^'. Fiecareia dintre puterile sufletului ii va corespunde, a^adar, o
ascezS fizica:
„infraneaza irascibilitatea [to thymikon] sufletului prin iubire, ve§teje§te partea ta poftitoare [to epithymetikon] prin infranare [enkrateia]-,
inaripeaza partea lui rafionala [to logikon] prin rugaciune; §i lumina
minfii nu se va intuneca niciodata”^^.
infranarea {enkrateia), pe care am putea-o traduce §i prin „stapanire
de sine” pentru a evita conotatiile „temperan|ei”, este, a§adar, asceza ce
corespunde poftei sau dorinfei. Un tratat atribuit lui Aristotel o definea
drept „virtute a poftei concupiscente care inhiba prin rafionament dorinta
ce se avanta spre placerile josnice”^^. Dar dorinfa comporta §i ea doua
obiecte sau doua puteri distincte. Una e pofta sexuala, naturala §i necesara,
care, atunci cand nu mai e reglementata de ratiune, devine desfranare
(porneia), patima care e biruita de virtutea cuminteniei {sophrosyne)^^
sau curafiei (agneia). Cea de-a doua putere a dorintei este foamea, natu
rala §i necesara, care, atunci cand scapa rafiunii, devine lacomie a pantecelui igastrimargia), §i careia i se opune infranarea {enkrateia) in sensul
restrans al termenului^^. Astfel incat, potrivit acestei perspective mai pre
cise, enkrateia e virtutea care supune revolta pantecelui in principal prin
intermediul postului.
Acest ultim punct de vedere a fost adoptat de autorii Triodului pentru
care cel mai adesea termenii nesteia (post) §i enkrateia (infranare) sunt
sinonimi. Nu este insa cazul sa cautam in Triod o stricta rationalizare a
terminologiei duhovnice^ti. Imnografii §i autorii duhovnice§ti utilizeaza
un vocabular adesea fluctuant §i, potrivit punctului de vedere pe care-1
adopta, termenul enkrateia va insemna pur §i simplu postal sau, alteori,
ansamblul practicilor ascetice aplicate partii irationale a sufletului^®.
Viata crejtina e o lupta de dimensiuni cosmice impotriva puterilor
demonice §i patimilor^^, iar faptal ca suntem atacati este el insu§i o dovada ca ne-am angajat pe calea cea buna §i ca luptam deja^*. Cu cat credinciosul va inainta in asceza §i curatire de patimi, cu atat lupta va ft mai
incr^cenata §i sugestiile demonilor mai derutante §i perverse. Ce interes
ar avea oare sa ispiteasca pe cineva care cade cu u§urinta in pacate §i
patimi^’? Postal Mare e tocmai perioada anului in care luptele duhovnice§ti se intensifica. El este socotit de imnograf drept timpul prin excelenta
al luptei ?i momental prielnic pentru a birui asupra demonilor.
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„A§a trebuie sa fie monahul: dezbracat de orice materie a acestei lumi
§i rastignit. In luptele sale, atletul lupta cu pumnii, in ganduri monahul
i§i intinde bra^ele spre cer in semnul crucii chemand pe Dumnezeu.
Atletul sta gol pentru a lupta, monahul sta gol ?i liber de orice materie,
uns cu untdelemn §i invatat de povajuitorul sau felul in care trebuie sa
lupte. A§a ne conduce spre biruinta Dumnezeu”"^®.
Cele 40 de zile ale Postului Mare sunt comparate cu un stadion, „dumnezeiescul stadion al infranarii”'^', spre care atlefii duhovnice§ti se grabesc sa alerge cu bucurie'^^ imbracand panoplia virtufilor:
„Stadionul virtutilor s-a deschis \to stadio ton areton eneoktai]! Cei ce
voifi sa va intreceti [athlesai] intrafi, incingandu-va cu nevoin^a cea
buna a Postului! Caci cei ce se intrec dupa lege, dupa dreptate se ?i
incununeaza. Luand deci toate armele Crucii, sa ne luptam impotriva
vrajma§ului, ca un zid nestricat tinand credinta, ca o plato§a rugaciunea, iar ca un coif milostenia. In loc de sabie, sa finem postul care taie
toata rautatea de la inima. Cel ce face acestea va primi cununa cea
adevarata de la imparatul tuturor, Hristos, in Ziua Judecatii”'*^.
Postul este, a§adar, arma principals care va ingadui ascetului sa biruie
asupra patimilor §i demonilor ca sa ajunga triumfator in pragul Saptamanii Mari'*"'.
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I I .A .3

Postal

Introducerea noastra a aratat rapid cS perioada Postului Mare s-a constituit in exclusivitate in funcfie de postul pregatitor in vederea Pajtelui.
Acesta a ramas elementul esential al convertirii §i al efortului ascetic
intreprins in timpul celor 40 de zile, de aceea canoanele sinoadelor il fac
obligatoriu pentru toti"^^. Ulterior s-a adaugat o serie de alte prescrip^ii
disciplinare impuse de atmosfera de doliu §i penitenfa legata de aceasta
perioada, ca, de pilda, interdictia de a se celebra Liturghia euharistica''®,
sarbatorile sfintilor'^’, casatoriile^*, aniversarile, botezurile"*® §i hirotonia^®,
proscrierea relafiilor sexuale^’ §i a bailor^^ iar, pentru monahi, interdictia
de a ie§i din manastirea lor in tot Postul Mare „ca staruinfa lor in rugaciune sa nu se risipeasca”^^. Dar toate aceste legi nu sunt in fond decat
consecinte naturale ale tinerii postului care exclude orice solemnitaii
exterioare, pentru a concentra foriele cre§tinilor asupra lor in^i^i.
Postul a dobandit o asemenea importania incat termenul nesteia inseamna atat postul ca exerciiiu ascetic de stapanire a pantecelui, cat §i
perioada Postului Mare numita ea insa§i „dumnezeiasca vreme a infranarii” {ho tes enkrateias theios kairos)5 4 sau „fericita vreme a postului”
{ho makarios chronos tes nesteiasf^
Caderea, rupturS a postului
Prima poruncS data lui Adam in rai a fost aceea de „a pazi postul”,
adica de a-§i stapSni pofta nemancand din pomul cuno§tin|ei binelui §i
raului^*. La sugestia ?arpelui §i la indemnul Evei, el a incaicat singura
limita care i-a fost impusa de Dumnezeu devenind victima lacomiei;5 8
A fost atunci izgonit din rai de amaraciunea aceluiaji fruct care nu-i era
necesar §i de care abuzase^®:
„Lapadat a fost Adam din raiul desfatarii prin mancarea cea amara,
nepazind prin neinfranare porunca Stapanului §i a fost osandit sa lu92

creze pamantul din care a fost luat §i cu multe sudori sa-§i manance
pamea sa .
A•
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Daca Adam ar fi postit Eva ar fi rezistat lacomiei, ei n-ar fi fost
izgoni^i din rai §i moartea n-ar fi intrat in lume®*. Acum insa, a§ezat la
poarta raiului, el se caie§te, dar prea tarziu, pentru a nu fi postit la timp“ .
„Vestirea postului sa 0 primim cu bucurie, ca de 1-ar fi pazit stramo§ul, n-ar fi suferit caderea din Eden. Ca frumos era la vedere, dar nu la
mancai’e, rodul care m-a omorat. Sa nu ne lasam furafi de eele vazute,
nici sa se indulceasca gatlejul nostru cu bucate scumpe, care dupa
mancarea lor sunt fara de cinste. Sa fugim de neinfi'anare [akrasia] §i
sa nu ne supunem patimilor care vin din saturare”®.
Postal, intoarcere in rai
Pentru ca lacomia ne-a facut sa ie§im din rai, antidotul ei, postul, ne va
face ca revenim in el.
„Surghiunit a fost Adam, scos din rai pentru neascultare \parakoe], §i
a fost lepadat de la desfatare, amagit fiind de vorbele femeii, §i gol a
§ezut in preajma locului, tanguindu-se §i zicand: Vai mie! Deci sa ne
sarguim to|i sa primim vremea postului ascultdnd [hypakouontes] de
predaniile Evangheliei; ca printr-insele sa ne facem placu^i lui Hristos
§i sa dobandim iara§i saia§luirea raiului”®"^.
Postul este o „nimicire a morfii”®^ care a fost consecinia pacatului.
Omul care poste§te scapa, desigur intr-un mod inca relativ, legilor lumii
cazute. El rupe cercul infernal al dialecticii poftei §i placerii, al foamei
§i saturarii, indreptandu-§i dorin^a spre contemplarea realitaiilor cere§ti.
A§a cum fecioria e o imagine a viefii ingere§ti §i o restaurare a nevinovaliei §i nepatimirii lui Adam®®, tot a§a postul il face pe om asemenea fapturilor trupe§ti®’, e icoana modului viefii paradiziace®* §i anticiparea vielii
ve§nice®^ in care ale§ii vor fi adevarati „ingeri” in trup^®, puterea dorinfei
lor fiind in intregime convertita dinspre trup spre duh.
Postul ortodox e profund marcat de aceasta atmosfera eshatologica.
El ramane, desigur, un mijloc pentru a dobandi virtutea, dar instrumentul
e deja el insu§i indumnezeit. Este, am putea spune, deja scopul sau. De
exemplu, regulile care interzic mancarea de came in timpul Postului Mare
vizeaza, desigur, slabirea tmpului, dar, pazindu-le, credinciosul adopta §i
un nou mod de existenia {tropos hyparxeos): el restaureaza in sine insu§i,
aid §i acum, starea lui Adam care, inainte de cadere, era vegetarian’' ?i
anticipeaza modul viefii viitoare unde, potrivit Sf&itului Teodor Studitul,
ale§ii nu vor mai fi aserviti nevoilor tmpului” .
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Postal, restaurarea firii
Postal este „o sila facuta firii”’^ dar o violenfa necesara pentru ca
rajiunea sa-§i regaseasca hegemonia naturala asupra pantecelui §i partii
irafionale a sufletului. in timp ce hrana na§te patimile, postal e „maica
virtufilor”’'* §i a tuturor lucrurilor bane^^. El este „calea imparateasca a
curafirii”’^, pazitorul caratiei §i „maica nepatimirii”^^. E asemenea unei
sabii ce reteaza de la inima tot rauf*, domole§te patimile ca pe leii pe
care i-a imblanzit prorocul Daniel datorita mfranarii sale’®; alungand
demonii, el ne face sa scapam de focal iadalui*®, ne asigura ocrotirea
ingerilor*' §i ne face via safletal omorat de patimi'82
„Postal, maica caratiei, osandirea pacatalai, osandirea pocaintei, viefairea ingerilor §i mantairea oamenilor..
in timpal Postalai Mare, postal sapane trapal lacrarii proprii a safletalai: „slajnica na mai da poranci reginei, ci se intoarce in sfar?it la local
ei”®"'. Aceasta restabilire a armoniei in compasal aman are repercasiani
cosmice §i chiar sociale pe care Parin|ii aa §tiat sa le dezvolte. Postal, ne
asigara ei, da familiei echilibral ei: prin el tinerii ?i batranii raman la local
lor 5i-§i caltiva fiecare virtatea proprie; tot prin el statal se mentine in
bana ordine, iar cetatea in lini§te*^. Datorita rela^iei de simpatie a trapalai aman — veritabil microcosmos — ca ansamblal lamii sensibile al
carei centra e omal, se infelege ca §i cosrnosal profita de caratirea omalai
§i ca vazdahal insa§i devine oarecam mai par in timpal Postalai Mare.

Post §i pocainla
Desigar, postal ramane aaxiliaral privilegiat §i chiar indispensabil al
pocainfei. Fara post, adica fara participarea trapalai la efortal convertirii
§i intoarcerii laantrice intreprinse in timpal celor 40 de zile, metanoia ar
ramane zadamica*®. „Postal — spane Sfantal Vasile cel Mare — e incepatal [arche\ pocaintei”*’. De altfel, in catelieza imnologica a Triodalai,
troparele care laada in exclasivitate postal sant rare, cel mai adesea ele
il asociaza ca metanoia saa ca ansamblal virtatilor dezvoltate in aceasta
perioada.
„Treze§te-te, privegheaza, saspina, lacrimeaza prin post; leapada toata
povara pacatalai, saflete; ca prin pocainta fierbinte sa scapi de foe ?i
ca plangere pentra patimi sa rapi haina de jale, laand ve§mantal cel
damnezeiesc”**.
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Post §i sinergie
Mai limpede inca decat celelalte virtuti studiate pana aici, postal se
inscrie intr-o mi?care de sinergie: mortificarea §i supunerea trupului nu
depinde decat de noi, dar aceasta daruire voluntara ne asigura o compensa^ie spirituala de altfel incomparabil superioara efortului ascetic pe care-1
oferim.
„Daca am pacatuit, vom posti pentru ca am pacatuit. Daca n-am pacatuit, vom posti ca sa nu pacatuim. Sa dam ceea ce avem: postul, §i
^^89
vom primi ceea ce nu avem: nepatimirea .
•

■

•

•

Asceza ortodoxa nu cunoa§te mortificarea pentru ea insa§i. Fiindca
postul deschide direct spre contemplafie, aceasta trebuie sa fie singurul
sau scop.
Post §i contemplatie
Un principiu general al spiritualitatii ortodoxe atat in ce prive§te fecioria, cat §i in ce prive§te postul, e acela ca unei restrictii a trupului trebuie
sa-i corespunda neaparat o contemplatie proportionals. Daca postul e unit
cu 0 credinta dreapta §i pazit cum se cuvine unui cre?tin (nu cum il practica fariseii), el va duce cu siguranta mintea pe culmile contemplatiei^®.
A§a cum scrie Sfantul loan Scararul, „postul e curatia rugaciunii, luminarea sufletului, paza mintii, inmuierea invarto^arii, u§a strapungerii, [...]
inceputul isihiei, [...] calauza spre nepatimire, iertarea pacatelor, u§a §i
desfatarea raiului”^'.
,92
Tmpul u§urat al postitorului il face sa mearga cu pas sprinten spre cer
,93
§i chiar sa zboare spre indumnezeire pe „aripile virtutilor dumnezeie§ti’
„Vino, suflete, u§urat prin virtutile postirii §i te inalta prin aripi din rautatea cea ravnitoare spre cele de jos; §i desfateaza-te in contemplatiile
cele prealuminoase ce pricinuiesc desfatarea virtutilor, facandu-te §i tu
prin credinta cu chip dumnezeiesc [theoides genomene]”^"^.
Postul, ospat mistic
In mod sugestiv, autorii no§tri compara adesea postul cu un veritabil
banchet tainic, in care sufletul se ospateaza cu hrana duhovniceasca. Pos
tul Mare e „un post luminos”^^ in cursul caruia ne desfatam de „roadele
faptelor virtutii” pe care le-a cultivat §i recoltat postul^®. Gazda care
cheama pe toti credincio?ii la acest ospat §i hrane^te din belong cu contemplatii e Duhul Sfant^’. Strapungerea inimii e bautura ce se revarsa in
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valuri, printre lacrimi, m cupele invitafilor la acest banchet de patruzeci
de zile:
„Dumnezeiesc pahar de strapungere [kratera katanyxeos] umpland
acum harul postului in chip lamurit, cheama pe toti credincio§ii strigand cu veselie: Veniti de va desfatati, lepadand befia patimilor, ca sa
va invredniciti de mangaierea ce va sa vina!”^*.
Pentru Sfantul Simeon Noul Teolog, acest ospat duhovnicesc cu diferite feluri de mancare e alcatuit din citirile, cantarile §i slujbele lungi ale
Postului Mare, in timpul carora sufletul se satura §i praznuie§te sobru,
intarindu-§i chiar §i trupul in virtutea stransei sale uniri cu el^^.
Aceasta hrana duhovniceasca din care ne saturam paradoxal cu atat mai
mult, cu cat lipsim trupul de hrana materiala 100 e identica cu cea de care
se bucura Adam in rai:
„Daruie§te-mi §i mie, Cuvinte, desfatarea postirii, precum lui Adam
raiul odinioara, §i a gusta din toate poruncile Tale, Dumnezeul nostru,
§i a ma feri pururea de rodul pacatului, pe care 1-ai oprit, ca sa ajung §i
eu cu bucurie la patima Ta cea de pe Crucea purtatoare de viata”' “’.
De abia inceput Postul Mare, §i raiul e deja restaurat de post §i de
virtuti'”^ pentru cei ce inainteaza in ele cu ravna. Adevaralii ascefi gusta
dinainte in tot timpul celor 40 de zile din roadele duhovnice§ti ce nu vor
fi oferite din plin decat in ziua Pa§telui, cand postul trupesc va fi intrerupt de Cuminecatura cu Trupul lui Hristos Cel inviat. Chiar §i atunci
nimeni nu se va lumina cu adevarat decat in masura in care va f i participat
deja la acest ospdf in timpul Postului Mare intr-o modalitate specifica:
postul. Postul, ca §i celelalte virtufi, are pentru imnografii bizantini un
caracter pascal §i chiar „sacramental” extrem de marcat. Utilizarea de imagini antinomice ca aceea a Postului-ospa|'°^ nu are doar un scop retoric,
ci exprima in fond paradoxul-cheie al spiritualitatii creatine care ii cere
credinciosului sa dezvolte prin vointa harul pe care-1 poarta deja intreg in
el insu§i de la luminarea baptismala. Diferitele etape ale acestui progres
manifesta fiecare scopul ultim: Invierea, privita insa din punctul de vedere
care le este propriu. Postul reveleaza §i el tensiunea fimdamentala a eshatologiei creatine intre „deja” (mantuirea realizata ?i prezenta) §i „nu inca”
(a§teptarea desavar§irii sale in indumnezeirea personala §i/sau la a Doua
Venire a lui Hristos).
Modele scripturistice
Aceasta §tiinta a postului nu este recenta, credincio§ii fiind initiati in
el inca de povafuitorii din Vechiul Testament. Exemplul cel mai dezvoltat de imnografi e cel al lui Moise care s-a departat de popor §i a postit
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timp de patruzeci de zile pentru a putea primi teofania de pe Sinai §i Legea
lui Dumnezeu'®'^. La fel, fiecare credincios trebuie sa se retraga in sine
insu§i §i sa posteasca timp de patruzeci de zile pentru a se invrednici sa
„vada pe Dumnezeu”, sa contemple divinitatea lui Hristos in momentul
teofaniei Patimii-inviere'®^ pentru a primi ?i el, duhovnice§te, legea lubirii
gravata pe tablele de came ale inimii'®^.
„Cu postul apropiindu-ne §i noi de muntele mgaciunilor sa vedem cu
inima curata pe Dumnezeu, tablele pomncilor primindu-le inauntm ca
Moise stralucind pe fata noastra de slava dragostei Lui”’°^.
Prin post monahul face „urcu§uri in inima sa”'°* §i urea „muntele faptelor bune”, pentm a intra in „intunericul contemplatiei”^®®§i a auzi aici cuvinte de pace §i lumina” ®, fiind indumnezeit de fmmusetea lui Hristos'” .
Postul Mare se aseamana muntelui Sinaiului pe care 1-a urcat Moise ca
om, pe care a ramas timp de patmzeci de zile §i de unde s-a coborat in
dumnezeit §i iradiind slava dumnezeiasca” ^. Procesul de sinergie e atunci
reprezentat sub forma complementaritatii dintre o mi§care ascendenta
(omul) §i o mi^care descendenta (Dumnezeu).
Agent ai contemplatiei, postul a fost ini|iator §i al altor teofanii §i minuni ale Vechiului Legamant. Grade postului, acela§i Moise a facut ca
popoml lui Israel sa treaca Marea Ro§ie” ^ §i s-a invrednicit de teofania
Rugului aprins” ''. Grade stapanirii patimilor lor §i postului, Enoh a fost
„mutat” la cer §i n-a cunoscut moartea” ^, lacob a mo§tenit dreptul de
intai-nascut” ®, Iosif a scapat de d e s ffa n a re 'lo s u a a putut intra in pamantul fagaduintei §i sfinti popoml” *, Ana cea stearpa a dat na§tere lui
Samuel” ®, Samson a bimit leul’^°, Ghedeon a bimit asupra vrajmafilor
sai cu numai trei sute de oameni'^', iar David a dobandit imparatia'^^.
Cei ce imita exemplul prorocului Hie se vor invrednici ca §i el de vederea lui Dumnezeu intr-o adiere de vant subtire dupa o cale de patmzeci
de zile in pustie . Prin post acesta a inviat pe fiul vaduvei , a pomncit
stihiilor naturii §i a facut sa cada ploaie din cer; tot a§a credincio§ii vor
dobandi puterea asupra cosmosului lor interior facand sa coboare asupra
lui prin post ploaia duhovniceasca:
„Postind, Hie a deschis ceml §i a adapat de ploaie pamantul insetat. Sa
postim [§i noi] varsand rauri de lacrimi duhovnice§ti ca sa ca^tigam
milostivire”'^^
A§a cum acesta a fost ridicat la cer pe un car de foe, tot a§a postul ii face
pe credincio§i sa urce pe „caml virtufilor” §i ii transporta in contemplafie:
„Cura(indu-ne prin post, sa ne suim in caml virtu|ilor dumnezeie§ti §i
sa ne inaripam mintea spre inaltimile vazduhului cantand; Binecuvantafi luemrile Domnului pe Domnul!”*^®.
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Postul a fost hrana prorocilor'^’, prin el Elisei a inviat ?i el un mort'^*,
Isaia s-a invrednicit de vederea Domnului o§tirilor fiind curatit de un
carbune aprins*^®, Iona a scapat din monstrul marin'^°, Daniel, „barbatul
doririlor”, i-a biruit pe lei'^*, iar cei trei tineri au ramas teferi in cuptorul
de foe . Ninivitenii, care au unit postul cu cain|a §i au dobandit numaidecat iertarea dumnezeiasca, sunt §i ei pentru to^i credincio§ii un model
pe care trebuie sa se grabeasca sa-1 urmeze, pentru a ajunge §i ei in ceata
prorocilor §i a drepjilor care ?i-au petrecut viafa pe pamant postind'^^.
Dimensiunea hristologica a postului
Dar modelul cel mai bun §i desavar?it, temeiul insu§i al Postului Mare,
e desigur postul lui Hristos in pustie in timpul celor patruzeci de zile care
au urmat Botezului Sau'^'*. De§i n-avea nevoie sa posteasca (umanitatea
sa indumnezeita n-avea nevoie de nici o curatire)'^^, Hristos S-a supus
de bunavoie foamei §i ispitei demonului prin consimtamant liber'^^. El a
instituit astfel postul §i asceza cre^tina prin propria Sa existenfa pentru a
arata El Insu§i calea ridicarii lui Adam cazut din cauza lacomiei'^^ §i a ne
inva^a sa ne cunoa§tem limitele: cu alte cuvinte sa realizam efectiv acel
„Cunoa§te-te pe tine insu|i”.
„Postind Domnul omene§te spre pilda noua [pros hypotyposin hemon],
biruie pe ispititorul, aratand care este lucrul nostru §i hotare [horous]
punandu-ne noua”'^*.
Acceptand sa fie ispitit §i sa lupte cu diavolul in umanitatea Sa, Hristos
a dat astfel cre§tinilor modelul luptei lor impotriva puterilor raului §i le-a
oferit drept arme postul §i rugaciunea‘^®.
„Postind Domnul patruzeci de zile in pustie, mai pe urma a flamanzit,
aratand firea cea omeneasca. Suflete, nu te lenevi; de va navali asupra
ta vrajma§ul, alunga-1 cu rugaciuni §i cu postire departe de picioarele
tale”'^“.
Postul Mare este, a§adar, imitarea viefii pamante§ti a lui Hristos'"*'.
Prin acest mijloc cel ce poste§te imbraca deja pe Hristos in timpul celor
40 de zile ale Postului Mare pentru a participa inca §i mai deplin la Patima
Sa §i a ie§i impreuna cu El din mormant biruind asupra raului §i a mortii
§i iradiind de comuniunea Dumnezeirii Lui. Din acest motiv Postul Mare
e socotit de Sfantul Grigorie din Nazianz §i de autorii ulteriori ai Triodului ca 0 pregatire in vederea mortii impreuna cu Hristos, „ inaintepraznuirea luminarii”''^^.
Ca §i ansamblul perioadei Postului Mare, postul poate fi socotit, prin
urmare, o actualizare partiala a Economiei lui Dumnezeu §i o initiere
deplina in „via|a in Hristos”, altfel spus drept o virtute divino-umana:
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„Nepostind de pomul cuno§tin|ei, dupa porunca Facatorului, cei dintai
zidi|i §i-au agonisit moartea pentru neascultare §i s-au instrainat de
pomul vie|ii §i de raiul desfatarii. Pentru aceasta sa postim, credincio§ilor, de mancarile cele ce strica §i de patimile cele pierzatoare, ca sa
culegem viafa din dumnezeiasca Cruce §i impreuna cu talharul cel
cuminte sa ne intoarcem la patria cea dintai luand de la Hristos Dumnezeu mare mila”^‘^^.
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II.A .4

„Legea postului”

in timpul postului Sau in pustie, Hristos n-a mancat, nici n-a baut timp
de patruzeci de zile, isprava supraomeneasca care arata astfel intima intrepatrundere intre umanitatea §i divinitatea Sa. in actele sale de pogoramant
aceasta din urma se retrage dar nu poate disparea, de unde caracterul
paradoxal al tuturor evenimentelor vie|ii lui Hristos. De§i trebuie sa ne
straduim sa imitam acest model divin, cu excep^ia catorva eroi ai ascezei,
omului obi$nuit nu-i este cu putinta sa tina un asemenea post'"*^. Obiectul
regulilor postului §i al typikon-u\m este, a§adar, acela de a permite credincio§ilor sa participe la „postul lui Hristos” adaptandu-1 prin „economie” la slabiciunea lor’"*^. Scopul lor nu este de a suprima cu totul hrana,
ci mai degraba de a asigura in chip treptat §i „§tiintific” biruinfa ratiunii
asupra tiraniei pantecelui''*®. Astfel, pentru Sfantul Simeon al Tesalonicului, regulile instituite de Parinti sunt socotite ca o durere u$oara care ne
aduce aminte de Dumnezeu, de pacatele noastre §i de moarte, §i ne intro
duce in „deprinderea binelui”, ca sa ne apropie cu vrednicie de iubirea de
oameni a lui Dumnezeu'"*^.
Postul euharistic §i postul ascetic
Pentru a intelege sensul duhovnicesc al typikon-uhxi trebuie sa distingem cu claritate, pe urmele preotului Alexander Schmemann, doua feluri
de posturi'"**: „postul euharistic” §i „postul ascetic”. imparta§ania a avut
intotdeauna in Biserica Ortodoxa sensul unei sarbatori eshatologice, al
unei uniri cu Mirele care anticipeaza „Pa§tele ve§niciei”. Astfel, canoanele §i regulile biserice§ti prescriu inainte de imparta§anie o perioada de
post total obligatorie pentru tofi'''®. Actualmente, credincio§ii ca §i clericii nu trebuie nici sa manance, nici sa bea cel pu^in incepand de la miezul
noptii zilei in care se vor imparta§i'^°: postul e atunci mpt doar de ospaful
euharistic ?i venirea „in taina” a Imparatiei. „Postul §i Euharistia formeaza
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a§a-zicand doi poli complementari §i necesari ai vietii Bisericii, manifestand antinomia fundamentala a naturii sale: a§teptarea §i posesiunea,
plinatatea §i cre^terea, eshatologia §i istoria”, aflrma preotul Alexander
Schmemann^^'.
Postal Mare propriu-zis tine mai degraba de cel de-al doilea tip de post:
„postul ascetic”. Acesta are o natura diferita §i implica reguli de respectare distincte de postal euharistic. Mai mult decat o pregatire nemijlocita
in vederea unirii nuptiale, el corespunde violentei facuta naturii pentru a
asigura primatal rafiunii asupra partii irafionale a compusului uman (violenta pe care am vazut-o ca e in central infranarii §i al ascezei). Postal
ascetic e arma de lupta impotriva lui Satana ?i impotriva „lumii”. Scopul
sau Qde a sldbi trupul, de a-1 osteni, iar pentru aceasta e nevoie de timp
?i de discemamant. Spre deosebire de postal euharistic, el nu este strict
obligatoriu, §i, de?i canoanele §i typika indica reguli precise, ele pot fi
adaptate dupa posibilitalile §i treapta fiecaruia. Austeritatea lor nu implica
neaparat calitatea spirituala a ascetalui: unii se saturau cu putin, altii
aveau nevoie de o mai mare cantitate de hrana^^^. Principal discemamantului recomandat in aceasta privinfa de Parinfi ucenicilor lor e acela de
a ne satisface necesitaiile firii ceva mai pu^in decat e nevoie, ramanand
intotdeauna putin flamanzi §i insetati.
„Cat prive§te masura infranarii, Parin^ii spun ca atat pentru hrana, cat
§i pentru bautara, trebuie sa mai ramana putin, ca pantecele sa nu se
ample nici de hrana, nici de bautara..
Peste aceasta norma pur personals impusa de discemamant, evolufiile
ulterioare ale monahismului chinovial au suprapus reguli precise de respectare a unor perioade de post reprezentand mai degraba un cadru gene
ral al viefii ascetice de la care pomind fiecare i§i va putea situa propriul
sau ritm de inaintare duhovniceasca, fara ca acestuia sa i se poata fixa
limite stricte atat inferioare, cat §i superioare.
in timp ce postal euharistic e postal Bisericii intregi in a§teptarea
Mirelui, postal ascetic e al „cre§tinului in Biserica”'^'*. Cele doua postari
nu se contrazic, ci, dimpotriva, trebuie sa se completeze ?i sa coexiste in
chip necesar in viata fiecamia. Pe de alta parte, in practica aceasta distinctie nu e atat de stricta. Fiindca putem privi perioada Postalui Mare
drept o sinteza a acestor doua tipuri de post, sau o adaptare a postalui
euharistic la stmctara §i dinamismul timpului litargic. Scopul principal al
celor 40 de zile ale Postalui Mare propriu-zis sta in pregatirea credinciosului in vederea Cuminecarii in ziua Pa§telui, care va incununa lupta sa
duhovniceasca prin invierea impreuna cu Hristos. in timpul Postalui Mare,
izbanzile atletilor ascezei devin modelul comun al intregii Biserici, iar
„postal ascetic” o obligatie.
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Celebrarea Liturghiei fiind incompatibila cu postal, intrucat reprezinta
scopul acestuia din urma'^^ e foarte logic ca zilele postului sa fie aliturgice'^^, formand astfel o lunga perioada de a^teptare eshatologica. Totu§i
Cuminecatura nu este suprimata cu total in timpul Postului Mare, pe de o
parte, din pricina celebrarii obligatorii a Liturghiei in zilele de sambata §r
duminica (in care postal se ridica §i care de aceea nu se numara in §irul
celor 40 de zile) iar, pe de alta parte, din pricina celebrarii Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite pentru a nu-i lasa pe credincio^i cu total despartiti de hrana vitala a cre§tinului §i a le ingadui astfel sa mearga cu puteri
innoite spre Cuminecatura pascala ale carei tot atatea anticipari sunt.
In virtutea acestei polarizari a postului celor 40 de zile de catre cele
doua aspecte ale eshatologiei creatine §i a articularii celor doua tipuri de
post pe care o realizeaza, regulile typikon-u\m ne apar in acela^i timp atat
ca o pregatire lenta §i ritmata in vederea Cuminecarii pascale, culminand
in Vinerea Mare §i Sambata Mare (zile de post total), cat ?i ca o fixare
ecleziala a „§tiintei duhovnice§ti” experimentate in pustie.
Ca §i pentru restul patimilor §i dupa chipul insu§i al biruin|ei lui Hristos
asupra mortii prin moarte, postal urmare§te sa tamaduiasca patima lacomiei pantecelui pe aceea§i cale prin care a intrat raul, principiul virtutii
fiind acela de a se opune patimii sale contrare, de a opune, de exemplu,
desfranarii castitatea, maniei blandefea, mandriei smerenia etc.'^’. Trebuie
insa deosebite doua feluri de lacomii; „lacomia pantecelui” (gastrimargia)
care, dupa avva Dorotei, este „nebunia umplerii pantecelui” celui ce nu
se preocupa de delicatefea mancarurilor §i, respectiv, „nebunia gatlejului” (laimargia) a celui care, fara a manca neaparat mult, dore§te mancaruri rafmate §i placerile gustului: „Cand un asemenea gurmand mananca
ceva ce-i place, e pana intr-atat de stapanit de placerea sa, ineat o fine
mult timp in gura, o plimba incoace §i ineolo §i n-o inghite decat cu greu
din pricina placerii pe care o incearca”'^^ Tamaduirea acestei duble
idolatrii a lacomiei^^® cere aplicarea unui dublu remediu, in acela§i timp
cantitativ (impotriva gastrimargiei) §i calitativ (impotriva laimargiei).
Din aceasta prieina Postal Mare are un aspect de post propriu-zis (inand
trupul flamand prin restrangerea cantitativa a hranei ?i rarirea numarului
meselor, §i un aspeet cantitativ prin abtinerea de la anumite categorii de
alimente’^”.

II.A.4.a

Aspectul cantitativ al postului

Fuga de saturare §i restrictiile privitoare la cantitatea hranei nu fac
obiectul unor reguli generale, pentru ca, a§a cum am vazut, fiecare trebuie
sa-§i fixeze propria sa regula, in general dupa sfaturile parintelui sau du102

hovnicesc. Rolul typikon-vXm. e de a fixa regulile comune ?i care trebuie
respectate de toti.
Prima dintre aceste reguli e de a nu lua in zilele de post decat o singura
masa. A§a-numitele typika folosesc expresia „o data pe zi” (apax tes
hemeras) sau „mancatul numai o data” {monositoumen). E vorba de un
principiu de baza al postului bizantin pe care-1 gasim afirmat ca o evidenta in toate aceste typika liturgico-monahale^^\ Astfel, de exemplu, in
Typikon-uX manastirii Mantuitorului din Messina, expresia: „zilele in
care mancam de doua ori” e sinonima cu zilele fara post: sambetele §i
duminicile, sarbatorile §i octavele lor, zilele de luni, marti ?i joi de peste
an in afara perioadelor de post'^^. Timpul lasat liber de suprimarea unei
mese e ocupat de „hranirea sufletului” la rugaciunile §i slujbele mai lungi
din timpul postului.
Ora acestei mese unice a fost unanim fixata de o tradifie ascetica de cea
mai mare vechime la ceasul al 9-lea din zi (cca ora 3 dupa-amiaza)'®^.
Fixarea acestui moment nu este arbitrara, ci vine din experienta. In convorbirea sa consacrata discemamantului, avva loan Cassian se opune
celor care din exces de zel i§i amanau masa pana seara, caci, spune el,
„hrana pe care o iau le desfiinfeaza libertatea min|ii §i u§urin|a in timpul
rugaciunilor de seara ?i de noapte”. Aflandu-se la mijloc intre extreme,
masa de la ceasul al 9-lea are folosul duhovnicesc cel mai mare, caci „nu
numai mintea se simte libera §i u§urata pentru privegherile nop^ii, dar §i
solemnitatea rugaciunilor de seara ne gase§te intr-o dispozifie desavarjita,
fiindca digestia e facuta”'®'^.
Asce|ii care posteau necontenit pazeau in toate zilele aceasta regula a
mesei unice de la ceasul al 9-lea'®^. Disciplina lor, extinsa la viafa unor
comunitati mai mari, apoi §i la mireni, a devenit astfel norma zilelor de
post in diferite redaclii ale a§a-numitelor typika^^^. In practica, aceasta
masa poate avea loc inainte de ceasul al 9-Iea'®^, unit adesea cu Vecernia, sau dupa aceasta scurta slujba in timpul perioadelor de post obi§nuit,
ca in miercurile §i vinerile de peste an sau in „posturile m id ”'®*. Postul
Mare fiind insa o perioada de post mai intens, aceste typika prescriu
aceasta masa numai dupa Vecemie'®®. Acest post extins la ziua intreaga
devine de altfel obligatoriu §i in zilele in care se savar§e§te Liturghia Darurilor mai inainte sfmfite, respectiv in zilele de miercuri §i de vineri din
Postul Mare. El se impune de la sine in manastiri in care aceasta Liturghie se savar?e§te zilnic in timpul Postului Mare, ca la manastirea Evergetis'^°, evidentiind astfel limpede dubla sa natura „euharistica” §i „ascetica”. Sa remarcam faptul ca traditia postului pana la apusul soarelui e, §i
ea, veche §i bine atestata'^': „Postul e de seara §i pana seara”, spunea, de
exemplu, avva Evagrie'^^.
In afara perioadelor de post, acesta trebuie pazit in toate miercurile §i
vinerile de peste an. Incepand cu Didahia celor Doisprezece Apostoli §i
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primii Parin|i'’^, aceasta regula apare drept unul din principiile fundamentale de organizare a timpului liturgic. Prin participarea trupului credinciosului la actualizarea tradarii §i arestarii lui Hristos miercurea, §i a rastignirii §i mortii Sale vinerea’’"^, postal da ciclului saptamanal caracterul
de rasfrangere §i concentrare a Saptamanii Mari, dezvoltat pe larg de imnografie §i asupra caruia vom mai avea ocazia sa revenim. Postal Mare a
extins §i la celelalte cinci zile ale saptamanii regulile ascetice rezervate
initial zilelor de miercuri §i vineri, pastrand tota§i ritmul $i structara sap
tamanii prin impunerea unui efort mai mare in zilele de miercuri §i de
vineri din Postal Mare. In timp ce in unele manastiri — mai ales cele din
Constantinopol, care erau caracterizate de o mai mare suplete in materie
de post — in celelalte zile masa putea avea loc la ceasul al 9-lea §i putea
cuprinde unele indulciri, ca, de exemplu, autorizarea untdelemnului'^^,
in zilele de miercuri §i de vineri postal trebuia pazit cu rigoare (akrivia),
monahii ramanand nemancati §i chiar nebauti'^^ pana la apusul soarelui
§i la Vecemie'^^. Aceasta regula fine de primul tip de post, pe care 1-am
intitalat „post euharistic” din pricina Cuminecarii cu Darurile mai inainte
sfintite din care to|i trebuie sa se imparta§easca in acest doua zile. Rezervata teoretic celor ce se pregatesc sa se cuminece, aceasta practica s-a
extins la toti, astfel ca aceasta recomandare de abstinenta totala fine de
acum inainte de „postal ascetic”.
Treptat, acestor doua zile de post strict li s-a adaugat ziua de luni, careia i s-au aplicat acelea§i reguli ca §i acestora*^^. Motivul fixarii acestei
zile de post nu mai trebuie cautat in preocuparea de actaaliza-e saptamanala a Saptamanii Mari pentru a-i „incorpora” pe credincio§i in viata in
Hristos; el tine mai degraba de intentia „tehnicienilor” ascezei de a da
ciclului saptamanal un ritm binar: zilele de luni, miercuri §i vineri sunt
zile de post strict §i de intensificare a luptei duhovnice^ti, in timp ce in
zilele de marfi §i de joi trupul poate primi putina „mangaiere”. Aceasta
distinctie a fost pastrata in timpul Postalui Mare, lasandu-se insa monahilor mai osarduitori {spoudaioi) posibilitatea de a extinde la toate zilele
Postalui Mare (cu excepfia zilelor de sambata §i duminica) pazirea regulilor respectate indeob§te in zilele de luni, miercuri §i vineri*’®.
La manastirea Evergetis, in zilele de marti §i joi din Postal Mare se
serveau doua blide de legume flerte (dintre care unul cu untdelemn)
dandu-se monahilor permisiunea $i de a bea putin vin, dar in zilele de luni,
miercuri §i vineri vinul fiind interzis, se manca doar bob fiert bandu-se
traditionala bautara ewAraton'*®.
Potrivit typikon-vXm Sfantalui Sava — ale carui reguli alimentarea au
fost adoptate de majoritatea manastirilor bizantine, mai ales incepand din
epoca Paleologilor — in zilele de marti §i de joi se puteau servi legume
verzi (lachanon) sau legume uscate (osprion) gatite fara untdelemn, in
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timp ce in zilele de luni, miercuri §i vineri nu se puteau manca decat graunte, legume verzi masline'*'.
La manastirea Studiu, inainte ca ziua de luni sa fie socotita zi de post
strict, din Saptamana a Il-a pana in Saptamana a Vl-a in zilele de luni,
marti §i joi se serveau doua blide de legume fierte cu fructe'*^, in timp ce
in zilele de miercuri §i vineri se respectau, ca in majoritatea manastirilor,
regulile de post din Saptamana I §i in Saptamana Mare.
Ciclul postului era ritmat nu numai de distinctia: sambata — duminica /
marti — joi / luni — miercuri — vineri, ci §i de aceste doua saptamani
privilegiate de la cele doua extremitati ale Postului Mare, in timpul carora
efortul ascetic trebuie sa fie deosebit de intens. Toate zilele sunt atunci
supuse acelora§i reguli ca §i zilele de luni, miercuri ?i vineri din celelalte
saptamani ale Postului Mare'®^.
In timpul Saptamani! I, xerophagia sau consumarea numai de alimente
uscate trebuie sa fie stricta §i obiceiul actual, atat la Muntele Athos, cat §i
in majoritatea manastirilor ortodoxe, e ca monahii sa ramana fara sa manance §i sa bea (asitia) in primele trei zile (to trimeri) pana la Liturghia
Darurilor mai inainte sfintite de miercuri. Unii monahi pot prelungi acest
post pana vineri'*'', in timp ce ceilalti trebuie sa pazeasca macar o xero
phagia stricta. Typikon-u\ Sfantului Sava recomanda doar ca in toata
Saptamana I sa nu se serveasca masa oficiala la trapeza afara de masa de
dupa Liturghiile Darurilor mai inainte sfintite de miercuri §i de vineri,
incurajand astfel pe monahi sa ramana in asitia in toate celelalte zile'*^.
Obiceiul cel mai raspandit insa e de a nu manca sau bea nimic lunea, miercurea §i vinerea'*^ §i de a nu gusta marjea §i joia la trapeza decat paine
§i eukraton, fara insa ca toti monahii sa fie obligati sa vina la masa'*’.
Potrivit unui tratat atribuit patriarhului Nicolae Gramaticul (f 1111) adaugat Typikon-uhxi tiparit al Sfantului Sava, in primele cinci zile ale Primei
Saptamani se poate gusta „prin economic” paine uscata'**.
Prescripjiile Sfantului Teodor Studitul sunt §i aici ceva mai u§oare:
in timpul Primei Saptamani a Postului Mare §i in Saptamana Patimilor se
manca bob fiert, mazare fara untdelemn, cinci smochine mici, §i daca se
gaseau, castane §i alte poame uscate'*®. Nu vom insista aici asupra regulilor ce trebuie respectate in Saptamana Mare, dat fiind ca in general sunt
acelea§i cu cele din Saptamana I a Postului Mare, cu excepfia ultimelor
zile incepand din Joia Mare.

II.A.4.b

Aspectul calitativ al postului

Exemplul Saptamani! I arata ca structurarea Postului Mare a avut loc prin
convergenja celor doua dimensiuni, cantitativa §i calitativa, ale postului:
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„Caci postul nu consta numai din a nu manca nimic [asitid] din zori §i
pana seara, ci §i din abtinerea [apoche] de la anumite alimente' ,1 9 0
Alegerea alimentelor e intr-adevar extrem de importanta in practica
monahala.
„Cat prive§te infranarea — invata Sfantul Vasile cel Mare — , ea se
tnfaptuie§te in acest chip: pe de o parte, ne folosim dupa nevoi de
lucrurile cele mai simple necesare vietii, evitand orice saturare, iar, pe
de alta parte, ne abtinem de la tot ceea ce nu e decat pentru placere”'®'.
Putin mai jos, acela§i adauga:
„in orice chip trebuie sa preferam mancarurile cele mai u§or de procurat §i nu trebuie ca, sub pretextul abstinentei, sa cheltuim multa grija
cu mancarurile cele mai cautate §i mai scumpe gatind alimentele cu
cele mai bune ingrediente. Dimpotriva se vor alege lucrurile ce se
gasesc cel mai u§or pe piata, care costa putin §i sunt de ob§te..
Aceste principii generale de frugalitate fiind stabilite, dieta Postului Mare
trebuie privita drept o restrictie suplimentara adusa regimului obi§nuit al
monahului.
Astfel, daca abfinerea de la came reprezinta pentm mireni o particularitate a Postului Mare'” , ea nu este la fel pentm monahi, care nu mananca
niciodata came: nu numai pentm a imita pe Adam, care era vegetarian,
cum s-a remarcat deja, sau pe Hristos §i loan Botezatoml, despre care
Scriptura nu spune niciodata ca au mancat cam e'” , ci §i pentm a arata ca
intreaga viafa a monahului nu este in fond decat un vast Post Mare.
Regula generala a abstinenfei Postului Mare a fost definita de Sinodul
Tmllan (Quinisext), din anul 692, drept retinere de la „tot ce e omorat” §i
„produsele lor”'®^. Incepand de la Duminica Lasatului de branza §i pana
la Pa§te, orice hrana de origine animala este, a§adar, interzisa, chiar ?i in
zilele in care postul e intrempt de Euharistie, cum sunt zilele de sambata
§i duminica'” . Plecand de aici, abstinenta s-a extins la untdelemn §i la vin,
care in regulamentele monahale apar drept semne distinctive ale zilelor
de sarbatoare §i contrazic ambianta postului'^'^. Regimul zilelor obi§nuite
ale Postului Mare e, a§adar, acela§i cu cel al anahoretilor: xirofagia sau
„hrana uscata”, adica vegetale fara verdeata ori grasime de nici un fel.
Painea, sarea §i apa erau inifial singura hrana autorizata in timpul Saptamanii Patimilor numita din aceasta pricina „saptamana mancarii uscate”
(hebdomas tes xerophagias)'^^. Sinodul de la Laodiceea, iar mai apoi
Sinodul Tmllan au extins aceasta regula la intreaga perioada a Postului
Mare, dar au §i indulcit-o ingaduind consumarea de legume ?i de fmcte'®®.
Xirofagia poate fi pazita in moduri extrem de diferite atingand la anahoreti austeritatea extrema a unui meniu limitat la cateva radacini nefierte^"®.
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in Typikon-vX Sfantului Sava regimul recomandat consta din paine, smochine, curmale, legume verzi §i apa^®'. Dar intr-una din redactiile sale din
secolul XVI, el se limiteaza la paine §i legume uscate {ospridf^^.
Distinctia legumelor in „legume verzi” (lachanon) sau „salata” §i „legume uscate” sau „feculente” (osprion) se regase^te adesea in literatura
monahala, acestea din urma reprezentand in genere o treapta de austeritate
superioara^®^. Astfel, la Studiu, in timp ce in zilele de luni, marti §i joi
din Saptamana a Il-a §i pana in Saptamana a Vl-a din Postul Mare se
mancau grane fierte §i legume verzi cu putin untdelemn, in Saptamana I,
in Saptamana Mare §i in toate zilele de miercuri §i de vineri nu se servea
nici untdelemn, nici legume verzi, ci numai legume uscate insofite de poame uscate^®'*. La fel stateau lucmrile §i la Evergetis, unde in zilele de luni,
miercuri §i vineri nu se mancau decat mazare §i cateva poame uscate^®^.
In toate manastirile bizantine, dar mai cu seama in traditia studita, unde
dobande§te o importanta deosebita, bautura ce inlocuie§te vinul in tot
timpul Postului Mare este a§a-numitul eukraton: un amestec de pulbere
de chimen §i anason in apa calda^°®.
Fara a fi inumane, astfel de regimuri, extinse pe o durata destul de
lunga, cer o perioada de pregatire, in timpul careia trupul sa se poata
obi§nui treptat cu privarea de anumite alimente necesare, ca, de exemplu,
lactatele. In parte, din acest motiv s-au instituit cele trei saptamani pregatitoare ale Postului Mare, a caror evolutie §i reguli specifice le vom studia
la locul lor^“’.

II.A.4.C

Sistemul dezlegarilor

Timpul ascezei Postului Mare e structurat de un al treilea element:
zilele de „u§urare” sau „dezlegarea”, respectiv de dispense parjiale de la
post, care introduc in lungul sau parcurs o varietate necesara §i fac trupul
sa participe la bucuria praznicelor pe care le celebreaza sufletul.
Aceste dispense sunt acordate in toate sambetele §i duminicile pentru
ca aceste zile sunt liturgice §i, prin urmare, incompatibile cu postul. Trebuie sa ne bucuram §i sa celebram Euharistia cinstind sambata „praznicul
creafiei” (ziua a §aptea), iar duminica cinstind praznicul Invierii (ziua a
opta §i a doua creaiie)^°*.
„Daca cineva — aflrma o scrisoare atribuita Sfantului Ignatie al
Antiohiei — poste^te duminica sau sambata, afara de o singura sam
bata [adica Sambata Mare], e uciga? al lui Hristos”^®^.
Aceste doua zile de dispensa de la post acorda periodic credincio§ilor
pufina odihna in efortul lor §i imprima ciclului saptamanal un ritm care
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altemeaza incordarea §i relaxarea, osteneala §i odihna, pe care-1 insereaza
armonic in marele ritm cosmic al destinderii {diastole)
contractiei
{systolef^^. Remarcand felul in care fiecare saptamana a Postului Mare
se armonizeaza cu aceasta mi§care altemativa a tuturor lucrurilor, Sfantul
loan Hrisostom declara;
„A§a cum trupul istovit de post are nevoie de o mica intarire, pentru ca
in acest fel, cu ravna innoita, sa inceapa iara§i nevointele postului, tot
a?a §i sufletul are nevoie de odihna §i de intarire. Nu trebuie nici sa-1
istovim, dar nici sa-1 lasam slobod, ci sa facem cand una, cand alta, ca
a§a sa carmuim §i starea [katastasis] sufletului §i zburdarile trupului.
A§a cum daca te supui fara intrerupere la osteneli, slabe§ti §i cazi, tot
a§a daca stai necontenit degeaba, te trandave§ti. A§a se intampla §i cu
sufletul §i cu trupul. De asta intotdeauna e buna masura. [...]
A§a cum pe drumul mare sunt statii de oprire §i case de odihna pen
tru ca drumetii osteniti sa se odihneasca §i sa se intremeze, ca astfel
sa-§i poata continua iara§i calatoria [...], tot a§a §i acum in postul
acesta de 40 de zile, Stapanul ne-a daruit aceste doua zile din sapta
mana ca pe ni§te statii de oprire, ca pe ni§te case de odihna, ca pe ni§te
coaste de mare, tarmuri §i posturi, ca sa ne odihnim putin, ca sa ne intremam putin trupul de ostenelile postului §i sa ne mangaiem sufletul,
pentru ca iara§i, dupa trecerea acestor doua zile, sa pomim din nou la
drum cu tragere de inima, noi, care am pomit pe aceasta cale buna §i
folositoare”^".
Se ridica acum postul „cantitativ”, nu §i abtinerea de la came §i lactate,
pentm a ne deosebi, scrie patriarhul Nicolae Gramaticul, de amieni §i de
latini^'^. Pentm aceste ocazii a§a-numitele typika prescriu in general dispensa in ce prive§te vinul §i untdelemnul §i regula celor doua mese^’^.
La Evergetis se mancau atunci in strachini mancari gatite cu untdelemn
bandu-se vin mai mult ca de obicei^''*. La Pantocrator, unde regula e in
general mai putin stricta din pricina vocatiei „caritabile” a acestei manastiri pe langa care fimctiona un spital, se serveau trei blide: unul de legume
verzi, unul de legume uscate §i altul de scoici, fmcte de mare §i ceapa,
totul gatit cu untdelemn §i insotit de vin^’^. Aceste ridicari partiale ale
postului sunt cel mai adesea insotite de „odihna sau nelucrare” (argia),
adica de dispensa de la a§a-numitele diakoniai (azi se folose?te cuvantul
diakonimata) sau „slujirile” manastirii^'®. Aceasta odihna e partiala, atunci
cand insotefte zilele de dispensa de vin §i untdelemn, §i totala cu prilejul
unui mare praznic, cand se acorda o mai mare dispensa de post, sau in
prima ?i ultima saptamana din Postul Mare, din pricina ostenelilor pe
care le prilejuiesc acestea^*’. Odihna acordata in zilele de sarbatoare nu
trebuie sa devina insa un pretext de trandaveala §i flecareala^'*, ci un prilej
de a zabovi mai liber in lectura §i in gandul la Judecata viitoare^” . La
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Studiu, in zilele in care nu se facea lucm manual, bibliotecaml dadea un
semnal §i fratii se reuneau in biblioteca, fiecare luand o carte pana seara^^°.
In timpul Postului Mare se da dispensa de vin §i untdelemn in zilele
in care au loc praznice importante ale ciclului liturgic fix, in principal
pe 24 februarie, praznicul celor doua aflari ale capului Sfantului loan
Botezatorul, §i pe 9 martie, praznicul celor Patruzeci de mucenici din
Sevasta^^'. Dar aceasta dispensa e valabila indeosebi pentru praznicul
Bunei Vestiri (25 martie), singurul praznic in timpul caruia dispensa de
post se extinde la camea de pe§te^^^, de§i unii acorda aceasta dispensa §i
in Duminica Floriilor, pentru a marca solemnitatea ei superioara fata de
duminicile obi§nuite^^^.
In joia Saptamanii a V-a se dadea in unele manastiri bizantine dispen
sa de vin §i untdelemn^^^. Desigur, nu in semn de sarbatoare, Canonul
Mare fiind oficiul cel mai penitential din tot Postal Mare, ci mai degraba
ca pregatire pentm oboseala acestui foarte lung oficiu. Manastirea Evergetis
§i a§ezamintele care au adoptat typikon-ul sau randuiau in aceasta catego
ric §i miercurea Saptamanii a IV-a, probabil pentru a solemniza implinirea jumatatii cursei Postului Mare. Aceste doua dispense au fost respinse
de Nicon de la Muntele Negru^^^ restrictia sa fiind retinuta in practica
actuala, in care la masa care preceda Utrenia Canonului Mare se da dis
pensa numai de vin, nici un fel de dispensa nefiind prevazuta pentru
Miercurea injumata|irii Postului^^®.
In fine, Joia Mare e universal socotita zi de praznic §i de bucurie cu
prilejul caruia trebuie rupt partial postal extrem de sever al Patimilor^^^.
Toate typika acorda dispense de post bolnavilor §i celor cu munci grele:
dispensa de vin in zilele de luni, miercuri §i vineri, §i de paine §i de apa
la ceasul al 3-lea din fiecare zi^^*. Dar, in conformitate cu prescriptiile
Sfantului Vasile cel Mare^^®, fixarea acestor regimuri particulare e cel mai
adesea lasata la discretia egumenilor.
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II.A .5

„Postul duhovnicesc”

Cel mai adesea, regulile ce constituie „legea postului” sunt consemnate
in typikon-xA de intemeiere al unei manastiri, iar nu in typikon-u\ liturgic^^®;
in orice caz ele nu apartin Triodului ca §i carte liturgica §i nu sunt mentionate aici decat incidental prin inserarea anumitor rubrici din Typikon-ul
Sfantului Sava cel Sfinfit. Statutul acestor „legi” e comparabil cu cel al
canoanelor bisericejti, care nu reprezinta reguli rigide ?i constrangatoare,
ci sunt mai degraba date care ordoneaza viata extraliturgica a monahului
§i fixeaza conduita cre^tinului in lume. Dar daca legea postului n-ar consta decat in acest ansamblu de prescripfii fizice, ea nu s-ar deosebi, in
definitiv, decat destul de putin de prescriptiile Legii Vechiului Testament
care prescria §i ea postul^^'. Rolul catehezei imnologice privitoare la post
va fi tocmai acela de a completa typikon-v\ indemnandu-i pe credincio§i
la pazirea duhovniceasca a postului. Postal celor 40 de zile trebuie pazit
„cre§tine§te”, adica cu sufletal §i cu trupul, nu ca fariseii, care se multameau cu faptele trupe§ti §i faceau din post un pretext de slava de^arta.
„Sa nu ne mahnim iudaice^te [ioudaikos], ci sa ne luminam biserice§te
[ekklesiastikos]; sa nu ne fatamicim fariseie§te [pharisaikos], ci sa ne
impodobim evanghelice§te [euangelikos], laudandu-ne cu Crucea lui
Hristos, Mantaitorul sufletelor noastre”^^^.
Postal ?i iubirea
Deplasarea comemorarii parabolei vame§ului §i fariseului din Saptamana a IV-a din Postal Mare in prima duminica a perioadei pregatitoare se
potrive§te intru total cu aceasta invatatara §i permite prevenirea oricarei
devieri de la spiritul postului. Inainte chiar de a incepe postal, credincio§ii sunt indemnati astfel sa fliga de slava de§arta §i sa pazeasca regulile
biserice§ti intr-un mod demn de „legea lubirii”: unind asceza cu smerenia.
Nu ca, sub pretextal pazirii Evangheliei „in duh §i in adevar”, n-ar mai
trebui sa postim, caci, potrivit invatatarii lui Hristos, trebuie „sa facem
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aceasta fa r a a uita de aceea”^^^: trebuie sa ne consacram ascezei §i mortificarii fara a pierde din vedere faptul ca e vorba de curafirea sufletului
§i ca piscul ei e iubirea. Folosul postului §i bogafia Triodului constau
tocmai in aceasta dubla pedagogic, a sufletului §i a trupului, grafie complementaritatii intre imnografie §i typikon.
Asceza cre§tina e o §tiinta bogata §i complexa, „arta artelor” §i „§tiin|a
§tiintelor”^^"^. De aceea monahul trebuie „sd posteased cu ^tiin^d” {meta
gnoseosf^^, unind asceza cu iubirea, caci „toata asceza lipsita de iubire e
straina de Dumnezeu”^^^.
Postul §i milostenia
Inca din primele generafii creatine, postul care insofe^te in chip necesar
pocainta nu era socotit primit inaintea lui Dumnezeu decat daca e unit §i
cu iubirea de saraci §i milostenia^^’.
„Dumnezeu nu vrea un post zadamic, ca postind, sa nu faci nici o fapta
de dreptate inaintea lui Dumnezeu. Poste§te lui Dumnezeu un post ca
acesta: sa nu faci nici o fapta rea in viata ta, ci sluje?te Domnului cu
inima curata, pazind poruncile Lui §i mergand pe calea hotararilor
Lui; sa nu se suie in inima ta nici o pofta rea. Cred insa. in Dumnezeu,
ca daca vei face acestea, daca te vei teme de El §i daca te vei infrana
de la orice lucru rau, vei trai in Dumnezeu. De vei face acestea, vei
posti post mare §i primit de Domnul”^^^.
Milostenia e o virtute asupra careia a insistat considerabil intreaga traditie duhovniceasca, fiindca ea este cea mai buna §i mai nemijlocita expresie a iubirii de aproapele. „Nimic nu bucura atat pe Dumnezeu ca mi
lostenia”, asigura Sfantul loan Hrisostom^^’. Nu este pacat pe care aceasta
sa nu-1 poata cura|i^‘*°. Ea ne scapa de osanda §i ne ca§tiga o judecata
milostiva in masura in care §i noi am fost milostivi^"". Milostenia e suma
tuturor poruncilor §i concentrarea tuturor virtulilor^"*^, caci potrivit Apostolului „iubirea e plinirea legii”^"*^. Dand altora, ne folosim de fapt pe noi
inline, caci milostenia aduce mantuirea noastra^'*'*. Ea este „aripa rugaciunii”^'*^, ne face asemenea lui Dumnezeu Care e milostiv prin fire^"^®, §i
ne face sa imbracam pe Hristos Cel lubitor de oameni (Philanthropos):
„Veni|i mai inainte de sfar^it, fratilor, cu inima curata sa ne apropiem
de milostivul Dumnezeu, lepadand grijile viefii §i grijindu-ne de sufletele noastre. Nesocotind placerile mancarilor prin infranare, sa ne
inchinam milosteniei, caci prin ea, precum este scris [Evr 12, 2], «unii,
fara sa §tie, au primit ca oaspeti ingeri». Sa hranim in cei saraci pe Cel
ce ne-a hranit cu Trupul Sau. Sa ne imbracam in Cel ce Se imbraca cu
lumina ca §i cu o haina [P5 103]”^"^^.
Ill

Cre§tinul e preotul jertfei duhovnice^ti a cain^ei, de aceea, aducand lui
Dumnezeu milostenia iubirea fratilor ca o ofranda bine placuta, va putea
vedea pe Dumnezeu in el insu§i^''* §i va fi inaltat prin ele pana la al treilea cer ca intr-un car de foc^'*®. Pentru autorii duhovnice§ti, faptele milosteniei sunt superioare chiar §i celorlalte virtuti^^°, cum sunt fecioria^^',
postal asceza^^^. Ca cu fecioarele din parabola evanghelica, nu e de
ajuns sa pazim asceza §i curatia candelei trupului, ci trebuie sa tumam in
ea untdelemnul milostivirii §i al compasiunii^^^. Fara milostenie postal ar
putea fi cu total nefolositor progresului duhovnicesc: „Fara milostenie,
postal ramane neroditor”^^"*, caci ce folos putem avea din abtinerea de la
came daca „devoram bunurile saracului”^^^?
Pe urmele aw ei Evagrie, Sfantal Maxim Martarisitoml precizeaza ca
scopul ascezei §i al infranarii (enkrateia) e acela de a reglementa puterea
poftitoare a sufletalui {epithymia) asupra ratiunii. Dar de aceasta trebuie
sa legam neaparat milostenia §i pomana pentm a ne face stapani §i asupra
irascibilitatii (thymos), ca astfel mintea {nous) eliberata de tirania partii
irationale a sufletalui sa-§i poata regasi fimctia conducatoare §i sa inalte
lui Dumnezeu o mgaciune curata^^^. Pentm ca sa fie primita inaintea lui
Dumnezeu, de asceza trebuie sa legam intotdeauna iubirea de Dumnezeu
§i de aproapele , fiindca iubirea e mai presus decat toate mortificarile 25 8
„Vreme de pocainta §i pricinuitoare de viata ve^nica este noua lupta
[agon] postalui, numai de ne vom intinde mainile spre facere de bine
[eupoiian]-, ca nimic nu mantaie§te sufietal a§a ca darea la cei lipsiti,
caci milostenia amestecata cu postal [he eleemosyne synkekramene te
nesteia] izbave§te pe om din moarte. Pe aceasta s-o imbrati§am fiindca
nimic nu este asemenea ei, caci poate sa mantaiasca sufietele noastre”^^®.
Dispretuind pe saraci in timpul vietii sale petrecute in desfatari, bogatul nemilostiv din parabola evanghelica a fost osandit la iad^®°. Pentm a
nu fi supu§i aceleia§i soarte cu el, noi toti trebuie sa unim in timpul celor
40 de zile postal cu compasiunea ?i milostenia. Fiindca omul care nu
practica milostenia e mai prejos §i decat animalele necuvantatoare:
„Cainii lingeau cu limba bubele saracului Lazar, facandu-se mai milostivi [sympathesteroi] decat socotinta [gnome] bogatalui fata de sarac”^^*.
Prin milostenie §i iubirea de saraci vom putea rodi talantal a§ezat in
fiecare la Botez, iar atanci cand Stapanul va reveni ca sa ceara socoteala
pentru lucmrile Sale, cei ce se vor fi aratat milostivi vor fi socotiti ca
ni§te economi credincio§i^^^.
Profetal loil, citit in miercurea Saptamanii Lasatului de branza dinaintea
inceputalui postalui, indemna deja la postal duhovnicesc:
„A§a zice Domnul: Intoarce|i-va la Mine din toata inima voastra cu
postiri, cu plans §i cu tanguire! Sfa§ia|i inimile, nu hainele voastre, §i
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intoarceti-va la Domnul Dumnezeu vostru, caci El este milostiv §i indurat, incet la manie §i mult milostiv §i-i pare rau de raul pe care 1-a
trimis asupra voastra!”^^^.
Pentru a „sfinti postul”, cum declara mai departe prorocul, trebuie sa
postim cu trupul, dar §i cu sufletul. Pentru a fi eficace, remediul postului
trebuie aplicat ambelor componente ale firii sau naturii noastre.
„Postind, fratilor, trupe§te [somatikos} sa postim §i duhovnice§te \pneumatikos], Sa dezlegam toata legatura nedreptatii. Sa rupem incurcaturile tocmelilor celor silnice. Tot mscrisul nedrept sa-1 desfacem. Sa
dam flamanzilor paine §i pe saracii cei fara de case sa-i aducem in
casele noastre; ca sa luam de la Hristos Dumnezeu mare mila”^^.
Postul de la rau
Scopul ultim al postului e de a-1 duce pe credincios la nepatimire §i de
a-1 „inalta” in contempla|ie. Or, pentru a-1 atinge, nu e de ajuns sa ne
lipsim de alimente, ci trebuie „sa postim de tot rdul” . Asceza pur
trupeasca n-are nimic special virtues, caci ?i demonii care nu mananca
niciodata, fiind spirite pure, sunt mult mai tari in post decat oamenii.
„De bucate postind, suflete al meu, §i de pofte necuratindu-te, in de§ert
te lauzi cu nemancarea; ca de nu d se va face tie pricina de indreptare,
ca un mincinos vei fi urat de Dumnezeu §i demonilor celor mai rai te
vei asemana, care niciodata nu mananca. Deci cauta sa nu faci netrebnic postul pacatuind; ci nemi§cat sa ramai spre pomirile cele fara cale,
parandu-ti-se ca stai inaintea Mantuitorului Celui ce S-a rastignit,
§i mai ales ca te rastigne§ti impreuna cu Cel ce S-a rastignit pentru
tine; strigand catre El: Pomene§te-ma, Doamne, cand vei veni in Imparatia Ta!”^^^.
„Nu numai prin lepadarea mancarurilor ne vom face curati, ci §i slobozind mintea noastra de lucrurile din pricina carora a fost gasit leacul
postului”, spunea Sfantul Chiril al Alexandriei^®’. Postul urmare§te sa
supuna sufletului trupul razvratit, dar acest lucru presupune desigur ca
sufletul se straduie§te in acela§i timp sa se elibereze de inclinarea sa spre
pacat „postind de lapdcat”^^^. Postul nu este „numai lipsa de bucate [...],
dar §i vrajma§ia fafa de toate patimile materiale”^®^. Daca credinciosul
n-ar „posti de la patimi”^^°, inchizandu-§i inca de la intrarea in Postul
Mare simturile sugestiilor acestora^^', §i daca nu s-ar ingriji sa se hraneasca din iubirea dumnezeiasca, in zadar ar pazi legea postului §i canoanele biserice§ti.
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„Poste§te de rautate, suflete al meu, desfatandu-te intru dumnezeiasca
dragoste; deschide u^a la toate felurile de bine, incuind intrarea rautatii
prin infranare §i prin rugaciune”^^^.
„Postul de la rau” trebuie nu numai sa intregeasca, dar sa §i preceada
,2 7 3
postul trupesc^'"*.
Caci fara el vom posti doar m contratimp^^'^ §i nu cum
se cuvine fiilor luminii. Scopul acestui post duhovnicesc, ca al milosteniei, e de a pune stapanire pe irascibilitate (thymosf^^ spre a ne curati
inima §i a o pregati pentru vizita Mirelui la sfar^itul Postului Mare^’^.
„Postul cel curat este departarea de pacate, instrainarea de patimi, dragostea cea catre Dumnezeu, grija de rugaciune, lacrimile cu strapungere
ingrijirea de saraci; caci a§a a poruncit Hristos in Scripturi”^^^.
Pentru a fi autentic, postul trebuie insotit de fiiga de orice ura fa|a de
aproapele, de dispute §i certuri, de calomnie §i defaimare, de salva de§arta,
de fatamicie, ipocrizie §i scandaP^*. In defmitiv, el se identifica cu ansamblul vietii „faptuitoare” (praktike), caci atunci cand ne angajam pe
aceasta cale, trebuie sa practicam simultan toate virtutile: cele ale sufletului ca §i cele ale trupului^^®.
„Adevaratul post e despartirea de rautate, infranarea limbii, retinerea
de la manie, taierea poftelor, defaimarilor, minciunilor §i juramintelor
strambe”^*®.
Postul cu adevarat folositor duhovnice^te §i placut lui Dumnezeu este
cel in timpul caruia postim nu numai cu gura ci §i cu toate simturile:
stapanindu-ne ochii, urechile, limba, mersul, rasul etc.^*'.
„Nu se cuvine sa poste§ti numai cu gura, ci §i cu ochii, auzul, picioarele,
mainile, §i cu toate madularele trupului tau”^^^.
Adevaratul post sta, a§adar, in adoptarea unui nou mod de existenta,
(tropos-ul virtutii) evidentiind trupe§te rastumarea radicals a fiintei pe
care fiecare trebuie sa o realizeze prin pocainta (metanoia). Scopul ascezei
Postului Mare e de a-i invata pe credincio§i sa ..posteasca de lume
§i
sa se elibereze de „ toate grijile pdmdnte§ti
prin stapanirea inclinatiilor
spre cele sensibile pe care o realizeaza postul pazit „cu §tiinta”. Astfel, ei
vor putea ca in timpul Postului Mare §i, prin extensiune, in toata viata lor
ascetica, „sa se hraneasca cu virtuti” §i cu contemplatie^*^.
Obiect principal al ascezei Postului Mare, postul articuleaza cele doua
dimensiuni constitutive ale Triodului: typikon-u\ §i imnografia. Cel dintai
reglementeaza „postul trupesc” adaptandu-1 la structura ritmica a timpului liturgic, in timp ce imnografia il completeaza indemnand la „postul
sufletului”. Atunci cand e pazit „cu §tiin|a”^*®, postul realizeaza in intregul
lor viata „practica” §i curatirea.
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iLB

D im ensiunea ascetica
a slujbelor Postului Mare
Introducere

Oficiile liturgice ale ciclului liturgic cotidian dobandesc in timpul Pos
tului Mare o structura §i o tonalitate deosebita, ce contribuie la a face din
cele 40 de zile ale sale o perioada distincta de celelalte componente ale
anului liturgic. Randuiala slujbelor lui reveleaza un numar de arhaisme
care au supravietuit aid in ciuda transformarilor istorice ale typikon-vXuv.
sa fie oare pentru ca au fost incluse intr-una din cartile liturgice cu cea
mai veche fixare? Organizat intr-o colectie coerenta incepand din secolele IX-X, Triodul a transmis pana in zilele noastre particularitaji liturgice
abandonate putin cate putin in celelalte cicluri liturgice, mai cu seama in
tradijia greaca (traditia slava ramanand mai fidela randuielii Sfantului
Sava reformate de studiti).
De exemplu, slujbele cantate cu „Aliluia” apar astazi ca o caracteristica
specifica Postului Mare, in timp ce odinioara ea era §i, potrivit carjilor
liturgice, ar trebui sa fie mereu randuiala zilelor obi§nuite (adica a zilelor
cu sfinti fara praznuire solemna)’. Dar dezvoltarile gigantice ale celei de
a treia perioade a imnografiei bizantine^ care au dus in esenfa la completarea ciclului Mineielor au facut sa dispara practic „sfin|ii nesarbatoriji”
generalizand practica Utreniei cu „Dumnezeu este Domnul” {Theos Kyrios
— Ps 117) §itropar^.
De asemenea, importanta considerabila acordata in toata perioada Triodului lecturilor din Vechiul Testament §i recitarea cursiva a Psaltirii
reprezinta o supraviefuire a vechiului oficiu monahal egiptean §i Palesti
nian, anterior generalizarii imnografiei, care acorda un loc foarte mare
lecturilor scripturistice'*. Acest context monahal apare §i in rubricile care
ordoneaza slujbele Postului Mare: acestea sunt exact cele din Typikon-ul
Sfantului Sava in redactia sa constantinopolitana, dar pastreaza §i unele
indicatii specifice acestei lavre palestiniene^.
Prezenja troparelor fixe la Ceasuri §i particularitafile „Slujbei luminii”
inserate la Vecemie, atunci cand aceasta se celebreaza impreuna cu Liturghia Darurilor mai inainte sfintite®, reprezinta deopotriva vestigii ale
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unei structuri arhaice a oficiului bizantin. Astfel meat, la finalul studiului
sau asupra par^ii vesperale a Liturghiei Darurilor mai inainte sfinjite,
preotul Janeras sublinia ca „Postul Mare a conservat elementele care odinioara erau comune intregului an le-a conservat in general intr-o stare
mai pura”’.
Anticipand dezvoltarile viitoare, sa notam ca aceste remarci confirma
ipoteza deja mentionata in prima parte a acestei expuneri, potrivit careia
timpul Postului Mare nu e lipsit de legatura cu ansamblul anului liturgic,
ci este intr-un fel sinteza lui, un timp concentrat. §i aid, istoria pare sa
confirme inva^atura teologiei duhovnice§ti.
Acest caracter arhaizant sau mai degraba „conservator” al slujbelor
Postului Mare e in acord vadit cu influenta considerabila pe care a exercitat-o monahismul asupra Triodului. In timp ce modificarile istorice ale
cultului bizantin de dupa sinteza ierusalimo-constantinopolitana au tins in
general sa amplifice aspeetul teofanic §i festiv (generalizarea lui „Dumnezeu este Domnul”), marea stabilitate a Triodului §i a dimensiunii sale
ascetice a asigurat permanenta articularii liturgice fundamentale intre
anticiparea §i pregatirea Parusiei. In istoria bizantina, monahii au reprezentat de altfel intotdeauna un factor determinant al pastrarii formelor
tradilionale §i rigorii dogmatice: aceasta poate, a§a cum sugereaza preotul
Jean Meyendorff, in virtutea slujirii lor profetice §i eshatologice*.
„Lucrul monahului — spune Sfantul Teodor Studitul
duie sa se inoveze nimic in Evanghelie”^.

e sa nu mga-

inainte de a aborda studiul detaliat al fiecaruia dintre aceste ofieii
liturgice, trebuie sa incercam sa intelegem valoarea §i functia duhovniceasca a unora dintre particularitaiile lor comune care contribuie la a da
Postului Mare atmosfera lui deosebita, desemnata mai sus ca un „tropos
al pocainfei”.
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Caracteristicile formale
ale timpului in slujbele Postului Mare

II.B.1

II.B.l.a

Lungimea slujbelor

Oficiile liturgice monahale sunt deosebit de lungi in timpul Postului
Mare, astfel incat cea mai mare parte a zilei se petrece in biserica, drept
pentru care e necesara suspendarea tuturor celorlalte „slujiri” ale monahilor, pentru a le ingadui sa asiste la slujbe. Cursul canonic al oficiilor nu
este modificat in mod fundamental dar, in timp ce adesea anumite oficii
cum sunt Ceasurile sau Miezonoptica sunt rostite in privat, in timpul
Postului Mare tofi trebuie sa asiste la ele in biserica. Mai mult, fiecare
oficiu e prelungit prin adaugarea unor catisme suplimentare la recitarea
cursiva a Psaltirii, prin lectura odelor scripturistice la canonul de la Utrenie, prin lecturi patristice §i repetarea anumitor rugaciuni §i formule.
Aceasta lungire are o profunda valoare ascetica §i pedagogics. Credincio§ii au nevoie de timp ca sa se intoarca, sa se elibereze de modul
(tropos) de existenta al patimii §i sa revina la „deprinderea” (hexis) virtufii.
Pocainta §i innoirea duhovniceasca nu vor putea fi primite decat daca se
intemeiaza pe obi§nuinfd, aceasta a „doua natura”'®. Caci aceasta e singura cale pentru a ne imbraca in omul cel nou in condifiile lumii cazute
aflate sub semnul cantitatii. „Adevarata natura a rugaciunii liturgice —
scrie preotul Alexander Schmemann — sta in a ne introduce intr-o alta
lume, cea a prezenfei lui Dumnezeu, dar trebuie sa o faca incet, fiindca
natura noastra cazuta n-ar putea ajunge aici in mod natural”” .
Icoana a rugaciunii neincetate
Prelungind slujbele pentru ca sa acopere tot ciclul zilnic, typikon-ul
realizeaza astfel virtual idealul viejii duhovnice^ti: rugaciunea necontenita.
Desigur, rugaciunea la ceasuri fixe a aparut inca din cre§tinismul primar” ,
dar ea n-a fost niciodata infeleasa decat ca un mijloc pentru realizarea
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poruncii Apostolului: „Rugati-va neincetat!”^^. Distribuirea cursului lor in
§apte Laude vrea sa insemne, de altfel, in mod simbolic masura ritmata a
rugaciunii care nu trebuie sa se opreasca intre aceste momente privilegiate de rugaeiune comunitara care vin sa puncteze rugaciunea personala
continua''*. Dupa Clement Alexandrinul, „gnosticul” nu se poate limita la
locuri §i la timpuri definite pentru a cinsti pe Tatal prin Fiul, ci trebuie sa
faca aceasta toata viata sa §i in tot felul „multumind neincetat lui Dumnezeu”'^. Oficiul liturgic ideal ar fi cel care ar realiza efectiv porunca
Apostolului, transfigurand timpul cazut §i divizat prin armonia rugaciunii
neincetate. Faimoasa manastire a monahilor „neadormiti” (akoimetoi) din
Constantinopol n-a fost singurul loc unde s-a realizat un astfel de proiect
de oficii liturgiee neintrerupte; putem spune ca e vorba aici de o aspiratie
Constanta a traditiei liturgiee bizantine care a conditionat in mare parte
evolutia oficiului liturgie pana in zilele noastre^®. Umplerea timpului cu
rugaeiune echivala cu realizarea in aceasta lume a unei anticipari a laudei
ve§nice pe care o adreseaza lui Dumnezeu ingerii §i sfintii, §i cu „trecerea” virtuala (in sensul pascal al cuvantului) de la timp la etemitate. De
aceea, ofieiile liturgiee al praznicelor (privegherile, agrypniai) pot dura
astazi la Muntele Athos pana la 17 ore (cu prilejul hramului manastirii
Marea Lavra) §i, a§a cum a aratat in mod semnificativ o experienta facuta
la inceputul secolului la Academia Duhovniceasca din Kiev, daca sunt
respectate riguros toate regulile §i preseriptiile typikon-\x\m, o priveghere
saptamanala poate dura aproximativ 24 de ore'’.
Lungimea slujbelor din Postul Mare nu trebuie, ajadar, privita drept
un accident istoric, ci, din contra, drept o components esentiala a spiritualitatii liturgiee avand prin ea insa$i o valoare mistica deloe neglijabila.
Slujbele lungi ingaduie instalarea ineetul cu incetul in viata altadata dereglata a credincio^ilor a deprinderii (hexis) virtutii §i rugaciunii, „obi§nuinta” cu prezenta dumnezeiasca, chiar daca lumina harului n-a luminat
inca inima lor.
„Nu zice — scrie Sfantul loan Scararul — ca zabovind mult timp in
rugaeiune n-ai dobandit nimic, caci iata ai §i dobandit. Caci ce bine e
mai inalt ca acela de a fi fost lipit de El §i de a fi staruit neintrerupt in
unirea cu El?”'®.
Valoarea pedagogics
Lungimea rugaciunii e, a§adar, o anticipare a ve§niciei fericite in care
vor trai cei ale§i inaintand necontenit intr-o comuniune tot mai adanca cu
Dumnezeu. Trebuie subliniat insa ca, daca slujbele sunt mai lungi decat
de obieei in Postul Mare, aceasta e pentru a face inca §i mai vadit §i mai
real acest caracter al timpului liturgic. Rugaciunea liturgica dobande^te
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atunci §i o functie pedagogica de corectare rabdatoare a „obiceiurilor
patima§e”, care sunt consecinte ale mortii §i stricaciunii naturii noastre
cazute pentru a sadi virtutile, care sunt semintele ve§niciei. Potrivit aspectului duratei, timpul liturgic e, a?adar, nu numai o „icoana” a etemitalii,
ci mistagogul ve^niciei: el ii introduce treptat pe credincio?i in lumea
cea noua folosindu-se in acela§i timp de condifiile acestei lumi cazute.

II.B.l.b

Repetitiile

Initierea in timpul transfigurat utilizeaza insa nu numai extensiunea
duratei, dar §i un al doilea aspect al lumii cantita|ii: repetifia.
Pentru Parinfi, §i in principal pentru cel mai filozof dintre ei, Sfantul
Grigorie al Nyssei, insu^irea specifica §i inalienabila a creaturii e schimbarea. Fie ea corporala sau spirituals, orice creatura i§i trage existenta
dintr-o schimbare initiala: trecerea de la nefiinfa la fiinta’®. In extensiunea
existentei temporale a creaturii, aceasta schimbare se manifests ca mi§care,
respectiv ca articulare contingents a timpului §i spaliului. Relativ fatS de
Absolutul Care depS§e§te in acela§i timp mi^carea §i nemi^carea, acest
caracter e pentru creaturS o insu§ire ce atinge insS§i esen^a ei, defmind-o
in raport cu Dumnezeu^®.
Intrucat insS de la cSdere incoace omul s-a folosit rSu de libertatea sa,
mi§carea sa naturals spre „asemSnarea” cu Dumnezeu s-a prSbu§it in
intuneric §i s-a fixat in conditiile multiplicitStii (cum aratS reproducerea
sexualS). Calea restaurSrii vocatiei sale originare deschisS de Hristos trebuie, a§adar, sS utilizeze aceste conditii cSzute pentru a converti mi§carea
creaturii dinspre intuneric spre luminS §i dinspre patimS spre virtute.
Pentru a regSsi in aceastS lume unirea farS amestecare cu Dumnezeu pe
care trebuia sS o realizeze Adam, se impune, a§adar, ca „incS de pe acum”
sa ne reglam comportamentul in sensul unitafii, sS trecem de la diviziunea
lumii patimilor la armonia modului virtutii, fScand ca mi^carea libertSfii
sS treaca spre Bine prin pSzirea poruncilor §i imitarea lui Hristos^’.
Pentru a putea realiza aceastS unire in lumea spatiului §i a timpului
supusS cantitStii §i mSsurii, trebuie sS trecem prin simbolul cel mai adecvat
al unitS|ii de care dispunem. In spatiu aceastS „imagine” este cercul, iar
in timp fenomenele periodice §i repetitive.
Adaptarea simbolismului cercului
Se cunoa§te importanta pe care o are in traditia spirituals de la Dionisie
Areopagitul (§i neoplatonism) incoace simbolismul mi§cSrii circulare a
sufletului^^. El ilustreazS intreaga invStSturS a concentrSrii puterii sufle119

tului in „inima”, iar atitudinile trupe^ti ale rugacinnii isihaste au ilustrat
necesitatea aplicarii sale nu numai la suflet, ci §i la trup^^. E de altfel inutil
sa insistam aid asupra rolului universal al simbolismului cercului in orice
act rituaP''. Cercul §i mi§carile ciclice periodice, reglate de anumite numere simbolice, indeplinesc in general in traditiile religioase, dar mai cu
seama in simbolismul liturgic cre?tin, o dubla functie: epifanica §i pedagogica. Repetiiia e in acela§i timp imaginea unita|ii^^, a§adar o prezen^a
anticipata a etemita^ii, §i o pregatire treptata, ritmatd, in vederea „trecerii”
(Pa?telui) la conditiile lumii noi.
Trecerea de la multiplicitate la unitate
Astfel, repetitia acelora^i fomiule dupa masura unor numere simbolice,
cum e, de exemplu, „Doamne miluie^te!”, repetat de 3 ori, de 12 ori sau
de 40 de ori, care puncteaza toate slujbele^^, sau frecventa aparitie a unor
rugaciuni cum sunt cele legate de „Sfmte Dumnezeule...”^’, rugaciunea
Sfantului Efrem Sirul sau Psalmul 5(f^, reprezinta un element fundamental
al timpului liturgic §i al dimensiunii sale mistagogice. Acest caracter se
aplica, desigur, la timpul intregului an liturgic, dar introducerea progresiva a credincio§ilor intr-o noua dimensiune a timpului se potrive§te mai
cu seama in perioada de pregatire in vederea Pa§telui. Repetitia liturgica
utilizeaza multiplicitatea (numerele) pentru a restaura starea de nepatimire a naturii umane. Ritmandu-se astfel pe simbolurile unitatii, credincio§ii vor abandona risipirea ce caracterizeaza lumea patimilor pentru a
regasi potential unitatea pierduta de Adam. „Adunati in unitate” (Ps 4, 9),
ei vor imita atunci dupa puterile lor lauda ingereasca care nu cunoa?te
caracterul devorator §i separator al timpului^®.
Valoarea pedagogics
In aspectul sau „pedagogic”, reprezentand dimensiunea de a^teptare ?i
pregatire a timpului liturgic, repetitia e pentru credincios §i ocazia unei
medita^ii mereu reluate §i aprofundate asupra rugaciunilor §i formulelor
care-i sunt astfel prezentate de mai multe ori in timpul zilei. Repetand de
mai mult de 20 de ori pe zi rugaciuni cum sunt „Tatal nostru”, „Sfinte
Dumnezeule...” §.a. §i de mai multe sute de ori „Doamne miluie§te”,
putem trece de la o simpla intelegere rafionala la o intelegere mai adanca
a sensului lor, la o adevarata impregnare a intregii noastre conduite de
catre aceste rugaciuni. Sim^im prin aceasta neputinta noastra de a epuiza
rational semnificatia unor astfel de formule §i in acest mod ajungem treptat
la cunoa§terea propriilor noastre limite^®. In acest sens, repetitia favori120

zeaza, ajadar, §i smerenia care, cum am vazut, trebuie sa domine intreaga
atitudine duhovniceasca m timpul Postului Mare.
in cadrul comunitar §i liturgic, repetifia reprezinta o transpunere a rugSciunii scurte, de „un singur cuvant” (monologistos), §i continue ce trebuie
sa msofeasca monahul sau mireanul evlavios in toate imprejurarile. Acest
exercitiu fundamental al spiritualitafii private, cristalizat treptat in jurul
„rugaciunii lui lisus”, poseda toate caracterele pe care le-am relevat cu
privire la repetitia liturgica: concentrare, smerenie, rumegare a Numelui sau
Cuvantului lui Dumnezeu, anticipare a ve§niciei §i laudei ingere§ti^* etc.
Putem constata inca o data ca spiritualitatea liturgica §i rugaciunea privata raman mereu paralele §i converg spre un acela§i scop: rugaciunea
necontenita, pe care slujbele Postului Mare o realizeaza aproape efectiv,
utilizand in acest scop doua dimensiuni ale timpului: lungimea §i repeti{ia.

II.B.l.c

Sensul ciclului zilnic

Sens festiv §i pascal: noapte/zi
in timpul din afara Postului Mare, atunci cand se celebreaza sarbatorile
sfmfilor cu „Dumnezeu este Domnul”, ziua liturgica nu incepe dimineafa,
ca in timpul profan, ci seara. Ciclul timpului liturgic se deruleaza astfel
dinspre seara spre dimineafa §i dinspre noapte spre ziua, cum este cazul
in tradifia iudaica ?i in alte cateva societafi tradifionale^^. Prima slujba a
oricarei zile este, a§adar, Vecemia, pe care Mineiele o indica inainte de
Utrenie^^. Mai exact, dupa Ipolit al Romei, punctul de trecere de la o zi la
cea urmatoare e ceasul al 9-lea, in care Hristos a murit pe Cruce §i intunericul a acoperit pamantul ca semn al adevaratei seri, care este o „absen^a” a lui Dumnezeu, a§a cum noaptea este o absenja a luminii.
„Strapuns, a§adar, in coasta la ceasul acesta, Hristos a revarsat apa ?i
sange §i a luminat celalalt timp al zilei pana seara. lar cand a inceput sa
adoarma,y3cd«c/ tnceputul unei alte zile, a plinit o icoana a invierii”^'*.
Acest rol de pivot asigurat de Ceasul al IX-lea in ciclul liturgic zilnic
ramane in uz monastic pana in zilele noastre. La Muntele Athos, Ceasul
al IX-lea se roste§te, ca ?i celelalte Ceasuri (cu excep(ia Ceasului I), in
pronaos. El este ultimul oficiu din cadrul ciclului liturgic cotidian, dar
face totu§i inca parte din el, fiindca la binecuvantarea finaia preotul comemoreaza sfantul zilei, iar nu pe cel al zilei urmatoare. Dupa aceasta
binecuvantare, se da la o parte perdeaua trasa intre pronaos §i naos, §i
intreaga comunitate intra in biserica in urma preotului pentru a incepe
numaidecat Vecemia, simbolizand astfel in mod spatial trecerea la ziua
urmatoare.
121

Complementaritatea celor doua parti ale ciclului zilnic: zi/noapte se
poate aplica analogic tuturor treptelor existentei temporare privite in perspectiva dualitafii^^ Trecerea de la intuneric la lumina reprezinta astfel
deopotriva trecerea de la moarte la inviere, de la ciclul prezent la bucuria
viitoare a ve§niciei^^, ?i de la ne§tiinta la cunoa^tere.
Facand sa preceada noaptea zilei {Fc 1, 3), cartea Facerii rastoarna
numaidecat ciclul pentru a profetiza, potrivit Fericitului Augustin, caderea omului §i mantuirea sa in Hristos:
„Dar dupa ce omul care a fost creat a cazut din lumina dreptatii in intunericul pacatului de care 1-a izbavit harul lui Hristos, am ajuns acum
sa numaram zilele incepand cu noaptea, caci ne straduim sa trecem nu
de la lumina la intuneric, ci de la intuneric la lumina, nadajduind
aceasta cu ajutorul Domnului”^^.
In cursul anului liturgic, aceasta trecere de la noapte la zi ca simbol al
invierii i§i gase§te temeiul in Privegherea pascala, in cursul careia dupa
intunericul celebrarii mortii §i mormantului, Lumina dumnezeiasca a In
vierii reprezentata de lumanarile credincio§ilor^* face „sa se inalte aurora”
{Ps 107, 3). Aceasta noapte e astfel transformata intr-o „noapte luminoasa”
de la care plecand, ziua liturgica devine principiu al zilei cosmice^®.
Sens penitential: zi/noapte
Locul central acordat Pa§telui in determinarea ciclului liturgic cotidian
pare cu atat mai izbitor, cu cat in timpul Postului Mare ziua liturgica apare
inversata: Utrenia preceda Vecemia care incheie ciclul zilnic*. Aceasta
ordine in dispozijia oficiilor liturgice care nu apare numai in Triod, ci §i
in documentele cele mai vechi, cum e Prophetologion-\x\ din Constantinopol"'°, ne face sa presupunem ca este vorba de o particularitate extrem
de veche a Postului Mare, intrucat, a?a cum vom vedea, ciclul lecturilor
coniinut in Prophetologion e partea cea mai veche a Triodului.
Din punct de vedere istoric, aceasta rastumare se poate explica prin
transferul seara (la Vecemie) al Cuminecarii euharistice, in timpul Postului
Mare. Caracterul penitential §i ascetic al Liturghiei Darurilor mai inainte
sfmfite (celebrata in zilele de miercuri §i vineri, dar teoretic putandu-se
celebra in toate zilele Postului Mare) impunea asocierea postului euharistic cu postal ascetic, postal prelungindu-se astfel la maximum, pana la
apusul soarelui. Prin urmare, slujba de seara legata de Litarghia Damriloi
Din nefericire, in Triodul romanesc actual, revizorii au modificat arbitrar aceast;
ordine inversata a zilei liturgice in Postul Mare (Utrenie / Vecemie) din Triodul origina
grec, uniformizand-o §i aliniind-o la ordinea zilei liturgice obi?nuite (Vecemie / Utrenie)
ceea ce tradeaza faptul ca nu i-au inteles semnificatia [n.ed.].
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mai inainte sfin^ite a fost privita drept sfar^itul ciclului zilnic §i nu drept
inceputul sau, pentru a pastra omogenitatea acestuia in sensul determinarii
lui de cele doua extremitafi ale sale: dimineata/seara"*'.
Pa^tele

rastumarea polilor

Potrivit Intrebarilor §i raspunsurilor atribuite Sfantului Atanasie, sub
Legea lui Moise ciclul zilnic ar fi fost constituit de trecerea de la zi la
noapte, dar venirea harului §i mantuirii prin Hristos ar fi rasturnat polii,
de acum inainte noaptea precedand ziua'^^. Aceasta rastumare a sensului
rotatiei ciclului ar fi, a?adar, imaginea „creatiei celei noi”, a trecerii de la
Vechiul la Noul Testament §i a innoirii legilor intime ale cosmosului prin
transfigurarea sa. Aceasta interpretare e adecvata tocmai timpului liturgic
§i rastumarii polilor pe care o realizeaza sarbatoarea Pa§telui. Inainte de
„sarbatoarea sarbatorilor” ziua preceda noaptea; suntem inca virtual in
timpul stricaciunii §i al mortii, in care durata duce la intunecare §i ne§tiinta. Postul Mare e rezervat lecturilor din Vechiul Testament simbolizand astfel timpul pregatirii §i al efortului de eliberare de sub stapanirea
pacatului §i a „omului vechi”. Dar, incepand de la Pa§te §i in tot ciclul ce
depinde direct (Penticostar, Octoih) sau indirect (sarbatorile sfintilor,
actualizari parfiale ale Invierii) de aceste sarbatori, timpul e restaurat §i
mantuit. Durata nu mai e semnul multiplicitatii, ci al progresului duhovnicesc ca urcu§ incordat spre infinit {epektasis). Nu se mai cite§te acum
decat Noul Testament, semn al pregatirii in vederea celei de-a Doua Veniri
a lui Hristos.
Combinarea celor doua mi§cari in Tried
Aceasta interpretare se izbe^te insa de cateva dificultad, caci daca in
timpul Postului Mare slujbele se desfa§oara potrivit acestei mi§cari in
verse, imnografia Vecemiei ramane totu§i consacrata celebrarii zilei urmatoare. In zilele de miercuri §i vineri, de exemplu, de§i se celebreaza
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite a zilei respective, stihirile de la
„Doamne strigat-am” sunt inchinate miercuri seara Apostolilor (tema
obi^nuita a zilei de joi), iar vineri seara sunt luate dintr-un apendice al
Triodului dupa cele opt glasuri §i sunt inchinate mucenicilor §i celor
adormiti (tema obi§nuita a zilei de sambata). Acest fapt este foarte clar in
timpul Saptamanii Lasatului de branza, in care numai zilele de miercuri
§i de vineri au o structura cvadragezimala. Vecemia de miercuri are o
lectura profetica §i stihoavne proprii Postului Mare, dar stihirile de la
„Doamne strigat-am” sunt luate din Octoih §i din Mineiele zilei urmatoare.
De asemenea, oficiile de vineri articuleaza pe o structura cvadragezimala
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(profefii ?i stihoavne) stihirile praznicului Ascetilor celebrat in ziua
urmatoare.
Cele doua sensuri de rota^ie ale ciclului zilnic sunt, a§adar, simultan
prezente in slujbele Postului Mare, dar ele trebuie privite dupa doua planuri distincte: sensul dimineafa/seara se situeaza pe un plan formal, permitand distingerea celor doua par|i ale ciclului mobil (Triod/Penticostar)
§i accentuarea rolului central al Pa§telui. In timp ce sensul seara/dimineata se refera mai degraba la continutul imnologic al slujbelor §i nu
difera structural de ansamblul ciclului anual. Din contra, el ingaduie
credincio§ilor sa perceapa continuitatea mi§carii pascale, a trecerii de la
intuneric la lumina de-a lungul intregului an liturgic, evidenfiind impletirea indisociabila dintre pregatirea §i implinirea eshatologica in toate
aspectele cultului cre§tin.
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II.B .2

Metaniile

Slujbele din Postul Mare sunt caracterizate (actualmente mai cu seama
in bisericile slave) de o participare a trupului la rugaciunea comunitara
mai importanta decat de obicei. „Inchinaciunile” sau „metaniile” sunt in
practica actuala una din caracteristicile Triodului §i in sensibilitatea spirituala ortodoxa ele apar nedespar^ite de perioadele postului'. Dar o atare
restricfie e destul de recenta datand de la abandonarea oficiului cu ,^ liluia” in afara perioadelor Postului Mare.
Metaniile in traditia monahala
In literatura monahala, metania apare ca un obicei curent, intim legat
de conditia de cainta perpetua proprie monahilor. Desemnata prin expresia „a pune metanie” (metanoian ballein), se pare ca aceasta practica a
inlocuit treptat ingenuncherea, mai arhaica^. Ea nu se face numai in cazul
in care un monah cere iertare altuia^, ci e folosita §i ca exerci^u spiritual
(epitimia) dat monahului sau mireanului la Spovedanie"'. Prin extensiune,
se considers ca ea trebuie sa insoteasca orice act savar§it de catre monahi:
de la cererea unui cuvant de mantuire^ pana la simpla salutare®. Ea e de
asemenea un element fundamental al vietii ascetice private a monahului,
al „canonului” sau personal. Impreuna cu recitarea de psalmi (psalmodia),
ea reprezinta ceea ce unii Parinfi numesc „rugaciunea trupeasca”:
„Celor care n-au dobandit adevarata rugaciune a inimii le ajuta mult
silirea in rugaciunea trupeasca, adica ridicarea mainilor, lovirea pieptului, privirea curata spre cer, zgomotui suspinelor, plecarea necontenita a genunchilor”’.
Metaniile §i rugaciunea trupeasca
Legata de treapta „faptuirii” (praktike), metania exprimS atat de sugestiv
participarea trupului la rugaciune, incat dintotdeauna s-a recomandat sS i
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se asocieze „rugaciunea lui lisus”, „pentru ca sufletul §i tmpul sa cada
impreuna inaintea Doninului”®.
Trebuie deosebite doua moduli de executare a metaniei: „metania mica”
sau inchinaciunea {proskynemdf, in care credinciosul i§i inclina profund
trupul pentru a atinge pamantul cu mana dreapta inainte de a face semnul
crucii (la greci) sau dupa (la slavi)^°, §i „metania mare” sau pur simplu
„metania”", unde credinciosul trebuie sa-?i piece genunchii §i sa se prosteme pana atinge pamantul cu capul pentru a se ridica numaidecat'^. Prin
forma sa, acest gest trupesc reveleaza o bogata semnificafie teologica ji
duhovniceasca. El constituie un fel de concentrare a Economiei mantuirii
§i a actualizarii ei duhovnice^ti in fiecare. Mica sau mare, metania e intotdeauna constituita din trei elemente: o mi^care descendenta, semnul
crucii §i o mi§care ascendenta. Practica ortodoxa nu separa aceste trei
elemente caci, spre deosebire de ingenunchere, metania nu este o pozifie
de rugaciune, ci o mi§care dinamica §i „economica”. Dupa ce s-a prostemat la pamant, credinciosul trebuie sa se ridice numaidecat pentru a-§i
relua pozifia normala de rugaciune: starea in picioare'^; caci, dupa Sfantul
Vasile cel Mare:
„De fiecare data cand ne plecam genunchii §i ne ridicam, aratam cu
fapta ca prin pacat am fost azvarli|i la pamant, dar iubirea de oameni a
Ziditorului nostru ne-a rechemat la cer”'"*.
Plecandu-§i trupul, credinciosul infa|i§eaza starea cazuta a omului care
a pierdut din pricina pacatului functia sa de mijlocitor intre cer §i pamant
(simbolizata de starea dreapta, in picioare), pentru a se supune patimilor
trupului §i „ ase tdri” ca dobitoacele necuvantatoare*^.
Simbolismul metaniilor §i locul lor in Tried
Aceasta mi§care „descendenta” e §i un act de smerenie §i pogorare de
bunavoie dupa chipul kenozei Logosului. Prostemandu-se, trupul antreneaza §i sufletul spre smerita recunoa^tere a pacato§eniei sale §i marturisirea atotputemiciei lui Dumnezeu. Dupa care, insemnandu-se cu semnul
Cmcii, credinciosul „imbraca pe Hristos”. Mi^carea sa descendenta devine
„pogorare la iad” §i actualizare personala a operei mantuirii. Marcata de
semnul Crucii §i inso(ita de invocarea Numelui lui lisus Hristos, fiecare
metanie este, a§adar, o reproducere fidela a ritului baptismal, adaptata
condi(iilor vie(ii ascetice. Ea se incheie printr-un urcu§ care trebuie sa fie
rapid, fiindca simbolizeaza invierea cre§tinului impreuna cu Hristos §i
restaurarea in functia sa naturala: contemplafia. De altfel, ne este interzis
categoric sa ramanem multa vreme prostemati la pamant caci, potrivit
Sfantului loan Cassian, „cine ramane prea multa vreme prostemat e mai
primejdios atacat nu numai de ganduri, ci §i de somn”'®. Intnicat am imitar
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pogorarea la iad, numaidecat trebuie sa imitam §i invierea, fiindca aceasta
din urma a fost inseparabila de cea dintai.
A§a cum Economia lui Hristos poate fi reprezentata de o dubla mi§care
altemativa, Intruparea Logosului fiind principiul inallarii umanitatii indumnezeite'^, tot a§a viata duhovniceasca a credinciosului e §i ea articulata de acela^i ritm altemativ, la care trupul trebuie sa participe in aceea§i
masura cu sufletul, astfel incat metania reprezinta o dimensiune fundamentala a spiritualitatii Triodului: participarea trupului actualizarea
repetata a Botezului.
Distribuirea metaniilor in cadrul slujbelor
In paralel cu practicarea lor in rugaciunea privata, metaniile au dobandit
un loc important §i in slujbele Bisericii. Numarul lor §i momentele in care
trebuie savar§ite sunt fixate precis in a§a-numitele typika liturgico-monahale, indeosebi cele de tradibe studita.
Potrivit marturiei Typikon-\x\m Sfantului Sava cel Sfmtit, in timpul
Postului Mare in manastirile din Palestina trebuiau sa se faca in biserica
300 de metanii'*. Atestat ca venind dintr-o veche traditie, acest numarnu
putea fi modificat, dar fiecare monah, odata intrat in chilia sa, il completa facand un numar de metanii corespunzator puterilor sale §i sfaturilor povataitorului sau'^. In alte manastiri, ca aceea a Mantuitorului din
Messina, numarul conta pufin, indicandu-se doar momentele in timpul
carora metaniile trebuie facute fara intrerupere, fiecare putand atunci
sa-§i potriveasca numarul metaniilor cu puterile sale^®.
In general, in zilele in care la Utrenie se canta „Dumnezeu este Domnul”, metaniile in biserica sunt suprimate^', caci din punct de vedere tipiconal metaniile inseamna: zi cu „Aliluia” (zi in care nu se ridica postul)^^.
Nu se fac metanii nici in biserica, nici in chilie in timpul praznicelor
Mantuitorului, ale Maicii Domnului §i octavelor lor, in timpul celor Douasprezece Zile dintre Na§tere §i Aratarea Domnului, de la Pa§te §i pana la
Duminica Tuturor Sfintilor, in zilele de praznuire ale sfmtilor cu citire de
Evanghelie la Utrenie sau cu moa?te aflate in posesiunea manastirii^^ §i,
fire^te, in toate duminicile^"^.
Potrivit Typikon-Mhx\ Sfantului Sava cel Sfmtit, intrand in biserica
pentru o slujba, fiecare trebuie sa faca trei sau patru metanii in fata u§ilor
imparate^ti §i cate una in fata fiecarui cor iar, la concedierea fmala trebuie
sa faca trei metanii adanci^^. De asemenea, inainte de a incepe orice fel
de functie liturgica, cel randuit trebuie sa faca metanie celui mai mare^®
?i, adesea, comunitatii reprezentate de cor (sau strana): fie ca este vorba
de preotul „de rand” in timpul saptamanii pentru a da binecuvantarea
de inceput, sau de monahii care sa bata toaca, sa citeasca psalmii sau sa
inceapa o cantare solemna^’.
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Vom indica mai jos, in detaliu, metaniile ce trebuie facute in timpul
slujbelor, in tabele ce rezuma diferitele elemente, menfionand aici doar
momentele obi§nuite in care trebuie executate^*:
— la „Sfinte Dumnezeule.. cu care incep toate slujbele - 3 metanii
— la versetele de invitatie: „Veniti sa ne inchinam.. - 3 metanii
— la „Aliluia”, dupa cum urmeaza:
- „Aliluia” cantat in locul lui „Dumnezeu este Domnul” - 3 metanii
- „Aliluia” din finalul oricarei stihologii a Psaltirii sau al unui grup
de psalmi fic§i - 3 metanii
— La Messina: una la inceputul canonului §i fara intrerupere in timpul
stihologiei odelor in Postal Mare^®.
— La Sfantal Sava: fara intrerupere in timpul odei a 9-a^°, in timpul
cantarii psalmilor Luminii de la Vecemie. Dupa ce a cantat fiecare tropar, corul care a executat piesa trebuie sa se inchine in fata celuilalt cor
care intoneaza versetal urmator^'. Mai mult, incepand de la ultimul verset al Psalmului 116, canonarhul sta in mijlocul bisericii intre cele doua
coruri §i se inchina in fa|a u§ilor imparate§ti, iar cele doua coruri canta la
unison stihira de la „Slava”.
— In manastirile stadite Evergetis ?i Messina, metaniile se fac in ge
neral la unison (meta isotetos) la stihirile de la „Doamne strigat-am” §i la
Laude, dar §i la cei 6 psalmi, in timpul Psalmului 118 de\a Miezonoptica
Postalui Mare, in timpul doxologiilor etc.^^. La Evergetis, in timpul ultimei stihiri de la „Doamne strigat-am” §i de la „Slava”, canonarhul sta in
acela§i mod indicat in Typikon-uX Sfantalui Sava, dar atunci trebuie sa se
reuneasca in jurul lui in mijlocul bisericii §i sa faca sub conducerea lui
metaniile prescrise „ca un singur trup”^^.
Intrand in slujbele manastirilor chinoviale, fie in persoana canonarhului
care reprezinta simbolic intreaga comunitate, fie prin toti ffajii reuniti,
metania s-a vazut, a§adar, pujin detamata de la functia sa initiala, spre a
deveni semnul corporal al unitatii ecleziale a adunarii litargice. O asemenea modificare o putem de asemenea privi ca pe o ingenioasa solufie
pentru a conserva in mediul chinovial §i in spiritaalitatea litargica valoarea ascetica a metaniei. Ea ramane legata de recitarea psalmilor, potrivit
invajatarilor batranilor din vechime, dar nu risca sa devina un prilej de
slava de§arta, caci toti monahii se inchina impreuna sub conducerea
reprezentantalui mai-marelui lor.
Chiar daca in practica actaala numarul metaniilor facute in comun a
fost considerabil redus, perioada Triodului ramane caracterizata de me
taniile care atesta aceasta adaptare a practicilor ascetice ale de^ertalui la
monahismul cu viafa de ob§te §i prin aceasta importanfa fundamentala a
participarii trupului la rugaciunea litargica.
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II.B.3

Rugaciunea Sfantului Efrem

Legata de metanii, scurta rugaciune atribuita traditional Sfantului Efrem
Sirul' reprezinta o particularitate specifica a slujbelor din Postul Mare
pana mtr-acolo meat preotul Alexander Schmemann a putut-o numi
„rugaciunea Postului Mare”^. Totu§i, ca §i metaniile §i celelalte trasaturi
distinctive pe care le-am enumerat aici, aceasta rugaciune nu era rezervata odinioara doar perioadei Triodului, ci era utilizata la toate oficiile cu
„Aliluia”, a§a cum o prescrie pana astazi Typikon-u\ Sfantului Sava^ in
timpul Postului Mare, ea trebuie sa fie recitata la sfar§itul tuturor oficiilor ciclului zilnic din lunea Saptamanii I pana in miercurea Saptamanii
Patimilor (cu exceptia sambetelor §i duminicilor in care randuiala liturgica
are un caracter festiv), precum §i miercurea §i vinerea Saptamanii Lasatului de branza, ale carei oficii sunt de tip cvadragezimal. inainte de concediere ?i indata dupa binecuvantarea preotului, trebuie facute trei metanii
mari recitand in tacere"* la fiecare dintre ele o parte a rugaciunii:
„Doamne §i Stapanul viefii mele, duhul trandaviei [nelucrarii], al grijii
de multe [curiozitatii], al iubirii de stapanire §i al grairii in desert nu
mi-1 da mie (1 metanie) [argia — periergia — philarchia — argologia].
lar duhul curatiei [cuminteniei], al gandului smerit, al rabdarii §i al
dragostei, daruie§te-mi-l mie, slugii Tale (1 metanie) [sophrosyne —
tapeinophrosyne — hypomone — agape],
A§a, Doamne §i Imparate, da-mi mie sa-mi vad caderile mele §i sa nu
osandesc pe fratele meu, ca binecuvantat e§ti in vecii vecilor. Amin
(1 metanie)”^.
Dupa care se fac rapid 12 metanii mici repetand mereu in tacere la
fiecare dintre ele rugaciunea vame§ului: „Dumnezeule, milostiv fii mie
pacatosului §i ma miluie§te!”^.
In fine, se face din nou o metanie mare recitand numai ultima parte a
rugaciunii: „A§a, Doamne §i Im parate...”^. Numai in timpul Postului
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Mare, dupa aceasta rugaciune se repeta grupul de rugaciuni legate de
„Sfinte Dumnezeule...”, astfel ca acesta e reluat de trei ori in cursul fiecarui oficiu*.
Istoricul rugaciunii
Introdueerea aeestei rugaciuni in zilele de post e, se pare, destul de
recenta, fiindca nu o gasim indicata in vechile typika, care nu aparfin
grupului savait, cum sunt cele studite de la Evergetis §i Messina, de altfel
extrem de complete®.
Originea acestui rit se afla probabil la manastirea Studiu, a card regula
(Hypotyposis) prescrie intregii comunitali sa faca in Postal Mare 3 metanii mari in fafa egumenului dupa catismele Ceasurilor^®. Potrivit regulii
(Diatyposis) Sfantalui Atanasie Athonital, la aceste 3 metanii mari trebuie
adaugate 12 metanii mici". Aceste doua variante ale aceluia^i ritm speci
fic cvadragezimal au fost adaptate ulterior la Messina (3 metanii mari) §i
Evergetis (15 metanii)'^. Astfel ca, probabil cu ocazia sintezei tradi|iilor
Palestinians §i constantinopolitana, rugaciunea Sfantal Efrem a fost suprapusa peste acest oficiu al celor „15 metanii” deja bine implantat in
capitala bizantina incepand din secolul X l’^.
Oricare ar fi vechimea aeestei rugaciuni, prin freevenfa §i concizie are
o importan(a primordiala in Triod. Ea rezumS in chip admirabil intreg
programul duhovnicesc al Postului Mare, articuland in trei grupuri de
cereri principalii termeni ai vocabularului duhovnicesc §i echilibrand prin
sobrietatea ei diversitatea dezvoltarilor catehezei imnologice.
Analiza cererilor
Fara a pretinde sS-i epuizam protanzimea, vom incerca sa dam cateva
explica(ii ale aeestei rugaciuni plecand de la un rapid studiu al no(iunilor
ei fundamentale ?i al inlanpiirii lor.
Sa remarcam mai intai cS cele trei parti ale ei formeaza trei grupuri de
cereri adresate lui Dumnezeu: cereri negative in primul grup, pozitive in
al doilea §i „pastratoare” ale starii dobandite, gra(iei celui de-al doilea
grup, in cel de-al treilea. Dumnezeu apare aid drept unicul subiect activ,
ferind de patimi §i acordand harul, nu fiindca rolul de conlucrare al voin(d libere a omului ar fi abandonat, ci mai degraba pentru a arata ca viata
duhovniceasca are nevoie inca de la inceputal ei de alipirea intima a vointei umane de vointa divina. Unire fara contopire, dar care se manifests,
ca §i in cazul lui Hristos, in unitatea de actiune a luerSrii sale divinoumane. FSrS sS fie mentionatS explicit, sinergia subintinde in fapt intreagS
aceastS rugSeiune, cSci insS§i aefiunea de a cere implies dorinta de des130

chidere §i alipire de vointa dumnezeiasca, potrivit prototipului oricarei
rugaciuni; „Faca-se voia T a...”'"'.
Risipire §i isihie / flecareala §i tacere

1)
Primele cuvinte ale rugaciunii Sfantului Efrem sunt un citat aprox
mativ din Isus Sirah 23, 1. 4. 6. Restul cererilor reia substanta rugaciunii
lui Sirah clarificandu-i structura §i, mai cu seama, utilizand termeni care
trimit spre o problematica ascetica propriu-zis cre§tina'^.
Inlanpiirea cererilor negative sau pozitive sugereaza geneza patimilor,
careia trebuie sa i se opuna lanpil virtutilor, familiar autorului Triodului
§i devenit clasic incepand cu Filon din Alexandria'®. E greu, a?adar, sa
precizam sursele exacte ale structurii acestei rugaciuni. Sub rezerva unor
cercetari mai aprofundate, urmatoarele cuvinte ale Sfantului loan Scararul ni se par probabil unul din modelele cele mai directe ale „Efremului”
nostru:
„Demonii trupului [adica pofta], ai maniei, ai nebuniei pantecelui, ai
akediei §i ai somnului n-au obiceiul sa inalte comul minfii [adica sa ne
duca la suficien[a atunci cand pacatuim].
Dar demonul iubirii de arginfi, al iubirii de stapanire [philarchias],
al vorbirii de§arte [polylogia], §i multe altele inca adauga rau raului;
de aceea demonul judecafii [ho ton krinein] sta aproape de unele ca
acestea' >17
Ambitia §i flecSreala asociate aid apar ca premergatoare mandriei, ce
consta in judecata aproapelui. In rugaciunea Sfantului Efrem ordinea
genetica a patimilor e diferita, dar modul de articulare al lor pare inspirat
din acest pasaj al Scararului.
In vocabularul tehnic al oamenilor duhovnice^ti, argia sau lenea desemneaza tocmai patima (sau demonul) ce se opune efortului ascetic
(ponos) . Sfantul loan Scararul o distinge de pacat, care e calcarea
poruncii, §i de neglijen(a sau nepasare (ameleia) caci ea consta din a nu
implini poruncile lui Dumnezeu’^, §i, prin urmare, din a nu incepe osteneala duhovniceasca ceruta in timpul Postului Mare.
„Trandavia e moartea $i surparea sufletului”, afirma in acela^i sens
avva Ammonas,20
Impiedicand ascetul sa intre in arena, ea este chiar mai rea decat
demonii.
„Odihna §i trandavia sunt pierzania sufletului §i pot vatama mai mult
decat demonii”, spune Sfantul Isaac Sirul"'.
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E potrivit, a§adar, ca in fmntea „mgaciunii Postului Mare” sa fie pusa
o cerere de a fi izbaviti de aceasta patima, care e „obar§ia” §i „mceputul
tuturor relelor”^^.
La Petm Damaschinul, ea este mtr-adevar in fmntea patimilor: lipsa
de minte produce nepasarea (rathmia), aceasta duce la trandavie (argia),
care na§te uitarea (lethe), din care vine iubirea de sine (philautia), iubirea
de placere (philedonia), iubirea de slava (philodoxia) §i iubirea de argin^i
(philargyridf^, producand risipirea in griji (perispasmos), necunoa§terea
damrilor dumnezeie§ti §i a gre^elilor proprii, careia ii urmeaza cele opt
ganduri (logismoi) ale rautatii, pe care se altoiesc toate pacatele^'^.
Du^mana a isihiei, ea este proprie „celor ce nu vor sa §tie nimic de
imparta§irea de bogatiile lui Dumnezeu, nici de izbanda in bine”^^. Altfel
spus, tot dupa Petm Damaschinul, ea este la obar§ia risipirii, pe care o
exprima notiunea de periergia, „curiozitate”. Sfantul Pavel afirma deja
limpede unirea intima dintre aceste doua patimi^®, iar Sfantul Isaac Siml
le socote§te drept doua cauze ale temutei akedia.
„Akedia vine dintr-o infumurare a gandului [ek ton meteorismou tes
dianoias], iar aceasta vine din lenevirea in osteneli ?i citire §i din intalnirile de^arte”^’.
In acela§i sens cu Sfantul Isaac, rezumatul grec al carlii a X-a a A§ezdmintelor aw ei loan Cassian din Fflocalie corespunde intm totul inva^aturii mgaciunii Sfantului Efrem, stabilind urmatoarea inlan^ire:
„Din lenevie [vine] curiozitatea, din curiozitate tulburarea, iar din tulburare toate relele”^*.
Mintea (nous) curioasa §i risipita in lucmrile altuia nu poate ramane in
isihie conformandu-se venerabilei pomnci „Ia seama la tine insuti!”^®.
Totu§i, condifia indispensabila a oricarei vieti duhovnice§ti e ramanerea
in lini^te, concentrare §i atenfie .
ramane in chilie” inseamna in
limbajul duhovnicesc a retine mintea in ea insa§i §i a o impiedica sa se
reverse in afara, pentm a se putea inalta spre contemplafia lui Dumnezeu:
„Mintea nerisipita in lucmrile din afara, nici impra§tiata de simturi
spre cele din lume, se intoarce la ea insa§i §i prin ea insa§i urea spre
infelegerea lui Dumnezeu”^^.
Ingrijindu-se numai de sine insu§i §i de Dumnezeu, §i ferindu-se de
orice curiozitate bolnavicioasa fata de semeni, credinciosul se va putea
feri de judecati indraznete §i va putea asigura hegemonia ratiunii asupra
partii irationale a sufletului sau, ceea ce isiha§tii numesc „paza simturiior”^^.
Legand curiozitatea de ultima cerere a mgaciunii Sfantului Efrem,
privitoare la judecata aproapelui, Sfantul Maxim Marturisitoml ne invafa
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motivul pentru care trebuie sa ne ferim de aceasta risipire nascuta din
curiozitate:
„Paza sigura §i inviolabila a virtutilor cale u§oara spre mantuire —
fara de care cred ca nici un bine nu-1 poate pastra ne§tirbit cel care il
are — este grija de sine sau grija de cele proprii [autopragia e idiopragia], prin care invatand sa privim §i sa cugetam numai la cele ce ne
privesc pe noi inline, sa ocolim paguba ce ne poate veni de la alfii.
Caci de vom invalia sa ne privim §i sa ne cercetam numai pe noi inline,
nu vom navali nicicand asupra faptelor altora, oricare ar fi ele, §i vom
cunoa§te ca Singur Judecator infelept §i drept pe Dumnezeu, Care
judeca cu intelepciune §i dreptate toate cele ce se fac, potrivit cu rafiunea [hath ’hon logon\ dupa care s-au facut, nu dupa modul in care se
arata {ou hath ’hon pephanerotai tropon\ [...]. De ne vom sili sa izbandim aceasta §i ne vom ingradi pe noi inline in noi inline, neamestecandu-ne cu cele din afara, nu vom lasa nici sa vada, nici sa auda,
nici sa graiasca ochiul sau urechea sau limba noastra cele ale altora [...].
Caci nimic nu aluneca mai u§or spre pacat ca aceste simfuri, cand nu
sunt indrumate pedagogic de ratiune \me logo paidagogoumenon], ?i
iara?i nimic nu ajuta mai mult la mantuire ca ele, atunci cand ra^iunea le
comanda, le indruma ?i le conduce spre cele ce trebuie §i unde vrea ea”^'*.
Obiectul perechii primelor doua cereri ale rugaciunii Sfantului Efrem
e, a§adar, „osteneala” duhovniceasca a ascezei ceruta de typikon §i care
cere in acela§i timp curaj §i atenfie fa|a de sine (prosoche).
„Monahul e o silire necontenita a firii [= asceza, obiect al primei ce
reri] §i o necontenita paza a simpirilor
concentrarea, obiect al celei
de a doua cereri]”^^.
Cele doua cereri ale celei de-a doua parfi a acestui prim grup au aceea§i relatie genetica ca §i cele pe care tocmai le-am examinat. Dar, in
vreme ce acestea priveau cauzele directe ale patimilor pentru cel ce se
angajeaza in lupta duhovniceasca, aici sunt atacate adevaratele patimi
cerandu-se, de exemplu, sa fim izbavifi de ambifie.
lubirea de stapanire {philarchia) — echivaland aici cu iubirea de slava
iphilodoxia) — a fost cea de-a treia §i ultima ispitire a lui Hristos de catre
Satana atunci cand s-a retras in pustie {Lc 4, 9); dupa aceasta, invins, cel
rau s-a retras de la El, „ispravind orice ispita” {Lc 4, 13). In urma acestor
principii stabilite de Evanghelie, teoreticienii §tiinfei duhovnice^ti au
fScut din cele trei ispite ale lui Hristos expresia „patimilor matrice” plecand de la care se nasc cele „opt ganduri ale rautatii” §i toate patimile 36
„Tofi Parinfii de altfel — scrie aw a Dorotei — invafa ca orice patima
vine fie din iubirea de slava [philodoxid], fie din iubirea de argint
[philargyria], fie din iubirea de placere [philedonia]”^^.
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Expresie psihologica a mandriei, iubirea de dominatie e pentru autorul
rugaciunii Sfantului Efrem cea mai rea dintre patimi, cea care le reune§te
pe toate cea dintai pe care trebuie sa ne straduim sa o retezam. La oamenii pacato§i, ca §i la Satana, ea este cauza prima a inclinatiilor spre rau
nefiinta, fiindca ea ii face sa se socoteasca drept propria lor obar^ie
sa-§i renege radical statutul de creatura:
„E1 [Satana] patimea de iubirea de putere, obar§ia §i temelia inclinatiei
spre rau §i, a§a-zicand, a tuturor celorlalte rele”^*.
Reluand tema bine cunoscuta a „postului duhovnicesc”, Nil Sinaitul
afirma ca scopul Postului Mare este nu numai acela de a ne infrana de la
alimente, ci, mai cu seama poate, de la iubirea de putere §i invidie^®.
„Cuvantul desert” (argologia) sau flecareala corespunde in domeniul
calitativ „cuvantului mult” (polylogia) sau limbutiei in domeniul cantitativ, §i aid apare drept principala consecinfa a iubirii de dominafie. Limbu[iei Sfantul loan Scararul ii atribuia doua cauze posibile: slava de§arta
§i lacomia pantecelui'‘“. In afara de faptul ca aici este vorba de flecareala
iar nu de limbutie, e u§or de inteles de ce aceasta patima e legata numai
de iubirea de stapanire, intrucat cel care va rosti rugaciunea Sfantului
Efrem Sirul de sute de ori in timpul Postului Mare se socote§te ca paze§te
typikon-u\ ?i poste§te pentru a-§i stapani patima pantecelui. Pe de alta
parte, aceasta cerere adresata lui Dumnezeu de a fi pazit de cuvantul de
sert intrege§te bine cuplul de cereri ce urmare§te dobandirea isihiei. Can
tata aici e tacerea, caci daca nu facem sa taca in noi inline glasul voii
proprii §i al iubirii de slava ce ne indeamna sa ne risipim in afara prin
cuvinte de§arte, cum am putea ramane in concentrarea gandurilor §i in
meditafie pentru a auzi glasul lui Dumnezeu in inima noastra? Odata
dobandita aceasta tacere, nici patimile, nici demonii nu vor mai avea pu
tere asupra ascetului adunat in el insuji, potrivit invataturii Parin[ilor:
„Sile§te-te spre tacere §i spre a nu avea griji de§arte, ci, fie ca e§ti culcat,
fie ca stai in picioare, preda-te cugetarii in fiica lui Dumnezeu; caci facand aceasta nu te vei teme de atacurile celor rai”"*'. Comentand aceasta
apoftegma, aw a Varsanufie din Gaza precizeaza de ce „Efremul” nostru
a ales sa vorbeasca mai degraba de argologia decat de polylogia:
„Caci tacerea nu sta in a ne pazi gura inchisa. Caci se intampla ca
omul sa spuna mii de cuvinte folositoare §i acest lucru sa i se soco
teasca drept tacere, in timp ce, pentru faptul de a fi spus un sigur cuvant desert, va fi socotit ca unul care a calcat in picioare invafaturile
Mantuitorului care spune: «De orice cuvant desert ie§it din gura voastra
ve[i da socoteala in ziua Judeca[ii» [Mt 12, 36]”'*^.
Cele doua perechi ale prime! par[i ale rugaciunii urmaresc, a§adar, sa
intregeasca invatatura despre asceza ?i post pe care o ofera imnologia ?i
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typikon-uV, dar §i sa-1 adanceasca pe monah in starea de concentrare, de
pace launtrica isihie, fara de care orice cateheza duhovniceasca ramane
neroditoare asemenea semintei bune cazute pe drum {Mt 13, 4).
„Integritate duhovniceasca” §i smerenie

2)
Cea de-a doua parte a rugaciunii Sfantului Efrem reia structur
simetrica pe care am remarcat-o deja in sanul primei parfi reprezentand
contrapartea ei pozitiva (cel pufin in aceste doua prime cereri). Perechii
trandavie-curiozitate/risipire i se opune a id termenul sophrosyne [cumintenia], care nu poate fi tradus prin termenul restrictiv de „castitate”,
ci mai degraba, a§a cum sugereaza parintii Pavel Florenski §i Alexander
Schmemann, prin „integritate duhovniceasca”^^ Asocierea acestui termen,
aplicat in general domeniului sexual, de cuplul trandavie-curiozitate se
justifica in masura in care acesta din urma duce in final la aceea§i consecinta ca desfraul. Ambele dezbina fiin(a, fae persoana sa iasa din recunoa§terea identitatii sale profunde in Dumnezeu pentru a o antrena in
afara, facand din obiecte sau trupuri idolii pe care in nebunia ei ii va adora.
„Integritatea” sau „cumintenia” e, a?adar, remediul acestei dizolvari in
multiplu §i agentul concentrarii fiin|ei:
„«Cumin|enie» [sophrosyne] — scrie Sfantul Grigorie al Nyssei — e in
sens propriu gospodarirea cu buna randuiala [eutaktos oikonomia], cu
intelepciune §i infelegere a tuturor mi§carilor sufletului”"*^.
Regasim aici ceea ce s-a spus mai sus cu privire la infranare {enkrateia) §i la scopul general al ascezei''^ Intr-un mod mai limpede §i mai
general decat enkrateia, sophrosyne exprima „stapanirea” (epikrateia) —
atat a poftelor sexuale, cat ale pantecelui''^ — §i supunerea lor urcu§ului duhovnicesc al persoanei. Pentru Petru Damaschinul ea este remediul
sau leacul specific al impra§tierii curioase (periergia).
„Ea aduna in sine insa§i cugetul §i prin sine insa§i il inalfa spre Dum
nezeu n 4 7
Caci, precizeaza el mai departe, ea nu se aplica numai lacomiei pantecelui §i desfranarii, ci tuturor puterilor irationale ale sufletului pe care le
supune lui Dumnezeu'^*.
Despre smerenie, ce constituie cea de-a doua cerere a celei de-a doua
parti, abia daca mai trebuie sa vorbim aici, intrucat apare in chip evident
drept remediul slavei de§arte §i al iubirii de putere. Ea este legata de „integritatea duhovniceasca” ca temelie (sau consecin|a) a cain(ei ?i a manifestarii ei in asceza. Dar aici ea nu apare la inceputul catalogului virtufilor
(ca in cateheza imnologica a Triodului) pentru a se conforma structurii
rugaciunii Sfantului Efrem. Aceasta nu inseamna nicidecum ca e socotita

inferioara intr-un fel oarecare „integritatii duhovnice^ti” sau cuminteniei.
Aceste doua remedii se completeaza reciproc §i reprezinta cele doua
mijloace esentiale ce trebuie folosite pentm a dobandi isihia sugerata de
primul grup de cereri negative.
Rabdare — iubire

3)
Elementele celei de-a doua parti a acestui al doilea grup nu mai a
acelea§i relafii structurale ca acelea pe care le-am aratat pana aici. Ele nu
se opun elementelor primului grup de cereri §i nu au intre ele o relate
genetica, cum am constatat insa intre „integritate” §i „smerenie”''^. Cu
„rabdarea” §i „iubirea” schimbam planul pentru a lua in considerare ansamblul parcursului duhovnicesc in continuitatea §i in efortul sau sustinut.
Rabdarea (hypomone) are o importan^a centrala in infelegerea raportului analogic intre cele patruzeci de zile ale Postului Mare §i „Postul Mare
continuu” asupra caruia vom reveni. Nu e de ajuns sa practicam virtufile
— atat trupe§ti, cat §i suflete§ti — doar pentru o vreme, caci „numai cine
va rabda pana la sfar§it se va mantui” (M 24, 13). Efortul duhovnicesc
trebuie, a^adar, susfinut in mod constant in timpul Postului Mare §i chiar
dincolo de el, caci, potrivit unei legi fundamentale a vietii duhovnice§ti,
cine nu mai inainteaza acela da neaparat inapoi §i merge spre pierzania
sa. Nascuta, potrivit Sfantului Apostol Petru, din infranare, rabdarea da
na§tere iubirii frafe^ti §i evlaviei pentru a conduce la adevarata Iubire^®.
Dupa alfii, ea se asociaza ascezei, mai mult decat se najte di i ea pentru
a da na?tere celorlalte virtu)i pana la gnoza §i Iubire^'. Sfantul Maxim
Marturisitorul precizeaza ca rabdarea completeaza asceza in cele ce nu
depind de libertatea noastra;
„Desavar§it este cel ce lupta impotriva ispitelor de bunavoie prin mfrdnare [enkrateid] §i rezista ispitelor care vin fara voie prin rabdare
{hypomoneY^^.
In lauda sfintilor monahi, imnografia asociaza §i ea adesea asceza cu
rSbdarea, ca, de exemplu, cu prilejul praznicului Sfantului Antonie:
„Sa cinstim cu laude pe nevoitorul Domnului ca unul care a omorat toate
navalirile patimilor prin infranare §i rabdare tare [sierras hypomones]"^^.
A§a cum asceza e mijlocul de a face efectiva cain|a, aceasta din urma
nu va putea fi desavar§ita decat dac&-i vine in ajutor rabdarea^“^. Pentru
Sfantul Teodor Studitul, rabdarea §i perseverenfa sunt cele doua aspecte
principale ale supunerii Qiypotage), virtute caracteristica monahului chinovit^^ Rabdarea se aseamana unei aripi care trebuie adaugata oricarei
virtuti (nu numai cSintei) pentru a ne putea inalta spre Dumnezeu^®, caci
a§a cum spune Sfantul loan Scararul, e nevoie de timp pentru a birui in
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totalitate patimile” . Astfel ea este singura arma cu adevarat eficace impotriva akediei nascute din trandavie §i curiozitate. Caci aceasta din urma,
atacand in acela§i timp toate puterile sufletului, face cu neputinfa lupta
printr-o putere anume opusa patimii^*. Virtutea rabdarii nu lupta, a§adar,
in mod direct impotriva patimii, ci consta tocmai din a o lasa sa moara.
O putem, a§adar, privi drept o arma utilizabila in orice vreme §i impotriva
oricarei patimi, §i ea ne va fi deosebit de utila in timpul Postului Mare, a
carui strategie sta toemai in a propune un efort duhovnicesc suficient de
incordat in timp, pentru a ISsa patimile „sa moara de epuizare”.
Pe de alta parte, ca orice virtute autentica, rabdarea i§i trage obar^ia din
Hristos Insu§i, ingaduind credinciosului care o practica sa se asemene lui
„Hristos in rabdarea Sa”. Intreaga rabdare cre§itina in fa|a asalturilor patimilor §i demonilor e in fond o actualizare, chiar daca numai relativa, a
rabdarii lui Hristos in Patima Sa^® ingaduind astfel monahului sa intre in
„Marea Taina” a Crucii.
Pe urmele martirilor care au imitat pana la capat Patima lui Hristos §i au
aratat prin chinurile lor rabdarea dumnezeiasca a Celui rastignit care le-a
fost daruita prin bar, fiecare credincios trebuie sa coboare in „cuptorul
Babilonului” pentru a simti aici roua acestei virtufi:
„Deprinde-te cu rabdarea, cum §tim ca faceau martirii, fiindca ni se cere
martiriul con§tiintei [martyrion syneideseos]”^^.
Rabdarea era cea mai mare virtute a martirilor §i tot ea este cea mai
mare virtute §i a ascetilor^'. Singura diferenta este ca primii au fost supu§i unor persecutii vizibile venite din partea oamenilor, pe cand cei din
urma sunt obiectul unor perseeutii invizibile din partea demonilor pizmuitori^^. Imnografia bizantina e plina de laude la adresa rabdarii mucenicilor®^ pe care o transpune adesea asupra virtufilor proprii epocii „rnartimlui con§tiin|ei”, stabilind o analogie intre rabdarea lor §i insa§i acfiunea
liturgica:
„Cel ce ai primit rabdarea mueenicilor, lubitorule de oameni, prime§te
lauda noastra, dandu-ne prin rugaciunile lor mare mila”®"^.
Acum, de§i nu mai sunt persecufii vizibile, pentru a gasi omul cel nou
trebuie sa trecem tot „prin poarta cea stramta” (Mt 7, 13), „a rabda pana
la sfar§it” sta in a ne pazi irepro^abili (amemptos) de toate intinaciunile
patimilor §i a nu ne ocupa decat de rugaciunea neincetata^^, nu numai in
timpul celor patruzeci de zile ale Postului Mare, ci de-a lungul intregului
Post Mare al vietii.
Rabdarii, a carei func)ie e aceea de a pastra pe intreaga durata Postului
Mare concentrarea asupra noastra inline ?i aten)ia primelor zile, rugaciu
nea Sfantului Efrem ii asociazS iubirea {agape) (care nu trebuie in(eleasa
aici in sensul ei mai inalt, de desavar§ire a indumnezeirii prin imparta§i137

rea de Dumnezeul-Iubire). Pentru Sfantul Maxim, atunci cand e inteleasa
ca aici, in sensul ei restrans la viata „practica”, iubirea se defme§te drept
remediul patimilor puterii irascibile a sufletului:
„E cu neputinfa min^ii sa se sarguiasca desavar§it in Dumnezeu, daca
n-a dobandit aceste trei virtuti: iubirea [agape\, infranarea [enkrateid\
§i rugaciunea [proseuche], Caci iubirea domole§te irascibilitatea, infra
narea stinge pofta, iar rugaciunea desparte mintea de toate gandurile §i
o infa|;i§eaza goala lui Dumnezeu Insu§i”®®.
Precizand in paragraful urmator felul in care iubirea poate domoli
irascibilitatea, Sfantul Maxim afirma ca ea rezida in esenta in rabdare §i
mila fa|a de aproapele®^. Ucenicului care il intreaba in ce anume sta indelunga-rabdare, ii raspunde:
„Ea sta in a ramane neclintiti in vrajma§ie, in a suporta relele, a rabda
pana la capat ispita, a nu ceda maniei, a nu rosti cuvinte nesabuite, a
nu avea banuiala, nici a gandi vreun lucru oarecare nevrednic de un
om ce se teme de Dumnezeu..
Rabdarea §i iubirea fata de aproapele astfel definite apar limpede in
legatura lor intima §i evidentiaza motivul pentru care le-a imperecheat
Sfantul Efrem: rabdarea e in acela^i timp mijlocul pentru dobandirea
iubirii ?i dovada stapanirii castigate asupra irascibilitatii.
Intr-o perspectiva mai generala, aceasta ultima cerere a celei de a doua
parti poate fi socotita §i o evocare a iubirii, virtute suprema, sinteza §i
temelie a tuturor celorlalte §i capat al tuturor bunurilor partiale®® „ca una
care imbrati§eaza in intregime cel mai inalt lucru dorit intreg”^®. Daca
pana aici cererile rugaciunii urmareau concentrarea fiintei dezbinate de
patimi, aceasta ultima cerere pozitiva evoca o mi§care de expansiune §i
dilatare masurata de infmitatea iubirii dumnezeie§ti.
Nejudecare

4)
Ultima parte a rugaciunii Sfantului Efrem e constituita tot dintrpereche, unde insa, spre deosebire de primele doua par{i, cererea pozi
tiva: „Da-mi sa-mi vad caderile mele” preceda cererea negativa: „§i sa
nu osandesc pe fratele meu”. Aceste doua cereri corelative ce incheie
aceasta scurta expunere a spiritualita|ii Triodului se aplica celor care,
practicand unele virtuti in timpul Postului Mare, se infumureaza §i se
socotesc autorizafi sa-i judece pe cei ce n-au in aparenta acela^i zel in
„practicarea” lor. Regasim aici exemplul fariseului din parabola, al cami
pacat consta tocmai in a judeca pe cel ce era, desigur, mai mare pacatos
decat el, dar care ?tiuse sa se smereasca inaintea lui Dumnezeu^'. Cine
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face a§a cade in cel mai grav pacat, mandria ce consta (spre deosebire de
slava departs de ordin mai degraba imaginar) din a ne atribui noua inline
„cauza faptelor noastre bune §i a-i privi de sus pe frati socotindu-i pe tofi
drept nepricepufi, fiindca nu ne dam seama de ceea ce se intampla”^^.
„Demonul mandriei e plin de o indoita rautate: caci sau il indupleca pe
monah sa puna in socoteala sa ispravile §i nu in a lui Dumnezeu, Care
e datatorul celor bune §i ajutorul spre izbutirea in ele; sau, neputandu-1
indupleca la acesta, ii insufla gandul sa dispretuiasca pe cei mai pu^in
desavar^i^i dintre frati. lar cel ce prime^te acest gand nu-§i da seama
ca §i pe el il face sa se lepede de ajutorul lui Dumnezeu. Caci, daca-i
disprepiie§te pe aceia ca pe unii ce nu sunt in stare de ispravile lui, vadit
este ca se socote§te pe sine ca unul ce a infaptuit asemenea ispravi din
proprie putere...”^^.
O scurta relatare „de suflet folositoare” din Istoria Lausiacd ne invata
ca asceza manata de mandrie, iar nu de iubirea de Dumnezeu, duce in
mod fatal la disprepil §i judecata aproapelui, iar de aici la desfranare, cea
mai josnica dintre patimr"*.
Judecarea semenului nu vine numai din mandrie, dar §i din trandavie,
care ne indeamna sa plecam urechea la sugestiile demonului pentru a
scruta cu curiozitate cele mai mici defecte ale fratilor, chiar §i ale celor
mai desavar§iji, pentru a-i putea astfel condamna §i a ne justifica de pro
pria noastra nepasare^^. Flecareala poate fi legata §i ea de judecata indrazneaja in masura in care cel „care pare ca tace, dar inima lui osande§te pe
altii, acesta totdeauna graie§te...”’®.
Judecarea aproapelui reune§te, a§adar, toate pacatele de care Ii cerem
lui Dumnezeu sa fim izbaviti rostind rugaciunea Sfantului Efrem, caci ea
poate sa se amestece in lubire^^. Mai grav inca, atunci ii rapim lui Hristos
judecata pe care o va exercita la Judecata de Apoi^*, atribuindu-ne nebune§te un privilegiu al Divinitatii. Judecandu-i pe ceilalji, ne osandim in
definitiv pe noi inline’®, refuzand sa ne vedem a?a cum suntem §i nevrand
sa recunoa^tem ca pacatul nostru e mai grav decat cel pe care-1 vedem la
aproapele. Facand astfel mergem impotriva a ceea ce am vazut ca este
insu§i principiul pocaintei^® §i facem inutil orice efort ascetic pe care 1-am
putea practica in timpul Postului Mare;
„Daca e un rau a nu ne vedea pacatele proprii, e un rau indoit ba chiar
intreit a-i judeca pe ceilalti atunci cand suntem noi inline striviji de o
bama' i>81
Dar celui ce se cunoa^te pe sine insu§i, care se recunoa§te pacatos §i
chiar cel mai mare dintre pacato?i, toti fratii ii apar mult mai vrednici
decat el sa intre in Imparatie: „Caci daca cineva i§i poarta pacatele sale
nu le mai vede pe ale aproapelui”®^. §i in masura in care va acoperi cu
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mantia sa gre§elile fratelui sau, Dumnezeu i le va ascunde pe ale sale*^.
Pentru a ajunge la aceasta stare de desavar§ire, el va trebui sa ramana in
starea pe care a cerut sa o dobandeasca in prima parte a rugaciunii Sfantului Efrem, adica in isihie.
Un „batran”, intrebat care este calea isihiei, a aruncat apa intr-un
pahar atragand aten|ia interlocutorilor sai cat de mult s-a tulburat, „dupa
care a mai zis: «Baga|i de seama cat de lini§tita e acum apa». §i cum
priveau ei apa, §i-au vazut in ea fata lor ca intr-o oglinda. lar el le-a zis:
«La fel se intampia cu cel ce ramane in mijlocul oamenilor: grijile il
impiedica sa-§i vada gre§elile, dar cand sta lini§tit, mai cu seama in pustie, atunci i§i vede lipsurile sale))”*"*.
Doxologia fmala cai'e incheie rugaciunea Sfantului Efrem e un element
comun §i necesar oricarei rugaduni in cultul bizantin, fiindca rugadunea,
ca §i virtufile pe care le cere, n-are decat un singur scop: preamarirea lui
Dunmezeu. Cad, dupa Parinfi, Dumnezeu n-a adus fapturile create de la
nefiinia la fiinta „pentru nimic altceva decat pentru a fi un instrument in
vederea slavei lui Dumnezeu”*^.

Rugaciunea Sfantului Efrem reprezinta, a§adar, o invocare concisa §i
bine structurata a ansamblului programului viefii duhovnice§ti propus de
Triod. Articulandu-§i cererile in perechi de termeni opu§i, ea sugereaza
scopul comun: isihia §i concentrarea menite sa lini§teasca humusul compusului uman, ca harul dumnezeiesc sa poata patrunde in el §i sa-1 faca
sa infloreasca diferitele viituti spre lauda lui Dumnezeu.
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II.B .4

II.B.4.1

Sistemul lecturilor

Lecturile biblice

Martor al vechii forme a oficiului liturgic bizantin, Triodul acorda
lecturilor scripturistice un loc important in compunerea oficiilor sale.
Celelalte elemente ale anului liturgic fund supuse evolutiilor pe care le-a
antrenat generalizarea imnografiei, rezultatul e ca, exceptand lecturile
biblice ale Vecemiilor praznicelor din ciclul Mineielor §i recitarea cotidiana a Psaltirii, lecturile din Vechiul Testament sunt rezervate perioadei
Postului Mare alcatuind astfel una din trasaturile sale caracteristice.
Un studiu atent al acestui ciclu de lecturi intr-o perspectiva istorica ar
permite determinarea mai precisa a etapelor evolutiei practicii postului §i
a mutarii centrului de inspiratie al Triodului de la lerusalim la Constantinopol, a§a cum au stabilit deja istoricii care s-au aplecat asupra acestei
chestiuni'. Punctul nostru de vedere aid fiind mai degraba acela de a
studia spiritualitatea Triodului intr-o perspectiva sincrona, ne este de ajuns
sa profitam de concluziile predecesorilor no?tri fara a mai reveni asupra
dezvoltarilor lor.
Biblia e un element esential al vietii duhovnice§ti ortodoxe §i flindamentul pe care s-a edificat intreaga traditie liturgica. Lectura ei i§i gase^te
in chip cu totul firesc locul in slujbele dumnezeie§ti, nu numai pentru ca
odinioara constituia singurul lor continut, dar §i pentru ca, fie publica sau
privata, lectura Bibliei e mereu ecleziala, deci liturgica. A§a cum scrie
Paul Evdokimov: „Intreaga Biserica cite§te Scriptura prin mine, impreuna
cu mine”^.
II.B.4.1.a. Sensul lecturilor scripturistice in spiritualitatea Triodului
A§a cum am vazut mai sus^, in timpul Postului Mare imnele §i lecturile
din timpul lungilor slujbe reprezinta o hrana duhovniceasca ce inlocuie^te
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hrana trupeasca, scopul Postului Mare fiind de a intoarce dorinfa de la
trup la duh.
„A§a cum hrana trupeasca da putere §i consistenta trupului, acela§i efect
il are §i cititul asupra sufletului. Fiind o hrana duhovniceasca, el intare§te gandul ?i da putere sufletului facandu-1 mai viguros §i mai filozof
In tradifia filocalica („neptica”), lectura nu e socotita dear ca un mijloc
de a transmite o invafatura; ea poseda §i o valoare ascetica, justificandu-§i locul in Tried, intr-adevar, ea poseda virtutea de a cura^i sufletul, fara sa fie necesara intelegerea tuturor sensurilor a ceea ce se cite^te^.
Potrivit lui Origen, chiar daca nu intelegem toate tainele ei, Scriptura
lucreaza in noi ca o incantatie care hrane§te puterile bune ale sufletului §i
le niveleaza pe cele rele; „caci Duhul se poate ruga atunci cand mintea
ramane neroditoare” (cf. 1 Co 14, ICf. Ea vindeca sufletul de insensibilitate’, concentreaza mintea risipita in ganduri multiple*, o lumineaza §i
ii ingaduie sa aduca roadele virtutii®. Potrivit Sfantului loan Hrisostom,
lectura Bibliei este „o convorbire cu Dumnezeu”'® §i prin acest fapt ea
ofera tuturor celor ce o practica o mangaiere duhovniceasca (paraklesisf\
Scriptura, afirma el, e un adevarat rai al desfatarilor, superior §i preferabil celui dintai, caci Dumnezeu nu 1-a sadit pe acesta pe pamant, ci in
sufletele credincio§ilor*^. Postal fiind timpul intoarcerii in rai, e deosebit
de recomandabil sa citim in el Scriptura pentra a ne adapa din izvorul
pururea curgator care iese din acest rai duhovnicesc revarsandu-se in
nenumarate rauri'^. Cine se racore§te din acest izvor nu va mai fi chinuit
de fierbintelile poftelor nici de izbuenirile maniei, caci puterea Duhului
prezenta in Scriptura va stinge flacara puterilor irationale ale sufletului^''.
Intr-o alta omilie, Sfantal loan Hrisostom declara:
„Citirea Scriptarii risipe§te intristarea §i insuflete§te veselia, da saracilor cea mai mare comoara iar bogatilor siguranta deplina, face din
pacatos drept, iar celui drept ii da ocrotire sigura; dezradacineaza raul
care exista §i face sa incol|easca binele care nu exista; alunga rautatea
[poneria] §i duce la virtate, §i nu numai ca duce la ea, dar o face §i sa
prinda radacini, §i o intare§te pentru totdeauna. E un leac duhovnicesc,
un farmec negrait §i dumnezeiesc, nimicitor al patimilor. Caci ea
smulge spinii pacatelor, curafa ogorul, raspande^te samanfa evlaviei §i
face sa se coaca rodul”'^.
Nu e un timp care sa fie rezervat in exclusivitate lectarii Scriptarii'®;
daca ea a fost concentrate in timpul Postului Mare, acest lucru s-a petrecut
din motivele istorice pe care le-am relevat deja, dar §i ca o supravie|uire
a catehezei scriptaristice acordate odinioara in acest timp candidatilor la
Botez'^. Dimensiunii catehetice a lecturilor i s-ar putea adauga, tot dupa
Sfantal loan Hrisostom, o dimensiune „paraclitica”, adica de mangaiere
duhovniceasca adusa de Scriptura rigorilor ascezei.
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II.B.4.1.b. Originea §i locul sistemului lecturilor Triodului
m ciclul liturgic mobil
In afara lecturilor din Noul Testament rezervate zilelor liturgice
(sambata ?i duminica) §i a lecturilor speciale din Evanghelie din timpul
Saptamanii Patimilor, lecturile Triodului sunt luate in exclusivitate din
Vechiul Testament. Semnificafia acestei caracteristici apare limpede atunci
cand luam in considerare nu numai ciclul pregatitor in vederea Pa^telui,
ci §i intreg ciclul liturgic mobil. Fiindca incepand de la Pa§te orice lectura
din Vechiul Testament inceteaza pentm a face loc numai Noului Testament
(toate zilele fiind acum liturgice).
Inca in organizarea oficiului liturgic al monahilor egipteni din secolul IV,
in tot intervalul dintre Pa§te §i Cincizecime, lecturile din Vechiul Testa
ment erau omise sambata §i duminica'*. Astfel, Pa^tele sau actualizarea
lui cu ocazia celebrarii fiecarei Liturghii euharistice realizeaza pana §i in
typikon „trecerea” de la Vechiul Testament la Noul Testament, de la
prefigurare la adevar. Ciclul mobil e organizat in doua parti simetrice,
articulate de praznicul Pa^telui'®. Sistemul lecturilor evidentiaza limpede
continuitatea Economiei intre aceste doua parti §i unitatea acestei perioade
centrale a anului liturgic. In timp ce ciclul Triodului reprezinta pregatirea
§i a§teptarea mantuirii de catre profeti §i „osteneala duhovniceasca”, Penticostarul e imaginea timpului odihnei §i a implinirii tuturor prefigurarilor
in Inviere, cuvintele lui Hristos in Evanghelie fiind tot atatea anticipari
ale acesteia. Eiindca, in timp ce ucenicii lui loan Botezatorul §i fariseii
(simboluri ale Vechiului Legamant) posteau §i practicau mortificarea,
apostolii §i ucenicii Noului Legamant n-au putut posti cata vreme Mirele
a fost cu ei in cele patruzeci de zile ce au urmat Invierii^". Vechiul Testa
ment se potrive§te, a§adar, bine cu Postul Mare ca perioada de post §i
osteneala, in timp ce Noul Testament e in general legat de odihna §i, mai
cu seama, de ospatul euharistic. De§i acesta din urma a fost intotdeauna
recunoscut drept o actualizare a Pa§telui, pana in secolul VII la Liturghie
se citea inca, inainte de Apostol, din „profeti”. Aceste lecturi vechitestamentare au disparut din Liturghia Sfantului loan Hrisostom spre
secolul VIII, nelasand loc decat lecturilor din Noul Testament, in timp ce
ele au ramas in celelalte rituri liturgice orientale^'.
In acela^i sens, o alta tendinta generala a oficiului bizantin e aceea de a
rezerva lecturile Vechiului Testament oficiilor de seara (Vecemiilor praznicelor, Vecemiilor Postului Mare), iar pe cele din Noul Testament ofici
ilor de dimineata (Evanghelia invierii sau a praznicelor la Utrenie, Apostol
§i Evanghelie la Liturghie)^^. Ciclul liturgic zilnic corespunde astfel analo
gic ciclului liturgic mobil a§a cum trecerea de la intuneric la lumina repre
zinta 0 imagine §i un fel de „profetie naturala” a invierii §i a trecerii de la
moarte la viafa. Am putea, a§adar, stabili urmatoml tabel de corespondente:
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seara
Vecemie
Postal Mare
Vechiul Testament

dimineala
Utrenie
Cincizecime
Noul Testament

Sistemul lecturilor din Vechiul Testament reprezinta partea cea mai
veche a Triodului. Originar din Constantinopol, el ar fi fost incheiat spre
anul 630^^, dar pana in secolul XII, epoca in care a fost incorporat fara
modificari in Triod, el era cuprins intr-o carte liturgica distincta: a§anumital Prophetologion al Marii Biserici^'*. Aceste lectari nu se gasesc
decat in slujbele Triodului nu §i in celelalte perioade de post ale anului,
fiindca acestea au fost stabilite dupa secolul VIII, cand deja nu se mai
obi^nuia sa se citeasca la slujbe din Vechiul Testament^^.
Prin omogenitatea §i stabilitatea sa, acest sistem e, a§adar, un impor
tant element in istoria ritalui bizantin §i permite determinarea influenlei
exercitate asupra acestaia de oficiul Marii Biserici din Constantinopol; el
ramane insa intr-o stransa dependenta de sistemul lecturilor din lerusalim,
mai vechi decat el. In acest sens intre Constantinopol §i lerusalim putem
constata o uimitoare „incruci§are” in alegerea car{ilor citite. In timp ce la
lerusalim se citea cartea Facerii §i cartea Proverbelor in timpul Saptamanii Mari, §i cartea Ie§irii §i lov in timpul Postalui Mare (impreuna cu
alte carfi, fiindca uneori se faceau trei lectari pe seara)^®, la Constanti
nopol se citea cartea Facerii §i Proverbele in timpul Postalui Mare la
Vecemie, iar cartea Ie§irii ?i lov la inceputal Saptamanii Mari^^. Aceasta
inversiune nu este desigur voluntara §i nu modifica semnificatiile celor
40 de zile ale Postalui Mare propriu-zis §i ale Saptamanii Patimii la lemsalim §i la Constantinopol. Ele evidenliaza insa extrem de limpede, pana
§i in sistemul lecturilor, distinctia dintre Postal Mare §i Saptamana Mare,
care a fost temeiul insu§i al constitairii ciclului Triodului^*.
Sistemul lecturilor din Constantinopol atesta o stare mai veche a Trio
dului, mai dezvoltata decat la lerusalim. El corespunde unui ciclu de opt
saptamani divizat in trei parti distincte^^:
1) lectarile Saptamanii Lasatului de branza:
— miercuri: Ceasul III-VI: loil 2, 12-26
Vecemie;
loil A, 12-21
— vineri:
Ceasul III-VI: Zaharia 1, 3-6; 7, 9-13; 8, 1-3 §i 7-17
Vecemie:
Zaharia 8, 19-23
2) lectarile din cele 40 de zile:
— Ceasul III-VI: Isaia (lectari cursive incepand din Saptamana I cu
omisiuni din ce in ce mai mari incepand din Sap
tamana a IV-a, pentru a putea incheia cartea in
vinerea Saptamanii a VI-a)^“.
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— Vecemie:

Facerea (cu omisiuni mcepand din Saptamana V)
Proverbe (la fel)

3) lecturile Saptamanii Mari (pana in Joia Mare, cu exceptia lecturilor din
Evanghelie la Utrenie §i la Vecemie):
— Ceasul III-Vl: lezechiel: Lu: I, \- 2 l
Ma: 1,21-28
Mi: 2, 3-10; 3, 1-3
Jo: 2, 18-23; 12, 1-5
— Vecemie:
' Ie§ire:
L u : \,\- \2
Ma: 2, 5-10
Mi: 2, 11-13
Jo: 19, 10-19
lov:
Lu: 1, 1-12
Ma: 1, 13-22
Mi: 2, 1-10
Jo: 38, 1-21; 42, 1-5
Alegerea acestor lecturi, atat pentm Postul Mare, cat §i pentm Sapta
mana Mare vine din nucleul initial al ciclului mobil, privegherea pascala
in timpul careia se faceau, inca in secolul IV, lecturile din Ie§ire^^ ?i din
Isaia (60)^^, ce se gasesc astazi printre cele cincisprezece lecturi biblice
din Sambata Mare. Potrivit Typikon-\Am Marii Biserici, din aceste cinci
sprezece lecturi numai §apte erau obligatorii §i aveau loc la Sfanta Sofia
in timp ce patriarhul boteza^^ Celelalte opt lecturi se adaugau pentm a
umple timpul in cazul in care numaml botezurilor era prea mare^"'. Printre
aceste lecturi din Sambata Mare putem distinge trei categorii ce corespund
celor trei aspecte ale celebrarii zilei^^:
— lecturile zilei:
Fc 1, 1-3 (prima §i a doua lectura)
Is 60, 1-16
Integrandu-se in celebrarea pascala ca semn al celor doua extremita|i ale istoriei mantuirii, creatia §i restaurarea eshatologica a celui
de-al doilea lemsalim, aceste doua lecturi sunt §i principiile lecturii
cursive §i ale legaturii acestei zile cu ansamblul ciclului Triodului.
— lecturile legate de prefigurarile Pa§telui §i Invierii:
I§ 12, 1-11;/o«a cap. 1 -4 ;/o5 5, 10-15;
I§ 12, 2 0 -1 4 , 32 §i 15, \ - \ 9 ; 3 R g \ l , 8-23;
Fc22, 1-18; 4 % IV, 8-37
— lecturile ce se refera la Botezul catehumenilor (a carui celebrare era
rezervata indeosebi Sambetei Mari):
5o/3, 8-15; Is 61, 10-11 §i 62, 1-5;
Is 61, l- 9 ? i/s 6 3 , 11 - 6 4 ,5 ;
/r31,3 1 -3 4 ;Z )« 3 , 1-89.
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Sa notam de altfel ca majoritatea acestor lecturi baptismale fac parte din
cele opt lecturi facultative^®. Cu exceptia cartii Proverbelor, constatam
ca toate cartile Vechiului Testament citite in timpul Postului Mare §i in
Saptamana Mare se gasesc inserate in aceste lecturi ale privegherii pascale^’. E probabil ca, data fiind importanta majora a anumitor carti ca
profetii ale Invierii {Ie§irea - lezechiel), recapitulare a Economiei (Facered) sau pur §i simplu profetie mesianica ca Isaia, lectura din Sambata
Mare s-a extins putin cate putin la dimensiunile unei lecturi continue in
timpul Saptamanii Mari iar, cu ocazia extinderii ciclului, la toate cele
40 de zile ale Postului Mare, facand astfel din acesta o pregatire §i o
anticipare a noptii pascale^*.
Studiind aici sistemul de lecturi in functia sa duhovniceasca §i ascetica,
ne vom opri indeosebi la doua din caracteristicile sale formale: lectura
continua a „Profetilor” §i dubla recitare a Psaltirii^®.
„Lectura continua” a cartilor Vechiului Testament vine din lerusalim'^®,
inspirandu-se probabil §i din ciclul de lecturi cursive din Noul Testament
instaurat in Bizant inainte chiar de stabilirea sistemului sarbatorilor (respectiv inainte de secolele VIII-IX, poate inca din secolul VI)'” . Dar locul
sau in slujbele Postului Mare evidenfiaza §i o alta analogic cu recitarea
Psaltirii. Desigur, lectura e facuta pentru ca auditorii sa inteleaga sensul,
iar alegerea cartilor se armonizeaza cu structura Triodului, dar caracterul
continuu al acestei lecturi permite deopotriva credincio§ilor sa perceapa
unitatea §i continuitatea ciclului de pregatire in vederea initierii. Aceste
lecturi se situeaza mai degraba pe o pozifie de mijloc intre profetiile citite
la privegherile marilor praznice (constituite dupa modelul privegherii
pascale) §i recitarea cursiva a psalmilor. In vreme ce primele constau din
scurte extrase alese cu precizie in functie de tema sarbatorii praznuite §i
la lectura carora trebuie sa fim atenti, cea de-a doua face apel mai putin
la intelegerea rationala §i serve§te mai degraba drept fundal §i sustinere a
rugaciunii interioare. Prin alegerea cartilor din care sunt extrase §i prin
confinutul lor amplificat in imnografie, profetiile Triodului apartin primului tip, dar caracterul lor continuu le apropie, pe de alta parte, de
psalmodie conducandu-i treptat pe credincio^i spre privegherea pascala.
Impreuna cu celelalte caracteristici formale ale slujbelor Postului Mare,
cum simt lungimea §i repetitiile, aceasta lectura continua apare, a$adar,
drept o componenta importanta in calificarea timpului liturgic. De asemenea, dubla recitare saptamanala a intregii Psaltiri e §i ea un element
specific al slujbelor Postului Mare §i al prelungirii duratei lor, contribuind
astfel la fizionomia particulara a timpului liturgic.
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ILB.4.1.C. Psalmii
Pentru a intelege local singular al psalmodiei alaturi de profetii, trebuie
sa ne aducem aminte ca odinioara Psalmii erau cantati atat in oficiul
catedral (asmatikos), cat §i in manastiri (indeosebi in manastirile studite
care au adus aceasta inovatie din Typikon-nX Sfantului Sava)'^^, atat psal
mii fic§i ce constituie scheletul oficiilor liturgice, cat §i psalmii variabili
dupa zilele saptamanii.
Pe de alta parte, cel putin pana in secolul VI, slujbele monahale erau
compuse aproape in exclusivitate din psalmi'*^. Pe modelul lor s-a constituit treptat imnologia, care va inlocui rolul lor liturgic predominant.
In aceasta privinta se poate remarca faptul ca verbul psallein nu se mai
aplica astazi decat pieselor imnologice cantate pe cele 8 glasuri, iar nu
psalmilor care sunt recitati'*'^.
In timp ce functia duhovniceasca a lecturii Scripturii in general e legata
de puterea dumnezeiasca §i adancul intelesurilor cuvintelor acesteia,
functia psalmodiei e legata de Parinti in principal prin caracterul ei melodios. Astfel, avva Evagrie distinge „citirea” de „psalmodie”; legata de
priveghere §i rugaciune, citirea trebuie „sa fixeze mintea ratacitoare”,
„psalmodia” are mai degraba functia de a domoli cu indelunga-rabdare
§i milostivire partea irascibila a sufletului''^ Psalmodia e „leacul melodios
al sufletului”'*^; sfmtind gura, ea o fere?te de orice cuvant rau"*^. Nemul^mindu-se sS calraeze irascibilitatea, cantarea psalmilor modifica amestecul (krasis) tropului §i sufletului'*® §i pune in randuiala intreg compusul
uman pentru a conduce spre nepatimire racorind fierberea irascibilita|ii,
stingand flacara poftei §i reamintind mintii virtutile"*®. Dupa Petru Damaschinul, psalmodia sau „ rugdciunea trupeascd ” e a patra din cele §apte
fapte trupe§ti pe care trebuie sa le pazeasca ascetul pentru a se fixa in
isihie^'*. Ea ramane, a§adar, legata de trup §i de domeniul multiplicitatii,
contrar rugaciunii care e un urcu§ spre Dumnezeu:
„Psalmodia tine de intelepciunea cea in multe chipuri, dar rugaciunea
e preludiul cunoa^terii imateriale §i una”^'.
Psalmodia, sau cel pu|in tipul de activitate duhovniceasca pe care o
desemneaza^^, trebuie sa-1 insoteasca necontenit pe monah §i sa fie mediul
in care se scalda in toata vremea. In manastirea monahilor „neadormiti”
(akoimetoi) din Constantinopol §i in unele manastiri din zilele noastre (la
Sihastria, in Moldova, de exemplu), recitarea Psaltirii nu inceteaza niciodata, ziua §i noaptea, monahii schimbandu-se cu randul^^. Dar aceasta
lauda perpetua e in general limitata la distribuirea canonica a oficiilor
liturgice chinoviale, al caror numar de §apte descrie simbolic extensiunea
totala a timpului.
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In afara repartiliei fixe a psalmilor ce determina structura fiecarui oficiu
liturgic, Psaltirea se recita §i in mod continuu. Aceasta recitare cursiva a
variat mult dupa epoci locuri, mergand de la recitarea completa a Psaltirii zilnic sau cu prilejul privegherii duminicale^'^, pana la recitarea ei in
trei saptamani la Studiu §i la Evergetis^^, pentru a se fixa in zilele noastre
la traditia Sfantului Sava. Aceasta divizeaza Psaltirea in 20 de catisme §i
60 de stari (inclusiv psalmii fic§i ai oficiilor) pentru a recita toti psalmii
la Utrenie §i la Vecemie in interval de o saptamana^®. Pentru a intensifica
efortul duhovnicesc^^, in timpul Postului Mare Psaltirea trebuie recitata
de doua ori pe saptamana^*, dupa urmatoarea repartifie a catismelor^^:
Utrenie

Ceasul I Ceasul III Ceasul VI Ceasul IX Vecemie

Dm

2 ,3 ,1 7

—

—

—

—

—

Lu

4 ,5 ,6

—

7

8

9

18

Ma

10, 11, 12

13

14

15

16

18

Mi

19, 20, 1

2

3

4

5

18

Jo

6, 7,8

9

10

11

12

18

Vi

13, 14,15

—

19

20

—

18

Sm

16, 17

—

—

—

—

'

1

In afara acestei recitari canonice, Typikon-ul ii obliga, pe cei ce pot, sa
continue aceasta psalmodie perpetua in canonul de rugaciune privat, recitand Psaltirea atunci cand se retrag in chilia lor, de doua sau trei ori pe
sSptamana, ba chiar §i o data pe zi*°.
Trebuie remarcat §i un alt uz al Psalmilor in Triod, interesant in ce
prive§te structura timpului liturgic. Prophetologion-u\ Marii Biserici lega
de fiecare lectura a Vechiului Testament u nprokeimenorf'^ sau, mai exact,
doua prokeimena la Ceasul al Vl-lea (pentru o singura lectura biblica) §i
doua prokeimena la Vecemie (pentm doua lecturi biblice). Aceste pro
keimena ramase in Triod sunt compuse din doua versete din psalmi alese
in ordinea succesiva a psalmilor, astfel incat din lunea Saptamanii I a
Postului Mare §i pana in Miercurea Mare®^ Psaltirea era parcursa §i in
acest fel aproape integral, punand astfel in evidenfa unitatea ciclului Pos
tului Mare dupa unul din cele doua moduri de circumscriere a ei®^.
In sfar§it, lectura odelor scripturistice (in general asimilate psalmilor,
fiindca sunt incluse in Psaltire) la canonul Utreniei in timpul Postului
Mare nu implica o semnificafie ascetica deosebita, fiindca ea atesta vechea
randuiala a canonului, iar nu o particularitate specifics Triodului.
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capitolele 1-11), momentele solemne din viata celor care au fost primii
lor martori (lecturi extrase din capitolele 12-50), §i, respectiv, intMa lor
realizare in evenimentele ce constituie Pa§tele lui Moise (capitolele Ie§irii
citite in cursul Saptamanii Patimii)”^^.
Continuitatea lecturilor din Lege din prima luni a Postului Mare pana
in privegherea Sambetei Mari evidentiaza, a§adar, faptul ca ciclul Triodului e un fel de rezumat al continuitatii planului divin in Economia mantuirii ce culmineaza in lumina Invierii. Hristos nu apare numai ca dezvaluirea
prefigurarilor, dar §i ca recapitularea {anakephalaiosis) intregii Economii’"^.
El este al Doilea Adam care restaureaza intaiul om cazut. Lumina trupului Sau inviat e §i cea a Noului lerusalim, de aceea Facerea 1, 1-13 se
cite§te din nou la inceputul privegherii Sambetei Mari, punand astfel in
legatura cele doua extremitati ale ciclului Economiei. In sensul sau duhovnicesc, Triodul poate f i privit drept actualizarea rituald a acestei
recapitulari a tuturor in Hristos, dar o actualizare pedagogica §i interioara.
Pentru cel ce s-a recunoscut in Adam intrand in stadionul Postului Mare,
fiecare lectura a legii va fi o etapa in recunoa§terea corelatiei ce exista
intre istoria lumii §i istoria sa personala. El se va identifica, a§adar, cu
fiecare din situatiile evocate de lecturile Legii §i amplificate de imnografie, pentru a descoperi in sine insu?i realizarea marelui plan (skopos) al
lui Dumnezeu cu lumea^^. Asociindu-se in cele din urma intr-o unire
stransa cu Patima lui Hristos in Saptamana Mare, el va fi in stare sa faca el
insu§i experienta implinirii Scripturilor §i a recapitularii intregului cosmos
§i a intregii istorii in lumina ce ta§ne§te a treia zi din mormant.
— Cartile profetice: Isaia §i lezechiel
Lecturile oficiului specific constantinopolitan al Ceasului al Ill-VI-Iea
(Trithekte) sunt luate din Isaia in timpul Postului Mare §i din lezechiel in
timpul Saptamanii Mari. A§a cum s-a remarcat mai sus, cartea lui Isaia a
fost foarte curand a^ezata printre lecturile privegherii Pa^telui, fiind in
curand extinsa la intreaga Saptamana Mare. La lerusalim ea nu se citea
decat incepand de la capitolul 40^*. Decupajul constantinopolitan aflat in
uz pana in zilele noastre pentru cele 40 de zile ale Postului Mare e ulte
rior poate celui al celorlalte lecturi din Vechiul Testament^^. Dupa toate
probabilitafile se pare ca lectura din Isaia a fost extinsa astfel incat sa se
stabileasca un paralelism cu cea a carfilor istorice, ciclul lecturilor Triodului reprezentand astfel intreaga „pregatire” a Vechiul Legamant sub
forma a doua din carfile sale principale: Facerea §i Isaia^^.
Alegerea carfii lui Isaia se impunea caci, potrivit opiniei unanime, ea
este cea mai importanta dintre carfile profetice. Profefiile sale mesianice
au 0 asemenea exactitate incat aceasta carte a putut fi numita a cincea
evanghelie’®. Pe de alta parte, emofionantele indemnuri la cainfa §i desele
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evocari ale asprimii Judecatii lui Dumnezeu adresate de Isaia lerusalimului in primele capitole se potrivesc in chip cu totul special cu ambianta
penitentiala a Postului Mare*°. E probabil ca aceasta carte sa fi fost aleasa
§i din pricina profetiei sale privitoare la Patima lui Hristos, cuprinsa in a
doua ei parte, citita incepand din Saptanaana a V-a*'. Cele doua dimensiuni ale Triodului, ca perioada de cainta §i de pregatire in vederea Patimii,
se gasesc a§adar condensate in profetiile lui Isaia.
Totu^i, studiind acest decupaj, Karabinov*^ constata ca apelurile la
innoirea launtrica ?i la cainta ca §i pericopele mesianice ar fi putut fi mai
bine alese daca cei ce au realizat acest decupaj ar fi vrut sa puna indeosebi in evidenta aceste doua dimensiuni*^. Eminentul liturgist vede in
aceasta alegere a lecturilor mai degraba un plan foarte limpede de a repro
duce cu ajutorul pasajelor profetului principalele momente ale campaniei
railitare a imparatului bizantin Heraclie impotriva per§ilor (611-642)
incheiata prin intrarea sa in lerusalim §i reintoarcerea aid a adevaratei
Cruci pe 21 martie 630*"'. De la evocarea Bizan(ului pacatos in timpul
lecturilor Primei Saptamani, la cea a victoriei armatelor creatine asupra
„regelui Asiriei” care n-a intrat in lerusalim (cf. Is 37, 33 citit in lunea
Saptamanii a V-a), liturgi§tii bizantini ar fi cautat sa fimdamenteze profetic
evenimentele istoriei bizantine, plasand-o astfel in continuitatea Istoriei
Sfinte §i randuindu-o in planul mesianic al Economiei divine. Aceasta
ipoteza care permite interpretarea in acela§i sens a originii sarbatorii
Acatistului §i a lecturilor din Saptamana Lasatului de branza par extrem
de convingatoare, de$i este greu sa aducem argumente care sa faca demonstratia definitiva. Dar, a§a cum vom reaminti mai jos*^, pietatea liturgica nu trebuie redusa doar la dimensiunea ei istorica. Odata asimilate de
traditie, aceste episoade ale istoriei profane §i-au pierdut rapid caracterul
evenimential pentru a deveni elemente permanente ale timpului sacru.
Percepute sincronic in timpul liturgic §i supuse aceluia^i tip de transpunere spirituala ca §i elementele istoriei biblice, ele servesc de acum inainte
punctarii „istoriei interioare” a urcu?ului duhovnicesc al persoanei.
Lectura din lezechiel la inceputul Saptamanii Mari in locul lui Isaia,
ca ?i cea din cartea le^irii, vine dintr-o extindere a lecturilor din Sambata
Mare la intreaga Saptamana a Patimilor. Capitolul 37, cuprinzand profetia „oaselor”, citit la Utrenia Sambetei Mari (denia din Vinerea Mare)*®,
e unul din cele mai limpezi texte ale Vechiului Testament privitoare la
Inviere. Astfel, data fund aceasta importan|a §i profunzimea de ansamblu
a viziunilor lui lezechiel, lectura acestei carfi a fost extinsa la intreaga
Saptamana Mare.
Alegerea primelor capitole din lezechiel pentru lecturile din Lunea
Mare pana in Miercurea Mare se explica desigur prin grija de a aplica
principiul lecturii continue, dar §i prin insu§i conjinutul acestor capitole.
Evocarea teofaniei, al card martor a fost lezechiel, ii pregate^te pe
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credincio^i pentru teofania suprema a Crucii , ca §i ei sa poata venera
(noetes), contempland sensibil pe Cel Rastignit, puterea dumnezeiasca ce
invaluie Lemnul^*. Sa adaugam faptul ca lectura acestei viziuni dobande?te un relief deosebit la cei care se pregateau, ca §i Moise, timp de 40 de
zile prin post §i asceza pentru a deveni martorii aratarii lui Dumnezeu ?i
tovara?ii marilor vazatori ai Vechiului Testament.
— Cartile sapienfiale: Proverbele

lov

La lerusalim, primele patru capitole ale cartii Proverbelor se citeau
deja in timpul Postului Mare §i, ca §i in cazul capitolului 40 din cartea
Isaia, extrase din primul capitol se reluau in timpul Saptamanii Mari*^.
Proverbele se citeau §i la copfi incepand din Saptamana a Ill-a a Postului
Mare §i in toate zilele Saptamanii a VII-a^°. Cu toate acestea, e singura
lectura ce nu se gase§te in profetiile Privegherii din Sambata Mare.
Motivul alegerii sale in lecfionarul biblic al Postului Mare e, a§adar, diferit
de al celorlalte carfi.
Dupa Sfantul Grigorie al Nyssei §i Sfantul Vasile cel Mare, care-1 reiau
aid pe Origen, cele trei carti sapientiale: Proverbele, Ecleziastul §i Cdntarea Cdntdrilor corespund celor trei trepte ale urcu§ului duhovnicesc:
faptuirii sau cura|irii, vederii sau contemplatiei §i unirii sau indumnezeirii^'. Proverbele sunt deci extrem de potrivite perioadei Postului Mare,
caci lectura lor e destinata celor ce sunt inca „prunci” §i care raman pe
treapta faptuirii, pentru a sadi in ei invatatura morala elementara. Scopul
lor, afirma Sfantul Grigorie al Nyssei, e acela de a transfera pofta (to epithymetikon) de la inclinajia fa(a de materie spre afecfiunea fata de cele
imateriale (pro ten aylon schesin) laudandu-le frumusetea in|elepciunii®^.
Facu(i sa iubeasca virtutea de catre Proverbe, cre§tinii vor fi apoi introdu^i
in treapta superioara de Ecleziast, care-i va invata de§ertaciunea tuturor
lucrurilor sensibile. Dupa care, sufletul fiind curatit de orice afectiune
pentru fenomene (peri ta phainomena scheseos), vor fi initiati de Cdntarea
cdntdrilor in unirea nupfiala cu Dumnezeu®^.
Proverbele ne introduc astfel in cunoa^terea „intelepciunii §i povatuirii”
(sophia kai paideiasf^. Nu este vorba aici de fntelepciunea ipostaziata,
pecete a desavar§irii, ci mai degraba de rudimentele ei, in sensul in care
„inceputul intelepciunii e frica de Domnul”®'’. Caci frica, spune Sfantul
Vasile cel Mare, e cura|irea sufletului.
„Unde e frica, acolo e bine intemeiata curafirea sufletului, toate faptele
rele §i necucemice pier §i madularele trupului nu se mai pot mi§ca
spre fapte necuviincioase, fiind fintuite de teama”®®.
Aceasta teama a Proverbelor e strans legata de asceza trupeascS pe
care suntem finuti sa ne straduim sa o practicam in timpul Postului Mare.
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„Povatuirea” e legata §i ea de modul ascetic al cainfei, caci Sfantul Vasile
cel Mare o define§te drept „o conduita {agoge\ folositoare sufletului, pe
care-1 curafa adesea cu osteneala de intinaciunile raului”®’.
De aici putem trage concluzia ca, de§i face parte din „cateheza scripturistica”, cartea Proverbelor e legata insa funcfional de „cateheza iinnografica” privitoare la virtulile faptuirii.
Cartea lui lov, citita m locul Proverbelor m timpul Saptamanii Patimilor
pana la Vecemia Vinerii Mari, se citea deja in acest loc din secolul IV^*.
Potrivit marturiei unui comentariu arian la cartea lov, atribuit lui Origen,
aceasta carte se citea in toate zilele de post®®. La lerusalim §i la copfi,
lectura ei continua tot Postul Mare^°°. Alegerea carfii lui lov era extrem
de potrivita pentru lecturile Saptamanii Mari §i se putea extinde pana in
seara celebrarii morfii lui Hristos, caci in exegeza comuna lov reprezinta
tipul insu§i al lui Hristos Care sufera de§i este nevinovat'°\ In chip asemanator, lov este socotit modelul rabdarii in incercari ?i ispite‘®^. Dupa
Sfantul loan Hrisostom, el este „atletul rabdarii”'®^. Odata ajun§i in Saptamana Mare, cei ce au cerut in timpul celor 40 de zile rabdare recitand
rugaciunea Sfantul Efrem, vor fi, a§adar, pregatiti sa vada in lov chipul
rabdarii §i vor fi introdu§i prin meditafia asupra lui in dimensiunea hristologica a acestei virtuti.
Mai mult, a§a cum remarca preotul Kniazev, „aceea§i legatura tipologica existenta intre leremia persecutat ?i Hristos patimind explica prezenta capitolelor 11 §i 12 din cartea lui leremia la Ceasul I din Joia Mare
§i la Ceasul al IX-lea din Vinerea Mare”'®"*. Lectura din lov - leremia
intervine, a^adar, in sistemul pericopelor scripturistice ca un intermediar
intre cartile istorico-profetice {Facerea, Ie§irea, Isaia, lezechiel) §i cateheza cartii Proverbelo/^^.
II.B.4.1.e. Lecturile dinN oul Testament
Dupa cum s-a remarcat, Noul Testament nu face propriu-zis parte din
lecdonarul Postului Mare, fiindca nu poate fi citit in zilele de post. Exista
totuji 0 serie de lecturi din epistole §i evanghelii rezervate zilelor in care
se savar§e§te Liturghia euharistica, respectiv zilelor de sambata §i duminica, precum §i zilelor de post in care se intampla sa cada o sarbatoare
importanta din ciclul Mineielor (de exemplu: Sfantul loan Botezatorul pe
24 febmarie). In acest ultim caz, in seara sarbatorii se celebreaza Litur
ghia Damrilor mai inainte sfintite, paremiilor ei vechi-testamentare adaugandu-se lecturile Apostolului §i Evangheliei sarbatorii. Totu§i aceste
lecturi festive nu trebuie considerate ca facand parte de fapt din sistemul
lecturilor Triodului. De asemenea, trebuie excluse de aici §i numeroasele
lecturi din Evanghelie in timpul Saptamanii Mari: lecturile de la Utreniile
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„Povatuirea” e legata ?i ea de modul ascetic al cain|ei, caci Sfantul Vasile
cel Mare o define§te drept „o conduita [agoge] folositoare sufletului, pe
care-1 curafa adesea cu osteneala de intinaciunile raului”®^.
De aici putem trage concluzia ca, de§i face parte din „cateheza scripturistica”, cartea Proverbelor e legata insa funcfional de „cateheza imnografica” privitoare la virtu|ile faptuirii.
Cartea lui lov, citita in locul Proverbelor in timpul Saptamanii Patimilor
pana la Vecemia Vinerii Mari, se citea deja in acest loc din secolul IV^^
Potrivit marturiei unui comentariu arian la cartea lov, atribuit lui Origen,
aceasta carte se citea in toate zilele de post^®. La lerusalim §i la copfi,
lectura ei continua tot Postal Mare‘°°. Alegerea carfii lui lov era extrem
de potrivita pentru lectarile Saptamanii Mari §i se putea extinde pana in
seara celebrarii mortii lui Hristos, caci in exegeza comuna lov reprezinta
tipul insu§i al lui Hristos Care sufera de§i este nevinovat'®'. In chip asemanator, lov este socotit modelul rabdarii in incercari §i ispite'°^. Dupa
Sfantul loan Hrisostom, el este „atletal rabdarii”'®^. Odata ajun$i in Saptamana Mare, cei ce au cerut in timpul celor 40 de zile rabdare recitand
rugaciunea Sfantul Efrem, vor fi, a^adar, pregati^i sa vada in lov chipul
rabdarii §i vor fi introdu§i prin medita^ia asupra lui in dimensiunea hristologica a acestei virta|i.
Mai mult, a§a cum remarca preotul Kniazev, „aceea§i legatara tipologica existenta intre leremia persecutat §i Hristos patimind explica prezen^a capitolelor 11 §i 12 din cartea lui leremia la Ceasul I din Joia Mare
§i la Ceasul al IX-lea din Vinerea Mare”'®'*. Lectura din lov - leremia
intervine, a§adar, in sistemul pericopelor scriptaristice ca un intermediar
intre carfile istorico-profetice (Facerea, Ie§irea, Isaia, lezechiel) ?i cateheza cartii Proverbelo/°^.
II.B.4.1.e. Lecturile din Noul Testament
Dupa cum s-a remarcat, Noul Testament nu face propriu-zis parte din
lecfionarul Postalui Mare, fiindcS nu poate fi citit in zilele de post. Exists
tota§i 0 serie de lectari din epistole §i evanghelii rezervate zilelor in care
se sSvar§e§te Litarghia euharistica, respectiv zilelor de sambata §i duminica, precum ?i zilelor de post in care se intampla sS cada o sarbatoare
importanta din ciclul Mineielor (de exemplu: Sfantul loan Botezatorul pe
24 februarie). in acest ultim caz, in seara sarbatorii se celebreaza Litar
ghia Darurilor mai inainte sfin(ite, paremiilor ei vechi-testamentare adaugandu-se lecturile Apostolului §i Evangheliei sarbatorii. Totu§;i aceste
lectari festive nu trebuie considerate ca facand parte de fapt din sistemul
lectarilor Triodului. De asemenea, trebuie excluse de aici §i numeroasele
lectari din Evanghelie in timpul Saptamanii Mari: lectarile de la Lftreniile
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§i Vecemiile acestei Saptamani incepand din Lunea Mare, Evangheliile
Patimii din Joia Mare §i Vinerea Mare, lecturile cursive ale celor patm
Evanghelii in timpul Ceasurilor din primele patru zile ale acestei Sapta
mani speciale. Intr-adevar, toate aceste lecturi sunt orientate spre pregatirea Patimii-Inviere. §i chiar daca nu sunt intotdeauna legate direct de
Liturghie, ele nu dezmint totu§i principiul evocat mai sus al conexiunii
necesare intre Evanghelie §i Euharistie’”®.
Alegerea actuala a lecturilor din Evanghelia dupd Marcu §i din Epistola cdtre Evrei pentru zilele de sambata §i duminica din Postul Mare
propriu-zis vine de la Constantinopol, ca §i sistemul de lecturi din Vechiul Testament. II gasim deja ca atare in secolele IX-X in Typikon-u\
Marii Biserici'®’. Imprumutand de la lerusalim principiul lecturilor con
tinue, Constantinopolul 1-a sistematizat in ce prive§te pericopele Noului
Testament (cu exceptia Apocalipsei §i a Epistolei cdtre Filimori), completand lectura lui intr-un ciclu anual care merge incepand din Duminica
Pa?telui pana in Duminica StMparilor sau a Floriilor din anul urmator'®*.
in structura sa, acest ciclu de lecturi corespunde bine dimensiunii „pascale” a Noului Testament relevate deja. Ordonand intr-un lant continuu
succesiunea celebrarilor Euharistiei §i legandu-le de principiul lor comun,
„Sarbatoarea sarbatorilor”, el imprima intregului ciclu liturgic anual un
ritm pascal impletit armonios cu ciclul Evangheliilor invierii citite la
Utreniile duminicilor.
Lecturile din Evanghelia dupd Marcu ?i din Epistola cdtre Evrei fiind
continue, ele n-au decat o legatura intamplatoare cu temele duhovnice^ti
ale Triodului, §i alegerea lor pentru aceasta perioada a anului n-a fost
probabil fixata decat din preocuparea de a completa lectura Noului Tes
tament din ciclul sau anual.
in afara lecturilor Saptamanii Mari, se pot observa cateva exceptii de
la acest principiu al lecturii continue.
1) Lecturile evanghelice pentru cele patru duminici ale perioadei pregatitoare sunt intim legate de temele acestor celebrari dezvoltate de imnografie §i alegerea lor se explica prin istoria constituirii acestei perioade'°®.
— Duminica Vame§ului §i a Fariseului:

Luca 18, 10-14

— Duminica Fiului Risipitor:

Luca 15, 11-32

— Duminica Lasatului de came:

Matei 24, 3 1 ^ 6

— Duminica Lasatului de branza;

Matei 6, 14-21

Pana in Duminica Lasatului de came, in zilele obi§nuite se continua
lectura Evangheliei dupd Marcu inlocuita sambata de sfar§itul Evangheliei dupd Luca, cum este cazul inainte de perioada Triodului. Lectura din
Sambata Lasatului de came {Lc 21, 8-9. 25-27. 33-36) cu indemnul la
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veghe eshatologica e legata de cea a duminicii, a§a cum cea din Matei
6, 1-13 in Sambata Lasatului de branza e continuata de cea a zilei urmatoare (Mt 6, 14-21) atat prin texte, cat §i prin tema (milostenie §i post
duhovnicesc).
Lecturile Saptamanii Lasatului de branza sunt luate din Evanghelia
dupd Luca, pentm a incheia aceasta Evanghelie la intrarea in Postal Mare,
caci nu se constata o legatura nemijlocita cu aceasta ultima saptamana de
pregatire.
In Duminiea Vame§ului §i Fariseului §i in timpul zilelor obi§nuite ale
perioadei pregatitoare, se continua lectara epistolelor, dar incepand din
Duminiea Fiului Risipitor acestea constau din pericope alese anume pentru a evidentia modul cre^tin §i duhovnicesc de practicare a ascezei.
— Duminiea Fiului Risipitor:

1 Co 6, 12-20 („tmpul sfant” §i pacatal)

— Sambata Lasatului de came:

1 Co 10, 23-28 (camea jertfita idolilor)

— Duminiea Lasatului de came: 1 Co 1, 18-13 ?i 9, 1-2 (camurile jertfite idolilor §i sminteala)
— Sambata Lasatului de branza: Rm 14, 19-26 (alimentele §i sminteala).
— Duminiea Lasatului de branza: Rm 13, 11-14 §i 14, 1-4 (indemn la zel
duhovnicesc §i avertisment impotriva
condamnarii celor ce nu postesc)
2) Singura exceptie de la principiul lectarii continue a Evangheliei dupd
Marcu e lectura din loan 1, 44-52 (alegerea lui Natanail §i implinirea
prorocilor in Hristos) in Duminiea I a Postalui Mare. Aceasta a fost desigur aleasa ca urmare a legatarii ei evidente cu prorocii, a caror praznuire
era fixata pentm aceasta duminiea inainte de inlocuirea ei cu praznicul
O rtodoxiei^D ar comparatia cu vechile lectionare rasaritene §i occiden
t a l ne ingaduie sa emitem ipoteza ca aceasta pericopa e vestigiul unei
vechi lectari a Evangheliei dupd loan in timpul Postalui Mare” '.
Cu exceptia acestor catorva particularitati, sistemul actual prevede lec
tara continua a Evangheliei dupd Marcu pana in Sambata lui Lazar, doar
cu 0 u§oara incalcare a ordinii cursive in Duminiea a Ill-a in care se
cite§te Marcu 8, 34 - 9, 1, in timp ce in sambata urmatoare se reia Marcu
7, 31-37, din pricina legatarii acestei pericope care incepe prin „Daca
cineva ar vrea sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-§i ia cmcea sa
§i sa-Mi urmeze Mie”, cu praznuirea Cmcii.
Lectara Epistolei cdtre Evrei, cursiva §i ea tot timpul Postalui Mare,
sufera o u§oara pertarbare in ordinea pericopelor sale in sambata Sapta
manii I in care se cite§te Evrei 11, 24-26. 3 2 ^ 0 in locul capitolului 1,
desigur din pricina aluziei la proroci.
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Vedem a§adar ca, de§i participa la structura armonioasa a ciclului
liturgic anual, sistemul pericopelor constantinopolitane e totu§i destul de
sarac in ce prive§te cateheza duhovniceasca. Am putea regreta poate faptul ca sistemul lecturilor din Evanghelie practicat la lerusalim nu s-a impus in Triod, fiindca el are un inteles mult mai mare in plan duhovnicesc,
cum arata urmatorul tabel extras din Evangheliarul lerusalimului din
secolele IX -X " l
Duminica Lasatului de came:
— Utrenie:
Mt 5, 1 7 ^ 8 (pomncile Legii implinite §i desavar§ite in
Noul Testament)
— Liturghie: Lc 7, 36-50 (femeia pacatoasa)
Duminica Lasatului de branza:
— Utrenie:
Lc 12, 32-40 (vigilenta eshatologica)
— Liturghie: Mt 6, 16-30 (postul duhovnicesc)
Duminica I a Postului Mare:
— Utrenie:
Mt 1, 13-29 (poarta cea stramta §i postul duhovnicesc)
— Liturghie: Mt 6, 1-15 (milostenia §i iertarea gre§elilor)
Duminica a Il-a a Postului Mare:
— Utrenie:
Mt 23, 2-14 (invitatii la nunta)
— Liturghie: Lc 15, 11-32 (fiul risipitor)
Duminica a Ill-a a Postului Mare:
— Utrenie:
Mt 20, 1-16 (lucratorii din ceasul al 11 -lea)
— Liturghie: Lc 18, 9-14 (vame§ul §i fariseul)
Duminica a IV-a a Postului Mare:
— Utrenie:
Mf 21, 3 3 ^ 6 (lucratorii uciga§i ai viei)
— Liturghie: Lc 10, 25-37 (samarineanul cel bun)
Duminica a V-a a Postului Mare:
— Utrenie:
Mt 23, 1-39 (impotriva carturarilor §i fariseilor)
In 9, 1-38 (vindecarea orbului din na§tere)
— Liturghie: Lc 16, 19-31 (saracul Lazar §i bogatul nemilostiv)
/« 11, 55-57 (sfatul arhiereilor §i fariseilor sS-L prinda
pe lisus)
Din Triodul actual nu lipse^te orice urma a acestui sistem de lecturi,
cad in afara unui canon poetic care le este rezervat in fiecare duminica,
idiomelele stihoavnei de la Utreniile §i Vecemiile zilelor obi§nuite (care
apartin redac(iei palestiniene a Triodului) comenteaza temele evangheliilor citite la Liturghia duminicii precedente. Alaturi de cateheza ascetica de
tip studit, gasim, a§adar, amestecate in imnografie urmatoarele teme"^:
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Saptamana I:
Saptamana II:
Saptamana III:
Saptamana IV:

postal duhovnicesc
milostenie, post duhovnicesc §i caile adevaratei pocainfe
interiorizarea parabolei fiului risipitor
smerenia, plecand de la parabola vame§ului fariseului,
?i injumatafirea postalui
Saptamana V : pacatosul cazut intre talhari, Hristos, Samarineanul cel Bun,
§i lucratorii din ceasul al unsprezecelea
Saptamana VI: saracul Lazar §i bogatal nemilostiv.
Chiar §i dupa ce §i-a pierdut referinfele scriptaristice, aceasta exegeza
spiritaala imnologica, care preia mtr-o forma condensata invafatarile literatarii omiletice, i§i pastreaza in Triodul actual intreaga ei valoare, caci
pasajele Scriptarii la care face aluzie se presupun a fi cunoscute de catre toti.
Se constata §i aid stransa legatara pe care o are imnografia bizantina
cu Biblia, fie cu Vechiul Testament (Canonul Mare al Sfantului Andrei
Cretanul, tipologiile postalui §i pocainte etc.), fie cu Noul Testament
(aluzii la persona) e §i episoade evanghelice, interpretare duhovniceasca a
lectarilor)“ ‘*.
Acest rapid studiu al sistemului lecturilor scriptaristice ale Triodului
ne-a condus la cateva importante concluzii pentru intreaga noastra lucrare.
In plan structural, distinctia intre lectarile din Vechiul Testament §i lectarile din Noul Testament ingaduie reliefarea importantei centrale a Pa§telui
§i a diviziunii ciclului mobil in doua parfi simetrice. Aceasta diviziune se
regase§te deopotriva in interiorul Triodului proiectata in ciclul litargic
saptamanal, in care distinctiei Vechiul Testament / Noul Testament ii
corespunde distinc|ia zile de post / sambete §i duminici. Prin alegerea
cartilor §i citirea lor continua, lectarile din Vechiul Testament reveleaza,
pe de alta parte, faptal ca Triodul e o condensare a istoriei mantairii §i o
actualizare duhovniceasca a recapitularii tuturor lucrurilor savar§ite in
Hristos. Aceste lectari unesc invalatara morala §i ascetica cu pregatirea
dezvaluirii tuturor prorociilor in Cruce §i Inviere. Ele corespund, a§adar,
foarte bine vechii cateheze facute catehumenilor in timpul Postalui Mare
§i ofera Triodului remarcabilul sau echilibru intre Scriptara §i imnografie,
intre Revelatie §i traditie.
II.B.4.2

Lecturile patristice

In timpul perioadei de instruire a catehumenilor, dupa lectara Scriptarilor, episcopal obi§nuia odinioara sa le adreseze cuvantul pentru a comenta pericopa citita sau alta inva|atara. In Triod, aceasta cateheza s-a
men)inut, dar acum ea se gase§te transpusa in sistemul de lectari patristice
care fac parte integrants din oficiile litargice ale Postalui Mare.
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Sursa cea mai directa a acestui sistem de lecturi e seria Omiliilor la
Facere rostita de Sfantul loan Hrisostom"^ Adresate in acela?i timp catehumenilor §i credincio^ilor ce se pregateau sa-§i retraiasca duhovnice^te
Botezul, aceste omilii i§i intemeiaza invafatura duhovniceasca pe sistemul lecturilor din cartea Facerii care aveau loc atunci. Ele erau, a§adar,
extrem de indicate sa figureze in Triod pana in zilele noastre. Dar influenta monahala §i dezvoltarea Triodului intr-o veritabila „suma” a §tiintei
duhovnice§ti au dus la amplificarea §i diversificarea acestui sistem de
lecturi pentru a putea raspunde la trei funcfii: comentarii ale pericopelor
scripturistice, comentarii ale sarbatorilor §i comemorarilor particulare, §i
invafaturi ascetice.
Aceste lecturi joaca de altfel un rol important in structura Triodului,
completand lecturile scripturistice §i compozifiile imnografice. Faptul ca
imnologia bizantina, indeosebi in Triod, e masiv tributara literaturii patristice este bine cunoscut. Aceasta influenta nu se limiteaza la inspiratia
patristica a numeroase tropare (cf. supra partea I), dar merge adesea pana
la citatul literal din omiliile marilor Parinti ai Bisericii, in principal ale
Sfmfilor Grigorie din Nazianz, Vasile cel Mare §i loan Hrisostom"'’.
O asemenea patrundere a invataturii Parintilor in Triod da acestuia intreaga sa profunzime §i inradacinare traditionala. Acestea nu stau, ajadar,
numai in forma Triodului §i in originea sa istorica, ci §i in continutul sau
§i in continuitatea inspiratiei sale patristice.
Pentm Sfantul Teodor Studiul, viata monahala e inainte de toate o viafa
tradifionala §i o fidelitate absoluta fata de invatatura §i spiritul Parintilor” ’.
In toate detaliile vietii sale, monahul trebuie „sa calce pe urmele virtutilor lor”"®, trebuie sa devina in intregime „traditie” pentru a se imparta^i
de harul de care s-au invrednicit ace§tia. De asemenea, Triodul, in prin
cipal monahal, e in chip esential traditional §i patristic: fidelitatea fa|a de
Traditie §i Parinti e in fond un corolar al lepadarii monahului de voia sa
proprie. Spiritul tradifional e oarecum o transpunere ecleziald a ascultdrii, §i reprezinta, a§adar, o virtute care face parte integrants din „faptuire”
ipraktike).
Lectura vietii §i scrierilor Parinfilor §i a povatuitorilor ascezei e univer
sal recomandata celor ce se angajeaza in viata duhovniceasca §i trebuie
sa completeze lectura Scripturii” ®. Aceste lecturi sunt hrana necesara
monahului, intregind rugaciunea lui:
„Ia in inima ta cuvintele Evangheliei §i povetele fericitilor Parinti,
cerceteaza vietile lor, ca sa po|i cugeta la ele in timpul nopfii. In felul
acesta, cand cugetarea ti se va osteni la mgacixme, o vei reinnoi prin
citire §i gandire la cuvintele dunmezeie^ti §i o vei face mai sarguincioasa la rugaciune’',120
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Monahii recomanda in general sa preferam tratatelor dogmatice lectura
caitilor ascetice §i a „vie|ilor Parin|ilor”, caci cele dintai pot sa ne duca la
infumurare §i mandrie, in timp ce exemplul ispravilor ascetice ale Pariniilor §i cuvintele lor ziditoare sunt un prilej de smerenie*^'. Pentru un monah, cunoa^terea teoretica §i abstracta are putina valoare, singura cunoa§tere adevarata e cea care provine din experienfa: de aceea, aceste lecturi
nu vor aduce roade decat daca sunt puse in aplicare invataturile lor'^^.
Limitat la treapta „faptuirii”, Triodul a ramas, in alegerea lecturilor
sale patristice, fidel acestor lectii ale Parintilor asceti, conservand insa §i
dimensiunea catehetica a originii lor. Lecturile patristice pot fi clasificate
in doua grupuri distincte prin originea, caracterul, functia §i locul lor in
Triod: lecturile curente §i lecturile festive.
II.B.4.2.a. Lecturile curente
Acestea sunt lecturile facute in timpul slujbelor, respectiv in timpul
Utreniilor §i Ceasurilor zilelor obi§nuite ale Postului Mare, incepand din
lunea Saptamanii I §i pana in vinerea Saptamanii a Vl-a. Limitate initial la
comentariul lecturilor scripturistice (cf. Omiliile la Facere ale Sfantului
loan Hrisostom), ele §i-au pastrat caracterul cursiv §i asculta de principiul
„lecturii continue”. Dar ele s-au transformat §i intr-o cateheza duhovniceasca alcatuita dintr-o selectie din textele ascetice cele mai cunoscute
ale literaturii bizantine.
Potrivit rubricilor typikon-uhii, in timpul Postului Mare trebuie facute
cinci lecturi la Utrenie, una la fiecare din Ceasuri §i una la trapeza:
Utrenie

Efrem
: dupa 1-a §i a 2-a stihologie:
dupa a 3-a stihologie §i sedealna de la oda 3: Lavsaikon
dupa oda a 6-a:
Sinaxar

Ceasul

dupa apolis in pronaos:

Ceasul III, VI §i IX

Teodor Studitul

: dupa catisma:

Trapeza'^®:

loan Scararul
Pateric

Sa observam mai intai ca distribufia formala a acestor lecturi urmeaza
diviziunile recitarii psalmilor §i e legata de ecteniile mici §i sedelnele
care le incheie in cadrul Utreniei'^’. In lungile slujbe ale Postului Mare
ele aduc astfel o varietate necesara in atitudinile §i tipurile de atenfie
duhovniceasca, ordonate astfel dupa un ritm regulat. Altemanfa intre
recitare fixa, recitare variabila, intre rugaciune de cerere, imnologie §i
lectura patristica, este menita sa impiedice la credincio§i plictiseala §i
toropeala. Atentia lor e adesea chemata la un efort nou dar periodic, astfel
incat continuitatea lui nu se intrerupe. Sa mai remarcam ca aceste divi159

ziuni urmeaza toate un ritm temar'^*, numar-cheie in structurarea oficiului
bizantin. Treimea apare in acest fel nu numai drept tema esen^iala scopul rugaciunii creatine, dar drept flindamentul formei sale ritmice.
Distribufia lecturilor data de typikon-vX actual e desigur cea mai echilibrata §i bogata, dar nu este singura posibila. Ea a variat mult dupa
manastiri §i resursele bibliotecilor lor, sau dupa redac|iile succesive ale
Typikon-u\m. Sfantului Sava. Astfel, dupa un manuscris de la Sinai din
secolele XII-XIII, in tot timpul Postului Mare se putea citi Scara sau
Sfantul Efrem la Utrenie §i Patericul la Ceasuri . La Evergetis nu se
faceau decat doua lecturi la Utrenie (la stihologii) citind pur §i simplu
din Sfantul Efrem la toate slujbele: doua pagini la fiecare lectura de la
Utrenie §i o pagina §i jumatate la toate Ceasurile'^'. Lectura de la Utrenie
se continua pana miercurea Saptamanii a Vl-a, iar la cea de la Ceasuri
pana in vinerea aceleia§i Saptamani'^^. Dar, incepand din lunea Sapta
manii a Il-a lecturile de la Ceasurile al Vl-lea §i al IX-lea se suprimau, in
schimb la Ceasul I se citea din loan Scararul §i Teodor Studitul'^^. Joia
Saptamanii I facea exceptie fiindca atunci la Ceasuri se citea Omilia la
Psalmul 6 al lui Anastasie Sinaitul impartita in patru parti, pe care in alte
typika o regasim in ciclul lecturilor „festive”'^"'.
Potrivit Typikon-vXvX Sfantului Sava, atunci cand, in zilele de sambata
?i duminica, lecturile festive nu ocupa tot locul rezervat lecturilor patristice, lecturile ascetice de la stihologiile Psaltirii de la Utrenie sunt inlocuite
de lectura continua a Omiliilor la Facere ale Sfantului loan Hrisostom'^^.
In timp ce la Messina aceste Omilii se citeau in toate zilele Postului Mare,
cu excepfia sambetelor §i duminicilor, §i se adaptau astfel mai adecvat
lecturilor cursive din cartea Facerii facute la Vecemie'^^, la Evergetis, in
zilele de sambata §i duminica, pentru care nu se indicau lecturi deosebite,
se citeau la Utrenie scrierile morale ale Sfantului Vasile cel Mare sau
Omiliile la Statui, la Psalmi sau la Facere ale Sfantului loan Hrisostom’^^.
In ciuda acestei diversitati, trebuie remarcata grija permanenta pe care o
aveau redactorii diverselor typika de a distinge dintre zile obi?nuite / zile
liturgice, chiar daca in acestea din urma ei pastrau sistemul lecturii
continue.
Ca §i lecturile scripturistice, alegerea acestor lecturi cursive evidentiaza
toate dimensiunile spiritualitatii Triodului.
Istoria Lausiaca
Redactata intre anii 419-420, aceasta scriere a lui Paladie se compune
dintr-o serie de scurte biografii ce descriu viata monahala din Egipt,
Palestina, Siria, Asia Mica §i Roma in secolul IV'^*. Prezentand eroii
ascezei de pe atunci, acest discipol al lui Evagrie e preocupat mai pufin
de exactitatea istorica, cat de edificarea cititorilor sai. E vorba mai
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degraba de „istorii de suflet folositoare” care descriu, mtemeindu-se pe
exemple vii, principalele aspecte ale vietii duhovnice§ti. Istoria Lausiacd,
care a cunoscut un imens succes atat in Rasarit, cat §i in Occident, e extrem de potrivita pentru Postal Mare prin importanta pe care o da luptei
impotriva demonilor care-1 stapanesc pe om din pricina patimilor, ascezei
trupe§ti ca mijloc principal pentru stapanirea acestor patimi, smereniei ca
adevarata servitoare impotriva exceselor ascetice §i, in fine, nepatimirii
ca scop al viefii duhovnice^ti'^®. Aceste lecturi completeaza armonios
celelalte componente ale slujbelor adaugand lecturilor Scripturii §i catehezei imnologice evocarea unor exemple vii de realizare a virtutilor la
care sunt chemafi credincio§ii.
Paterikon-ul sau Gerontikon-u[^‘^^
Se cite§te la trapeza §i joaca acela§i rol ca §i Istoria Lausiacd. Compus
din scurte anecdote sau din „cuvinte de mantuire”, el da invataturii Triodului realism §i ofera un numar de exemple de aplieafie practica a celor
mai inalte virtuti. Caracterul concis §i adesea umoristic al acestor apoftegme e deosebit de potrivit lecturii la trapeza, unde atentia e in chip
necesar mai putina sustinuta decat in biserica.
Sfantul Efrem
De§i in marea lor majoritate sunt neautentiee'"*’, operele grece?ti atribuite Sfantului Efrem Sirul pastreaza totu§i o continuitate de stil §i inspiratie care a justificat atribuirea lor maestmlui incontestabil al spiritualitatii
siriene. Caracterul lor adesea poetic §i bogatia expresiilor pe care le confin
operele ascetice ale „Efremului grec” le-au asigurat un enorm succes in
tradifia bizantina §i un loc privilegiat in uzul liturgic*"^^. De§i in viata sa
reala a jucat un rol mai degraba pastoral, Sfantul Efrem e venerat in
evlavia ortodoxa indeosebi ca monah. intre toti monahii, el este poate
cel de care a fost legata cel mai putemic harisma strapungerii inimii §i a
lacrimilor. „Comoara a infelepciunii tainelor lui Hristos, vas al dumnezeie§tii strapungeri..
,J’rin curgerea lacrimilor tale inveti sa ne aprindem
candelele sufletelor...”'''^.
„Avand pururea sub oehi ceasul cercetarii, plangeai cu amar, Efreme,
iubitorule de lini^te, facandu-te, sfinte, povatuitor cu faptele tale. De
aceea, parinte de ob§te, ridici pe cei nepasatori la pocainta”''*^.
„Propovaduitor al mantuirii prin fapte”'^®, Sfantul Efrem insista mult
asupra valorii pozitive a ascezei'"*’ §ii pe hristocentrismul ei, dand insa in
toate operele sale un loc major mai cu seama lacrimilor §i strapungerii
inimii’"'®. Cuvantarile sale sunt lungi indemnuri la plangerea neincetata a
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pacatelor aducandu-ne aminte de Judecata de Apoi. Ele sunt deosebit de
potrivite cu atmosfera de umilin^a (catanictica) a Postului Mare, ingaduind amplificarea acestui aspect al viefii duhovnice§ti, caruia imnografia
i-a acordat deja un mare loc.
Sfantul Teodor Studitul
In toate serile dupa Pavecemifa §i de trei ori pe saptamana dupa Utrenie Sfantul Teodor Studitul adresa monahilor sai din manastirea Studiu
scurte cateheze improvizate^'*^. Dupa moartea marelui eguraen, in toate
manastirile ce depindeau de Studiu s-a pastrat obiceiul de a citi dupa
Utrenie una din catehezele sale'^°. Acest obicei s-a transmis pana in zilele
noastre in Triod, evidenfiind importanta influenlei studite in alcatuirea
lui, care dainuie in manastirile athonite, unde aceste cateheze se citesc tot
anul dupa un calendar bine precizat'^'.
Culegerea Catehezelor m id a fost extrem de raspmdita in lumea bizantina'“ ,In multe manastiri ea a devenit o carte de lectura duhovniceasca
absolut clasica, ba chiar o carte liturgica”'^^. In Typikon-\x\ Sfantului
Sava ca §i in celelalte typika, aceasta lectura se distinge de celelalte lecturi patristice prin solemnitatea care o insote§te. Dupa apolisul Ceasului I
monahii tree in procesiune in pronaos, unde cateheza e citita de egumen
sau de unul din loc|iitorii sai'^"^, totul incheindu-se prin cantarea troparului
Sfantului Teodor §i a idiomelelor zilei.
Aceste cateheze se potrivesc cu Postul Mare prin continutul lor esentialmente practic. Sfantul Teodor nu vorbe§te in ele aproape niciodata de
doctrina, nici de contempla{ie. Pentru el, scopul monahismului e acela de
a „placea lui Dumnezeu” prin practicarea poruncilor §i lepadarea totala a
voii proprii, pentru a putea ajunge la nepatimire {apatheidf^^. Regasim
in catehezele sale aceea§i insistenta, ca §i in numeroasele tropare ale Triodului, asupra cainfei, a gandului la moarte §i a punctarii progresului
duhovnicesc. Pe de alta parte, importanta pe care Sfantul Teodor o acorda
detaliilor renunfarii §i ascultarii in viafa cotidiana a monahului completeaza fericit invafatura imnografica careia ii propune aplica|ii nemijlocite.
Sfantul loan Scararul
Dintre toate lecturile patristice, cea a Scarii Sfantului loan Scararul e,
desigur, cea mai importanta §i mai specifica Postului Mare. Legata de
fiecare din Ceasuri, ea insote§te intreaga zi a monahului. Permanenta cu
care o vedem indicata de cartile liturgice evidenfiaza limpede faptul ca
slujbele Postului Mare n-ar putea fi intregi daca s-ar omite lectura ei^^®.
Opera lui loan Scararul apare drept floarea literaturii duhovnice§ti bizantine ?i sinteza cea mai desavar§ita a literaturii ascetice'^’. Transmitand
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invatatura apoftegmelor Patericului imbogatita de monahii Palestinei
(Varsanufie, loan, Dorotei...), unita cu finetea psihologica a lui Evagrie,
corectata de Diadoh al Foticeii §i intregita de profunzimea §i concizia in
exprimare a Sfantului Grigorie din Nazianz, Scara nu este atat o lucrare
originala, cat martorul fidel al celei mai bune tradifii'^^. Importanla ei e
atat de mare, incat a devenit ghidul indispensabil al monahului ortodox^^^.
Nimeni nu s-ar putea angaja in lupta impotriva patimilor fara a lua drept
calauza aceasta comoara a §tiin|ei duhovnice§ti. De aceea, praznuirea
Sfantului loan Sinaitul sau Seararul, celebrata in mod normal pe 30 martie,
a fost transferata in Triod praznuindu-se a doua oara §i in Duminica a IV-a
din Postul Mare. A§a cum vom vedea mai jos, Sfantul loan Sinaitul e
venerat atunci ca dascal al ascezei §i model al monahului nu din pricina
vietii sale aproape in intregime uitata, eat luand in considerare faptul ca
invatatura sa vine din experienfa §i ca el a consemnat-o in scris dupa ce a
realizat in sine insu^i parcursul Scarii pana la treapta ei cea mai inalta'®°.
Ca §i celelalte lecturi patristice. Scam se limiteaza deliberat la „faptuire”,
intrand insa pe ultimele sale trei trepte (28-30) §i in domeniul mgaciunii
curate §i al contemplatiei. Obiectul §i capatul ei este indumnezeirea §i
patrunderea in taina Treimii grade virtutilor dobandite in viata practica'^’.
Scara nu-1 indeamna pe incepator doar sa priveasca spre culmi, ci ii da §i
mijloacele concrete de a ajunge acolo in cadrul unei antropologii intemeiate pe conlucrarea (synergeia) constants dintre Dumnezeu §i om. Or
„natura” ?i „haml” fiind cel mai adesea strans impletite, adevaratul scop al
Scarii consta in a-i da cre§tinului instrumentele necesare pentru a putea
disceme intre ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine de la demon! sau
ceea ce tine de natura umana*®^. „Intelegere sigura a voii lui Dumnezeu in
toata vremea, in tot locul §i in orice lucru”'®^ discemamantul sau dreapta
socotinta e „izvorul, radacina, capul §i legatura oricarei virtuti”^®^.
Impletita cu cateheza scripturistica §i imnografica, lectura Scarii in
timpul Postului Mare desavar§e§te invatatura duhovniceasca a Triodului
adaugandu-i dimensiunea indispensabila a discemamantului. Descriind
patimile §i virtutile, ea ii da elementele flindamentale care fac din „faptuire” 0 adevarata §tiinfd duhovniceasca. Caci a practica virtutea sau a
„posti eu §tiin|a” nu inseamna in ultima instanta nimic altceva decat de a
implini cu discemamant faptele trupe§ti.
Sinaxarul
Dupa oda a 6-a a canonului imnografic, lectura din Sinaxar, adica a
vietii sfintilor praznuifi sau comemorafi nu este suprimata in timpul Pos
tului Mare, dat fiind ca in slujba Utreniei s-a reintrodus canonul din Mineie'^^. in vechile typika care respecta in modul cel mai strict principiul
excluderii praznuirii sarbatorilor sfin(ilor in Postul Mare, cum este cel de
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la Messina, lecturile vietilor sfmtilor de peste saptamana din Sinaxar
erau deplasate toate in sambata §i/sau duminica urmatoare'®®. In alte
manastiri §i in uzul slav, Sinaxarul e citit la trapeza'^^.
in secolul XIV, Nichifor Calist Xanthopol ( t 1335), completand Triodul, a redactat pentru el un Sinaxar explicand originea §i semnificalia
Triodului, precum §i o notita speciala pentru fiecare comemorare particulara citita dupa Sinaxarul Mineielor, notita care rezuma istoria §i interpretarea ei duhovniceasca de catre Parinti'®*. Prin acest fapt, Sinaxarul
Triodului ar fine mai degraba de lecturile festive, dar caracterul sau
continuu ne permite sa-1 lasam in prima categoric.
II.B.4.2.b. Lecturile festive
Pentru fiecare sarbatoare sau comemorare deosebita a Triodului, typikon-u\ indica unul sau mai multe „cuvinte” extrase din imensul fond al
literaturii omiletice bizantine, care sa inlocuiasca complet sau paifial lec
turile patristice curente. Cel mai des recopiate in ordinea lecturilor liturgice, aceste omilii au fost adunate in colectii pe care A. Ehrhardt s-a
straduit sa le claseze intr-o opera monumentala'®^. Un studiu aprofundat
al acestor colecfii ar permite continuarea fructuoasa a examenului constituirii istorice a Triodului, adaugand informatiilor fumizate de tradifia
manuscrisa pe cele ale tradifiei omiletice. Cadrul limitat al acestei lucrari
§i obiectul ei nu ne-au permis sa facem o analiza sistematica a acestei
tradifii manuscrise. Sondajele facute ne-au confirmat numai ipoteza ca
starea actuala a sistemului lecturilor omiletice al Triodului e o sinteza
fidela a curentului major al traditiei liturgice. Omiliile recomandate de
Typikon-ul Sfantului Sava se regasesc, de§i intr-o ordine noua, diferita,
intr-o mare parte a manuscriselor analizate de Ehrhardt; autorii preferafi
raman Hrisostom (cu un larg loc acordat corpusului literaturii pseudohrisostomiene apocrife), Vasile, Efrem, Anastasie...
Ca in tot ce prive^te Triodul, §i in aceste culegeri de omilii se constata
o distinctie clara intre perioada pregatitoare, Postul Mare propriu-zis §i
Saptamana Mare. Fondul omiletic fiind considerabil mai vast §i mai im
portant pentru Saptamana Patimilor, se injelege ca aici traditia manuscrisa
ofera o mare diversitate, in timp ce pentru perioada Postului Mare selectiile raman destul de stabile. Nu putem intreprinde aici un examen detaliat
al structurii omiletice a Saptamanii Mari, fiecare zi meritand ea singura
un studiu particular. Ne vom limita astfel la un tablou comparativ al lec
turilor patristice recomandate de sursele noastre principale; Typikon-\x\
Sfantului Sava, Typikon-\x\ de la Evergetis §i Typikon-ul de la Messina,
adaugand in note cateva remarci extrase din sondajele efectuate in traditia
manuscrisa.
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Tvp Sab
DmVF

<^170

DmFR

7

SmM(

Un comentariu la
7 Co 15 la alegere’^^

DmLca

Grigorie Naz.:
Cuv 14 despre iubirea de saraci
{PG 35, 857)

Lubr
Mabr

Mibr

Jobr

Vibr

SmAsc

Dmbr

Lul

TypEv
(Ps.) Hrisostom:
neidentificata'^' sau
PG 59, 595
Hrisostom (?): PG
59, 627 sau 59, 515
loan Damaschinul:
Despre cei ce dorm
m pace (PG 95, 248)
(Ps.) Hrisostom:
- P G 59, 619
- Hrisostom, Ecloga
44 (PG 63, 879)
- Efrem, La a 2-a Ve
nire (BHGU3 1-432)

Vasile, Om la „Ia
seama la tine msufi ”
(PG 31, 200)
Vasile, Om la mulfumireiPG 31,220)

Vasile, Om 2 la post
(PG 31, 185)’’'^

Anastasie Sinaitul,
O m laPs6{PG 89,
1077 sau 1115)™
Vasile, Om 1 la post
La trapeza: Dorotei,
Inv 15 despre post
(5C92,p. 446)’^’
Efrem,
Despre Pdrinfii morfi
(S77G^2103n)
Lectura cursiva:
Hrisostom, Om la
Facere (PG 53-54)
(In toate duminicile
la stihologie)
La oda 3 (numai Typ),
Grigorie Naz., Cuv 16
Lecturi curente:
Stihol. 1-2: Efrem
Stihol. 3 §i oda 3:
Lavsaikon
Oda 6: sinaxar
Ceasul I: Teodor
Studitiil
Ceasuri: Scara

Typ Mes
A sfantului zilei,
daca nu e omilie
la praznuire’’^
(Ps.) Hrisostom:
PG 59, 515
loan Damaschinul:
ibid.
La stihologie: Efrem,
ibid.
La oda 3: Eusebiu al
Alexandriei, La a 2-a
Venire (PG 61, 775)
La stihologie:
Grigorie Naz., Cuv 14
Continuarea Cuv 14

Grigorie Naz., Cuv 16
(PG 35, 299)'”

Vasile, Om 1 la post
(PG 31, 164) §ifacultativ (Ps.) Grigorie
Nys. (= Asterie al
Amasiei), Om la post
(PG 40, 369)
Continuarea din Aste
rie sau la sfantul zilei

Hrisostom
(PG 49, 305)

Vasile, Om 2 la post

Andrei Cretanul
(PG 97, 1268)

(Ps.) Efrem (= Atanasie Sinaitul), La cei
adormifi in Domnul
(PG 89, 1192)

Vasile,
Om 1 ^i 2 la post

(Ps.) Hrisostom,
La intrarea in post
^i izgonirea lui Adam
(PG 56, 525)

Pe langa lecturile
curente: Anastasie
Sinaitul, La Ps 6

Lecturi curente:
Utrenie: Hrisostom,
Om la Facere
Ceasuri: Scara
(+ Teodor, la Ceasul
al Ill-lea)
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Sm I Sfantul Teodor'^«

Dm\

SmW

Typ Sab
Utrenie: Martiriul
Sfdntului Teodor
(BHG^ 1761-1763)
La trapeza: Grigorie
Nys., Elogiul Sfdntu
lui Teodor {PG 46,
736 = BHG^ 1760)

?

TvpEv
Grigorie Nys., ibid.
Nectarie al
Constantinopolului
(?), Despre colive
{BHG^ 1768)'™
Cuv despre imaginea
din Beryt^^'^
Cuv despre Teofil
Cuv despre restaurarea icoanelor
Grigorie Dialogul,
Ep 2 cdtre Leon I IsaurianuKBHG^ 1387d)

Hrisostom, Om la
Facere

7

Stihol.: Anastasie,
LaPs 6
StihoL; lecturile
cursive duminica
Oda 3: Hrisostom,
Despre pocdinfa^^'

Dm 11

Tvp Mes
Stihol.: Nichita
Paflagonianul,
Elogiul Sfdntului
Teodor (Stratilat)
(BHG^ 1753)
Oda 3: Despre
colive (?)

... (Hrisostom, Om la
Statui)

Sm lll
Stihol. 3: Hrisostom,
La Cruce (?)
Oda 3: Teodor Studitul. La Cruce (BHG^
414sau451t)(?)
Oda 6: Iosif al Tesalonicului, Om la Cruce
{BHG^ 2 Id, 30 sau
32b)
Stihol.: lecturile
cursive de Sm ?i Dm
Oda 3: Hrisostom,
Om 18 la Statui
(PG 49, 179)'*^
Hrisostom
(= Severian din
Gabala) (PG 49, 323)

Dm

M ilY

Dm IV

SmW

DmY

Sofronie al lerusalimului: Viafa Sfintei
Maria Egipteanca
(BHG^ 1042a-h)
Cuvdnt la Acatist^’^^
(BHG^ app. Ill) (?)

Ibid.
Cuvdnt la Acatist
§i lectura zilei
Stihol.: Hrisostom,
Om 2 la pocdinfd
(PG 49, 283)
Oda 3: Anastasie Sinaitul, la Sfdnta Sinaxd
(PG 89, 825)'*®
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7

Stihol.: Hrisostom,
Om 18 la Statui
Oda 3: Hrisostom,
Om 54 la Matei
(PG 59, 701)

Ibid.

fara lectura

Typ Sab

MVI

7o VI

ViWl
SmLaz

Hrisostom, Om 63-64
la loan

DmFl

Stihol.: Hrisostom,
Om 65-66 la loan
{PG 59, 359 sq)

Typ Ev
Oda 6: Hrisostom (?),
La bogatul nemilostiv
^i Lazar (PG 59,
591)'*^
Se suprima Efrem,
lectura din Hrisos
tom, Om 62 p 63
la loan (PG 59, 341.
349) (despre Lazar)
Hrisostom, Om 64
(PG 59, 353)
§i 0 alta despre Lazar
a aceluiasi
Hrisostom, Om 20
la Statui (PG 49, 197)
(despre ranchiuna)
Andrei Cretanul, Om
la Lazar (PG 97, 960)
Pannychis:
(Ps.) Hrisostom,
Cm 1 la praznic (?)
Stihol. 1:
(Ps.) Hrisostom,
Cm 2 la praznic (?)
Stihol. 2-3: Andrei
Cretanul, La Stdlpdri
(PG 97, 985)
Oda 3: Hrisostom,
Om 65 la loan
Stihol.: Hrisostom,
La Sdptdmdna Mare
(PG55, 519) §i
La smochinul uscat (?)

LuM

MaM

Hrisostom, Om 77
la Matei (PG 55, 701)
(la Ev. zilei,
Mt 24, 36-26, 2)

MiM

Hrisostom, La Ev.
zilei (Mt 26, 6-16)
= Om 80 la Matei
(PG 55, 723)

JoM

Hrisostom, la Ev.
zilei, Om ? la Matei

(Ps.) Hrisostom,
La cele 10fecioare
(PG 59, 527)
(Ps.) Hrisostom,
La Matei 12, 14
(PG 66, 705)
(Ps.) Hrisostom,
La desfrdnata
(PG 59, 531) sau
(PG61,709 sau 727)
Efrem, ?
Hrisostom,
La vdnzarea lui luda
^i Sfintele Paine
(PG 49 11(1), 373)
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Typ Mes

Ibid.

Ibid.
Andrei Cretanul, ibid.

Stihol.: Andrei Cre
tanul, La Stdlpdri...
Sau Hrisostom, (?)
Sau Leon Cel In(elept, (?)

Efrem, La Iosif
(BHG^ 2200 a-e (?)
sau Hrisostom,
La Sdptdmdna Mare
sau Hrisostom (PG 59,
519) (citita la Litie)
La Ceasul IX: Teodor
Studitul, Catehezd
(Ps.) Hrisostom,
La cele 10fecioare
Hrisostom, Om la Ev.
zilei citita la Litie
(Mf24, 3 6 -2 6 , 2)
(Ps.) Hrisostom,
La desfrdnatd (?)
Efrem, ?
Hrisostom, (la Ev.
zilei) Om 80 la Matei
Oda 3: Hrisostom,
La luda, ibid.
Oda 6: Hrisostom,
La vdnzarea lui luda
si la Patimd (?)

ViM

SmM

Typ Sab
Ceasul III-VI (la lerusalim): dupa Ev.
Hrisostom. Om la
Matei (?)'**
Ceasul IX (in Palestina): Hrisostom, sfar5 itul Om la Matei sau
Gheorghe al Nicomidiel**®, Despre rastignire p Fecioara
{PG 100, 1457)

Utrenie; ?
Pannychis:
(Ps.) Epifanie‘’“,
Om la Sambata Mare
(PG43,439)

TypEv

Gheorghe al
Nicomidiei, ibid.

Stihol. oda 3:
(Ps.) Epifanie, ibid.
Trapeza (Vecemie);
Grigorie al Antiohiei,
Om la mironosife
(PG88, 1848)
Sfar^itul Pannychis
(facultativ):
Hrisostom, Om la
loan 1, 1 (PG 59, 29)
sau (Ps.) Hrisostom,
PG63, 543’^'

Typ Mes
Oda 6: Proclus al
Constantinopolului,
La Patima
(PG 65, 781)
(Ps.) Atanasie, La Pa
tima (PG 28, 1053)
Ceasul III (dupa Ev.):
Gheorghe al Nicomi
diei, ibid.
Vecemie (de egumen): Hrisostom, ?

Oda 3 ?i oda 6:
(Ps.) Epifanie, ibid.
sau Grigorie Nys., (?)
sau Leon VI cel In|elept (ed. Akakios,
Atena, 1868, p. 1)

Studiul acestui tabel ne permite sa remarcam faptul ca unele lecturi
deosebite sunt recomandate in special in timpul perioadei pregatitoare
pentru toate sarbatorile importante sau cu instituire veche'®^. Grija de a-i
pregati pe credincio§i in vederea unui Post Mare „duhovnicese”, §i care a
condus la largirea perioadei pregatitoare, se regase§te §i in selecfia textelor
patristice. Acestea nu se limiteaza atunci la comentarea unor comemorari
cum sunt Sambata Mortilor, Duminica Judeca|ii, Sambata Ascetilor sau
Duminica Izgonirii din Rai, ci abordeaza inse?i temeiurile spiritualitatii
creatine: mila §i iubirea de saraci, multumirea, gandul la moarte, cain|a,
atenfia, postul duhovnicesc. Aceasta grija pentru pregatirea Postului
Mare s-a extins chiar dincolo de perioada pregatitoare §i, astfel, in unele
colecjii de omilii, in care ciclul mobil e inserat in ciclul fix, putem gasi
omilii pentru Duminica lui Zaheu'^^, sau chiar pentru o zi anume a lunii
februarie'^"'. Sistemul lecturilor patristice asigura in acest chip continuitatea intre ciclul liturgic fix §i ciclul liturgic mobil.
In timpul Postului Mare, aceste omilii urmeaza in general temele imnografice ale sarbatorilor. Se constata insa, indeosebi la Evergetis'^^, o
anume preocupare de a continua sau relua inainte de sfar§itul Postului
Mare cateheza duhovniceasca asupra cainjei. In unele documente gasim
chiar serii complete de omilii pentru fiecare zi a Saptamanii l'®®.
Afara de comentariile la praznice (mai cu seama la Sfantul Teodor
Tiron, la Duminica Ortodoxiei §i la Duminica Crucii), in selecfia omili168

ilor putem observa anumite supravietairi ale vechiului sistem de lecturi
scripturistice de la lerusalim. Astfel, Typikon-u\ de la Evergetis ?i numeroase alte documente adopta, de exemplu, pentru Duminica a V-a lecturi
despre bogatul nemilostiv §i saracul Lazar'®’. §i alte manuscrise indica
pentru Duminica a Il-a §i a IV-a omilii ce corespund lectionarului Pales
tinian'®*.
Incepand din miercurea Saptamanii a Vl-a, Typikon-\x\ de la Evergetis
urmeaza cu fidelitate imnografia care incepe sa dezvolte din ce in ce mai
amplu tema mortii lui Lazar, pregatind astfel celebrarea invierii sale in
sambata urmatoare'®®. Aceste lecturi de „inainte-praznuire” continua pana
in Sambata Mare, partea cea mai importanta §i mai bogata a materialului
omiletic fiind rezervata desigur a§a-numitului „Triduum” pascal [Joia,
Vinerea §i Sambata Mare]. Ca §i in imnografie, selectia lecturilor patristice permite sesizarea a doua parti distincte in Saptamana Patimilor.
In timpul primelor trei zile din Saptamana Mare care, de§i sunt rezervate unor comemorari anume (dreptul Iosif, smochinul uscat, cele zece
fecioare, desfranata...), se inscriu in mi^carea de pregatire a Patimii prin
lecturilor lor evanghelice, omiliile sunt consacrate unuia sau altuia dintre
aceste aspecte dupa typika. In Typikon-vX Sfantului Sava se prefera comentarea lecturilor cursive ale Evangheliei, fixand astfel atentia credincio§ilor mai mult asupra scopului ultim al efortului lor, in timp ce in
Typika studite de la Evergetis §i Messina se acorda o atentie mai mare
modelelor de infranare, cainta §i veghe eshatologica pe care le dezvolta
imnografia §i lecturile scripturistice de la Utrenie. incepand din Joia Mare,
aceasta distinctie dispare, iar in toate typika toate lecturile sunt legate de
Patima.
Comparand cele trei surse ale noastre, putem nota ca Typikon-vX Sfan
tului Sava e mult mai fidel decat celelalte (mai cu seama la inceputul
Saptamanii Mari) lecturii continue a unor serii de omilii sau a unui comentariu cursiv al lecturilor scripturistice, evidentiind prin aceasta supraviefuirea principiului ierusalimitean al lecturii continue, in timp ce Typikon-vX constantinopolitan de la Evergetis exploateaza din plin repertoriul
hrisostomian autentic sau apocrif pentru a comenta §i amplifica temele
imnografice’®". In Typikon-vX de la Messina, unde gasim indicate cele
mai numeroase lecturi, constatam o influenza (sau corespondenta) extrem
de limpede a Typikon-vX\xi de la Evergetis in alegerea omiliilor, probabil
datorita apartenenfei lor comune la traditia de la Studiu. Cu cateva
exceptii, manastirile italo-grece§ti citeau acelea§i omilii ca ?i manastirile
din Constantinopol, plasandu-le uneori intr-o ordine diferita. Mai ales in
timpul Saptamanii Mari, Typikon-vX de la Messina pare a se situa pe o
pozifie intermediara, de compromis, intre selecfiile din Typikon-vX Sfan
tului Sava sau de la Evergetis. El asociaza omiliile asupra Evangheliei
Liturghiei dintr-unul, cu omiliile asupra comemorarilor din celalalt, fSc^d
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astfel ca in sistemul lecturilor sa se reflecte cele doua dimensiuni ale
imnografiei.
Sistemul lecturilor „festive” insole§te, a§adar, principalele elemente
structurale ale Triodului. Insotind §i ampliflcand marile teme imnografice §i lecturile scripturistice, el completeaza armonios sistemul cursiv al
lecturilor ascetice. Acest dublu sistem de lecturi patristice nu reprezinta
doar o importanta componenta a slujbelor Triodului, dar, impreuna cu
sistemul lecturilor scripturistice, are §i o functie specifica in spiritualitatea
Postului Mare. Aceste doua tipuri de lecturi evidentiaza intrepatrunderea
necesara dintre Scriptura §i Tradi^ie in teologie ca ?i in viata duhovniceasca, intemeind prin acest fapt invatatura Triodului pe ace§ti doi „stalpi”
ai Bisericii, asigurand credinciosului un parcurs sigur §i o traversare
lipsita de riscuri a „oceanului Postului Mare”.
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II.B.5 Formele functiile slujbelor
din timpul Postului Mare

Miezonoptica

II.B.5.1

Slujba de la miezul noptii trebuie sa-§i pastreze sensibil structura obi§nuita §i in timpul perioadei Triodului. Ca §i in restul anului, ea cuprinde
trei forme: una pentru primele cinci zile ale saptamanii, una pentru sambata, iar alta pentru duminica'. lata pe cea rezervata zilelor de post de
luni pana vineri:
3 metanii

- Rugaciuni incepatoare^
Partea I
- Psalmodie

3 metanii^
f - „Venid sa ne inchinam...”
< -P s 50
+ 3 metanii la fiecare antifon
L -P sllS IC atism al?/

- Simbolul credin|ei
3 metanii

- ..Sfinte Dumnezeule”
- Tropare

■Rugaciuni

•Psalmodie

r - „Iata Mirele...”
^ - „Slava.. „La ziua cea mfricojatoare...”
L- „§i acum.. „Pe Tine zidul cel nebiruit...”
40 „Doamne miluie§te”
- „Cel ce in toata vremea...”
- 3 „Doamne miluie?te”, „Slava.. „§i acum...”
\ - „Ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii..
- Binecuvantarea preotului
•Rugaciunea Sfantului Efrem
15/16 metanii
- RugSciunea Sfantului Mardarie^
•RugSciunea Sfantului Vasile
f - „Venifi sa ne inchinam...”
\~ P s 120 §i 133

-,,Sfinte Dumnezeule”

3 metanii
3 metanii

171

Partea a Il-a

Rugaciuni

■„Pomene5te, Doarrme, pe robii Tai.
„Cel ce prin adancul m)elepciunii..
„Slava...”: „Cu sfm)ii odihne§te, Hristoase...”®
„§i acum.. „Fericimu-te pe tine..
{ - 12 „Doamne miluie^te”
„Pomene§te, Doamne, pe cei ce intru nadejdea..
„Preamarita, purarea Fecioara..
„Nadejdea este Fatal...”
„Toata nadejdea mea spre tine o pun... »11
- „Miluie§te-ne pe noi, Doamne, miluie§te-ne pe noi..
- „Slava.. „Doamne, tniluie?te-ne pe noi...”
- „§i acum.. „U§a milostivirii...”

- Tropare (numai
in Ceaslovul
actual)

■Rugaciuni'

<( -

40 „Doamne miluie^te”
„Slava.. „§i acum...”
„Ceea ce e§ti mai cinstita...”
RugSciune de cereri (litanie)
„Auzi-ne pe noi, Dumnezeule...”

- lertare reciprocasl4
- Ectenie §i concediere (apolysis) mica
In Typikon-u\ Sfantului Sava, Miezonoptica nu este menjionata in randuiala pentru Postul Mare, nu pentru ca ar fi fost pe atunci abandonata, ci
pentru ca in aceasta manastire ea ramanea atunci o rugaciune privata, pe
care fiecare trebuie sa o rosteasca in chilie inainte de a merge la biserica
pentru Utrenie'^. O redactie athonita, din secolul XIII, a acestui Typikon
precizeaza ca daca manastirea e „kelliota”, fratii recita Miezonoptica in
privat, dar daca e vorba de o chinovie, ea se roste§te in comun; in zilele
cu „Dumnezeu este Domnul” in pronaos, u§ile naosului fiind inchise, iar
in zilele „in care se fac metanii” (adica cu „Aliluia”) in afara bisericii
(probabil in pridvor)'®.
La Messina, Miezonoptica suferea in timpul Postului Mare o modificare interesanta. Pe langa inlocuirea psalmilor „slujbei imparate§ti” prin
troparele catanitice*’, Psalmul 118 nu mai era recitat de intreaga comunitate, ca de obicei, ci de un solist, pentru a permite celorlalti monahi sa
faca metanii in tot timpul recitarii lui’*.
Prima parte a Miezonopticii are o structura asemanatoare celeia a oficiului Ceasurilor: psalmodie + tropar + rugaciuni + rugaciunea Sfantului
Efrem in timpul Postului Mare. Ea are de asemenea caracterul §i atmosfera lor: de§i car^ile indica modul muzical al troparelor, ele nu trebuie
cantate, ci sunt citite pe un ton monoton de cStre cel ce recita psalmii'^.
Pentru a exclude orice solemnitate exterioarS, biserica e lasata in penumbra
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cea mai desavar^ita cu putinta, neaprinzand decat minimum de candele
in fata icoanelor, iar la Athos o singura lumanare.
Chiar daca acum Miezonoptica e deplasata la inceputul Utreniei, de§i ar
trebui sa fie separata de ea printr-un interval de somn §i sa fie celebrata
la mijlocul nopfii^°, ea i§i pastreaza caracterele de meditatie noctuma §i
de isihie ce trebuie sa o insoteasca.
E potrivit sa ne rugam la miezul noplii, fiindca aceasta ora reprezinta
simbolic centrul timpului §i sinteza extensiunii sale totale. Miezul noptii
e „punctul de oprire al mi^carii ciclice” §i clipa in cursul careia se echilibreaza §i anuleaza dualitatea zi/noapte:
„Caci batranii care ne-au dat predania — scrie Ipolit al Romei — , ne-au
invatat ea in acest ceas mtreaga faptura se odihne§te o clipa pentru a
lauda pe Domnul: astrele, pomii, apele se opresc o clipa §i toata o?tirea ingerilor care-L sluje§te, lauda pe Dumnezeu in acest ceas impreuna
cu sufletele dreptilor. De aceea cei ce cred trebuie sa se grabeasca sa
se roage la acest ceas”^'.
Acest centru e un fel de proiectie in timp a clipei initiale a creatiei
timpului. Plecand de la ea trecem la ciclul urmator, dar putem ie§i §i dincolo de timp^^. Trezindu-se la aceasta ora, cre§tinii imita, pe cat le sta in
putinta, veghea §i lauda necontenita a ingerilor^^. Ca §i prima parte a
Utreniei^'^, Miezonoptica reprezinta momentul cel mai favorabil pentru
a ne uni cu ingerii intr-o doxologie trinitara, sugerand lauda ve§nica pe
care i-o adreseaza lui Dumnezeu in cer sfintii.
Potrivit Sfantului Atanasie, Invierea lui Hristos a avut loc chiar la
miezul noptii^^. Hristos a profitat de acest moment privilegiat al derularii
timpului, in care se trece de la un ciclu la altul, pentru a rupe inchiderea
lui, pentru a-1 face sa treacd de la moarte la viata §i a vesti transfigurarea
sa finals la invierea generala^®.
Totu?i aceasta dimensiune eshatologica e reprezentata de Miezonoptica
mai mult sub aspectul sau penitential decat triumfal. Miezul noptii e
simbolul ve§niciei §i ceasul invierii lui Hristos, dar, prin analogic, e §i
ceasul in care va reveni sa judece pe fiecare dupa faptele lui^^.
„Va veni in mijlocul noptii, a§a ca se cuvine sa priveghem”^*.
Trebuie sa ne sculam la miezul noptii ca sa priveghem in semn de
a§teptare §i pregatire pentru cea de-a Doua Venire. De aceea, indata dupa
psalmodie se recita troparele catanictice, primul dintre ele fiind extras din
„slujba Mirelui” din primele trei zile ale Saptamanii Patimii.
„Iata, Mirele vine in miezul nopfii, §i fericita este sluga pe care o va afla
priveghind; dar nevrednica este cea pe care o va afla lenevindu-se.. .”^®.
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„La ziua cea infrico§atoare gandind, suflete al meu, privegheaza, aprinzandu-ti candela ta cu untdelemn luminand-o, ca nu §tii cand va veni
la tine glasul ce va zice: «Iata Mirele!»”^°.
Aceasta tema a a§teptarii Mirelui §i a veghii eshatologice a fost asociata inca din vechime cu slujba de la miezul noptii, fiindca o gasim deja
la Ipolit al Romei^\ Ea exista, in mod general, §i in celelalte rituri rasaritene^^, aratand astfel limpede importan^a ei centrala in teologia slujbei de
la miezul noptii.
Echivalenta intre Invierea trupeasca a lui Hristos §i a Doua Sa Venire
ce provoaca Invierea generala, e deosebit de limpede in timpul primelor
zile ale Saptamanii Mari, cand credincio§ii ce se pregatesc sa celebreze
Patima §i Invierea Lui sunt indemnati sa se pregateasca pentru ultima
venire a Mirelui.
Deplasate in Miezonoptica, aceste tropare reprezinta o veritabila actualizare in ciclul liturgic zilnic a atmosferei de tensiune §i a^teptare de
atunci. inca de la prima slujba a zilei liturgice, credincio^ii sunt astfel
chemaji sa se transpuna in acelea?i dispozitii, dar cu o mai mica solemnitate^^, ca atunci cand se vor pregati sa coboare impreuna cu Hristos in
moarte pentru a se scula impreuna cu El. Ei sunt astfel asigurati ca vor
parcurge ziua care incepe in veghe §i concentrare duhovniceasca, aducandu-§i aminte cu teama de iminenta Judecatii §i caracterul ei implacabil.
„Fara de veste Judecatorul va veni §i faptele fiecaruia se vor descoperi.
Ci cu frica sa strigam in miezul noptii: Sfant, slant, sfant e§ti Dumnezeul nostru, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluie§te-ne pe noi!”^'^.
Chemati la luarea-aminte la noi inline prin aceasta pregatire in vederea
celei de-a Doua Veniri, credincio§ii trebuie sa dea astfel rugaciunilor lor
un moment de „expansiune”, complementar acestei mi§cari de concen
trare, prin pomenirea defunctilor din toata vremea ce se vor aduna atunci
pentru inviere. De aceea e potrivit ca prima parte a Miezonopticii sa fie
intregita de scurta slujba a defunctilor, incheiata la randul ei printr-o
rugaciune universala, „lucrare a iubirii”, pentru toate treptele ierarhiei
biserice^ti §i diferitele nevoi ale poporului cre§tin^^.

Extrem de complet in ciuda scurtimii sale, oficiul Miezonopticii repre
zinta inca de la inceputul zilei liturgice o concentrare a intregii dimensiuni eshatologice a Triodului, pregatindu-1 astfel pe credincios sa traiasca
fiecare zi ca pe un rezumat al alergarii care il va duce pana la Pa§te.
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II.B .5 .2

Utrenia

Oficiul Utreniei, sau al zorilor, e cel mai lung din cadrul ciclului liturgic zilnic. Alaturi de Vecemie, e cel mai vechi, fiindca amandoua i§i
trag originile din cultul iudaic'. Potrivit Legii lui Moise, diminea^a §i
seara trebuiau aduse in permanenta lui Dumnezeu sacrificii §i rugaciuni,
pentru a sfinti timpul §i a-1 orienta spre Dumnezeu. Primii cre§tini au
pastrat aceasta structura fundamentals a liturghiei timpului^, dar pu|in
cate putin a fost modificata ?i adaptata pentru a deveni mai conforms cu
specificul cosmologiei creatine. Aceste douS oficii incadreazS in perma
nents ciclul soarelui, dar lumina sensibilS a devenit simbol §i imagine a
„adevSratei Lumini”, Care e Hristos „Soarele DreptSfii”.
„In soare §i-a pus lSca§ul sSu, / §i e ca un mire ce iese din cSmara sa. /
Bucurase-va ca un uria§, care aleargS drumul lui. / De la marginea
cerului ie^irea lui / §i oprirea lui panS la marginea cerului; / §i nu este
cine sS se ascundS de cSldura lui”^.
Trecere de la intuneric la lumina
Utrenia incepe inaintea aurorei, „la cantatul coco^ului”"^, §i trebuie sS
se termine atunci cand soarele se ive?te in ferestrele bisericii pentru a
lumina altarul^ FiindcS in timpul liturgic cre§tinii nu mai sunt decat virtuali supuji determinismului cosmic al alteman|;ei §i inlSnUiirii ciclice a
zilei §i a nopfii. RugSciunea lor fiind necontenitS, aceasta manifests de
acum inainte impSrSfia universalS §i atotputemicia lui Hristos. Ei nu se
scoalS odatS cu soarele, ci fac „sS se trezeascS aurora”®, inso^md cu
imnele lor trecerea de la noapte la zi.
„Multumirea de dimineatS se face pentru lumina ce se apropie, pentru
cS atunci vine ziua, §i pentru destrSmarea intunericului rStScirii prin
care am fost conduct la lumina dreptei cinstiri”’.
AceastS trecere de la intuneric la luminS, simbol al eliberSrii de ignoranfS, pScat §i moarte in Hristos, reprezintS elementul fundamental al
structurii Utreniei §i el nu este dislocat de modificSrile la care e supus
acest oficiu in timpul Postului Mare. Aceste modificSri, reprezentand de
altfel in marea lor majoritate supraviepiiri ale vechiului oficiu monahal
pentru zilele obi§nuite, confers Utreniei atmosfera de penitents §i strSpungere de inimS ce i se potrive^te, impletindu-se cu dimensiunea „pascalS”
a slujbei dimine|ii. li vom studia caracteristicile dupS ce vom fi facut
tabelul formei Utreniei pentru zilele obi§nuite ale Postului Mare*.
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1. Psalmodia nocturna
■Binecuvantarea preotului, tamaiere
■„Sfinte Dumnezeule...” §i rugaciunile incepatoare
Preotul: „Slava Sfintei §i celei de-o-fiinta..
■Hexapsalmul {Ps 3, 37, 62, 87,102,142), iar preotul: rugaciimile dimine|ii
Diaconul; ectenia mare, preotul: ecfonis
- „Aliluia” §i troparele treimice
r - catisma 1
3 x 3 metanii
stihologia 1
- sedealna glasului
- lectura: Sfantul Efrem
r - catisma 2
3 x 3 metanii
■Psalmodia 7 - stihologia 2
- sedealna Triodului (Iosif)
t - lectura: Sfantul Efrem
r - catisma 3
3 x 3 metanii
-stihologia 3 < - sedealna Triodului (Teodor)
- lectura: Lavsaikon
2. Canon
-Ps 50 ?i „Mantuie§te, Doamne, poporul Tau.
- Canonul Triodului §i canonul Mineiului
- dupa oda 9 „Cuvine-se cu adevarat..
- luminanda glasului

1 metanie

2. „Laudele’
■Ps 148, 149, 150
-doxologia mica

3 metanii
4. Incheiere

- Rughciuni

-C- Preotul: ectenia cererilor
Preotul: mgaciune de plecarea capului
f - idiomela Triodului, de 2 ori
- Stihoavna -i - Martyrikon
1^- Theotokion
Mai-marele: „Bine este a ne marturisi.. de 2 ori
- „Sfmte Dumnezeule...”
3 metanii
- „In Biserica slavei Tale stand...”
- Concediere < - 40 „Doamne miluie§te”
- „Ceea ce e§ti mai cinstita decat hemvimii...”
- Preotul: binecuvantare
- „imparate ceresc, pe bine-credinciofii suverani...”
- Rugaciunea Sfantului Efrem
15/16 metanii
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Ora savar^irii
Utrenia e cel mai adesea nemijlocit legata de Miezonoptica. Faptul nu
este nou, fiindca era deja o practica obi§nuita la manastirea Studiu^; mai
convenabila insa era lasarea unui mic timp de odihna intre aceste doua
slujbe, pentru a pane mai bine in evidenta diferenta functiei lor. Acest in
terval era respectat la Messina*®, iar indicafiile Typikon-vlni Sfantului Sava,
care prescriu recitarea Miezonopticii in biserica, prescriu monahilor, dupa
intrarea lor in naos pentru Utrenie §i metaniile obi§nuite in fa|a altarului,
a locului egumenului §i a corurilor, sa ramana a§ezati in strane §i in „isihie”
timp de o clipa*'. In acest timp a§a-numitul „kandilaptis” (paracliserul)
pregate§te cadelnifa, apoi love§te in toaca mare §i in toaca de metal’^.
Numai cand semnalul ia sfar§it preotul de rand peste saptamana merge
sa-§i faca metania inaintea egumenului, intra in sanctuar §i roste§te binecuvantarea initials, facand semnul crucii cu cadelnita asupra altarului*^.
La Evergetis, Utrenia incepea la ceasul al 6-lea din noapte*'*, in Sapta
mana I a Postului Mare §i in Saptamana Mare, §i numai la ceasul al 7-lea
in restul Postului, in timp ce peste an nu incepea decat la ceasul al 9-lea*
La Messina, ea incepea la ceasul al 6-lea in lunea Saptamanii I*®, §i in
ceasul al 7-lea, ca de obicei, in toate zilele Postului Mare*^. De asemenea,
documentele studite recomanda trezirea spre mijlocul noptii: la sfar§itul
ceasului al 6-lea in Hypotyposis^^, §i la sfar§itul ceasului al 5-lea in Diatyposis^^. Typikon-v\ de la Pantocrator nu precizeaza ora, dar semnaleaza
ca Utrenia trebuie sa inceapa putin inainte sau putin dupa miezul noptii^®.
De§i variabile dupa manastiri, aceste orare corespund toate aproximativ „cantatului coco^ului”, iar in timpul Postului Mare tind mai degraba
sa se apropie de miezul nopfii. In toate aceste typika se remarca tendinfa
extrem de limpede a scularii mai devreme in timpul Postului Mare. Nu
numai pentru ca atunci slujbele sunt prelungite de dubla recitare saptamanala a Psaltirii, dar §i pentru a marca mai mult dimensiunea de veghe
eshatologica pe care o gasim deja in Miezonoptica. Ea se impune in
prima parte a Utreniei, celebrata noaptea, aceasta reprezentand o veche
slujba de la miezul nop|ii inserata in slujba de dimineata. Sa notam, pe de
alta parte, ca efortul ascetic al postului trebuie intregit prin complementul
sau; privegherea §i reducerea timpului somnului.
„Sa fim cu luare-aminte — scrie Sfantul loan Scararul — sa nu compensam lipsa de hrana prin somnul bun \polypnia], caci acest lucru e
propriu celor nesabuifi*9921
Introducere
La inceputul slujbei Utreniei, biserica ramane in intuneric ca §i in tim
pul Miezonopticii. Calmul ?i lini§tea nopfii nu vor dispare decat treptat.
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fiindca pana la „Aliluia”, cel putin dupa obiceiul actual, nu se va face
auzit nici un cant, ci numai recitari cu voce dulce lenta, executate de
soli§ti. Precedand rasaritul soarelui, luminile bisericii ea §i glasurile credincio^ilor insotesc mi§carea de aparifie a lui §i de luminare treptata a
acestuia. Prima parte a Utreniei trebuie sa fie lipsita de orice solemnitate
stralucire. Atmosfera sa e cea a meditatiei nocturne, a cain|ei, a concentrarii §i tacerii, inaintand doar treptat spre doxologie, lumina, bucurie
§i exteriorizare a sentimentelor duhovnicefti. Preotul nu poarta decat
epitrahil §i, dupa binecuvantare, tamaiaza biserica fara a face sa rasune
clopoteii cadelnitei. Troparul Cincizecimii „Imparate ceresc...” cu care
incepe orice slujba fiind omis pentru ca a fost rostit la Miezonoptica^^,
citetul incepe „slujba imparateasca”^^ cu rugaciunile mcepatoare („Sfinte
Dumnezeule”, „Tatal nostru”), in timp ce de obicei el roste^te indata versetul de invitatie („Veniti sa eadem..
Hexapsalmul
Dupa eefonisul la „Tatal nostru” §i cele douasprezece „Doamne miluie§te”, preotul sta inaintea „u§ilor imparate§ti” §i, facand semnul crucii cu
cadelnita, roste§te binecuvantarea adevaratului inceput al Utreniei; „Slava
Sfintei, Celei de-o-fiinta, de-viata-facatoarei ?i nedespartitei Treimi...”
Atunci, cel mai mare^"* incepe reeitarea Hexapsalmului impreuna cu invitatia initiala; „Slava intru cei de sus lui Dumnezeu...” Reeitarea celor
§ase psalmi (3, 37, 62, 87, 102, 142) e socotita in toate typika drept unul
dintre cele mai solemne momente ale Utreniei. In termeni adesea asemanatori, documentele noastre adauga aici un indemn la tacere §i atentie.
Cite)ii trebuie sa reeite eu glas „dulce §i lini§tit”^^, toti ascultand „in cea
mai mare tacere §i cu frica de Dumnezeu”^®, „ca §i cum am cere lui
Dumnezeu sa fim izbaviti de paeatele noastre”^^. E interzis atunci oricui
sa se mi§te, sa-§i schimbe locul sau sa intre din pronaos in biserica. Credincio^ii trebuie sa stea in picioare in afara stranelor, iar cei ce nu pot
ramane in picioare din pricina batranetii sau bolii nu au voie sa ramana
in naos, ci trebuie sa se retraga in pronaos^*.
In timp ce, de obieei, la „Sfinte Dumnezeule”, la rugaeiunile incepatoare §i la cele trei „Slava intru cei de sus lui Dumnezeu...” din invitatia
la Hexapsalm se fac trei metanii, in Postul Mare Typikon-u\ Sfantului
Sava prescrie ca metaniile sa nu inceapa decat la intreitul „Aliluia” ce
incheie psalmii^®. O astfel de reeomandare pare sa fi fost introdusa pentru
a nu intrerupe atmosfera de concentrare §i strapungere a inimii, proprie
rugaciunii noetume. Tot timpul acestei prime parti, imobilitatea trupului
trebuie sa insofeasca „rugaciunea minfii”, acesta fiind chemat la o partieipare mai activa la psalmodia cursiva §i in continuarea Utreniei, care
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face loc din ce in ce mai mare „mgaciunii trupe^ti”. Modul de executare
a Hexapsalmului a variat mult. La studiti la lerusalim, de exemplu, era
cantat §i reflecta prin urmare o atmosfera mai pufin grava §i mai putin
penitentiala decat astazi. Typikon-u\ nu prevede modificari notabile ale
executarii sale in timpul Postului Mare: Hexapsalmul ramane o parte fixa
?i esenfiala a Utreniei^'. El este alcatuit dintr-o dubla serie de cate trei
psalmi, a^ezati dupa ordinea lor din Psaltire; de la Psalmul 3 pana la
Psalmul 142. Ei reprezinta astfel aproximativ totalitatea psalmilor, simbolizand prin acest fapt lectura cotidiana completa a Psaltirii practicata
de monahii mai ascefi in timpul Postului Mare^^. Alegerea acestor §ase
Psalmi nu s-a facut decat treptat §i prin convergenta unor influente liturgice diverse^^, dar inspira^ia ramane omogena. Ei descriu plansul omului
persecutat de vrajma§ii sai §i durerea pe care o incearca la aducereaaminte a pacatelor sale. Acestea sunt amestecate cu nadejdea tot mai mare
ca ziua care se apropie va vedea iertarea sa, il va face sa inainteze in calea
poruncilor lui Dumnezeu §i sa-L vada „in laca§ul Sau cel sfant”, dupa ce
a fost in prealabil restaurat in demnitatea sa de stapan de doxologia adresata Creatorului lor de toate fapturile (Ps 102).
In timpul citirii primilor trei psalmi, preotul cite§te in taina primele §ase
rugaciuni ale diminetii^"' in altar in fata Sfintei Mese. La inceputul celei
de-a doua parfi a celor §ase psalmi, iese §i, cu o lumanare in mana, cite§te
in fa|a u§ilor imparate§ti ale iconostasului celelalte §ase rugaciuni ale
diminetii^^. Aceste doua rugaciuni provin din oficiul asmatikos de la
Constantinopo! ?i odinioara erau citite cu glas tare in diverse momente,
punctand intreaga durata a oficiului Utreniei^®. Ele exprima in chip desavar§it toate sentimentele ce trebuie sa anime rugaciunea credinciosului in
timpul slujbei de dimineata: cainta, multumire ?i a?teptarea ivirii luminii.
Evidenfiem indeosebi corespondenta pe care o dezvolta intre aratarea
luminii sensibile §i contemplarea lui Hristos ca Lumina duhovniceasca:
„Laudam, cantam, binecuvantam §i Iti multumim Tie, Durrmezeul parintilor no§tri, ca ai facut sa treaca umbra noptii §i ne-ai aratat iara§i
lumina zilei [...], straluce§te in inimile noastre Soarele cel adevarat al
dreptatii Tale; lumineaza mintea noastra §i simparile toate ni le paze§te,
ca umbland in lumina zilei cu buna-cuviinfa pe calea poruncilor Tale,
sa ajungem la viata de veci, ca la Tine este izvorul vietii!”^^.
Dupa cele trei metanii care incheie Hexapsalmul, preotul roste§te ectenia mare, ale carei cereri ierarhizate reflecta nevoile tuturor credincio§ilor^*. Cei ?ase psalmi nu sunt de fapt decat o pregatire menita sa creeze
sentimentele duhovnice?ti pentru rugaciunea universala a ecteniilor, care
este rugaciunea propriu-zisa, exprimata de „Doamne miluie§te”^^. Odata
incheiata aceasta prima parte a Utreniei prin ecfonis, putem urea inca o
treapta spre lumina prin „Aliluia”.
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„Aliluia”
Dupa Typikon-u\ Sfantului Sava, monahul randuit de ecleziarh pentru
ascultarea de canonarh, respectiv de a vesti corurilor principalele piese
ale oficiului ce trebuie executate'*®, mainteaza atunci spre mijlocul bisericii, dupa ce face o metanie celui mai mare, pentru a canta „Aliluia” pe
glasul saptamanii"^'. Dupa ce a cantat primul aliluia, face o metanie, iar
comunitatea reia in cor pentru a doua oara „Aliluia”"‘^. In anumite typika
nu canonarhul canta „Aliluia”, ci diaconul"*^ sau corul, altemand cu preotul care canta versetele intermediare'*^. Intreitul „Aliluia” e repetat dupa
fiecare verset din Isaia 26, 9. 11. 15, apoi corul intoneaza cele trei tropare
treimice dupa glasul saptamanii. Primul din aceste tropare trebuie sa se
incheie printr-un refren care aminte§te comemorarea zilei in ciclul saptamanal: lunea „pentm mgaciunile puterilor celor netrupe§ti, mantuie§te-ne!”,
mar^ea „pentru mgaciunile Inainte-mergatomlui Tau, mantuie§te-ne!”,
miercurea §i vinerea „cu puterea Cmcii Tale, mantuie§te-ne!”, iar joia:
„pentm mgaciunile apostolilor Tai §i ale Sfantului Nicolae, mantuie§te-ne!”.
A1 doilea tropar se incheie printr-un refren care cere mijlocirea sfintilor
§i ajutoml Maicii Domnului"^^. Typikon-u\ lasa celui mai mare libertatea
de a decide cantarea celor trei tropare indicate de carti sau repetarea de
trei ori a aceluia§i tropar'*^, dar intr-o varianta gasim aceste doua moduri
de execufie prevazute pentm anumite zile: lunea, martea §i miercurea din
Postul Mare acela^i tropar treimic repetat de trei ori, joia §i vinerea toate
cele trei tropare'*^.
Legata de versetele din Isaia 26 §i de troparele treimice, cantarea
intreitului „Aliluia” e in zilele noastre una dintre caracteristicile cele mai
remarcabile ale slujbelor Postului Mare; dar, potrivit cartilor liturgice,
„Aliluia” ar trebui cantat ?i in zilele obi§nuite, adica in zilele in care se
celebreaza sfinti „fara praznuire”. Intr-adevar, in spiritul Typikon-ului,
„Dumnezeu este Domnul” n-ar trebui cantat decat atunci cand un praznic
are un tropar propriu §i §ase stihiri la „Doamne strigat-am” de la Vecemie;
in celelalte zile ar trebui sa se cante „Aliluia”, ca in timpul Postului Mare.
Dar, odata cu completarea ciclului Mineielor intr-o epoca ulterioara, s-au
compus canoane pentm toate zilele ciclului fix §i tropare pentm tofi sfinjii, impunandu-se astfel §i generalizarea lui „Dumnezeu este Domnul”.
Prin aceasta,,Aliluia” s-a vazut impins numai in Postul Mare, dat fiind ca
in aceasta perioada sarbatorile sfinjilor nu se praznuiesc §i, prin urmare,
nu se canta nici troparele lor. De§i actualmente e legat de zilele de post,
,Aliluia” se leaga, a§adar, indeosebi de atmosfera de cainta §i strapungere
de inima a Postului Mare. Prin natura sa, el este, din contra, o expresie
a bucurie pascale §i a jubilajiei. Potrivit Sfantului Atanasie, „Aliluia”
inseamna „lauda Dumnezeului nevazut” §i, potrivit unei etimologii sim180

bolice pe care o reproduce, A1 inseamna „Dumnezeu”, el „Tare” §i uia
„Sfant”''^ Lauda treimica, a§adar, dar eshatologica, caci, potrivit unei
alte etimologii, Al ar insemna „E1 vine §i S-a aratat”, el inseamna „Dumnezeu” §i uia „lauda|i, cantati pe Dumnezeu Cel Viu”^®. ,Aliluia” ar avea,
a§adar, in fond, o semnificatie apropiata de „Dumnezeu este Domnul”
care este explicit pascal, pentru ca, a?a cum s-a vazut, i§i trage obar§ia
din privegherea pascala^®. Se §tie ca liturghia occidentals a scos putin
cate putin pe „Aliluia” din timpul postului pentru a-1 rezerva doar pentru
perioada Pa§telui, iar aceasta divergenta a jucat un rol notabil in schisma
din 1054^*. Aceasta opozi^ie pune limpede in evidenta faptul ca „Aliluia”
e mai pufin un cantec de „pocainta”, cat o marturie a vectiii structuri a
oficiului liturgic.
Marturii privitoare la utilizarea lui Isaia 26, 9 in slujba de dimineafa
gasim incepand din secolul IV^^. In forma sa actuals, „Aliluia” vine probabil din oficiul monastic Palestinian^^. Analizand troparele treimice,
preotul Mateos a arStat cS acestea aparfin unui vechi oficiu al miezului
noptii §i cS prezintS toate caracterele pe care le-am remarcat cu privire la
MiezonopticS^"^. Astfel, in primul verset din Isaia, gSsim evocatS veghea
noctumS: „De noapte zore§te duhul meu cStre Tine, Dumnezeule, cS
luminS sunt poruncile Tale pe pSmant”^^ Acesta e completat in troparul
treimic de temele alSturSrii laudei ingere§ti, ale preamSririi Treimii §i
pregStirii pentru JudecatS^®.
„Puterile de sus imitandu-le [mimoumenoi] pe pSmant, cantare de
biruinfS aducem Tie, Bunule; «Sfant, Sfant, Sfant e§ti, Dumnezeul
nostru»...”^’.
„Ca pe un somn lepSdand lenea, suflete, indreptare spre lauda JudecStorului aratS §i cu fricS strigS: «Sfant, Sfant, Sfant e§ti Dumnezeul
nostru».. 5>58
DublatS §i transferatS la inceputul slujbei diminefii, aceastS temS a
veghii nocturne §i a imitSrii ingerilor in doxologia Treimii dobande§te
acum 0 semnifica|ie nemijlocitS, dependents de a§teptarea rSsSritului
iminent al luminii. Exclama^ia de bucurie „Aliluia” inseamnS cS in intunericul luptei ascetice se oglinde§te deja, prin veghe ?i mSrturisire dog
matics, bucuria zilei in care va strSluci lumina duhovniceascS a Invierii.
„Aliluia” e o anticipare cotidianS a bucuriei mironosifelor ce descoperS
in zori mormantul gol al lui Hristos §i sunt inifiate in lumina Treimii de
lumina invierii. Dar la acest inceput de Utrenie, aceastS actualizare e
inconjuratS incS de intunecime, §i, de aceea, „Aliluia” trebuie cantat
solemn, dar sobru §i rar^^.
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Psalmodia
Dupa cantarea ultimului tropar treimic, se sting lumanarile §i luminile
care au fost aprinse pentru „Aliluia”. Biserica e din non cufiindata intr-un
intuneric adanc pentru lectura catismelor Psaltirii. Pentru a putea recita
Psaltirea in intregime de doua ori pe saptamana, in timpul Postului Mare
se citesc trei catisme la Utrenie, ca ?i in timpul iemii, cand noptile sunt
mai lungi, §i cand prelungirea psalmodiei e necesara ca sa ajungem la
rasaritul soarelui®°. Un monah cite§te atunci psalmii pe un ton monocord,
in timp ce restul comunitatii asculta ^ezand®'. Obiceiul vechi era ca toti
ace§ti psalmi sa fie cantafi in picioare, starea in picioare fiind socotita
mai demna de om §i pozitia obi^nuita a rugaciunii; dar obiceiul §ederii in
timpul reeitarii Psaltirii s-a introdus treptat in favoarea extinderii duratei
psalmodiei §i a dorintei unor monahi de a recita in intregime Psaltirea in
fiecare zi“ . In acela^i timp, s-a treeut de la cantarea tuturor psalmilor pe
glasul saptamanii cu melodii fixe de catre intreaga comunitate®^ la executarea lor de catre un solist®^, apoi la inlocuirea cantarii de o simpla leetura®^.
Aeeste modifieari in modul de executare al psalmodiei cursive au antrenat §i o transformare a functiei sale duhovnice§ti. Stihologiile psalmilor
au de acum inainte mai putin rolul de lauda §i de rugaciune, cat o functie de
invatatura §i de sprijin al meditatiei credincio^ilor, de aceea e potrivit ca
ace?tia sa fie ascultati ?ezand, intr-o pozifie de odihna^®. Fiecare catisma
e divizata in trei stihologii eompuse la randul lor din circa trei psalmi®^.
Dupa recitarea unei stihologii, toti se ridica pentru a face trei metanii
odata eu intreitul „Aliluia” care le incheie. In zilele in care se canta
„Dumnezeu este Domnul”, atunci cand citetul incheie o catisma preotul
roste^te ectenia mica. Aceasta e omisa in timpul Postului Mare, astfel ea
rugaciunea litanica a ecteniei nu vine sa intrerupa meditatia §i caracterul
interiorizat al acestei prime parti a Utreniei®*. Aceasta omisiune evidentiaza totodata §i influenta monahala asupra randuielilor liturgice ale Pos
tului Mare. Se §tie ca ecteniile sau „rugaciunile de eerere” care impun
prezenta unui preot sunt intotdeauna indiciul oficiului catedraf
In prelungirea fieearei eatisme din Psaltire, corul intoneaza indata troparele sedelnei sau catismei poetice. Acestea trebuie sa fie in numar de
doua, urmate de un tropar inchinat Nascatoarei de Dumnezeu (theotokion),
din eauza altemantei corurilor^°. Adesea ele se canta pe melodia troparului Invierii propriu glasului pentru care sunt indicate, dar mai lent decat
acesta^‘, sau pe modelul unor tropare celebre ale Triodului, indeosebi din
Saptamana Mare^^. In tot timpul Triodului, aeeste sedelne sunt riguros
repartizate, ramanand omogene atat prin tema, cat ?i prin autorii lor. Dupa
prima catisma se canta intotdeauna troparele pe glasul saptamanii §i al
zilei luate din apendicele Triodului, apendice care inlocuie^te aici Octo182

ihul. Tema lor ramane identica cu aceea a troparelor ciclului Octoihului,
dar e supusa aceleia§i modificari ca atunci cand Octoihul se combina cu
praznicul unui sfant: cu alte cuvinte, tema minora a zilei saptamanii cade
pentru a face loc celei a sfantului praznuit. Combinand ciclul Octoihului
cu Triodul, comemorarile saptamanale plasate in Octoih la cea de-a treia
catisma vor cadea, a§adar, pentru a lasa un loc privilegiat temei caintei.
Un tabel va fi aici mai explicit decat o lunga dezvoltare.
Temele Octoihului

M i^iVi
j
^

se ] si 2
se 3
se\
se 3
se 1,2,3
ie 1 §i 2
se 3

: catanictice
: ingeni
; catanictice
: Sfantul loan Botezatoml
: Cruce
: Apostolii
: Sfantul Nicolae

Suplimentul Triodului pc
cele 8 glasuri pentm se 1
catanictice
catanictice
Cruce
Apostolii

Sa mai remarcam ca majoritatea troparelor acestui apendice al Triodului
sunt preluate din Octoih. Este vorba, a§a cum s-a subliniat in introducere,
de un supliment tarziu, adaugat Triodului pentru a evita utilizarea Octoi
hului in timpul intregului ciclu liturgic mobif^.
A doua serie de catisme poetice sau sedelne consemnate in insu?i corpul
Triodului apar^ine lui Iosif Imnograful. De-a lungul intregului Post Mare,
temele sale raman mereu acelea§i: cainta, gandul la moarte, calea postului
duhovnicesc. Ele reprezinta, a§adar, dimensiunea catehezei duhovnice^ti
complementara Typikon-vX.
Cea de-a treia serie de catisme poetice sau sedelne a fost compusa de
Teodor Studitul §i e consacrata mai degraba punctarii timpului, cum vom
mai avea ocazia sa revenim’"'. Dupa fiecare din aceste interludii imnologice, se procedeaza la lecturile patristice in conformitate cu randuiala
studiata mai sus: dupa prima §i a doua stihologie se cite§te din Sfantul
Efrem, iar dupa cea de-a treia din Istoria Lausiaca. Aceste intreruperi ale
psalmodiei ofera o varietate necesara celei mai lungi parfi a slujbei mo§tenite din vechea priveghere monahala, ingaduind reluarea ascultarii ei cu
0 atentie mai sustinuta. De altfel, canonul 17 al Sinodului de la Laodiceea impunea inca din secolul IV intercalarea unor lecturi intre recitarea
psalmilor^^.
Fiecare din aceste trei etape ale psalmodiei nocturne e, a§adar, compusa
din trei parfi identice, consacrate meditatiei §i catehezei duhovnice§ti.
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Canonul
Odata incheiata a treia lectura, se aprind doua lumanari^® §i cel mai
mare recita Psalmul 50. Incepand din secolul IV acest psalm e intalnit ca
inceput m deschiderea tuturor slujbelor diminetii^’. Tot ceea ce il preceda
in oficiul actual al Utreniei nu facea la origini parte din slujba diminetii
propriu-zisa, ci din „privegherea prematinala” a Utreniei in oficiul catedral (asmatikos) al Constantinopolului, care corespundea privegherii de
noapte din ofieiul monahal Palestinian savait’*.
Acest psalm e recitat singur la inceputul zilei, fiindca e prin excelen|a
psalmul cain^ei, al marturisirii pacatelor, urmata de nadejdea iertarii prin
milostivire a lui Dumnezeu. El da astfel zilei cre§tinului dimensiunea ei
de ,jertfa duhovniceasca” adusa de o „inima infranta §i smerita”:
„Toti impreuna cu o singura gura §i o singura inima — scrie Sfantul
Vasile cel Mare — inaltam spre Doiimul psalmul marturisirii ?i fiecare
i§i face ale sale mi§carile cainfei”’®.
in oficiul asmatikos, in momentul recitarii acestui psalm, preotul rostea
0 rugSciune care-1 parafrazeaza incre§tinandu-l*°. Aceasta a devenit cea
de-a zecea rugaciune a diminetii rostita actualmente de preot in timpul
Hexapsalmului fiind astazi inlocuita de rugSciunea solemna: „Mantuie§te,
Doamne, poporul Tau ?i binecuvanteazS mo§tenirea Ta...” care provine
din oficiul Litiei de la Vecemie, celebrat atunci cand se face o priveghere
de toata noaptea®'. In practica actuals aceastS rugaciune e rostita de diacon §i incheiata de preot dupa Psalmul 50 numai in zilele de duminica §i
de praznice, dar Typikon-vl Sfantului Sava o prescrie §i pentru zilele
obi§nuite din timpul Postului Mare*^. Dupa care, se trece de indata la
cantarea canonului. Prezenfa ei in timpul Postului Mare e inca un indiciu
al vechii structuri a oficiului, dar ea confera §i astazi slujbelor din timpul
postului un caracter mai solemn decat in restul anului.
in zilele de duminica §i de sarbatoare, Psalmul 50 se incheie prin scurte
versete de implorare adresate apostolilor (sau sfantului praznuit) §i Maicii Domnului, urmate de repetarea versetului 1 al Psalmului 50 §i de o
idiomela (sau „pentikostarion”) a Pa?telui in zilele de duminica sau preluata din troparele Litiei in zilele de praznic. in zilele obi?nuite, ca §i in
zilele Postului Mare, aceasta incheiere solemna a psalmului, care e o
supraviepiire a vechii psalmodii egiptene*^, se omite. Totu§i Typikon-ul
manastirii din Messina prescrie adaugarea cantarii unei idiomele dupS
Psalmul 50 in timpul Postului Mare. Invers fata de Typikon-vX Sfantului
Sava eare indica troparul „Por|ile pocaintei” pentru toate duminicile Triodului, Typikon-vX de la Messina il prescrie pentru toate zilele Postului
Mare, cu excepfia zilelor de sambata §i duminica: incepand din lunea
Saptamanii I pana in Saptamana a IV-a*"^. incepand din aceasta saptamana
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a „injumata^irii Postului”, in zilele de miercuri vineri
ale Saptamanii Mari trebuia cantat urmatorul tropar:

in primele zile

„Privegheati §i va rugati ca sa nu intrafi in ispita, zice Domnul; caci
duhul este osarduitor, iar trupul neputincios. De aceea, privegheali”*^.
Acest detaliu pune limpede in eviden^a structura simetrica a Postului
Mare §i subliniaza modificarea sentimentelor duhovnice§ti ale credincio§ilor pe eare o antreneaza trecerea de jumatatea alergarii Postului Mare*®,
in timpul primei parji, din Saptamana I pana la Duminiea Crucii, suntem indemnafi sa „incepem” sa intram pe calea cainfei; incepand din
Saptamana a IV-a, vremea Patimii se apropie ?i se anticipeaza atmosfera
de priveghere eshatologica amplu dezvoltata in imnografia Saptamanii
Mari. Aceasta transformare a troparului Psalmului 50 presupune, a§adar,
trecerea de la dimensiunea ascetica a Postului Mare la cea inifiatica a
Saptamanii Mari. Dar vom vedea ca, in definitiv, aceste dimensiuni se
intrepatrund pe toata durata Triodului.
Cantarea canonului este, impreuna cu „Aliluia”, partea Utreniei supusa
celor mai mari modificari in timpul Postului Mare. Caci Triodul este
astazi singura perioada a anului liturgic in care se mai canta in intregime
odele scripturistice impreuna cu canonul poetic. Obiceiul de a canta toate
sau o parte din inmele scripturistice in timpul slujbei de dimineafa e foarte
vechi constituind, impreuna cu psalmii, nucleul cultului cre§tin*’. Limitat
initial la oda 1 §i a 8-a, cantate la privegherile invierii, canonul s-a extins
treptat la cele zece imne regrupate in noua ode (cantarea Maicii Domnului §i rugaciunea lui Zaharia fiind reunite in oda 9) pe care le cunoajtem
astSzi. Canonul celor noua ode scripturistice se regase?te incepand din
secolul VI in relatarea privegherii duminicale de la Sinai facuta de
Sofronie al lerusalimului §i loan Moschos**. Incepand din secolul VII,
intre versetele scripturistice ale odelor au fost introduse treptat tropare,
constituindu-se astfel canoanele poetice care, extinzandu-se considerabil,
au inlocuit in cele din urmS condacul (oficiului catedral) §i chiar partea
scripturistica a odelor*®. in randuiala parohiilor, versetele odelor sau refrenele inspirate de ele au fost inlocuite de versete fixe (ephymnion) care
nu mai sunt inspirate de tema odei scripturistice, ci de troparul care le
urmeaza in canonul poetic®®. AceastS legaturS organic^ intre materialul
imnografic §i inspirafia lui scripturistica e prescrisa pentru toate zilele
anului de Typikon ?i Horologion (Ceaslov), §i a§a este executat canonul in
manastirile athonite®'. Dar relativa ei complexitate a lacut ca in majoritatea
bisericilor aceasta execu(ie sa se limiteze numai la perioada Postului Mare.
in cele cinci zile obi§nuite ale saptamanilor Postului Mare canonul are
proprietatea speciaia de a fi compus numai din 3 ode, de unde titlul de
„triodion” care a dat adesea prilejul unor interpretari „duhovnice§ti” plecand de la simbolismul numarului 3®^. Sambata el are totu§i 4 ode, pentru
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a completa executarea saptamanala a celor 9 ode scripturistice. Duminica,
al carei oficiu nu asculta de structura Triodului, are 9 ode ca de obicei.
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sm
Dm

1
—

1

—

2
—
—

3
—

—

3

—
4
6
6

7
7

9
9
9
9
9
9
9

Cel mai adesea aceasta structura e interpretata ca o marturie a compozitiei vechi a canonului. Cantarea lui Daniel de la oda a 8-a a devenit
foarte curand fixa, nu numai pentru duminici, dar §i pentru zilele obi§nuite (a se vedea functia ei privilegiata in privegherea pascala). De ea a
fost legata foarte repede o cantare variabila potrivit zilei saptamanii. La
care a venit sa se adauge cea de-a 9-a oda, astfel ca structura actuala a
canonului in timpul Postului Mare (o oda variabila §i 2 ode fixe) ar fi cea
a vechiului oficiu zilnic pentru toate zilele anului®^. Recent insa, preotul
Arranz, intrebandu-se asupra temeiului acestei interpretari, remarca faptul ca este straniu ca, in definitiv, canonul sa fie mai scurt in Postul Mare
decat in celelalte zile §i duminici de peste an, in timp ce, a§a cum s-a vazut mai sus, ele ar trebui sa fie mai lungi in aceasta perioada. El semnala,
pe de alta parte, faptul ca cele mai vechi Horologia cunoscute confin toate
cele 9 ode, iar nu 3, ceea ce i-a ingaduit sa emita ipoteza ca, „departe de
fi originar, acest sistem cu trei cantari sau triodion nu e decat o adaptare
sau abreviere realizata in epoca compunerii Triodului”®"'. De§i verificarea
unei asemenea ipoteze e dificila §i cade in afara temei noastre, am putea
avansa faptul ca aceasta reducere a fost necesitata de extinderea canoanelor poetice, Triodul fiind una din marturiile majore ale acestei extinderi.
Oricum ar sta lucrurile, distribuirea canoanelor in „triode” pentru zilele
saptamanii, in „tetraode” pentru sambete, §i in noua ode (in realitate opt)
pentru duminici reprezinta intotdeauna o condensare sub forma de lauda
a istoriei mantuirii. De la trecerea Marii Ro§ii (oda 1) pana la na§terea
Fiului lui Dumnezeu (oda 9), trecand prin prorociile privitoare la eliberarea
lui Israel §i a cosmosului de Hristos, odele canonului evidenfiaza trecerea
de la Vechiul la Noul Testament. De asemenea, asocierea elementului
scripturistic cu elementul imnografic presupune realizata transmiterea cuvantului Adevarului de la „Israelul dupa trup” la Biserica, „noul Israel”.
In cursul oficiului Utreniei, canonul reprezinta un punct de trecere de la
vechi la nou, de la intuneric la lumina §1 de la psalmodie la imnografie.
Faptul ca mai cu seama in timpul Postului Mare, timp de trecere prin
excelenta, s-a pastrat acest element necesar echilibrului Utreniei, care
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sunt odele scripturistice amestecate cu troparele Canonului, e un lucru
extrem de fericit.
O alta particularitate a canonului in timpul Triodului e prezenta celei
de-a doua ode {Dt 32, 1-43), in tot restul anului ea flind absenta in
canoanele poetice ale Mineielor §i Octoihului (de§i acesta din urma e de
o factura mai veche)®^. Aceasta omisiune e atribuita in general caracterului
penitential al odei a 2-a®*, §i aceasta interpretare ar putea fi confirmata de
faptul ca in practica actuala oda scripturistica trebuie sa fie citita, nu can
tata, fara ca ultimele ei versete sa fie intercalate cu troparele canonului
poetic cantate mai apoi separat. Dar caracterul penitential nu e atat de
evident in aceasta oda care subliniaza mai degraba tradarea Legamantului
de catre Israel ?i de fagaduinta dreptei Judecati a lui Dumnezeu. Probabil
ca ea a fost indepartata din zilele de sarbatoare din pricina prea marii sale
insistence pe „fnca”, dar poate §i pentru ca e vorba de cea mai lunga dintre
ode §i care, ca atare, risca sa lungeasca prea mult slujba diminetii®^.
Sa adaugam, pentru a incheia aceste remarci generate asupra canonului,
ca Typikon-ul tiparit al Sfantului Sava prevede din Saptamana I pana in
Saptamana a Vl-a executarea canonului sfantului zilei impreuna cu ca
noanele Triodului^*. Aceasta reintroducere a celebrarii comemorarilor
ciclului in timpul Postului Mare, pe care o gasim incepand din secolele
XII-XIII in anumite redactii ale Typikon-u\ui^^, ar putea parea in contradictie cu hotarMle Sinodului de la Laodiceea care interzic praznuirile
sfintilor in timpul Postului Mare'°°, dar se explica printr-o necesitate
practica. In documentele cele mai vechi se adopta o solufie mai convenabila, cantandu-se canonul sfantului zilei la Pavecemi|a'°'; in Typikon-vX
Sfantului Sava acest loc e ocupat in timpul Saptamanii I de Canonul Mare
al Sfantul Andrei Cretanul'°^, iar, incepand din lunea Saptamana a Il-a,
de canoanele sfintilor praznuiti riguros, omise din nou intre Sambata lui
Lazar §i Duminica Tomii'°^. Aceasta reintruziune a ciclului Mineielor in
sanul Triodului nu e cu adevarat o distorsiune a canonului sinodal, fiindca
nu e vorba de celebrarea unor festivitafi cu excesele care le insotesc in
general la oamenii din lume, ci pro vine mai degraba din grija pioasa de a
nu omite niciodata prezenta sfintilor in timpul adunarilor liturgice.
Cantarile scripturistiee ale eanonului se executa astazi pe glasul cano
nului sfantului. Se canta altemativ verset dupa verset, de un cor §i de
altul, fara refren, pana cand se ajunge la numarul versetelor voite pentru
a putea incheia oda dupa cel de-al doilea tropar al canonului lui Teodor.
Se intercaleaza atunci eanonul Mineielor cantat in §ase tropare (de doua
ori irmosul §i patru tropare), dupa care se canta primul canon al triodei
lui Iosif in patru tropare §i canonul lui Teodor tot in patru tropare. La
„Slava...”, cele doua coruri se reunesc in mijlocul bisericii pentru a canta
troparul treimic al lui Teodor, iar dupa „§i acum...” troparul Nascatoarei
inchinat Maicii Donmului eu un glas mai inalt apoi, cu o voce inea §i mai
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putemica, cele doua coruri reunite introduc ultimul tropar prin refrenul
(ephymnion): „Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!” §i incheie oda
cantand in catavasie irmosul celui de-al doilea canon’°^. Aceasta randuiala
e urmata la cele trei ode ale canoanelor „triode” prevazute pentru ziua
respectiva, la odele restante necantandu-se decat canonul sfantului in §ase
tropare. Inserarea canonului din Mineie a antrenat depa§irea numarului
normal de 14 tropare pe oda, fiecare oda atingand 16 tropare'®^. Dar §i
aid Typikon-vX Sfantului Sava a variat: unele redaclii indica deopotriva
16 tropare, dar prefera sa privilegieze canoanele Triodului cantdid irmoasele canonului lui Iosif; ceea ce o da urmatoarea distribufie: 6 tropare ale
lui Iosif (2 irmoase, 4 tropare), 8 tropare ale lui Teodor §i 2 tropare ale
sfantului'®®. In alte manuscrise gasim numarul de 14 tropare: 6 tropare
ale lui Iosif (2 irmoase §i 4 tropare), 5 tropare ale lui Teodor §i 3 ale
sfantului'®^. La Evergetis se menfineau 14 tropare, omi)andu-se insa
canonul din Mineie: 8 tropare ale lui Iosif §i 6 ale lui Teodor'®*. In timp
ce la Messina nu se cantau decat 12 tropare pe oda: 6 ale lui Iosif §i 6 ale
lui Teodor'®®. In aceste doua typika se precizeaza despre canon ca trebuie
cantat f e a a fi intrerupt de a§a-numitele mesodia™ care divid in general
canonul de 9 ode in trei parti, dupa modelul diviziunilor psalmodiei
cursive. Tot din pricina inserarii canonului sfantului, Typikon-vX Sfantului
Sava prescrie ca de obicei executarea sedelnei sau catismei poetice din
Mineie dupa oda a 3-a urmata de lectura din Istoria Lausiacd^^^. Dupa
oda a 6-a, condacul sfantului e inlocuit de sedealna mucenicilor pe glasul
corespunzator, luata din apendicele Triodului, unde e consemnat pentru
fiecare zi a ciclului celor opt saptamani impreuna cu sedealna prevazuta
pentru prima stihologie a Psaltirii"^. In fine, dupS oda a 9-a, se cantS
luminanda (photagogikon) glasului, asupra careia vom reveni. Aceste
scurte piese, doua din ele fund asociate lecturilor patristice, au aceea§i
funcfie ca §i sedelnele sau catismele poetice cantate dupa stihologii ale
Psaltirii: ele oferi clipe de odihna in timpul executarii canonului §i fac
apel la un tip diferit de atenfie (melodia lor trebuind sS fie diferitS de cea
a canonului)"*.
Inainte de oda a 9-a se canta, ca de obicei, cantarea Maicii Domnului
(„Mare§te, sufiete al meu”) intercalate de refrenul „Ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii...”, timp in care preotul tamaiaza intreaga bisericS.
La fiecare reluare a reffenului „Ceea ce e§ti mai cinstita...”, trebuie facute
0 metanie mica §i una mare atunci cand se canta „Cuvine-se cu adevarat...”,
care incheie canonul ca in toate zilele de peste an"^.
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„Laudele’'
Cantarea luminandei (photagogikon) introduce cea de a treia parte a
Utreniei, executata in timpul rasaritului soarelui §i consacrata in exclusivitate laudei. Aceasta scurta piesa e cantata de trei ori dupa glasul saptamanii"^ §i, prin urmare, se gase§te in apendicele Triodului, in urma
troparelor treimice"®. Ca §i acestea, ea se incheie printr-o formula finala
consacrata comemorarii zilei potrivit ciclului saptamanal’’’. Lurninandele reprezinta forma cea mai veche a a§a-numitului imn exapostilarion,
cantat in acest loc in afara timpului Postului Mare” *, tragandu-§i numele
de la tema care le este comuna: celebrarea iubirii luminii sensibile, care-i
indeamna pe credincio§i sa slaveasca Lumina dumnezeiasca;
„Lumina fiind, Hristoase, lumineaza-ma intru Tine!”” ^.
„Cel ce rasari lumina lumii Tale, sufletul meu cel ce este intru intuneric,
cura|e§te-l de tot pacatul!”” ®.
Incepand de la luminanda, lupta intre intuneric §i lumina pe care o
celebreaza slujba Utreniei, se sfar§e§te prin victoria luminii, simbol al
victoriei lui Hristos asupra puterilor mor|ii §i intunericului” '. Celebrarea
zilnica intra incepand din acel moment in faza ei jubilatorie prin ultimii
trei psalmi (148, 149, 150) ?i doxologie. Aceste elemente ce se regaseau
la sfar§itul Utreniei oficiului asmatikos al Marii Biserici'^^ sunt atestate
in secolul VI in privegherea de la Sinai” *, §i chiar „in intregul Rasarit”
incepand din secolul IV, potrivit marturiei lui loan Cassian” "*. Ace§ti
psalmi sunt ultimii din Psaltire, dar sunt §i cei mai entuzia^ti. Ei sugereaza
sfar^itul recitarii complete a Psaltirii, care in cazul ideal ar trebui savar§ita
zilnic, dar §i epuizarea intregii rugaciuni in lauda. Sosirea luminii creeaza
0 stare de jubilatie duhovniceasca: izbavit de intuneric §i restaurat in
demnitatea sa initiala, omul regase§te la sfar§itul Utreniei locul sau de
stapan in concertul cosmic. El cheama la lauda mai intai creatia sensibila
§i nevazuta: „Laudati pe Domnul din ceruri, laudati-L pe El intru cele
inalte. Laudati-L pe El tofi ingerii Lui, laudati-L pe El toate puterile Lui.
Lauda(i-L pe El soarele §i luna, toate stelele §i pamantul...”” *. Dupa care,
cheama poporul ales: „Cantati Donmului cantare noua, lauda Sa in adunarea sfinfilor. Sa se veseleasca Israel de Cel ce 1-a facut pe el §i Sionul
sa se bucure de Imparatul sau...”” ^, iar, dupa ce a preamarit lucrarile lui
Dumnezeu in crea(ie §i in istoria lui Israel, Adamul restaurat i§i Incheie
doxologia sugerand apogeul bunavoinfei dumnezeiejti realizate in Biserica: „Laudati pe Dumnezeu intru sfintii Sai, laudati-L pe El intru taria
puterii Lui...”” ^. Aceasta cantare de lauda cosmica se incheie revarsandu-se intr-o preamarire a Treimii pe care „doxologia” care urmeaza
— cantata duminica §i de sarbatori, citita in zilele obi§nuite — nu face
in fond decat sa o dezvolte. Introdusa de aclama(ia: „CS Jie se cuvine
189

slava...”’^*, doxologia incepe cu imnul ingeresc de la Na^terea Domnului
{Lc 2, 14) asocial cu celebrarea Persoanelor Treimii, ca in troparele
treimice:
„Tie iti cantam, pe Tine Te binecuvantam, Tie ne inchinam, pe Tine
Te preamarim, Tie I|i mul|umim pentru slava Ta cea mare. Doamne
Dumnezeule, Imparate ceresc, Dumnezeule, Parinte atotputemice!
Doamne, Fiule Unule-Nascut, lisuse Hristoase §i Duhule Sfinte!”'^^.
Slujba diminetii culmineaza, a^adar, in bucuria legata de cunoa^terea
tainei Sfintei Treimi, in care cre^tinii sunt initiati prin lumina Invierii lui
Hristos, ea insa§i simbolizata de lumina sensibila:
„Ca la Tine e izvorul vietii, intm lumina Ta vom vedea lumina. Tinde
mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine..
Dar aceasta jubilafie ramane mereu legata de peregrinarea cre^tinilor
„exila|i” pe pamant, de aceea e legata de o rugaciune pentru a fi ferifi de
pacat in timpul zilei care incepe.
Rezervata zilelor obi§nuite, doxologia mica nu difera de doxologia
mare, cantata duminicile §i la praznicele importante ale sfin|ilor. Ea nu
este decat o abreviere care inlocuie^te rugaciunea „Invrednice§te-ne,
Doamne” din vechiul oficiu zilnic monahal, §i care acum nu mai e recitata
decat la Vecemie*^\
Aceasta bucurie luminoasa, exprimata de grupul Psalmilor 148-150 §i
doxologie, ramane sobra §i moderata in timpul zilelor obi§nuite §i in
timpul Postului Mare: caci atunci nu se canta nici unul, nici cealalta. Nu
se intercaleaza nici tropare intre ultimele versete ale Psalmilor 149-150,
cum este cazul la praznuirile sfintilor'^^. Dar aceasta sobrietate e o caracteristica recenta a oficiului, caci, potrivit variantelor Typikon-ului Sfantului Sava intr-o redactie athonita din secolul XIX, psalmii trebuiau cantati
in glasul saptamanii’^^. §i chiar potrivit Typikon-ului tiparit, cele doua
coruri ar trebui intotdeauna sa se adune in mijlocul bisericii pentru a canta
„cu glas dulce §i egal” doxologia mica’^"*, dupa ce un monah roste§te
ecfonisul: „Ca Tie Ti se cuvine s l a v a . . . I n general, se prescriu trei
metanii in timpul doxologiei executate la dezvoltarea treimica a Psalmului 118,12: „Binecuvantat e§ti, Doamne, invata-ma indreptarile Tale...”'^®.
La Messina insa, potrivit obiceiului curent al manastirii, in timpul doxo
logiei mici se faceau neincetat metanii'^^.
Dupa incheierea doxologiei, incepe rugaciunea litanica prin „cereri”,
iar nu prin ectenie, ca in zilele de praznic, iar aceasta scurta parte a ofici
ului e completata printr-o rugaciune de „plecare a capetelor”, asemanatoare celei de la Vecemie $i caracteristica oficiului catedral fiindca trebuie
rostita de catre preot. Slujba Utreniei e virtual incheiata de aceasta ruga
ciune, de§i i se adauga inca un scurt oficiu complementar cu stnictura
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similara celui ce mcheia celebrarea de la biserica Anastasis din lerusael se compune din stihiri de stihoavna, „Sfinte Dumnezeule” §i o
concediere proprie Postului Mare.
Concedierea
Potrivit Sfantului Simeon al Tesalonicului §i anumitor redacfii ale
Typikon-u\\xi Sfantului Sava, cele doua coruri ar trebui sa se adune in
mijlocul bisericii pentru a canta stihirile stihoavnei, ultimele piese imnografice proprii Triodului'^®. Dupa Sfantul Simeon, ele simbolizeaza
atunci impacarea oamenilor dezbinati, dupa chipul armoniei corurilor
ingere§ti’"^°. De la dualitatea ce insote§te lumea intunericului se trece,
odata cu venirea luminii, la unitatea adevaratei credinfe §i a adevaratei
laude. Se canta atunci de doua ori idiomela zilei, apartinand redactiei
ierusalimitene a Triodului, ?i un tropar al Mucenicilor pe acela^i glas,
intercalat de versetele obi?nuite din Psalm 89, 14—16. 17. Anumite typika
prescriu ca la „Slava...” „§i acum...” sa se cante stihirile de la „Slava...”
„§i acum ...” (doxastikon §i theotokion) ale sfantului zilei^^’, dar aceasta
practica nu corespunde spiritului Triodului ?i slujbei cu „Aliluia”, care
exclude cantarea idiomelelor sfintilor, chiar daca sunt prevazute de Mineie. Cel mai mare roste^te versetul „Bine este a ne marturisi Domnului”
{Ps 91, 2-3 — LXX)^'^^, iar citeful raspunde cu „Sfmte Dumnezeule” §i
rugaciunile legate de el pe care le recita facand trei metanii. Dupa
ecfonisul de la „Tatal nostru” nu se canta troparul sfantului, caci in timpul Triodului nu se celebreaza nici o sarbatoare §i pentru ca s-a cantat
„Aliluia”'''^ Troparul e inlocuit de recitarea unui alt tropar inchinat Maicii
Domnului, legat in definitiv mai putin de slujba diminetii, cat de caracterul
eshatologic al oricarei rugaciuni liturgice:
„in biserica maririi tale stand, in cer ni se pare a sta, Maica lui Dumnezeu, ceea ce e§ti poarta cereasca, deschide-ne noua u§a milostivirii tale
[En nao estates tes doxes sou, en ourano estanai nomizomen, Theotoke pyle epouranie, anoixon mou hemin ten thyran tou eleous
In locul ecteniei rostite in zilele obi?nuite dupa tropar, se recita de
patruzeci de ori „Doamne miluie^te” ca la Ceasuri. Rugaciunea litanica e
astfel inlocuita de rugaciunea monologica, mai monahala §i mai adaptata
ambiantei spirituale a Triodului.
Dupa „Ceea ce e§ti mai cinstita...” §i binecuvantarea preotului, cel
mai mare roste^te rugaciunea: „Imparate ceresc, pe bine-credincio§ii
no^tri suverani (popor), ocrote§te-i (1)...”’"*^. Aceasta e in fond o rugaciune universala (pentru suverani, natiune, manastire, adevarata credinta §i
defuncti) de tip nelitanic, comparabila celei recitate in privat dupa slujba
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Pavercemitei’'*®. Oficiul Utreniei se incheie m fine cu rugaciunea Sfantului
Efrem, legata de slujba Ceasului I, al carei apolis va fi al Utreniei.
Aceasta parte conclusiva a slujbei diminetii poseda, a^adar, o structura
specific cvadragezimala §i nu tine de tema luminii dezvoltata anterior.
Ca §i la toate celelalte slujbe ale Postului Mare, ea insista, din contra, pe
pocainta §i da astfel zilei care incepe un sens §i o tonalitate conforma
atmosferei penitentiale a Triodului.

In Postal Mare, Utrenia i§i pastreaza caracterul ei fundamental de rezumat al Economiei mantairii, privita drept celebrarea trecerii de la intaneric la lumina''*’. Pe masura ce noaptea se risipe§te, se trece treptat de la
strapungerea inimii ce insote§te Hexapsalmul la jubilafia ce va izbucni
odata cu lumina soarelui in timpul cantarii Laudelor. Rugaciunea cre§tina
insote§te ciclul cosmic transformandu-1 in „timp liturgic”. Dupa ce 1-a
asumat, ea ii da prin incheierea Utreniei orientarea sa duhovniceasca
potrivita timpului Postului Mare: cainta.

II.B.5.3

Ceasurile

Oficiile Ceasurilor: Ceasul I, Ceasul al Ill-lea, Ceasul al Vl-lea ?i Ceasul al IX-lea, se disting net de oficiile majore, Utrenia §i Vecemia', atat
prin originea, cat §i prin fiinctia lor. Cele trei Ceasuri ale rugaciunilor
canonice sunt atestate deja in Noul Testament §i erau universal practicate
in primele secole ale cre§tinismului^. De la simpla recitare a rugaciunii
„Tatal nostru” de trei ori pe zi in secolul II, s-a trecut la adevarate oficii
litargice, cu psalmi, imne §i rugaciuni executate in prezenfa preotalui sau
episcopului^. Astfel ca, la Constantinopol §i lerusalim, oficiul catedral
cuprindea odinioara „Ceasuri cantate” cu lectari §i rugaciuni litanice, a§a
cum atesta astazi „Ceasurile Imparate§ti” sau „Ceasurile Mari” celebrate
in zilele noastre cu ocazia privegherilor Na^terii §i Aratarii Domnului §i
in Vinerea Mare'*. La lerusalim in secolul XIII, in timpul Saptamanii
Patimilor, toate Ceasurile erau cantate potrivit urmatoarei structari: un
psalm cantat, ectenie mare, trei antifoane intercalate de ectenii m id, tropare §i imnuri ale Nascatoarei, lectara scriptaristica, rugaciuni de „cereri”,
„Sfinte Dumnezeule” §i rugaciunile lui, „Doamne miluie§te”, rugaciune
de „plecare a capului” §i binecuvantare a preotalui^.
Astfel, in oficiul catedral sau asmatikos Ceasurile nu se deosebeau
deloc de Utrenie §i Vecemie. Dar acest tip de oficiu nu era raspandit pretatindeni, iar Ceasurile initiale au fost adaptate §i la caracteristicile proprii spiritaalitatii monahale. Potrivit martariei lui loan Cassian, in vechiul
monahism egiptean nu existau oficiile Ceasurilor, fiindca numai ruga192

ciunea continua, punctata de munca manuala, umplea ziua monahului*’.
Gasind aceste oficii periodice la monahii din Asia Mica §i din Palestina,
el a realizat o sinteza mtre privegherea egipteana §i oficiile rasaritene ale
zilei, dand zilei liturgice fonna pe care i-o cunoa§tem in zilele noastre^.
Atat prin originea lor istorica, cat §i prin simbolismul numarului, cele
§apte Laude reprezinta, a§adar, rugaciunea necontenita^, pe care o fac
virtual accesibila celor care din slabiciune sau nepasare nu pot sa o prac
tice efectiv®. Adoptand cursul Ceasurilor, monahismul a pastrat semniticatia hristologica legata de ele inca de la origin!, §i asupra caruia vom
reveni mai jos, dar a adaptat-o atmosferei proprii cultului sau: cainta §i
strapungerea. Astfel, in manastiri, celebrarii Ceasurilor i s-a dat un caracter
mai putin solemn decat in „lume”'®.
In sinteza realizata de Typikon-v\ Sfantului Sava intre aceste doua traditii liturgice, influenfa monahala ramane dominanta: de obicei Ceasurile
sunt executate cu cea mai putina solemnitate posibila. Ele nu sunt cantate,
ci recitate de un singur citet, in pronaos, cu prezenta facultativa a preotului care nu da decat binecuvantarile pentru a dirija rugaciunile litanice. In
numeroase typika, Ceasurile nu trebuie recitate decat in chilie". In Postul
Mare insa, ele sunt celebrate cu §i mai putina stralucire §i sunt cantate in
biserica. Aceasta randuiala reprezinta un tip mai vechi decat cel al Cea
surilor recitate §i evidentiaza o sinteza mai adecvata intre oficiul monahal §i
cel catedral. In timp ce randuiala Ceasurilor pentru zilele obi§nuite nu urea
decat pana in secolul XI §i n-a fost fixata definitiv decat in secolul XV,
modelul savar^irii Ceasurilor Postului Mare poate fi regasit inca din secolele VIII-IX intr-un Horologion de la Sfantul Sava'^.
Caracterul general al Ceasurilor in Postul Mare
Pe langa modificarea caracterului general al savar^irii lor, oficiile Cea
surilor sunt marcate de adaugarea anumitor particularitati comune, cum
sunt lectura unei catisme a Psaltirii, a unor pericope scripturistice §i patristice §i rugaciunea Sfantului Efrem, pe care le-am studiat deja, ca elemente ce dau slujbelor atmosfera lor specific cvadragezimala. Mai mult,
piesele imnografice, cum sunt troparul §i condacul zilei, care leaga de
obicei cursul Ceasurilor de ciclul anual al sarbatorilor din Mineie, sunt
inlocuite in timpul Triodului de piese fixe pentru fiecare din Ceasuri care
dezvolta tema proprie Ceasului respectiv. Se trece astfel de la o comemorare a zilei, deschisa spre inlantuirea unor cicluri liturgice mai vaste, la o
meditatie mai interiorizata asupra momentului precis al ciclului cotidian
in care ne gasim §i asupra semnificaliei sale hristologice. Inainte de a
studia functia fiecaruia dintre aceste Ceasuri, sa vedem care e structura
lor comuna.
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■Toaca
■Preotul: binecuvantare
■Rugaciunile incepatoare

■Psalmodie

- Imnografie
§i lecturi

- Rugaciune

•Concediere

^ - „Veni|i sa ne inchinam..
- 3 psalmi fic§i
< 1 catisma variabila
- 2 versete din psalmi ?i troparul Ceasului
- „Slava.. „§i acum..
- A Nascatoarei a Ceasului
- troparul profetiei, de 2 ori
- Profelie ^ - prochimen 1
- profe|ie

---

3 metanii
3 metanii
3 metanii
3 x 3 metanii
3 metanii
3 metanii

- prochimen 2
lectura din Scara
versetele psalmice ale Ceasurilor
3 metanii
„Sfinte Dumnezeule..
3 tropare ale Ceasurilor
40 „Doamne miluie§te”
„Cel ce m toata vremea”
3 „Doamne miluie§te”
„Slava.. „§i acum..
„Ceea ce e§ti mai cinstita”
Preotul: binecuvantare
15/16 metanii
Rugaciunea Sfantului Efrem
„Sfmte Dumnezeule.. ' §i venerarea icoanelor
Rugaciunea Ceasului
- Apolis

Structura fixa a Ceasurilor
In general toate typika monahale indica faptul ca Ceasurile trebuie
celebrate in momentul corespunzator al zilei'^, cu exceptia Ceasului I,
care este cel mai adesea unit cu Utrenia §i, in timpul Triodului, a Ceasu
lui al Vl-lea, care trebuie savar§it impreuna cu Ceasul al Ill-lea, pentru a
corespunde Ceasului al Ill-VI-lea (Trithekte) constantinopolitan. La ora
respectiva, paracliserul (kandilaptis) love§te toaca de metal de un numar
de ori corespunzator Ceasului ce urmeaza a ft savar^it: de 3 ori la Ceasul
al Ill-lea, de 6 ori la Ceasul al Vl-lea etc.'"*. Fiecare infra atunci in biserica
§i dupa metaniile obi§nuite se duce la locul sau. Dupa ce a salutat corurile
cu cate o metanie, preotul roste§te binecuvantarea urmata ca de obicei de
rugaciunile incepatoare: „Sfinte Dumnezeule”, „Tatal nostru”, ecfonisul
?i „Doamne miluie§te” de 12 ori. Atunci cand trebuie adaugata catisma
Psaltirii, anumite typika reduc psaimodia fixa la un singur psalm, cel mai
caracteristic al Ceasului respectiv'^. Dar atunci cand aceasta e omisa, ca
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la Ceasul I de luni (din pricina ostenelii privegherii de duminica) §i la
Ceasul I §i al IX-lea al zilei de vineri'®, acelea§i documente prevad reluarea randuielii normale a celor trei psalmi*’, simbolizand dimensiunea
trinitara a laudei^*. Atunci cand psalmii se cantau inca, stihologia catismei suplimentare trebuia executata pe glasul antifonului Ceasului numit
§i prokimenon"^, iar psalmii fic§i pe glasul obi§nuit.
Toate Ceasurile, ca, altminteri, §i celelalte slujbe, urmeaza astfel o
mi§care identica: se trece de la psalmodie la imnologie pentru a sfar§i
printr-o nigaciune, fiecare oficiu reproducand in acest fel in planul sau
formal trecerea de la Vechiul la Noul Testament pe care am constat-o de
altfel in planul general al ciclului mobil^°. Prefigurarile Scripturii au fost
realizate in Biserica §i sunt dezvaluite de imnele ei, dupa care ne rugam
ca ele sa se realizeze in fiecare din noi. La Ceasul al Ill-lea, de exemplu,
Psalmul 50 cere innoirea fapturii intr-un „Duh drept”, troparele celebreaza
Pogorarea Sa peste apostoli §i se roaga ca El sa ramana in credincio§i.
„Doamne, Care ai trimis pe Preasfantul Tau Dub in ceasul al treilea
peste apostolii Tai, pe Acesta, Bunule, nu-L lua de la noi, ci II innoie§te
intru noi, rugamu-ne”^'.
Aceasta dezvaluire a prefigurarilor culmineaza in rugaciunea Sfantului
Mardarie in care apare consecinta Pogorarii Duhului Sfant: cunoa§terea
Unimii-Treime.
Oficiile Ceasurilor dau, prin urmare, ciclului zilnic o veritabila dimensiune mistagogica combinand aceasta mi§care „pascala” a structurii lor
cu continutul lor hristologic; in masura in care credinciosul patrunde cu
sufletul (prin rugaciune) §i cu trupul (prin metanii) prin cainta in inima
tainei mantuirii actualizate zilnic la Ceasul al Vl-lea ?i al IX-lea, el va
putea retrai fiecare oficiu ca pe o trecere de la Vechi la Nou. Comemorarile partiale: Crucea, moartea lui Hristos, Pogorarea Duhului Sfant, ii
apar atunci drept cauza eficienta a realizarii in el a Economiei prin curatire §i viata liturgica.
Aceasta mi§carea de „trecere”, care poate fi observata in sanul fiecarei
slujbe, se aplica §i teologiei timpului liturgic. Dupa punerea in starea
duhovniceasca pe care o realizeaza psalmodia care acordeaza rugaciunea
liturgica cu ceasul zilei prin cei trei psalmi fic§i, iar cu ciclul saptamanal
din catisma, cele doua grupe de tropare urmaresc sa dea Ceasului locul
sau in Economia mantuirii. Aceasta trecere de la Vechiul Legamant la
Biserica se incheie prin „Doamne miluie§te” de 40 de ori §i rugaciunea:
„Cel ce in toata vremea §i in tot ceasul, in cer §i pe pamant e§ti inchinat
?i slavit, Hristoase, Dumnezeul nostru...”, aceea^i pentru toate Ceasurile.
Dupa Sfantul Simeon al Tesalonicului, „Doarrme miluie^te” se repeta de
40 de ori pentru „a sfinti toata vremea vietii noastre” §i a cere §tergerea
nenumaratelor pacate pe care le savarsim in tot ceasuP^. Atribuita
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Sfantului Vasile cel Mare^^, rugaciunea care urmeaza completeaza ideea
perpetuitatii sugerata de „Doamne miluie§te”, celebrandu-L pe Hristos ca
pe un „Cronocrator”, Stapan al timpului, a Carui putere se manifesta ca
permanenta atunci cand luam in considerare Providenta din punctul de
vedere al duratei^"*. Aceasta rugaciune adauga primei sale mi§cari doxologice §i „ascendente” o mi§care complementara de „cerere”;
„Insuti, Doamne, prime§te §i rugaciunile noastre in ceasul acesta §i
indrepteaza viata noastra spre poruncile Tale..
Revenim, a§adar, la ceasul de fata, dar numai dupa ce am fost inalfati
pana la vejnicie.
Fiecare ceas e, in defmitiv, cadrul unei lucrari complete de transfigurare a timpului: ceasul fiind indicat in singularitatea lui profana de
semnalul toacei, incepem sa-1 sfmtim legandu-1 de timpul Vechiului
Legamant prin psalmodie. Dupa care, legandu-1 de Economia lui Hristos,
putem trece de la singularitate la generalitatea extinderii complete a tim
pului pentru a ne inalta pana la ve§nicie. incheind astfel virtual planul
Economiei prin legarea de Scriptura a rugaciunilor Bisericii, putem cere
cu toata siguranta pogordrea milostivirii §i incheia in cele din urma acest
ciclu aducandu-i calificarea §i orientarea sa cvadragezimala prin rugaciu
nea Sfantului Efrem.
Desigur, aceasta interpretare mult prea generala ar putea fi discutabila.
Sa o privim insa ca pe o ipoteza care ne ingaduie sa dam seama de unitatea
fiecaruia dintre aceste oficii. Ea este completata de semnificatia proprie
elementelor variabile care i§i aduc specificitatea lor.
Ceasul I
Acest prim Ceas e in general integral in Utrenie §i are un rit de concediere (apolysis) comun cu ea^^. Aceasta contopire cu slujba de dimineafa
se explica nu numai prin ratiuni practice, dar §i prin comunitatea temei lor.
Ceasul I reia tema aparitiei luminii sensibile, simbol al luminii spirituale,
legand-o de o rugaciune pentru sfin^irea zilei:
„Hristoase, Lumina cea adevdratd. Care luminezi §i sfinte§ti tot omul
ce vine in lume, sa se insemneze peste noi lumina fe je i Tale, ca
intr-insa sa vedem Lumina cea neapropiatd. Indrepteaza pa§ii no§tri
spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugaciunile preacuratei Maicii
Tale §i ale tuturor sfmfilor Tai”^®.
„Parga a zilei” care incepe^^, Ceasul I e consacrat laudei §i reprezinta o
transpunere in timpul liturgic a jertfei primelor roade prescrise de Legea
Vechiului Testament^*, Ea se distinge astfel de celelalte Ceasuri direct
legate de comemorarea mantuirii.
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Probabil ca aceasta distinctie provine din istoria Ceasului I: se §tie ca
acest oficiu nu facea parte din cursul initial al celor „trei Ceasuri”, ci s-a
nascut in mediile monahale pentru a corecta, dupa Sfantul loan Cassian,
obiceiul unor monahi neglijenti care dormeau in intervalul de timp dintre
slujba de dimineata §i inceputul muncii^®. Pe langa tema luminii, comuna
cu Utrenia, oficiul Ceasului I cuprinde elemente ce se regasesc §i in slujba
zorilor: ca, de pilda, Psalmul 89, din care se extrag versetele 14-17
pentru stihoavne. Aceasta dependenfa e, a§adar, in acela^i timp tematica
§i istorica.
Dupa concedierea Ceasului I, Typikon-vX prescrie ie§irea in procesiune
spre pronaos pentru citirea catehezei Sfantului Teodor Studitul de catre
cel mai mare sau ecleziarh, dupa ce s-a purees la rugaciunile obi§nuite
ale Litiei^®. Duminica, aceasta lectura e precedata de cantarea „Slavei”,
idiomela (doxastikon) corespunzatoare Evangheliei Invierii (eothinon),
citita la Utrenie; in timpul perioadei ciclului mobil, aceasta e inlocuita de
0 idiomela a Triodului sau Penticostarului^’. Aceasta Litie, corespunza
toare celei facute la Vecemia zilelor de sarbatoare, vine probabil de la
lerusalim^^ §i da oficiului Ceasului I o incheiere care tinde inca §i mai
mult sa il includa in Utrenie.
Ceasul al Ill-lea, Ceasul al Vl-lea, Ceasul al Ill-V I-lea
La ceasul al 3-lea, dupa 3 lovituri in toaca de lemn (koppanon), comunitatea se reune^te in biserica pentru a savar§i oficiul Ceasului al Ill-lea,
dupa aceea§i randuiala ca §i Ceasul I. Numai stihologia catismei are loc,
de data aceasta, in toate zilele §i nu este omisa nici lunea, nici vinerea.
Se canta apoi un tropar al Ceasului, antifonat cu versete din Psalmul 50,
facandu-se metanii. Aceasta tamaiere, de mai mica solemnitate decat
cele executate la slujbele mari de catre preofi sau diaconi, da totu^i celebrarii Ceasurilor un stil care le apropie de acestea din urma.
Dupa troparul Nascatoarei (theotokion), identic pentru toate zilele, se
incepe lectura cotidiana a extraselor din Scard, care nu se facuse la Cea
sul I din pricina lecturii din Catehezele Sfantului Teodor Studitul. Restul
oficiului continua dupa randuiala comuna pana la rugaciunea Sfantului
Efrem, care nu este de data aceasta completata de o a treia serie de „Sfinte
Dumnezeule” §i grupul rugaciunilor legate de el, ci e numaidecat urmata
de rugaciunea Sfantului Mardarie^^. Aceasta reductie provine din legarea
Ceasului al Ill-lea cu Ceasul al Vl-lea. O noua repetijie a lui „Sfinte
Dumnezeule” nu mai trebuie facuta decat la sfar§itul unui oficiu sau a
unui grup de oficii, caci, daca ar fi sa fie aplicata sistematic, ar risca sa
fie obositoare.
La incheierea acestei rugaciuni paracliserul love§te de §ase ori din toaca
dupa ce in prealabil face o metanie celui mai mare, ?i se incepe numai197

decat Ceasul al Vl-lea prin versetele ce invita la psalmodie, omitandu-se
rugaciunile incepatoare: caci acestea trebuie §i ele omise atunci cand se
celebreaza mai multe oficii liturgice unul dupa altul.
Principala particularitate a oficiului Ceasului al Vl-lea e inserarea dupa
primul grup de tropare a unei lecturi profetice: din Isaia in Postal Mare,
§i din lezechiel in Saptamana Mare. E vorba de un ansamblu de piese
solidare din punct de vedere istoric ?i functional: troparul (cantat de doua
ori), cele doua prochimene §i insa§i lectura profetica. Aceste elemente
reprezinta, alatari de juxtapunerea Ceasului al Ill-lea cu Ceasul al Vl-lea,
singurele supravietairi din vechiul oficiu al a§a-numitalui Ceas al III-Vl-lea
(Trithekte) celebrat la Sfanta Sofia in timpul Postalui Mare^'*. In zilele in
care Litarghia euharistica era inlocuita de Litarghia Darurilor mai inainte
sfintite, Vecemia era precedata de acest dublu oficiu, care prin structara
sa semana atunci cu oficiile mari, Utrenia §i Vecemia. La Marea Biserica,
de la sfar§ital Utreniei §i pana la inceputal Ceasului al Ill-VI-lea, se proceda la o lectura continua a Vechiului Testament^^ apoi, la Ceasul al IX-lea,
dupa Euhologhioanele patriarhale^® §i la Ceasul al Vl-lea, dupa Typikon-vl
Marii Biserici ulterior^’, se celebra acest oficiu care in epoca Sfantului
Simeon al Tesalonicului trebuia sa fie numaidecat urniat de Vecemie^*.
lata structara sa dupa Typikon-u\ din secolul X:
— trei psalmi (24, 26, 100) cu antifoanele Litarghiei + 3 mgaciuni
§i „Unule-Nascut...”
— intrarea patriarhului
— sinaptia (fara „cereri”)
— tropaml „Imparate sfinte, atotputemice, de care se infrico^eaza
toate...” de trei ori
— prochimenul I
— lectura profefiei
— prochimenul II
— ectenia mare
— sinaptia (cu „cereri”)
— apolisul^^.
Incepand din Saptamana a IV-a se adaugau la ectenia mare mgaciunile
„pentm cei ce se pregatesc de sfanta luminare” §i pentm credincio^i, ca
§i la Litarghia Damrilor mai inainte sfintite §i la Litarghiile Sfmtilor loan
Hrisostom ?i Vasile cel Mare din a doua jumatate a Postalui Mare"^°.
Pe langa stmctara tipic catedrala a acestai oficiu (mgaciuni litanice,
mgaciuni ale preotalui, antifoane), analogia sa cu prima parte Litarghiei
euharistice de tip constantinopolitan e deosebit de izbitoare. Aici ca §i
acolo gasim trei antifoane cu acelea^i refrene, tropaml idiomela „UnuleNascut, Fiule...” atribuit imparatalui lustinian, intrarea urmata de tropar
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lectura scripturistica"*'. in unele documente, „Liturghia Trioekte” e enumerata alaturi de cele ale Sfintilor Vasile Hrisostom a Darurilor mai
inainte sfintite"*^. Precedand cu necesitate pe aceasta din urma, oficiul
„Trithekte” e introducerea acesteia, la fel cum „Liturghia catehumenilor”
este introducerea pentm Liturghia euharistica. El era insa separat de ea
prin intercalarea partii vesperale a Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite
din pricina necesitatii de a celebra acest oficiu de Cuminecare dupa Vecemie (postal fiind tinut pana seara). Legarea de acest ultim oficiu, din
ce in ce mai solemnizat, a oficiului „Trithekte” forma un ansamblu care
inlocuia pe timp de post, in masura posibilului, Liturghia euharistica.
Devenit o trasatara specifica a Postalui Mare in oficiul catedral {asmatikos), oficiul „Trithekte” a fost integral in Triod"*^, dar numai cu acele
elemente care nu intrau in contradictie cu structara monahala a oficiilor
cvadragezimale, respectiv doar cu numele „trithekte” ?i partile variabile
legate de lectara profetica. Prezenta acestai oficiu, chiar redus la starea
de vestigiu mai degraba simbolic, aparea cu atat mai fericit in Triod, cu
cat lega de prestigiul Marii Biserici conotatii tinand de catehezele
baptismale din Constantinopol, permitand astfel accentuarea dimensiunii
mistagogice a Triodului.
Sa adaugam ca abandonarea elementelor fixe ale oficiului „Trithekte”
a fost necesitata nu numai de structura monahala a oficiului Triodului,
dar §i de prezenta oficiului a§a-numitei Tipice (Obednife)'*'': in typikon-u\
monahal aceasta din urma corespunde §i ea primei par(i a Liturghiei;
astfel, prezenfa lor reciproca in cursul ciclului litargic zilnic servea ca un
dublu substitat al Liturghiei.
Dimensiunea catedrala §i catehetica sugerata de oficiul „Trithekte” se
suprapune, a§adar, fara a le modifica, oficiilor Ceasului al Ill-lea §i al Vl-lea,
care i§i pastreaza dimensiunea principals de actaalizare a Economiei mantairii in ciclul litargic zilnic. Potrivit vechii interpretari''^ Ceasul al Ill-lea
celebreaza Pogorarea Duhului Sfant peste apostoli: de unde alegerea troparului Cincizecimii pentru cel de-al doilea grup de tropare''^ ?i a Psalmului 50 folosit aid mai mult pentru aluziile sale la Duhul Sfant decat
pentru caracterul sau penitenfial (cum arata versetele 12 §i 13 antifonate
cu troparul)"*^. Citand in anexa un pasaj din Constitufiile Apostolice^^,
Typikon-vX Sfantalui Sava transmite insa o interpretare mai hristologica a
acestai ceas de rugaciune, §i care se armonizeaza mai bine cu urmatoarele
doua; potrivit acestai text, la ceasul al 3-lea Hristos a fost predat lui Pilat.
Pentru Ipolit al Romei, urmat de Sfantul Atanasie, e vorba mai degraba
de ceasul in care Hristos a fost tintuit pe Cruce'*®. Acest aspect n-a fost
retinut in compunerea Ceasului care nu mentioneaza decat pe Duhul Sfant
dand, prin urmare, actaalizarii zilnice a Economiei mantairii o dimensiune
mai vasta, dar poate §i mai putin intensa decat s-ar fi putat. Dat fund ca
Ceasurile al Vl-lea §i al IX-lea sunt consacrate comemorarii Crucii §i
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mortii lui Hristos, care reprezinta insa§i inima mantuirii, la Ceasul al Vl-lea
trebuie sa ne rugam nu numai pentm a ne feri de „demonul amiezii”, interpretat de Parinti ca fiind akedia^°, dar mai cu seama pentm a retrai aid
§i acum, patmnzand in mi§carea ei, rastignirea lui Hristos care a avut loc
in „mijlocul zilei” §i „m mijlocul pamantului”^'.
„Cel ce in ziua §i in ceasul al §aselea pe Cmce ai pironit pacatul cel cu
indrazneala facut de Adam in rai, §i zapisul gre§elilor noastre mpe-1,
Hristoase, Dumnezeule, §i ne mantuie§te”^^.
Aceasta actualizarea a Patimii trebuie sa treaca printr-o imitare duhovniceasca a Cmcii, o „rastignire duhovniceasca” zilnica:
. pdtninde cu frica Ta tmpurile noastre §i nu pleca inimile noastre spre
cuvinte sau ganduri rele, ci cu dorirea Ta hrdne§te sufletele noastre.
Ca spre Tine totdeauna cautand §i cu lumina cea de la Tine povafuifi
fiind, la Tine, Lumina cea neapropiata §i pururea viitoare, sa privim... « 5 3
Ceasul al IX-lea §i Tipica
Hristos a strigat pentm ultima data §i a murit la ceasul al 9-lea din zi,
a§a ca se cuvine sa celebram in fiecare zi acest ceas psalmodiind cu lacrimi pentm pacatele noastre^'*. Potrivit traditiei, in insa§i clipa mortii
Hristos S-a pogorat la iad cu sufletul §i a realizat mantuirea celor ce erau
inchi§i aici^^: ceea ce justifica interpretarea lui Ipolit mention ■’ta mai sus,
potrivit careia oficiul Ceasului al IX-lea e „pivotul” ciclului liturgic zilnic^®. Textele liturgice ale acestui Ceas tin §i ele de prima interpretare:
celebrarea mortii lui Hristos §i actualizarea ei duhovniceasca, fara ca
aceasta sa dubleze Ceasul al Vl-lea, fiindca aid e vorba de o meditatie
mai interiorizata asupra mor|ii lui Hristos^^.
„Cel ce in ceasul al noualea pentm noi cu tmpul moartea ai gustat,
oinoard §i cugetul nostm tmpesc, Hristoase Dumnezeule, §i ne mantuie§te pe not» 5 8
Ceasul al IX-lea este §i ceasul comemorarii marturisirii talhamlui , cu
care fiecare trebuie sa se identifice pentm a patrunde zilnic in taina morfii
§i Invierii;
„Ca talharul marturisindu-ma, strig Tie, Bunule: «Pomene§te-ma,
Doamne, intm Imparafia Ta!» §i ma numara §i pe mine impreuna cu
el. Cel ce de bunavoie ai patimit pentm noi”®°.
le^ind din biserica dupa Ceasul al Vl-lea, monahii trebuie sa evite cu
strictete orice intalnire sau discutie §i sa intre numaidecat in chilia lor
pentm a ramane aid in isihie®'. Aceasta recomandarea a typikon-VLhxi e
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valabila pentru toate oficiile, dar indeosebi pentm timpul ce separa Ceasul al Vl-lea de Ceasul al IX-lea imita astfel mtunericul care a acoperit
fafa pamantului mtre rastignirea §i moartea lui Hristos.
La Ceasul al IX-lea, paracliserul lovejte de 9 ori toaca de fier pentru a
invita pe monahi sa vina in biserica, unde oficiul se va desfa§ura ca de
obicei pana la cel de-al doilea grup de tropare consacrate talharului. Incepand de aid oficiul e prescurtat din pricina legaturii sale cu a§a-numita
Tipica sau Obednita: dupa „Doamne miluie§te” de 40 de ori, se omite
rugaciunea „Cel ce in toata vremea §i in tot ceasul...” pentru a se zice
numai „Ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii...” urmata de o binecuvantare §i de rugaciunea Sfantului Efrem, care nu e insotita decat de trei
metanii. Corurile intoneaza atunci fara tranzitie cantarea Fericirilor care
incepe Tipica sau Obednita, cu voce lenta ?i putemica pe glasul 8®^.
De origine palestiniana, aceasta e un vechi oficiu monahal de Cuminecare pentru zilele aliturgice®^. Dupa Sfantul Simeon al Tesalonicului,
numele oficiului aminte^te funcfia sa de „tip” sau „prefigurare” a Liturghiei euharistice®'*. Cum in Postul Mare nu ne cuminecam decat dupa
Vecemie, acest oficiu celebrat de obicei dupa Ceasul al Vl-lea §i-a pierdut funcfia de oficiu de Cuminecare in folosul Liturghiei Darurilor mai
inainte sfintite atunci cand a trecut la Constantinopol. In manastirile
studite, el §i-a pastrat insa acest caracter, dar nu mai era celebrat decat
pentru distribuirea anafurei {antidoronf^. Cum la Evergetis Cuminecarea
avea loc in toate zilele, primirea anafurei se facea indata dupa Liturghie,
fund astfel separata de legatura ei cu Tipica recitata in chilie®®. Chiar §i
separata de anafura, Tipica i§i pastreaza pana astazi, in afara Postului
Mare, ceva din functia ei inifiala, marcand ceasul in care postul poate fi
rupt de luarea mesei. Dupa Horologion, ea trebuie celebrata dupa Ceasul
al Vl-lea in afara perioadelor de post, §i dupa Ceasul al IX-lea in timpul
posturilor mid®’. Structura acestui oficiu e in acela§i timp cea a unui Ceas
obi§nuit ?i cea a Liturghiei:
1 metanie la fiecare refren §i 3 metanii la starlit

■Fericirile
• 3 tropare treimice
Simbolul de credinfa

Rugaciune de iertare: „Slabe§te, lasa, iarta...”
■„Tatal nostra”

■Condace

- al Schimbarii la Fata
- al zilei saptamanii
- al hramului
- (Martirica glasului)
- „Slava.. al mor{ilor
- „§i acum.. al Nascatoarei
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■Rugaciuni: 4 0 „D oam ne m ilu iejte” + „C el ce in toata v re m ea ..

{dacd urmeazd numai Vecernia)
-

Rugaciunea Sfantului Efrem
(15 metanii)

{dacd urmeazd Vecernia unitd
cu Liturghia)
- Rugaciunea Sfantului Efrem
+ „Sfinte Dunmezeule..

- toaca

- „Preasfanta Treime, Stapanie
de-o-fiin(a..

- „Veniti sa cadem ...” p en tru ft 103

- Concedierea obijnuita a Ceasurilor

(Apolisul mutat la sfar^itul Vecemiei)

(Apolisul mutat la Sfar^itul Liturghiei)

In Postal Mare, Tipica e nemijlocit legata de Ceasul al IX-lea fara rugaciunile incepatoare §i omitandu-se prima parte psalmica {Psalmii 102,145
ji troparul „Unule-Nascut...”) care reprezinta tocmai primele doua antifoane ale Liturghiei. Potrivit vechii structuri, pe care o gasim in cel mai
vechi Horologion cunoscut®^, oficiul incepe cu Fericirile. Pe langa arhaismul sau, inceputul acestui oficiu permite asigurarea unei continuitati
tematice cu Ceasul al IX-lea. Caci Fericirilor li se adauga drept refren
marturisirea talharului: „Pomene§te-ma, Doamne, cand vei veni intru
imparatia Ta” {Lc 23, 42). Aceasta asociere a talharului cu Fericirile
evanghelice e veche §i constanta in cultul bizantin. O regasim la Utrenia
Vinerii Mari intre evanghelia a 6-a §i a 7-a®^, in Canonul Mare al Sfantului
Andrei Cretanul’®§i, dezvoltata de troparele ciclului Octoihului interca
late intre versetele Fericirilor, la Liturghia de duminica^'.
Cantarea Fericirilor incheie ciclul liturgic zilnic al celebrarii duhovnice§ti a Patimii propunand mijloacele realizarii sale efective de catre fiecare: „Fericiti veti fi cand va vor ocari pe voi §i va vor prigoni §i vor zice
tot cuvantul rau impotriva voastra mintind din pricina M ea...” {Mt
5, 11-12). Spiritualitatea pe care o propun Fericirile: saracia cu duhul,
blandetea, milostenia, curatia inimii, persecutia §i nedreptatea indurate
de bunavoie, reprezinta „calea imparateasca” pe care trebuie sa o apuce
cre§tinul pentru a imita Patima de bunavoie a lui Hristos’^. Mistagogia pe
care o propune ciclul Ceasurilor devine efectiv realizabila urraand, pe
de-o parte, calea Fericirilor §i recunoscandu-ne, pe de alta parte, in talharul de pe cruce, marturisindu-ne la sfar^itul zilei faradelegile pentru a ne
pune increderea numai in milostivirea lui Hristos. Pe langa aceasta, legarea sfar§itului zilei liturgice de talharul cel bun completeaza dimensiunea
hristologica a acesteia printr-o deschidere eshatologica: ceasul mortii lui
Hristos veste^te pe cel al celei de-a Doua Sale Veniri, in care va descoperi tuturor Dumnezeirea Tri-Ipostatica spre bucuria celor ce au urmat
calea Fericirilor §i exemplul talharului, §i spre osanda celor care s-au
abatut de la acestea §i au ramas in cercul timpului neliturgic, in care
domne§te moartea. Aceasta dimensiune eshatologica §i treimica apare la
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sfar^itul cantarii Fericirilor, cand cele doua coruri se recunosc in centrul
bisericii (simbol al recapitularii ultime) pentru a canta cu glas mai puternic; „Pomene§te-ne pe noi, Doamne, cand vei veni intru Impara^ia Ta,
Pomene§te-ne pe noi, Doamne, eand vei veni intru Impara^ia Ta, Pomene§te-ne pe noi, Doamne, cand vei veni intru impara^ia Ta”^\ facand cate
0 metanie mare la fiecare din aceste refrene.
Aceasta rugaciune staruitoare e numaidecat urmata de trei tropare treimice asemanatoare prin forma inspiratia lor eelor de la Miezonoptica
§i de la „Aliluia” Utreniei. Seara care se apropie ii face astfel pe credincio§i sa regaseasca atmosfera rugaciunii nocturne, in timpul careia se vor
uni cu ingerii pentru a canta Sfanta Treime. Aceasta unire va fi de altfel
cu atat mai reala cu cat de la Ceasul I §i pana la Fericiri se va fi urmat
calea imitarii lui Hristos propusa pe pareursul Ceasurilor. Dimensiunea
hristologica a oficiului ciclului zilnic se deschide, a§adar, spre cea eshatologica, a ciclului noctum. Ansamblul format de Fericiri $i de troparele
treimiee mareheaza tocmai punctul de articulare intre cele doua parfi ale
zilei, potrivit rolului de pivot jucat de oficiul Ceasului al IX-lea din ciclul
cotidian.
Dupa aceasta prima parte, oficiul Tipica cuprinde un ansamblu de piese
legate mai mult de aspectul de „icoana” al Liturghiei decat de teologia
timpului liturgic. Se recita Crezul, iar apoi o rugaciune de iertare de toate
pacatele ce se regase§te in finalul anaforalei Liturghiei Sfantului lacob’"^
§i, u§or transformata, in momentul Cuminecarii preotului in Liturghia
Sfantului loan Hrisostom^^. Aceasta rugaciune reprezinta nucleul celebrarii oficiului Tipica §i a dimensiunii sale „cvasi-sacramentale” ramasa
?i dupa disparitia Cuminecarii. Ea incheie marturisirea talharului prelungita de marturisirea credintei in Crez, aducand garantia raspunsului lui
Dumnezeu la cererile oamenilor. Fara aceasta garanfie a iertarii data de
rugaciune, n-am putea adresa cu „indrazneala” (parrhesia) lui Dumnezeu
mgaciunea „Tatal nostru”’^ care urmeaza rugaciunii de iertare §i incheie
aceasta parte.
Ultima parte a oficiului reia structura obi^nuita a Ceasurilor. Sa observam insa ea de fapt condacele citite aeum sunt singurele din cursul Cea
surilor avand legatura eu comemorarile ciclului saptamanal, iar nu cu
comemorarea Ceasului insa§i; poate tocmai pentru ca Tipica n-are o ora
de celebrare defmita in mod absolut §i — in aceasta parte cel pufin, ca in
Liturghie — se raporteaza la zi, iar nu la ora^’.
Concedierea oficiului Tipica are doua versiuni dupa eum este urmat de
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite sau nu. Motivul acestei deosebiri
provine din amestecul in acest apolis al unor elemente proprii concedierii
restului oficiilor: mgaciunea Sfantului Efrem, „Treime Preasfanta...” §i
vechea concediere a Liturghiei: „Fie numele Domnului binecuvantat...”
§i Psalmul 33^^. Acest final a ramas aid ca marturie a vechiului oficiu al
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Cuminecarii §i-§i regase^te firesc locul dupa Liturghia Darurilor mai inainte sfinfite, Tipica terminandu-se atunci printr-o concediere obi§nuita.
Cand dupa Tipica urmeaza numai Vecernia, ansamblul finalului se
deplaseaza spre apolisul Vecemiei, marcand astfel solidaritatea oficiilor
inlanpaite §i dand concluziei Vecemiilor Postului Mare un caracter mai
solemn, comparabil concedierii din zilele in care se celebreaza o priveghere de toata noaptea ?i unde Vecemiile se incheie deopotriva prin „Fie
numele Domnului binecuvantat...” §i Psalmul 33^^. Psalmul 33 e o mgaciune de multumire ce trebuie rostita in general dupa Cuminecare, dar care
e legata §i de ruperea postului fiind numaidecat urmata de Psalmul 144
cantat in timpul deplasarii in procesiune spre trapeza*®. E potrivit astfel
ca el sa fie lasat deoparte dupa Tipica zilelor obi^nuite de peste an §i sa
fie deplasat dupa Vecemie in Postal Mare chiar inaintea orei mesei.
M ijloceasurile
Rubricile typikon-v\m inserate in Triod nu dau nici un fel de precizare
cu privire la chestiunea acestor scurte oficii plasate in Horologion intre
Ceasuri*'. In cartile liturgice ele apar spre secolul XII, provenind probabil din oficiul pentru 24 de ore al monahilor „neadormiti” {akoimetoif^.
Selectia aproape cursiva a psalmilor recitati aici ne face intr-adevar sa
presupunem ca Mijloceasurile depind de o randuiala a lectarii cotidiene a
Psaltirii. Celor trei psalmi li se adauga „Sfinte Dumnezeule” §i rugaciunile lui, un grup de tropare*^, „Doamne miluie§te” de 40 de ori, „Ceea ce
e§ti mai cinstita decat heruvimii...”, „Pentru mgaciunile sfinfilor Parinfilor
no§tri...”, rugaciunea Sfantalui Efrem cu doar trei metanii §i frumoase
rugaciuni atribuite Sfantalui Vasile cel Mare care dezvolta tema Ceasului
principal. In zilele noastre, Mijloceasurile nu se mai rostesc decat in tim
pul „postarilor m id”, mai cu seama in cel al Na^terii*"*, §i in privat. In
traditia studita numai Typikon-vX de la Evergetis indica recitarea lor in
chilie in timpul „posturilor m id ” §i in comun, in pronaos, in timpul Postalui Mare*^. O varianta a Typikon-uhxi Sfantalui Sava precizeaza ca ele
trebuie rostite in chilie in timpul Postului Mare ca o punctare a lectarii
cursive §i private a Psaltirii, ritmand astfel rugaciunea necontenita a monahului*^. Typikon~\x\ tiparit al Sfantalui Sava le indica in capitolul gene
ral privitor la oficiile cu „Aliluia”*^, ingaduindu-ne astfel sa presupunem
ca in epoca redactarii lor ele trebuie sa fi fost celebrate §i in timpul
Postului Mare.
Dupa cele 12 metanii mici ale Ceasului al Ill-lea §i rugaciunea Sfantalui
Mardarie se adauga Mijloceasul III, ale carui tropare sunt cantate. Acesta
se leaga de Ceasul al Vl-lea urmat de Mijloceasul sau §i, fara tranzitie,
de Ceasul al IX-lea, de Mijloceasul IX §i de Tipica sau Obednita. Intre204

mperea intre Ceasul al Vl-lea §i al IX-lea recomandata in capitolul Typikon-vlm privitor la Saptamana I din Postul Mare trebuie, a§adar, sa aiba
loc intre Tipica §i Vecemie. Aceasta divergenta ce poate fi constatata
intre cele dona capitole ale unuia §i aceluia^i Typikon nu e deloc exceptionala. Ea nu implica cu necesitate o contradictie, ci presupune, din con
tra, o practica destul de supla, adaptata de fiecare manastire nevoilor sale
proprii. Typikon-vl nu e niciodata considerat o colectie de practici obligatorii §i rigide, ci mai degraba un ghid de la care ne putem abate ori de
cate ori este necesar. Oricare ar fi motivele acestei imprecizii in practica
Mijloceasurilor in timpul Postului Mare, ele i§i pastreaza, practicate sau
nu, valoarea de rememorare a faptului ca oficiile Ceasurilor nu sunt in
fond decat o adaptare §i o punctare a rugaciunii necontenite. A§a cum
sugereaza loannis Fundulis, probabil ca Mijloceasurile au fost treptat
abandonate in practica ortodoxa, pe masura ce rugaciunea neincetata a
monahilor s-a fixat mai mult pe „rugaciunea lui lisus”^®. Nu mai era atunci
necesara prevederea unui oficiu continuu de tip „achimit”, fiindca intre
oficii fiecare ii continua singur, in chilia sa, functia sa liturgica §i doxologica sub forma rugaciunii scurte, de un singur cuvant {monologistos).

Ciclul Ceasurilor zilei i§i pastreaza in timpul Postului Mare functia sa
obi^nuita de sfintire §i transfigurare a timpului cosmic insuflefindu-1 prin
rugaciunea necontenita, dar ii adauga o dimensiune mistagogica mai limpede decat in zilele de sarbatoare. Fiecare Ceas devine cadrul celebrarii
unui episod al Patimii §i ingaduie credinciosului sa patrunda in toate zilele
tot mai adanc in „viata in FIristos”. Anticipand ceea ce se va celebra
intr-un mod mai intens in timpul Saptamanii Patimilor, el puncteaza
parcursul sau duhovnicesc cu repetarea mereu reluata, fiind inepuizabila,
a experientei initiatice a Botezului sau.

II.B.5.4

Vecem ia §i Liturghia
Damrilor mai inainte sfintite

Originea §i semnificatia slujbei de seara
Oficiul Vecemiei e cel de-al doilea „oficiu mare” al ciclului liturgic
zilnic. In Postul Mare el incheie partea diuma a zilei liturgice deschisa de
Utrenie §i aminte§te ,jertfa de seara” a Vechiului Legamant. Ca §i in cultul iudaic, nucleul celebrarii slujbei de seara e constituit de Psalmul 140
ceea ce ar sugera depa§irea riturilor Legii Vechi prin realizarea lor duhovniceasca in cultul crejtin. De acum inainte insa nu mai e nevoie de o
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victima pentru sacrificiu, ci fiecare trebuie sa se aduca ca ofranda necontenita pe sine insu§i: „Sa se indrepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea
Ta, ridicarea mainilor mele jertfa de seara”\
Importanta celebrarii Vecemiei apare inca in cele mai vechi documente
liturgice creatine pe care le avem. In Traditia apostolicd derivatele ei,
ea este o slujba de multumire pentru ziua scursa, celebrata in prezenta
episcopului cu prilejul aprinderii sfe?nicului adus de diacon cu ocazia
mesei de seara^. Dupa rugaciuni identice cu cele ale inceputului anaforalei
§i, in Constitufiile Apostolice, rugaciunile pentru catehumeni §i penitenti
urmate de concedierea lor^, episcopul rostea rugaciunea de multamire §i
binecuvantare a luminii de seara care e la baza teologiei timpului §i pe care
dezvoltarile ulterioare ale oficiului au pus-o inca §i mai mult in valoare.
„Iti mulfumim, Doamne, prin Fiul Tau, lisus Hristos, Domnul nostru,
prin Care ne-ai luminat descoperindu-ne Lumina nestricdcioasd. Pentru
ca am trecut vremea zilei §i am ajuns la inceputul nop|ii, saturandu-ne
de lumina zilei pe care ai zidit-o spre folosul nostru, iar acum ca, prin
harul Tau, nu ducem lipsa de lumina de seard, Te laudam §i Te preamarim prin Fiul Tau, lisus Flristos..
La lemsalim, in secolul IV, aprinderea sfe?nicelor era ?i prilejul cele
brarii oficiului Vecerniei (numit de aceea lychnikon), care sta la baza
dezvoltarii acestui oficiu in principalele familii liturgice existente^. Aprin
derea sfe§nicului la ceasul serii dobandea aid o semnificafie hristologica
determinanta, caci „lumina nu e adusa din afara, ci vine dinauntrul grotei
[Sfantului Mormant] unde, in spatele grilajului, ziua §i noaptea straluce§te
neincetat o candela”^. Lumina de seara devine, prin urmare, simbolul
nemijlocit al lui Hristos-Lumina §i al triumfului cre§tinismului nu numai
asupra ,jertfelor trupe^ti” ale Legii celei Vechi, dar §i asupra determinismului timpului cosmic marcat de altemanta zi — noapte’. Potrivit typikonului, Vecemia trebuie inceputa inainte de apusul soarelui*, din acela§i
motiv care a calauzit celebrarea slujbei de dimineata inaintea aurorei:
restaurat in fimctia sa de mijlocitor cosmic, omul §i-a regasit stapanirea
asupra lumii sensibile §i, a§a cum face „sa se iveasca aurora”, face §i „sa
apuna soarele”, exprimand astfel in mod liturgic faptul ca legile inlantuirii fenomenelor sensibile depind in defmitiv de libertatea suverana a lui
Dumnezeu al carui „chip” este. Momentul critic al trecerii de la partea
diuma la partea noctuma a ciclului liturgic zilnic e, a§adar, asumat de
Liturghie pentru a fi transfigurat §i a deveni astfel o aducere-aminte §i o
„icoana” a biruintei lui Hristos asupra mortii. Aprinderea sfe^nicului e in
fond o reproducere zilnica a miracolului „luminii” ce se ive§te in fiecare
an in noaptea de Pa§te la lemsalim din Sfantul Mormant pentm a aprinde
cu lumina sa miile de lumanari ale credincio^ilor®. Incepand de atunci,
oficiul sfar^itului zilei are o intreaga dimensiune pascala, atat in timpul
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obi^nuit, cat in Postal Mare: de la binecuvantarea luminii sensibile s-a
trecut la celebrarea solemna §i cotidiana a luminii Invierii, a§a cum arata
imnul atribuit martirului Atenoghen, pe care Sfantul Vasile cel Mare il
dadea drept exemplu al perenitatii Traditiei orale in Biserica'°.
„Lumina lina a sfintei slave a Tatalui ceresc, Celui fara de moarte,
- a Sfantului §i Fericitului, lisuse Hristoase! Venind la apusul soarelui,
vazand lumina cea spre seara, laudam pe Tatal, pe Fiul §i pe Duhul
Sfant Dumnezeu..
Afirmand identitatea intre lumina Invierii §i lumina „Soarelui in Trei
straluciri”, imnul „Lumina lina”'^ (mai exact „lumina vesela” — Phos
hilaron) ii orienteaza pe credincio§i spre rugaciunea lor noctuma §i doxologia treimica pe care o vor adresa atunci lui Dumnezeu imitandu-i pe
ingeri*^. Tema luminii asigura, a§adar, continuitatea tuturor oficiilor ciclului liturgic zilnic, adaptandu-se earacterului deosebit al fiecaruia dintre ele.
Pe langa acest aspect, slujba serii reprezinta deopotriva un rezumat al
ciclului comp let al mantuirii. Psalmul 103, recitat de cel mai mare, dar
odinioara cantat de intreaga comunitate’"', tine locul Hexapsalmului de la
Utrenie. Dar prin confinutul sau, el evidentiaza o continuitate cu Psalmii
148-150 ai doxologiei cosmice ce incheie slujba diminefii: ace^ti din
urma psalmi erau un apel adresat tuturor fapturilor la lauda intr-o mi§care
expansiva de bucurie; cel dintai, la sfar§itul zilei, e o mullumire pentru
binefacerile lui Dumnezeu ?i armonia creatiei Sale’^. Impreuna cu gmpul
psalmilor urmatori: Psalmii 140, 141, 129 §i 116, aceasta meditajie asupra zilei ce se incheie cu prilejul ,jertfei duhovnice§ti” a serii dobande§te
0 coloratura mai interiorizata ?i mai penitenfiala'®. Pacatele acumulate §i
ispitele infruntate in timpul zilei il indeamna pe credincios sa-§i marturiseasca mahnirea §i incapacitatea radicala de a face binele prin el insu§i:
„Doamne, strigat-am catre Tine, auzi-ma...” {Ps 140, 1); „Cu glasul meu
catre Domnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul m-am rugat. Varsavoi inaintea Lui rugaciunea mea, necazul meu inaintea Lui voi spune...”
{Ps 141,2-3); „Din adancuri strig catre Tine, Doamne, auzi glasul m eu...”
{Ps 129, 1)'^. In timpul Postului Mare aceasta marturisire dobande§te un
caracter inca §i mai „catanietic” prin inserarea stihirilor Triodului ce
amintesc de gravitatea pacatului sugerand insa §i mijloacele eliberarii de
acesta prin asceza §i practica milosteniei. Cantand psalmii Vecemiei, parcurgem, a§adar, in sens invers calea care, la Utrenie, il facea pe credincios
sa treaca de la meditatia asupra pacatului sau la bucuria laudelor. Dar
odata cu Intrarea Mica §i ivirea luminii ce insote§te imnul „Lumina lina”,
apare asigurarea mantuirii prin Hristos. In Postul Mare, lecturile din
Vechiul Testament, care sunt o supraviefuire a vechii cateheze prebaptismale, urmeaza Intrarii sau Vohodului Mic‘*. Impreuna cu imnologia ele fumizeaza invafatura necesara ridicarii celor care recunosc prin
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cantarea Psalmilor 140 §i 116 ca §i-au intinat Botezul prin pacatele lor.
Rugaciunile litanice sau ectenia ce urmeaza §i rugaciunea de plecare a
capului, pe care o roste?te preotul in taina §i care e de fapt o rugaciune de
dezlegare, sugereaza iertarea lui Dumnezeu, astfel ca oficiul poate fi incheiat prin cantarea dreptului Simeon {Lc 2, 29-32), care leaga cele dona
teme: Hristos-Lumina §i mantuirea realizata prin prezenta Sa'^. Rugaciunea
dreptului Simeon reprezinta sfar§itul Vechiului Testament^”, de aceea ea
este situata la sfar§itul slujbei de seara adaugandu-i o dimensiune eshatologica, asupra careia insista deja Sfantul loan Cassian^V
Comparatia intre diferitele titluri de slujbe de seara, m Rasarit §i in
Occident, i-a permis Gabrielei Winkler sa concluzioneze ca acestea comporta doua elemente esentiale: lumina de seara, hristologica §i teofanica,
§i tema caintei pentru pacatele comise in timpul zilei^^. In oficiul bizantin, aceste doua teme se intrepatrund desavar^it, manifestand dialectica
eshatologica a „prezen|ei divine” §i a pregatirii pentru venirea Sa viitoare
pe care le regasim pe toate planurile timpului liturgic.
Aceasta interpretare generala a oficiului Vecemiei ramane, desigur,
valabila §i pentru zilele obi§nuite ale Triodului; dar, atunci cand se celebreaza Liturghia Darurilor mai inainte sfintite, modificarile importante la
care e supusa Vecemia dau acesteia o funcfie mai adaptata spiritualitatii
Postului Mare. Cum randuiala Vecemiei unite cu Liturghia Damrilor mai
inainte sfintite e cea care ar trebui urmata in toate zilele, o vom studia in
principal comparand-o, atunci cand va fi necesar, cu stmctura Vecemiei
obi§nuite din Postul Mare.
Postul Mare, perioada aliturgica,
§i Liturghia Darurilor mai inainte sfintite
A§a cum s-a subliniat deja, caracteristica proprie Postului Mare e ca in
timpul sau Liturghia euharistica nu se poate savar§i decat in zilele de
sambata cand se celebreaza Liturghia Sfantului loan Hrisostom §i de
duminica, cand se celebreaza Liturghia Sfantului Vasile cel Mare;
„Nu se cuvine sa aducem ofranda paine in timpul celor 40 de zile,
decat numai in zilele de sambata §i duminica”, afirma Sinodul de la
Laodiceea^^.
Fiecare Liturghie euharistica e un praznic, o reproducere a Pa§telui
celebrat sub unul din aspectele sale: un praznic al lui Hristos, al Maicii
lui Dumnezeu sau al unuia dintre sfinti. Or Postul Mare fiind o perioada
de intristare §i de strapungere a inimii, nu se cuvine ca in timpul lui sa se
celebreze nici praznicele sfmtilor, ca de obicei, nici, prin urmare, Litur
ghia euharistica, a§a cum precizeaza acela^i sinod:
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„Nu trebuie celebrate zilele de na§tere {genethlia\ ale martirilor in
timpul celor 40 de zile, ci pomenirile mucenicilor sa se faca in zilele
de sambata §i duminica”^"’.
Zilele de post trebuie, a§adar, sa fie aliturgice: fiindca postal §i Cuminecatara se exclud reciproc. Pe de alta parte, aceasta absenta a Litarghiei
euharistice trebuie conceputa §i ca o masura pedagogica de pregatire in
vederea Litarghiei pascale, §i ca o extindere a „postului euharistic” in
„postal ascetic” al Postalui Mare. Aceasta lunga traiectorie de redresare
duhovniceasca pe care trebuie sa o urmeze credincio§ii pentru a ajunge la
„Praznicul praznicelor §i Sarbatoarea sarbatorilor” e punctata insa de
popasurile saptamanale ale zilelor de sambata §i duminica, care acorda
„luptatorilor” o mangaiere in acela§i timp trupeasca §i duhovniceascS
prin participarea la Euharistie §i ruperea postalui.
Inainte chiar de fixarea ciclului Postalui Mare, primii cre§tini aveau
obiceiul de a lua cu ei de la Liturghie Daruri consacrate pentru a se
cumineca acasa in zilele in care aceasta nu se savar?ea^^. Acest obicei s-a
raspandit inca §i mai mult in mediile monahale: dat fiind ca pustnicii
erau adesea departe de o biserica, ei purtau cu sine in retragerea lor particele de Euharistie care constitaiau pentru unii dintre ei singura hrana,
realizand in acest fel idealul eshatologic al monahului, de a deveni „om
euharistie”^®. A§a cum s-a vazut mai sus, acesta a fost temeiul oficiului
liturgic actual al a§a-numitei Tipica sau Obednite. Aceasta din urma,
practicata mai cu seama in mediile monahale palestiniene, §i-a pierdut
treptat la Constantinopol caracterul euharistic in folosul Litarghiei Darurilor mai inainte sfintite^’. In vreme ce Tipica era legata de Ceasul al IX-lea,
Litarghia Darurilor mai inainte sfintite era legata de Vecemie, pentru a
pastra regula de a nu rupe postal decat la apusul soarelui. Potrivit istoricului bisericesc Socrate, la Alexandria se oficializase inca din secolul V
obiceiul de a solemniza oficiul Cuminecarii private printr-o reuniune
comunitara nu numai in timpul Postalui Mare, ci in toate zilele de miercuri §i vineri de peste an^*. Tota§i, prima martarie pe care o avem cu privire la celebrarea Litarghiei Darurilor mai inainte sfintite impreuna cu
Vecemia dateaza doar din anul 617 la Constantinopol. Dupa autorul a§anumitei Cronici pascale, dupa cantarea „Sa se indrepteze”, se proceda la
Intrarea cu Sfmtele Daruri aduse din „skevophylakion” in sanctaar cantandu-se „Acum puterile cere§ti...”, deci aproximativ ca in zilele noastre^^.
Autorul adauga la sfar§it ca „Intrarea Darurilor mai inainte sfintite” nu se
canta numai in timpul Postalui Mare, ci de fiecare data cand, din pricina
postalui sau din alte motive, se proceda la un oficiu de Cuminecare fara
Liturghie. In anul 692 Sinodul Trullan a consacrat aceasta practica constantinopolitana facand-o obligatorie pentru intreaga lume ortodoxa, dar
limitand-o doar la Postal Mare;
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„Liturghia Darurilor mai inainte sfintite sa se savar^easca in toate zilele
sfmtelor Paresimi, afara de zilele de sambata, duminica de ziua sfintei
Bunei Vestiri”^®.
La Marea Biserica din Constantinopol, Typikon-vX din secolul X lasa
libera inca pentru zilele de miercuri §i vineri de peste an alegerea celebrarii Liturghiei euharistice normale sau a Liturghiei Darurilor mai ina
inte sfinfite^'. Foarte curand insa ea nu s-a mai celebrat decat cu ocazia
Postului Mare, caci potrivit Sfantului Simeon al Tesalonicului, acesta din
urma e postul cel mai important §i icoana „Postului Domnului”^^. Liturghia Darurilor mai inainte sfintite a fost astfel atat de intim legata de Triod,
incat a devenit trasatura lui cea mai caracteristica: unele manuscrise o §i
numesc „dumnezeiasca Liturghie a sfmtelor Paresimi”^^. In acest mod,
celebrarea Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite a fost ridicata la rangul
Liturghiilor euharistice ale Sfmtilor loan Hrisostom §i Vasile cel Mare,
compunerea ei fund atribuita Parintilor Bisericii, ca, de exemplu, Sfan
tului Epifanie al Ciprului, Sfantului Gherman al Constantinopolului^"^,
Sfantului Grigorie din Nazianz^^, sau, cel mai adesea, Sfantului Grigorie
cel Mare, papa Romei, numit §i „Dialogul”^®, datorita faptului ca traducerea in limba greaca, de catre papa Zaharia (cca 752), a Dialogurilor
sale i-a asigurat un mare prestigiu in lumea monahala bizantina^^.
Celebrarea Liturghiei seara nu era o noutate: se §tie ca la origine
ofranda euharistica avea loc in general seara^* §i ca, in conformitate cu
aceasta veche traditie, Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecemia se celebreaza intotdeauna cu ocazia marilor praznice, respectiv in
ajunul Na§terii §i al Aratarii Domnului, in Joia Mare ?i in Sambata Mare^®.
Cu aceste ocazii, prima parte a Liturghiei e inlocuita de prima jumatate a
Vecemiei, pana la Intrarea Mare facuta cu Evanghelia, potrivit modelului
Intrarii Mici a Liturghiei. Urmeaza apoi lecturile din Vechiul Testament
de la Vecemie, care iau locul vechilor lecturi profetice de la Liturghia
catehumenilor, dupa care urmeaza lecturile din Noului Testament §i continuarea obi§nuita a Liturghiei euharistice.
Rezervata slujbei de seara, Cuminecarea cu Darurile mai inainte sfintite
s-a dezvoltat, a§adar, intr-o celebrare mai solemna, dupa modelul celebrarii vesperale a Liturghiei Sfantului Vasile. Dintr-un simplu oficiu de
intrare, a§a cum sugereaza Cronicapascala, s-a ajuns la o adevarata „Liturghie”, din care s-a suprimat numai anaforaua §i partile legate de aceasta.
E posibil ca aceasta solemnizare sa se fi realizat in principal cu ocazia
adaptarii Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite de catre manastirile
studite ale capitalei"^®. Descrierea comentata pe care ne-o da un scurt text
din secolul IX atribuit Sfantului Teodor Studitul atesta o stare mai elabo
rate a „Liturghiei Paresimilor”'^*. Acest document sta la baza indicatiilor
tipiconale actuale: el descrie pregatirea pe care trebuie sa o faca preotul
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inainte de inceputul Vecemiei, semnaleaza in ce momente precise ale
Vecemiei trebuie procedat la actele specifice ale Liturghiei Darurilor mai
inainte sfmtite, §i atesta astfel o insertie bine stabilita a oficiului Cuminecarii in oflciul vesperal. Dar el precizeaza mai cu seama caracterul
general ce trebuie acordat celebrarii lui:
„Asculta-ma bine, copilul meu, §i iti voi spune cum se cuvine sa savar§e§ti celebrarea Darurilor mai inainte sfmtite. Daca la celelalte jertfe,
jertfa {hierourgid\ e savar§ita in chip neacoperit §i neindoielnic, aici
ea se face in chip umbrit §i cu plans [syneskiasmenos kai pentheros],
Caci in toate aceasta celebrare este mai tainica [mystikotera]”'^^.
Plansul ipenthos) e nota dominanta ce da Cuminecarii de seara stilul
(tropos) sau cvadragezimal. Euharistia e socotita aici mai putin un praznic, cat alimentul duhovnicesc necesar cre^tinului pregatindu-1 sa suporte
rigoarea postului, pentru ca „sa nu fie cu totul lipsit de har” in aceasta
perioada de a?teptare'*^. Din acest motiv, in tot timpul Postului Mare (cu
exceptia sambetelor ?i duminicilor) ve^mintele savar§itorilor ca §i cele
lalte acoperaminte liturgice trebuie sa fie negre sau de culoare intunecata"^,
iar savar^irea Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite se desfa§oara intr-o
semiobscuritate insopta de cantari grave §i lente.
La Constantinopol, atat la Marea Biserica, cat §i la manastirea Evergetis,
Liturghia Damrilor mai inainte sfintite se celebra in toate zilele Postului
Mare de luni pana vineri, in zilele de miercuri §i vineri ale Saptamanii
Lasatului de branza, §i in primele trei zile ale Saptamanii Mari ?i in
Vinerea Mare"*^.
Celebrarea din Vinerea Mare, atestata de Sfantul Simeon al Tesalonicului ca o veche tradipe, a disparut din uz in secolul XII. Regretand acest
lucru, el atribuie abandonarea ei in principal influenfei Typikon-ulm monahal al Sfantului Sava care prescrie pentru aceasta zi post total"^^. Tradipa palestiniana nu prevedea nici ea celebrarea Liturghiei Darurilor mai
inainte sfmpte in zilele de miercuri p vineri din Saptamana Lasatului de
branza"^’. De aceea, Typikon-v\ Sfantului Sava nu prescrie aceasta Liturghie decat pentru zilele de miercuri p vineri din primele §ase saptamani
ale Postului Mare p in primele trei zile ale Saptamanii Patimilor'^*. La
acestea s-au adaugat zilele de praznic al sfinplor celor mai importanp
care cad in timpul Postului Mare, cum e praznicul Sfantului loan Botezatorul (24 februarie) p cel al Sfinplor patruzeci de mucenici din Sevasta
(9 martie), cand Liturghia Darurilor mai inainte sfinpte e celebrata cu
lecturi din Noul Testament ca un fel de compromis intre caracterul festiv
al acestor zile p postal care nu poate fi intrerupt cu totuf’. Ea mai este
celebrata p in Joia Canonului Mare, in acelap timp ca „mangaiere” pentm osteneala acestei slujbe, cat p pentru a marca importanta ei in cursa
Postului Mare^'*. Unele manuscrise ale Typikon-uhxi Sfantului Sava fac
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insa facultativa celebrarea in zilele de miercuri vineri pentru a lasa
celor ce doresc posibilitatea de a nu rupe postul toata saptamana^\
Aceasta particularitate ascetica nu s-a mentinut in Typikon-u\ tiparit decat
pentru Saptamana I, in care se lasa celor ce doreau posibilitatea de a nu
asista miercurea la Liturghia Darurilor mai inainte sfintite, sau chiar de a
nu 0 celebra cu totul in manastire, pentru a putea extinde durata postului
complet pana la celebrarea ei vinerea seara^^.
Limitarea zilelor de celebrare a Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite
numai la zilele de miercuri §i vineri ale Postului Mare vine de altfel mai
pufin din caracterul intens al postului din timpul acestor doua zile, cat din
vechea tradifie, transmisa de Sfantul Vasile, de a ne cumineca de patru
ori pe saptamana; sambata, duminica, miercurea §i vinerea^^. O anume
raritate permite sporirea solemnita|ii acestei slujbe care vine sa puncteze
fiecare saptamana a postului cu doua „puncte tari” distingand miercurile
§i vinerile de celelalte zile. Sa vedem acum structura ?i semnificatia ei in
ambianfa duhovniceasca a postului.
Vecernie unita cu Liturghia Darurilor
Vecernie fara Liturghia Darurilor
mai inainte sfintite
mai inainte sfintite
Binecuvantare
„Binecuvantat este Dumnezeul nostru...” „Binecuvantata este Imparatia...”
Psalm fix
„Veniti sa cadem, + Ps 103
„Veniti sa cadem...” + Ps 103
Preotul: rugaciunile serii
Preotul: rugaciunile serii
Ectenia mare
Ectenia mare
Psalmedia variabila
Catisma 18
3 ^ 3 metanii
Catisma 18
+ ectenie mica la fiecare antifon
+ ectenie mica la fiecare antifon
„Deamne, strigat-am...”
6 stihiri: 3 Tried + 3 Minei
10 stihiri: 2 x idiemela din Tried
1 a muceniciler
3 din Tried
4 din Mineie
„Slava... §i acum...”: aNascatoarei, din
„Slava... §i acum.. a Nascatoarei din
Minei
Minei
„Lumina linS”
„Lumina lina” + Intrare cu Evanghelia
Lecturi
Prochimen 1 din Tried
Prochimen 1 din Tried
Facerea (leprea)
Facerea (leprea)
Prechimen 2 din Tried
Prochimen 2 din Tried
+ „Lumina lui Hristos...”
Proverbele (lov)
Proverbele {lov)
„Invrednice5te-ne, Deamne...” 3 metanii „Sa se indrepteze”
3 metanii mari
Ectenia cereriler
?i tamaiere
Plecarea capeteler
- 2 X idiemela din Tried
Ectenia staruitoare
3 metanii
Rugaciuni pentru catehumeni §i concedieStiheavna <- 1 a muceniciler
- „Slava... §i acum..
rea lor
L a Nascatearei, din Tried
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„Acum soboze?te..
Concedierea Postului Mare
„Sfinte Dumnezeule...”

3 metanii

- din Mi IV rugaciune pentru cei ce se
pregatesc de luminare §i concedierea lor

Tropare:
- „Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara...”
(1 metanie mare)
- „Botezatorule al lui Hristos...”
- „Slava.. „Rugati-va pentru noi, sfinti
Apostoli...”
- „§i acum.. „Sub milostivirea ta scapam...”
40 „Doamne miluie§te” + „Ceea ce e§ti
mai cinstita”
Preotul: Binecuvantare
„Imparate ceresc, pe binecredinciojii
suverani...”
Rugaciunea Sfantului Efrem (15 metanii)
+ „Sfmte Dumnezeule”, rugaciunile mcepatoare
„Preasfanta Treime, Stapanie de-o-fiinta”
3 X,,Fie numele Domnului
binecuvantat...” (3 metanii)
„Slava...” f t3 3
Ps 144, procesiune spre trapeza

- 2 rugaciuni pentru credincioji
- Intrarea Mare cu Sfintele Daruri:
„Acum puterile cere^ti...”

-

Ectenie mica
Ectenia cererilor
„Tatal nostru”
Rugaciune de plecarea capetelor
inaljare §i frangere

- Cuminecare
- Rugaciune de mulfumire
- Rugaciunea amvonului
3 X„Fie Numele Domnului
binecuvantat...” (3 metanii)
„Slava.. Ps 33, distribuirea anafurei
{Ps 144) procesiune spre trapeza

intr -0 epoca recenta s-a creat obiceiul de a transfera dimineata celebrarea Vecemiilor unite cu Liturghia Darurilor mai inainte sfmtite ca in
acest fel Cuminecarea sa aiba loc aproximativ la aceea?i ora ca de obicei.
Acest uz are inconvenientul de a indulci insu§i spiritul postului cvadragezimal rapindu-i postului euharistic „suprapunerea” {hyperthesis) ascetica.
O astfel de deviatie a fost deja stigmatizata de „vechii credincio^i” in
Rusia, ca o incercare de a-L „minti pe Dumnezeu”^'’. Intr-adevar, celebrarea slujbei de seara atunci cand soarele de abia se ridica e un artificiu
care antreneaza consecin^e fatale pentru perceptia simbolismului liturgic.
Cu toate acestea — in ciuda catorva reactii in comunitati fervente care o
celebreaza seara tarziu §i a rubricilor mentinute in toate typika —, preocuparea practica a prevalat, a§a ca astazi celebrarea Liturghiei Darurilor
mai inainte sfintite se savar§e§te cel mai adesea dimineata, lasand insa un
interval de timp liber intre slujba de dimineata §i Liturghia Darurilor mai
inainte sfintite.
La sfar§itul a§a-numitei Tipica sau Obedni|e, sau dupa o pauza, se
toaca inceputul Vecemiei ca de obicei, §i preotul roste?te binecuvantarea
de inceput: „Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna acum §i pururea §i in vecii vecilor”, atunci cand Vecemia nu este urmata de Liturghia
Darurilor mai inainte sfintite (ca de altfel §i la toate celelalte Ceasuri), §i
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spune; „Binecuvantata e Imparatia Tatalui, a Fiului §i a Duhului Sfant”
ca la celelalte Liturghii, atunci cand urmeaza Liturghia Darurilor mai
inainte sfinfite^^. Aceasta binecuvantare a Liturghiei euharistice arata ca
Vecemia nu e atunci un oficiu distinct^®, ci prima parte a Liturghiei, luand
astfel locul antifoanelor (la Constantinopol) sau al oficiului Tipicei sau
Obednitei (monastice). Totu§i, in descrierea atribuita Sfantului Teodor,
se pastreaza binecuvantarea obi§nuita tocmai din cauza atmosferei de
smerenie §i doliu (penthos) pe care trebuie sa o aiba toate celebrarile
Postului Mare.
„[Preotul] nu veste§te «Binecuvantata e Imparatia...» ca semn de biruinta §i autoritate, ci spune «Binecuvantat este Dumnezeu» ca simbol al
smereniei §i implorarii lipsite de indrazneala”^’.
Aceasta prima parte se desfa^oara fara mari modificari de la randuiala
obi^nuita: Psalmul 103, in timpul caruia preotul cite§te in taina rugaciunile serii, ectenia mare §i psalmodia variabila. Aceasta din urma e identica,
in toate serile recitandu-se catisma 18 (psalmii „treptelor”) din Psaltire.
Pe langa inalta lor valoare duhovniceasca, ace§ti psalmi sunt o supravie(uire a vechii structuri a oficiului, intrucat ii gasim deja in Horologion-vX
de la Sfantul Sava din secolul IX^®. De altfel, ei nu sunt rezervati doar
pentru Postul Mare, fiindca in toata perioada de iama se cite§te la Vecemie
tot catisma 18, pentru a pastra o singura recitare saptamanala a Psaltirii,
in timp ce la Utrenie se adauga o catisma din pricina lungimii nopfii^®.
La incheierea fiecarui antifon al stihologiei psalmilor, diaconul roste^te o
ectenie mica, in timpul careia preotul cite§te in taina rugaciunile antifoa
nelor Liturghiei®®. Aceste scurte rugaciuni litanice ce s-au mentinut in
zilele cu Vecemie festiva (cu priveghere)®' au disparut din Vecerniile
pentm zilele obi§nuite (cu „Aliluia”); de asemenea, ele nu se rostesc in
zilele Postului Mare in care nu se savar?e§te Liturghia Damrilor mai ina
inte sfintite®^.
Cand se celebreaza numai Vecemia, impreuna cu psalmii Vecemiei se
canta numai 6 stihiri, dupa acela§i model ca §i in afara Postului Mare,
cele 3 tropare „imitate” ale Triodului inlocuindu-le numai aici pe cele
din Octoih. Inserarea troparelor sfantului zilei corespunde inserarii canonului sau la Utrenie®^ §i poate fi atestata in tradi(ia manuscrisa a Typikonului Sfantului Sava incepand din secolele XII-XIII®"’. Traditia studita a
ramas mai fidela spiritului Sinodului de la Laodiceea: la Messina nu se
cantau decat 4 stihiri din Triod (2 ale lui Iosif ?i de doua ori cea a lui
Teodor)®®; la fel ?i la Evergetis dar numai in lunea Saptamanii I. Cum in
aceasta manastire Liturghia Damrilor mai inainte sfin|ite se celebra zilnic, in toate celelalte zile se cantau cele trei „prosomii” dubland prima
stihire a lui Iosif, apoi, la primul verset al Psalmului 116, cele doua
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coruri se reuneau in mijlocul bisericii, ca la stihoavna Utreniei, pentru a
canta de doua ori troparul idiomela al stihoavnei de la Veceraia zilei,
adaugand la „Slava” stihira mucenicilor (martyrikoti), iar la „§i acum”
pe cea a Nascatoarei {theotokiorif^. in zilele cand se celebreaza Liturghia
Damrilor mai inainte sfmtite, Typikon-vX Sfantului Sava procedeaza la
acela§i transfer la Vecemie a troparelor de la stihoavna, dar cum el mentine troparul sfantului, numarul stihiilor ajunge la 10, ca §i duminicile®^.
Numai idiomela trece pe primul loc, fiind mai caracteristic muzicala,
mai venerabila din punct de vedere istoric §i adesea mai bogata in plan
tematic. intreg materialul imnografic al Vecemiei se gase^te a§adar concentrat in stihirile de la „Doamne strigat-am” dand acestei slujbe de seara
0 structura in parti net decupate: psalmodie, imnografie, Intrare (Vohod),
lecturi, Intrarea Sfmtelor Daruri, Cuminecare, concediere. in timp ce
Vecemiile obi§nuite au, ca la Utrenie, impreuna cu stihirile de la sti
hoavna un fel de mic oficiu suplimentar care reia dupa rugaciuni tema
stihirilor de la „Doamne, strigat-am” ingaduind astfel aprofundarea meditatiei lor.
La stihira Nascatoarei care incheie neaparat seria troparelor de la
„Doamne, strigat-am”, preotul, precedat de faclii ?i de diaconul cu cadelnita, purcede la Intrarea Mica, exact ca la Vecemiile praznicelor sau la
Liturghie, dar fara Evanghelie. La Vecemie, Intrarea Mica se face cu
Evanghelie numai atunci cand aceasta se cite^te, adica la marile praznice,
cand Liturghia Sfantului Vasile cel Mare e unita cu Vecemia, §i in Postul
Mare, numai in zilele in care se va citi Evanghelia (24 febmarie, 9 martie,
25 martie), precum ?i in primele trei zile ale Saptamanii Mari®*. Preotul
ajungand in mijlocul bisericii, diaconul tamaiaza biserica §i popoml din
locul sau, dupa care intra amandoi in sanctuar, timp in care cel mai mare
sau ecleziarhul roste§te imnul „Lumina lina” {Phos hilaron) care, in
practica greaca, nu se canta decat in zilele de praznic. Dar acest obicei e
probabil recent, fiindca la Evergetis, de exemplu, el era intotdeauna cantat
de diacon®®.
Lecturile din Vechiul Testament, incadrate de prochimenul lor, sunt
a§ezate in acela§i loc ca atunci cand se celebreaza Vecemiile praznicelor
cu trei lecturi-paremii (sau mai multe). In zilele in care ele sunt urmate
de lecturi din Apostol §i din Evanghelie, ansamblul constituie un vestigiu
al epoch in care „Profe(ii” se citeau la toate Liturghiile’“ §i reprezinta
0 cateheza scripturistica completa, trecerea de la Vechiul la Noul Testa
ment fiind pecetluita de Cuminecarea euharistica. Cand nu se cite^te de
cat din Vechiul Testament urmat doar de Cuminecare, iar nu de anafora,
cateheza scripturistica dobande§te un cu totul alt sens. Ea se insereaza
atunci in vastul ciclu al „pregatirii” Postului Mare, in care Cuminecarea
nu reprezinta decat arvuna §i asigurarea implinirii prefigurarilor in Pa^tele
ce vine.
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Slujba luminii
Starea actuala a partii vesperale a Liturghiei Darurilor mai inainte
sfmtite reprezinta o sinteza intre doua traditii, constantinopolitana §i palestiniana sau, mai degraba, cum sugereaza S. Janeras, rezulta dintr-o
impletire a doua oficii vesperale: „Vecemia Darurilor mai inainte sfin|ite”
de origine monahala, caracterizata de recitarea psalmilor „treptelor”, de
Psalmul 140 §i de „Lumina lina” (absente din oficiul catedral sau asmatikos), §i de „ritul luminii Darurilor mai inainte sfinfite” care i§i trage
originea din oficiul liturgic al Marii Biserici §i e caracterizat de sistemul
de lecturi scripturistice (§i prochimenele lor) §i de doua elemente tipice
care se vor infiltra in Vecemia monahala: „Lumina lui Hristos” {phos
Christou) §i „Sa se indrepteze” {kateuthynthetof^.
La al doilea verset al celui de al doilea prochimen ce unneaza lecturii
din cartea Facerii, diaconul roste§te: „Porunciti!” (keleusate) adresandu-se
preotului a§a cum i se adreseaza §i in alte momente solemne ale actiunii
liturgice’^. lar preotul, perdeaua sanctuarului fiind trasa, se intoarce spre
popor Jinand in mana o lumanare §i cadelnita’^ spunand: „Intelepciune!
Drepfi!” §i binecuvanteaza asistenta prostemata^'*, strigand cu glas mare:
„Lumina lui Hristos lumineaza tuturor!” in timp ce paracliserul love§te
toaca de metal’^. Aceasta exclamatie, ca §i altele risipite in oficiile cultului ortodox^®, nu e de tip monahal, ci tine de Liturghia de la Sfanta Sofia’’,
unde poporul avea obiceiul sa intervina prin scurte aclamatii sau reluand
in refiren finalul fix al imnelor’*. Originea sa e de altfel foarte veche pentru ca 0 regasim intr-o inscriptie de pe sfe§nice din secolul IV’^. Mai
mult decat „Lumina lina”, ea sugereaza fulgerarea luminii Invierii*®.
Aparijia nea§teptata a luminii, insotita de aceste cuvinte ale preotului
care ii afirma semnificafia hristologica §i pascala, reprezinta pentru credincio§ii cufundafi in intunericul „pregatirii” (suntem tocmai in mijlocul
catehezei vechi-testamentare) o scurta anticipare a luminii ce va straluci
la privegherea pascala §i le da asigurarea ca acesta e scopul spre care
tinde intregul lor efort ascetic. In unele documente aceasta exclamatie
intervine doar incepand din Saptamana a IV-a, atunci cand se introduc §i
rugaciunile pentru „cei ce se pregatesc pentru luminare”*'. „Lumina lui
Hristos” de care e vorba in Liturghia Darurilor mai inainte sfmtite e, a§adar, §i cea a luminarii baptismale. Ea „straluce§te tuturor”, adica tuturor
celor deja „lumina|i” prin initiere §i care se pregatesc sa-§i reinnoiasca
aceasta experienfa fundamentala a vietii duhovnice?ti in Saptamana Mare.
Accentuand o data mai mult legatura acestei exclamatii cu „viata in
Hristos”, Typikon-vl de la Messina o prescrie numai pentru Liturghiile
Darurilor mai inainte sfinfite din primele trei zile ale Saptamanii Mari,
cu alte cuvinte tocmai atunci cand comunitatea se pregate§te sa retraiasca
cu intensitate maximala Patima lui Hristos^’.
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A1 doilea element caracteristic al influenfei oficiului catedral asupra
Liturghiei Darurilor mai mainte sfinlite este „Sa se indrepteze” {kateuthyntheto). Dupa a doua lectura biblica, diaconul atrage aten^ia tuturor
zicand: „in|elepciune!” Domesticul*^ sau protopsaltul mainteaza atunci
in mijlocul bisericii §i intoneaza versetul 2 al Psalmului 140: „Sa se in
drepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea Ta, ridicarea mainilor mele
jertfa de seara!”*"', in timp ce corurile §i adunarea raman in prostemafie
adanca iar preotul incepe sa tamaieze din belong altanil, diaconul stand
in fa^a lui cu o lumanare in mana*^. Corul repeta versetul in timp ce solistul se prostemeaza, apoi acesta intoneaza versetele 1, 3, 4 alternate in
acela§i fel cu versetul 2, timp in care preotul insotit de diacon tamaiaza
cele patru laturi ale altarului. Se canta de asemenea „Slava” §i „§i acum”,
dupa care solistul reia prima parte a refrenului, corul raspunzandu-i repetand cu glas tare a doua sa parte ?i toti fac trei metanii mari, in timp ce
preotul termina tamaierea iconostasului §i a poporului de pe solee.
Aceasta piesa, cantata in fond ca un prochimen*®, era executata la Sfanta
Sofia in toate zilele cand se celebra Liturghia Darurilor mai inainte sfmtite, cu exceptia zilelor de miercuri §i vineri din Saptamana Lasatului de
branza §i a Vinerii Mari*’. Adoptata de Typikon-u\ Sfantului Sava, ea s-a
extins la toate celebrarile Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite, conferind de atunci incoace partilor vesperale o dimensiune extrem de solemna.
In timp ce de obicei ,jertfa tamaiei”, de§i prezenta, trece in Vecernia
bizantina in plan secund, in Postul Mare ea i§i prime§te intreaga amploare
grafie lui „Sa se indrepteze”. Legarea de acesta a metaniilor ingaduie
punerea in relief a ,jertfei duhovnice^ti” reprezentate de tamaie. Prostemarea credincio§ilor, cainfa §i strapungerea lor sunt in defmitiv o transpunere penitenjiala a „inal|arii mainilor” de care vorbe§te psalmul. InSliarea mainilor ?i prostemarea erau odinioarS cele doua pozifii fundamentale ale rugaciunii creatine**, dar uzul liturgic a abandonat-o pufin
cate pufin pe cea dintai in favoarea metaniei, care exprimS mai bine
„inima inffantS ?i smeritS” (Ps 50, 17), necesare realizarii jertfei duhovnicejti.
Insistand mai mult decat de obicei pe semnifica^ia spirituals a tSmaiei
ji proclamand dimensiunea mistagogicS a temei luminii, acest „rit al luminii”, de origine catedralS, vine sS completeze in chip extrem de fericit
Vecernia monahalS. De?i oficiul vesperal propriu-zis se incheie dupa cea
de-a doua lecturS din Vechiul Testament, pentru a face loc Liturghiei
Darurilor mai inainte sfinfite, el pare in defmitiv mai bogat decat de obicei,
caci ii predispune pe credincio§i la o atenfie mai susfinuta fa{S de taina
care urmeaza.
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Savar^irea Liturghiei Darurilor mai mainte sfintite
Dupa „Sa se mdrepteze”, adunarea face cele trei metanii mari obi§nuite
la sfar^itul slujbelor din Postul Mare, subliniind astfel distinctia intre
partea vesperala §i Liturghia Darurilor mai inainte sfmfite propriu-zisa*®,
dupa care diaconul incepe ectenia mare®°.
Inainte de a continua, trebuie sa revenim putin mapoi pentru a intelege
particularitatile anumitor acte ale savar§itorilor. Pentru ca Liturghia Daru
rilor mai inainte sfintite nu este decat un oficiu de Cuminecare solemnizata, toate rugaciunile, aluziile, sau chiar gesturile care pot aminti caracterul sacrificial al Liturghiei euharistice normale au trebuit sa fie suprimate: „Nici una din rugaciunile de sfintire rostite in taina nu sunt rostite
asupra Darurilor mai inainte sfintite, ci preotul recita doar rugaciunea
pentru Cuminecare cu vrednicie”®\ Necesitatea de a folosi pentru aceasta
Liturghie particele sfintite duminica anterioara a creat o dificultate prac
tice cu unele consecinte teologice importante, intrucat prin pastrarea lor
timp de mai multe zile in „chivot” se risca degradarea particelelor muiate
in „potir” in duminica precedenta §i se socotea ca simplul contact al
vinului cu Sfintele Daruri mai inainte sfintite e de ajuns pentru a-1 trans
forma in Sangele lui Hristos:
„La Liturghia Darurilor mai inainte sfintite ceea ce este in Potir nu se
sfiniejte prin invocarea Duhul Sfant, nici prin pecetea Sa, ci prin
amestecul §i iubirea cu Painea facatoare de via|a, care e cu adevarat
Trupul lui Hristos unit cu Sangele Sau”®^.
Aceasta particularitate, ce nu se potrivea cu teologia potrivit careia
numai cuvintele de instituire au un efect sfiniitor, a constituit unul din
punctele controversei cu latinii indeosebi in epoca Conciliului unionist
de la Florenia®^. In cele din urma insa s-a gasit o solufie intermediary
practicata pana in zilele noastre §i consemnata in „explicarea” Liturghiei
Darurilor mai inainte sfin|ite tipSrita in Liturghier (Euchologion). Cu
ocazia Liturghiei de duminica, in momentul amestecarii Darurilor, pre
otul cufunda ca de obicei o particica in potir adaugand apoi apa calda
(caldura), dupa care cu „linguri|a”, pe care o moaie u§or in potir, face
semnul crucii pe fiecare din particelele destinate sa serveasca Liturghiei
Darurilor mai inainte sfintite §i le depune in chivot (artophorionf*, ina
inte de a se Cumineca §i de a incheia Liturghia fara alte schimbari®^. in
momentul celebrarii Vecemiei Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite.
sau, dupa unele documente, in timpul oficiului Tipica (Obednita), preotul
§i diaconul fac metania obifnuita in fata celui mai mare §i, in locul rugaciunilor pregatitoare in vederea Liturghiei care se rostesc de obicei in
fata u^ilor imparate§ti, se multumesc sa spuna rugaciunea vame§ului:
„Dumnezeule, milostiv fi mie pacatosului” §i intra in sanctuar ca sa se
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mve§manteze®^. Cand se imbraca, ei omit insa rugaciunile obi§nuite §i nu
fac decat sa sarute fiecare piesa de vejmant facand semnul crucii §i zicand
numai: „Domnului sa ne rugam”®^. La inceputul stihologiei catismei 18,
preotul ia o particica mai inainte sfmtita din chivot, o depune pe disc §i o
duce de pe altar la proscomidiar^*, unde pregatejte amestecul de vin §i
apa ca de obicei la proscomidie. Dupa care, tamaiaza discul §i-l acopera
nespunand decat; „Pentru rugaciunile sfintilor Parintilor no§tri...”®®.
Comentariul studit recomanda preotului sa recite atunci Psalmul
care in Liturghia euharistica trebuia rostit de catre savar^itor §i diacon in
timpul tamaierii dinainte de Intrarea Mare (Vohodul Mare)^”\
Sfintele Daruri fiind astfel pregatite, Vecemia se desfajoara dupa randuiala indicata pana la ectenia mare, unde ne-am oprit. Aceasta e urmata
de ectenia intreita, de rugaciunea in taina §i concedierea catehumenilor,
identice cu piesele corespunzatoare din Liturghia Sfantului loan Hrisostom. Incepand din miercurea Saptamanii a IV-a (chiar §i in zilele de
sambata §i duminica) se adauga un grup de rugaciuni asemanatoare pentru „cei ce se lumineaza” (photizomenoiY^^, uz preluat de la Sfanta Sofia,
unde, din lunea Saptamanii a IV-a, incepea retragerea celor ce urmau sa
fie botezali in Sambata Mare §i ultima lor cateheza'®^. Preotul se roaga
acum pentru „fratii no?tri ce se pregatesc pentru sfanta luminare §i pentru
mantuirea lor”, ca sa se „invredniceasca la vremea rdnduitd de baia na§terii din nou, de iertarea pacatelor §i de ve§mantul nestricaciunii”'°‘^.
Odata ce legatura lor nemijlocita cu Botezul a disparut, aceste rugaciuni
dobandesc o functie de punctare a timpului Postului Mare §i sugereaza
„atle|ilor infranarii” ca se apropie in curand de scopul lor, fiindca au
ajuns la jumatatea cursei lor.
Cele doua ectenii pentru credincio§i ce urmeaza au aceea^i forma ca §i
la Liturghia euharistica, dar rugaciunile in taina ale preotului sunt diferite.
In timp ce acolo el se ruga sa fie vrednic sa aduca jertfa fara de osanda §i
spre iertarea pacatelor credincio§ilor, aid cele doua rugaciuni sunt puse
in legatura nemijlocita cu Cuminecarea. Cea dintai dintre ele, de altfel,
are un stil foarte cvadragezimal: ea cere mai putin iertarea pacatelor, cat
curafirea de patimi, care sunt pacatul devenit „obi§nuinta”. De asemenea,
ea subliniaza semnificafia Cuminecarii ca susfinere a efortului de redresare §i restaurare duhovniceasca intreprins in timpul Postului Mare:
„Dumnezeule Cel mare §i laudat. Care prin moartea de viata facatoare
a Hristosului Tau, din stricaciune la nestricaciune ne-ai mutat, libereaza
toate simturile noastre din amorjirea patimilor punandu-le lor povatuitor
bun cugetul cel dinauntru; ochiul sa fie ferit de toata vederea vicleana
§i auzul nestrabatut de cuvinte de^arte, iar limba curata de vorbe necuviincioase. Curate§te buzele noastre, cu care Te laudam pe Tine Doamne;
fa ca mainile noastre sa fie ferite de faptele rele §i sa lucreze numai cele
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bine-placute Tie, toate madularele
harul Tau...”'“ .

gandurile noastre intarindu-le cu

Intrarea Mare (Vohodul Mare) are aceea§i forma ca §i la Liturghia
euharistica, dar semnificafia sa se modifica cu totul. Nu parga creafiei e
adusa acum la altar intr-o mi^care de concentrare, in care fiecare trebuie
sa se insereze pentru a se oferi simbolic jertfa pe sine insu§i, ci acum
se arata Trupul euharistic al lui Hristos Cel Inviat. Procesiunea Intrarii
reprezinta, prin urmare, o adevarata teofanie care anticipeaza „tainic” a
Doua Venire; ca atare, ea trebuie sa fie mai mareata decat Intrarea Mare
obi§nuita. Diaconul deschide u§ile §i tamaiaza altarul §i proscomidiarul
recitand impreuna cu preotul Psalmul
in timp ce corul canta prima
parte a imnului ce inlocuie§te heruvicul: „Acum puterile cere§ti impreuna
cu noi nevazut slujesc [adora, latreousin], ca iata intra imparatul slavei..
In timp ce de obicei preotul da diaconului discul pentru a fine el insu§i
potirul, aici el a§aza doar acoperamantul (aerul) pe umerii diaconului
care merge inaintea sa cadelnitand, tinand el insu§i discul cu mana dreapta
deasupra capului §i potirul cu mana stanga dedesubt'®’. Procesiunea se
face in tacere absoluta'®*, toata asistenfa fiind prostemata cu fata la pamant. Odata ce preotul reintra in sanctuar corul incheie imnul:
„Iata jertfa tainica savar§ita vine strajuita. Cu credinfa §i dragoste sa ne
apropiem, ca parta^i ai vietii ve§nice sa ne facem, Aliluia [de trei ori]”'®®.
Imnul se incheie cu intreitul „Aliluia” ce constituie originea imnului
Intrarii celei Mari, timp in care toti fac trei metanii"®. Ectenia mica §i
„cererile”, asemanatoare celor ce urmeaza anaforalei in Liturghia euha
ristica, vin indata dupa Intrare impreunS cu rugaciunea in taina mai lunga,
dar pe aceeaji tema ca rugaciunile ce preced „Tatal nostru” in Liturghia
Sfantului loan Hrisostom. Intr-adevar, partea ce corespunde anaforalei
euharistice fund de acum omisa, modificarea rugaciunilor preotului nu
mai e necesara.
Singura modificare notabila a randuielii obi§nuite pana la Cuminecare
are loc la inaljare. Preotul nu ridica atunci vSlul ce acoperS Sfintele Daruri, ci i§i introduce mana sa dedesubtul acestuia atingandu-L delicat"’ §i
spunand; „Cele mai inainte sfinjite sfinfilor!” Numai dup& aceasta ridicS
acoperamantul ?i purcede la frangerea, amestecarea"^ ?i Cuminecarea
celebranjilor §i a poporului ca de obicei. AceastS particularitate apare in
toate documentele §i evidenfiaza bine caracterul general al celebrarii Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite, unde totul trebuie sa fie invaluit ?i
inconjurat de mister” ^ De?i credincio§ii sunt pregatifi in vederea Cuminecarii, e potrivit sa li se sugereze ca Euharistia e o consecinta a Invierii
§i ca, a§adar, nu i se va putea da intreaga ei stralucire decat dupa Pa§te.
Aceste detalii au o mare importanta in psihologia Postului Mare, caci
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permit mentinerea unui echilibru subtil intre intristarea legata de timpul
postului §i bucuria Euharistiei.
Ultima particularitate a Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite e rugaciunea amvonului care difera de rugaciunea de mul^umire obi§nuita. Ea
joaca un rol hotarator in celebrare, fiindca precizeaza semnificajia Cuminecarii in Postul Mare. Aceasta este acordata acum de Biserica ca o
ingaduinfa, pentru a da credincio§ilor puterile duhovnice?ti necesare atingerii tintei alergarii lor; astfel, aceasta ultima rugaciune e un rezumat al
intregii spiritualitati a Triodului in cele doua dimensiimi majore ale sale:
lupta impotriva patimilor §i pregatirea in vederea Pa§telui:
„Stapane Atottiitorule, Cel ce cu infelepciune ai zidit toata faptura §i
pentru nespusa Ta purtare de grija §i multa bunatate a Ta ne-ai adus pe
noi intru aceste preacinstite zile spre curatirea sufletelor §i a trupurilor,
spre infranarea [enkrateia] pofitelor §i spre nadejdea Invierii; care in
patruzeci de zile ai dat in mana slujitorului Tau Moise tablele cele cu
dumnezeie§ti slove, da-ne §i noua, Bunule, lupta cea buna sa luptam,
calea postului sa o savar^im, credinta nedespai^ita sa o pazim, capetele
nevazufilor balauri sa le sfaramam, biruitori asupra pacatului sa ne
aratam §i fara osanda sa ajungem a ne inchina §i sfintei Invieri..
Concedierea
Dupa aceasta remarcabila rugaciune, Liturghia Darurilor mai inainte
sfintite se incheie cu o concediere {apolysis) comuna ultimei parti a Vecemiei fara Liturghia Darurilor mai inainte sfintite §i Liturghiei euharistice. „Fie numele Domnului binecuvantat.. §i Psalmul 33, care figureaza
in timpul obi§nuit in oficiul Tipica (Obednifa), tree in Postul Mare la
concedierea (apolysis) Vecemiei §i Liturghiei Darurilor mai inainte sfin
tite. In aceste trei cazuri, ele §i-au pastrat functia initiala de insodre a
distribuirii anafurei (antidoron)^^^, distribuire aflata la originea celebrarii
oficiului Tipica (Obednifa) in manastirile studite. La Liturghia Darurilor
mai inainte sfintite, preotul distribuie tuturor anafura in timp ce se recita
Psalmul 33, iar cei ce s-au cuminecat merg sa bea apa sfintita''®. De§i la
Vecemiile zilelor obi^nuite aceasta distribuire nu are loc, un substitut al
ei il gasim la Vecemia Mare a privegherilor, unde, in timpul Psalmului 33,
membrii comunitatii consuma painea, vinul §i untdelemnul binecuvantate
de preot la frangerea painii (artoklasia)'^^^.
La Vecemia fara Liturghia Damrilor mai inainte sfintite, aceasta con
cediere e precedata de o incheiere paralela celei a Utreniei. Cantarea
dreptului Simeon e urmata de „Sfinte Dumnezeule” §i mgdciunile lui
insofite de trei metanii §i un gmp de tropare fixe (care poate urea pana in
secolul V, fiindca le regasim in cultul copt” *) §i care cer mijlocirea sfin221

tilor m ordinea lor ierarhica. Cel dintai e adresat Maicii Domnului in
calitatea ei de culme a sfinteniei §i cea mai sigura mijlocire la Dumnezeu:
„Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucura-te...”. Acesta corespunde lui
„Ave Maria” in ritul latin se gase§te deja la sfar§itul Veeemiei cand se
celebreaza o priveghere, dar atunci e cantat singur de trei ori eu o foarte
mare solemnitate” ®. Urmeaza o rugaciune catre Sfantul loan Botezatorul: „Botezatorule al lui Hristos...”, „Slava...”, o rugaciune de mijlocire
catre apostoli §i catre toti sfinfii: „Rugaji-va pentru noi, Sfinjilor Apostoli
?i sfin|ii to ti...”, „§i acum ...” §i un tropar al Nascatoarei (theotokion):
„Sub milostivirea ta, scapam...”. Orice grup de tropare trebuie incheiat
printr-un tropar inchinat Nascatoarei de Dumnezeu, tropar care e in acela§i timp o marturisire dogmatica a Intruparii §i o cerere de mijlocire.
Astfel, troparele de incheiere a Veeemiei apar incadrate de doua mgaciuni inchinate Fecioarei dand astfel mgaciunii o forma ciclica. Ele sunt
cantate lent, cu strapungerea inimii, §i sunt insojite de metanii mari, ceea
ce le distinge de unicul tropar ce incheie Utrenia. Aceste mgaciuni dau
un fel de pregustare a ambiantei penitenfiale a Pavecernijei unde vom
regasi altele asemanatoare, in timp ce finalul Utreniei putea fi mai scurt,
fiindca avea loc la rasaritul soarelui §i inceputul zilei.
La Vecemie, ca §i la LFtrenie, ectenia fmala e inlocuita in zilele obi§nuite de „Doamne miluie^te” de 40 de ori, urmate de „Ceea ce e§ti mai
cinstita...” §i de binecuvantare, care apropie astfel oficiile liturgice mari
ale ciclului zilnic de cel al Ceasurilor’^”. Rugaciunea „Imparate ceresc,
pe bine-credincio§ii no§tri suverani (popor) ocrote§te-i (-1)...” e urmata,
ca la Utrenie, de rugaciunea Sfantului Efrem Sirul §i de repetarea lui
„Sfinte Dumnezeule” §i a mgaciunilor lui, la Vecemie adaugandu-se
mgaciunea „Preasfanta Treime, putere de-o-fiinta...” de la Tipica (Obedni|a) care se incheie cu o reminiscenja a Liturghiei euharistice:
„... Sloboze§te-ma de toata intinaciunea, lumineaza-mi mintea, ca in
toata vremea sa Te slavesc, sa-Ti cant §i sa Te inchin, sa rostesc:
«Unul sfant, Unul Domn, lisus Hristos, intr-un slava lui Dumnezeu
Tatal. Amin!»”'^'.
Aceasta mgaciune permite inlantuirea intr-un final comun a trei oficii
liturgice: Tipica (Obednita), Liturghia Darurilor mai inainte sfintite §i
Vecemia. Potrivit Typikon-uhxi Sfantului Sava, atunci cand Veeemiei sau
Liturghiei Damrilor mai inainte sfintite le urmeaza masa, dupa Psalmii 33
§i J44 se merge in procesiune spre pronaos, unde se canta stihira sfantului'^^, tropaml Nascatoarei §i incheierea obi^nuita a Veeemiei („Cuvine-se
cu adevarat...”, binecuvantare, mgaciunea Sfantului Vasile). Incepand
cu Duminica Lasatului de branza, duminied seara formularul e putin
simplificat: nu se roste§te decat o singura data rugaciunea Sfantului
Efrem cu numai trei metanii mari, dupa care se trece direct la ultima parte
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a coticedierii obi§nuite: „Slava Tie, Hristoase Dumnezeule, nadejdea
noastra, slava
Aceasta simplificare a concedierii, ca §i suprimarea psalmodiei variabile la Vecemia de duminica §i u§oara intarziere
in trezire lunea dimineata vin din aceea^i preocupare de a asigura o
„mangaiere” dupa odihna privegherii duminicale.
Concedierea Vecemiei e, a§adar, mai complexa decat cea a Utreniei,
fiindca reune§te in fapt mai multe tipuri de concediere de origini diferite.
Dar tocmai aceasta complexitate dobande§te o functie pertinenta in spiritualitatea oficiilor zilnice. Dat fiind ca in Postul Mare Vecemia incheie
ziua liturgica, o solemnizare mai mare a concedierii ei vine sa puna in
relief faptul ca dupa acest oficiu vesperal se trece la un nou ciclu, care e
totodata o etapa noua pe calea ce duce spre Saptamana Mare.

Oficiul Vecemiei din Postul Mare i§i pastreaza semnificafia §i funcfia
sa obi§nuita in cadml zilei liturgice, dar e considerabil imboga|:it atunci
cand se celebreaza unit cu Liturghia Damrilor mai inainte sfin^ite. Cele
doua dimensiuni obi^nuite ale oficiului vesperal: pocainfa de la sfar§itul
zilei §i tema luminii de seara, icoana a lui Hristos, Lumina ve§nica, sunt
atunci adaptate oficiului Cuminecarii. Transformandu-se dintr-un simplu
oficiu de Cuminecare privata intr-o „Liturghie” extrem de solemnizata,
acesta permite credincio§ilor sa se cuminece in zilele de post fara a suprima insa cu totul atmosfera penitentiala proprie Postului Mare. Valoarea
eshatologica a Euharistiei se restrange, a§adar, atunci pu|in in favoarea
aspectului ei de „pregatire” §i sus|inere a efortului ascetic.

II.B.5.5

Pavecemita Mare

Originile Paveceraitei
Dupa masa de seara prin care se mpe postul zilnic, monahii se reunesc
in biserica pentra Pavecemita Mare (apodeipnon) care incheie cursul
liturgic zilnic §i reprezinta primul dintre cele trei oficii nocturne {apo
deipnon, mesonyktikon, orthros prima parte). Pentm ca Vecemia, care
odinioara avea loc la apusul soarelui, a fost deplasata pufin mai inainte
din motivele mentionate’, a trebuit instituit un alt oficiu liturgic care sa
poata umple locul lasat liber §i sa permita incheierea zilei liturgice nu cu
masa, ci cu mgaciunea. Pavecemita are o origine monahala comparabila
celei a oficiului Ceasului P neinscriindu-se, a^adar, in mod specific in
ciclul solaP. Caracteml ei este mai degraba cel al unei mgaciuni care
cere de la Dumnezeu iertarea pacatelor savar§ite in timpul zilei §i ajutoml
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Sau pentru noaptea ce se apropie. Originea ei sta probabil in rugaciunea
ce trebuie sa o faca orice cre§tin in privat inainte de a se culca"*. Principalele etape ale formarii ei pot fi sehitate in timpul secolului IV in documentele succesive ce atesta practica liturgica a monahilor
laicilor ce
vietuiau sub indrumarea Sfantului Vasile cel Mare^. Transformandu-se
dintr-o rugaciune privata intr-un oficiu monahal, aceasta rugaciune de la
inceputul noptii a asimilat elemente preluate din cele doua parfi ale ciclului cotidian, a caror limita o constituie. Din Vecemie a preluat tema mulpimirii pentru ziua scursa, iar din Miezonoptica imitarea veghii ingerilor.
Sfintind astfel punctul critic al trecerii de la zi la noapte, Pavecemita
ingaduie credincio^ilor sa se adapteze conditiilor spiritualitafii nocturne.
In timpul Postului Mare, oficiul Pavecemitei e supus unei modificari
considerabile. De luni seara pana joi seara, in fiecare din saptamanile
postului ?i in primele trei zile ale Saptamanii Patimilor, se celebreaza
Pavecemita Mare, in timp ce in zilele de vineri, sambata ?i duminica seara,
ca §i in restul anului, se roste§te Pavecemifa Mica®. §i aici, aceasta caracteristica proprie Postului Mare nu e in realitate decat supravietuirea
vechiului mod de celebrare zilnica a oficiului Pavecemitei. Intr-adevar,
Pavecemita Mica e o prescurtare a Pavecemitei Mari (care insa era mai
simpla decat astazi), prescurtare apamta in secolul XIII^. Pavecemita
Mare a ramas numai in Postal Mare dobandind prin acest fapt o semnificatie noua conforma spiritualitatii proprii acestui timp de post. E un ofi
ciu mult mai lung §i mai solemn decat Pavecemita Mica, care, de altfel,
se regase§te inserata in ea. In fapt, Pavecemifa Mare e alcatuita din trei
oflcii distincte inlantuite prin repetarea refrenului de invitafie obi^nuit:
„Veniti, sa cadem §i sa ne inchinam...”. El apare astfel drept cel mai bun
exemplu al celor doua caracteristici pe care le-am atribuit reprezentarii
timpului in slujbele Postului Mare; lungimea §i repetitia.
Pavecem ita §i m gaciunea neincetata
Dupa savar^irea Pavecemitei Mari pe care o descrie, Typikon-vX Sfan
tului Sava prescrie monahilor sa se retraga in chiliile lor pentm a ramane
aici in isihie §i a rosti mgaciuni private, al caror numar variaza de la un
manuscris la altul*. O redactie din secolul XII precizeaza ca monahii tre
buie sa se retraga atunci in chilii pentm „a lupta, fiecare dupa puterile ?i
voia sa, ca sa afle mila in ziua Judecatii, cand Judecatoml Cel drept §i
milostiv va rasplati fiecamia dupa faptele lui”^. La monahi, a§adar, Pave
cemita marcheaza mai putin momentul odihnei cat inceputul privegherii
nocturne personate, in timpul careia se silesc sa lupte impotriva somnului
prin mijloace corespunzatoare inaintarii lor duhovnicejti: lucml manual,
metanii, psalmi sau mgaciune curata'®.
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Prin insu§i caracterul sau pa§nic §i tacut, noaptea e momentul privilegiat
al rugaciunii", de aceea rugaciunea de noapte e recomandata calduros
tuturor cre§tinilor:
„Noaptea n-a fost facuta ca s-o petrecem toata m somn in lenevie [...].
Ridica-te §i prive§te corul stelelor, tacerea adanca, marea lini§te [hesychia], Admira Economia Stapanului tau. Sufletul e atunci mai curat, mai
u§or, mai subtire, mai aerian §i mai degajat. Intunecimea §i tacerea
adanca sunt potrivite pentru a ne indemna spre strapungerea inimii.
Daca prive§ti spre cerul acoperit de stele ca de zeci de mii de ochi,
te vei bucura de tot felul de desfatari, facandu-ti nemijlocit o idee despre
Creatorul tau [...]. Plecati-va genunchii, plangeti, rugati pe Stapanul
sa se milostiveasca de voi! Caci El se lasa induplecat mai degraba de
mgaciunile de noapte, atunci cand faci din vremea odihnei vreme de
tanguiri...”'^.
Privegherile §i lupta impotriva somnului sunt nevoinfele ascetice cele
mai caracteristice ale monahului. Ele urmaresc sa osteneasca §i sa epuizeze trupul'^, pentru a-i stapani poftele §i a le supune ratiunii:
„Spunea avva Daniel despre avva Arsenie ca toata noaptea petrecea
priveghind §i cand voia sa doarma dimineata pentru nevoia firii, zicea
somnului: «Vino, rob rau». §i atipea pu|in §ezand, §i indata se scula’,1 4
Privegherea dezleaga inlantuirea mintii de lucrurile sensibile, „arde
patimile”'^, curate§te mintea’^, o fixeaza in rugaciune §i meditatie'^ §i o
face luminoasa astfel incat, cufundata in rugaciunea necontenita, sa poata
face inca de aici experienta vietii ve§nice. Somnul e o imagine a mortii'^,
?i astfel, biruinfa asupra lui prin priveghere §i rugaciune inseamna o anticipare a invierii universale*^ §i o inaltare pana la starea ingerilor care
sunt „veghetori” prin fire^°. Placerea somnului, ca §i cea a hranei, e semnul supunerii omului cazut poftelor ?i purtarilor sale irationale. Astfel,
calea restaurarii in starea „potrivit firii” {kata physin) trebuie sa treaca nu
numai prin infranare §i post, dar §i prin privegheri §i exercitiile ascetice
asociate lor. Posturile §i privegherile se intregesc, a§adar, reciproc in lupta
impotriva patimilor^'. Ele constituie temeiul „faptuirii”^^ §i trebuie savar?ite impreuna inca de la inceputul vietii ascetice^^. In timpul perioadelor,
cum este Postul Mare in care abstinenfa obi^nuita se intensified, ne este
mai u§or sa priveghem mai mult, fiindca trupul nu e impovarat de alimente^"*. Atunci trebuie sa luptam impotriva somnului trezindu-ne mai
devreme, a§a cum s-a vazut, §i culcandu-ne mai tarziu, pentru a nu „compensa infranarea de la hrana cu mulfimea somnului” §i a nu ne randui
printre cei „lipsi|i de minte”, despre care vorbe§te loan Scararul^^. De
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aceea, in Postul Mare Pavecemita e considerabil mai lunga decat de obicei §i sugereaza continuarea rugaciunii in chilie, fara a-i fixa insa o limita
de timp.
Putem distinge doua feluri de privegheri in traditia monahala. Avem
mai intai privegherile festive de toata noaptea practicate de multa vreme
la lerusalim^^, in Egipt^^ §i in intreaga lume cre§tina, in fiecare zi sau cu
ocazia marilor praznice, §i care imita „privegherea privegherilor”: privegherea pascala. Sfantul Sava cel Sfintit a instituit in manastirea sa practica acestor privegheri de toata noaptea duminicale §i festive , care aveau
sa devina trasatura specifics a oficiului monastic Palestinian^^. Typikon-vX
sau tiparit are un capital intreg care enumera zilele in care trebuie cele
brate acestea: in toate duminicile de peste an §i de marile praznice ale
Domnului, ale Maicii sale §i ale sfintilor, ceea ce alcatuie§te un total de
68 de privegheri. Dupa bunul sau plac, intai-statatorul poate adauga aici
celebrarile hramurilor manastirii sau ale unor sfinti locali^“. Aceste prive
gheri festive sunt celebrate cu mare solemnitate in biserica de intreaga
comunitate §i evidentiaza in chip stralucit dimensiunea teofanica ?i anticipatoare a ve^niciei proprie cultului. Dar ele sunt, §i trebuie sa fie neaparat completate de privegherile „ascetice”, despre care tocmai am vorbit,
§i care reprezinta aspectul de „pregatire”. Privegherea ascetica trebuie
savar§ita de unul singur in chilie, fara sa fie necesara legarea ei de ciclul
sarbatorilor. Ea este o lupta impotriva puterilor irafionale ale sufletului,
impotriva ispitelor §i impra§tierilor, trebuind sa fie insotita de rugaciune,
de citire §i de alte nevointe, dar mai cu seama de rabdare^'. Sfantul
Grigorie Sinaitul distinge trei trepte in aceasta priveghere ascetica: cea a
incepatorilor, care dorm jumatate din noapte §i privegheaza cealalta jumatate; cea a celor inaintati care incep noaptea printr-o ora sau doua de
rugaciune, dorm patru ore §i privegheaza restul celor §ase ore pana la ziua;
?i, in fine, cea a celor desavar§iti care raman toata noaptea in priveghere^^.
Nu toti pot, a§adar, atinge treapta Sfintilor Antonie, Arsenie sau Sava, §i
ca atare trebuie sa se piece in fata necesitatilor firii^^ dar biruin|a asupra
tiraniei somnului ramane totu§i idealul fiecaruia. Rugaciunea recitata la
sfar^itul Pavecemitei M id §i Mari, atribuita lui Antioh de la Sfantul
Sava^"*, atesta acest ideal al rugaciunii neincetate. Dupa ce se roaga ca sa
dobandim „somn lini^tif’, ferit de patimi §i de „sagetile aprinse ale celui
rau” §i pentru a ne „scula la ceasul rugaciunii intariti intru poruncile Tale”,
ea adauga: „Cuvantare de slava Ta
toata noaptea ne daruie§te, ca sa
cantam §i sa binecuvantam §i sa slavim preacinstitul §i preaincuviintatul
Tau num e...”^^. Acest apel la doxologie perpetua presupune ramanerea
in priveghere, ceea ce pare sa contrazica „somnul lini§tit”; dar acesta
poate fi totu$i impacat cu slabiciunile firii. Rugaciunea Sfantului Vasile
cel Mare, de la sfar^itul prime! parti a Pavecemifei Mari, indica limpede
solutia acestei dificultati:
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„Patmnde cu frica Ta trupurile noastre §i omoara madularele noastre
cele pamante§ti, ca §i intru lini§tea somnului sa ne luminam cu privirea
lajudecatile Tale...”^®.
Pentru a atinge rugaciunea neincetata, nu este, a§adar, necesar sa nu
dormim deloc, important e sa ajungem sa ne stapanim trupul printr-o
asceza moderata: sa-i dam mtotdeauna mai pupn decat cer nevoile
§i sa ne curatim sufletul prin frica de Dumnezeu §i de Judecata. Oficiul
Pavecemifei Mari realizeaza aceasta dubla fimctie grade atmosferei sale
pline de cainta §i de strapungere, care da tonalitatea ei rugaciunii din chilie
ce trebuie sa-i urmeze.

Apodeipnon

Pannychis

in oficiul asmatikos de la Sfanta Sofia, care era adaptat posibilitatilor
mirenilor, singura priveghere de toata noaptea completa era cea din
noaptea Pa^telui; dar, dupa Vecemie, in Saptamana 1 a Postului Mare, in
vinerea Saptamanii a V-a §i in primele trei zile ale Saptamanii Patimilor,
in locul Pavecemitei se celebra oficiul solemn §i extrem de popular numit
Pannychis^^. El cuprindea trei antifoane psalmice cu ectenii, rugaciuni §i
tropare^®. In timpul primul antifon, patriarhul facea el insu§i o tamaiere
mare a intregii biserici §i a poporului'*”, dupa care urma Psalmul 50, prochimenul obi^nuit al evangheliei {Psalm 150, 6 §i 1), o lectura din evanghelie, troparul „Firea netrupeasca a heruvimilor...” (pe care le gasim in
prima parte a Pavecemitei Mari), „Doamne miluie§te” de 40 de ori, o
mgaciune de plecare a capului §i concedierea. Acest oficiu a fost supus
la numeroase variatii, asupra carora nu e nevoie sa revenim aici ; sa
notam numai ca manuscrisul Dresda A 104 (secolul XI), care ne-a lasat
aceasta descriere, prevedea o Pannychis in sambata Sfantului Teodor §i
in vinerea Saptamanii a V-a, cand oficiul Pannychis era urmat de cantarea condacului Aeatistului §i de o proeesiune, la sfar§itul careia se revenea in biserica pentru a canta Utrenia §i a incheia aceasta priveghere
(agrypnia) completa exceptionala"'^. Alte documente atesta adaugarea
treptata la acest oficiu de tip catedral a canonului poetic al lui Iosif (de
origine monahala §i palestiniana), astfel ca privegherea Aeatistului a fost
probabil mijlocul prin care acest canon s-a impus in cele din urma la
Constantinopol'*^.
Dat fiind marele sau prestigiu in Bizanf, oficiul Pannychis a devenit
sinonim cu timpul Postului Mare, fiind adaptat pentm aceasta perioada in
manastiri incepand din secolul
Dar el nu mai avea aproape nimic de-a
face cu oficiul de la Sfanta Sofia, din care s-au retinut numai numele,
lectura din Evanghelie §i canonul. Intr-un Tiiod din secolul XI de la Sinai,
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oficiul monahal al acestei Pannychis se gase§te in urma unei Pavecemite
destul de asemanatoare primei parti a Pavecemifei Mari actuale §i cuprinde Psalmul 142 (din partea a treia a Pavecemifei actuale), Isaia 26, 2
cu tropare (ca la Utrenie), un canon, o evanghelie, Psalmul 50, tropar,
ectenie, mgaciune, concediere'*^. Acest document marcheaza limpede
absorbfia privegherii din Postul Mare a oficiului asmatikos in oficiul
monahal §i o etapa decisiva in constituirea Pavecemifei Mari.
In manastirile studite, aceasta noua Pannychis a fost mai intai folosita
ca un oficiu excepfional, apoi, cel pufin in lavra Sfantului Atanasie §i la
Evergetis, s-a sfar§it prin a fi celebrata in toate serile de peste an dupa
Vecemie sau dupa Pavecemifa (cand aceasta era celebrata in biserica)
fara a se confunda insa cu ea^^. In timpul obi§nuit, la Evergetis, oficiul
Pannychis nu cuprindea decat reifenul de invitafie obi§nuit, Psalmul 50,
un canon, doxologia, „Sfmte Dumnezeule”, trei metanii, mgaciunea de
Vecemie §i concediere"'’. Dar in timpul Postului Mare aceasta Pannychis,
redusa numai la Psalmul 50 canon, a fost legata de Pavecemifa alcatuita,
ca in Triodul de la Sinai, din Hexapsalm, Isaia 8 sq (identic cu randuiala
actuala), o mgaciune, Psalmul 50, canonul de la Pannychis (3 tropare
catanictice §i 3 ale Maicii Domnului) §i doxologia mica''*. La aceasta se
adauga, in locul in care se inlanfuie astazi parfile distincte ale Pavecemi
fei, un oficiu de mijlocire pentm cei apropiafi §i defimcfi (cu mgaciunea
lui Manase). Elemente specifice ale acestei Pannychis monahale se regasesc in partea a doua §i a treia a Pavecemifei Mari actuale. In partea a
doua avem: Psalmul 50, mgaciunea lui Manase din oficiul de mijlocire,
„Sfinte Dumnezeule”, troparele de strapungere a inimii ce serveau drept
refren antifoanelor vechii Pannychis de la Marea Biserica, repetifia
„Doamne miluie^te” de 40 de ori care fine locul ecteniei ca §i la Ceasuri.
In partea a treia avem: Psalmul 142, doxologia, canonul, „Sfinte Dumne
zeule”. Lectura din Evanghelie, care a dispamt din randuiala monahala,
ramane prescrisa in typikon-u\ catedral actual in Saptamana I a Postului
Mare, la sfar§itul parfii a treia a Pavecemifei Mari, iar aceste pericope
raman indicate la locul lor in Evangheliarele liturgice.
Typikon-u\ Sfantului Sava §i Triodul-Penticostar au pastrat numele de
Pannychis pentru a desemna oficiul de mijlocire care preceda cele doua
„Sambete ale Morfilor”: sambata dinaintea Duminicii Lasatului de came
§i sambata dinainte de Cincizecime''’.
Putem constata, a§adar, ca din acest stralucit oficiu al Marii Biserici
nu ramane mare lucm in oficiul monahal, dar, fiind asimilat de acesta din
pricina prestigiului sau, el a participat in mod extrem de direct la consti
tuirea Pavecemifei Mari din Postul Mare. Numai prima parte a Pavecernifei n-a fost supusa influenfei oficiului Pannychis, fiindca ea reprezinta
nucleul coerent cel mai vechi. Ansamblul format din cantarea din Isaia 8
cu refrenul „Cu noi este Dumnezeu...”, imnul treimic „Firea netmpeas228

ca...”, troparele de strapungere a inimii din zilele de marfi §i de joi §i
rugaciunea lui Antioh (deplasata in partea a treia) figureaza deja in „rugaciunea somnului” din ritualul copt, ceea ce ne ingaduie sa datam originea
ei inainte de secolul
Prezenta unui Hexapsalm in jurul Psalmului 90 comun tuturor oficiilor
Pavecemi|ei^' rezulta in chip vadit din dorinfa de a inalta Pavecemita la
rangul unui oficiu mare §i de a o face astfel sa apara simetrica Utreniei.
In Typikon-u\ Sfantului Nicolae din Casole, Pavecemifa avea tot anul o
astfel de structura imitata dupa cea a Utreniei: Hexapsalm, cantarea lui
Isaia, Psalmul 50, canonul {Psalmul 118 in postul Sfmtilor Apostoli),
doxologie, „Sfmte Dumnezeule”^^. Aceasta analogie cu Utrenia dobande§te in Postul Mare o alura extrem de particular^, dat fiind ca ea i§i gase§te locul in sanul unui oficiu in care repetitia joaca un mare rol §i care
reia de trei ori structura comuna: refren de invitatie, psalmodie, tropare,
rugaciuni, ca §i cum nu s-ar mai putea opri. Pe langa explicafiile mai
sus-mentionate, in aceasta agregare a trei oficii liturgice putem vedea
rezultatul posibil al influenfei celor 12 oficii liturgice zilnice din ruga
ciunea monahilor „neadormi|i” (akoimetoif^. S-ar fi regrupat astfel intr-o
unica celebrare trei „Ceasuri” pentru a sugera ca rugaciunea ar trebui de
fapt sa se prelungeasca toata noaptea, fie in mod continuu ca la batranii
Egiptului, fie la intervale regulate ca in oficiul „neadormitilor”^‘^. Pavecemiia Mare apare atunci ca o masura de ingaduinfa fata de cei ce nu pot
sa privegheze §i ca un fel de compromis intre rugaciunea liturgica comunitara, extinsa astfel virtual la toata noaptea, §i rugaciunea privata ce se
va putea prelungi dupa puterile §i vointa fiecaruia.
Savar§irea Pavecemitei Mari
La inceputul descrierii Pavecemifei Mari din Postul Mare, Typikon-ul
Sfantului Sava precizeaza ca adopta obiceiul „chinoviilor” Palestinei care
0 celebreaza in biserica, pentru ca la Lavra Sfantului Sava acest oficiu
era rostit intotdeauna in chilie, confundandu-se prin urmare cu „canonul”
de rugaciune personala^^. Ca §i pentru Ceasuri, aceasta modificare a randuielii obi§nuite, §i faptul de a o canta §i nu de a o recita fac din Pave
cemita Mare un oficiu solemn la care participa toti. In mod normal, el
este celebrat exact la apusul soarelui (ceasul al 12-lea din zi)^® §i e anun|ata de 12 lovituri in toaca. To|i intra atunci in biserica dupa prescripfiile
obi§nuite §i se a§aza o clipa inainte ca preotul sa rosteasca binecuvantarea
incepatoare. lata planul acestui oficiu:
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Partea I
- Rugaciunile incepatoare
3 metanii
- „Veni|i sa cadem §i sa ne i nchi nam. .
3
metanii
- Hexapsalm {Ps 4, 6, 12, 24, 30, 90)
2 x3 metanii
- „Cu noi este Dumnezeu..
- 3 tropare citite
- „Firea cea fara trup a heruvimilor.. = imn treimic gl 2
- Simbolul credin)ei
- Invocarea sfintilor gl 2
16 metanii
- „Sfinte Dumnezeule”, rugaciunile incepatoare
fara metanii
- Tropare - Lu ?i Mi sau Ma §i Jo
r - 40 „Doamne miluie§te” + „Ceea ce e§ti mai cinstita..
- Rugaciuni < - Preotul: „Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor no§tri”
1^- Rugaciunea Sfantului Vasile
Partea a Il-a
■„Veni)i sa cadem ?i sa ne i nchi nam. .
3
metanii
■Psalmodie {Ps 50, 101)
- Rugaciunea lui Manase
- „Sfinte Dumnezeule”, rugaciunile incepatoare
3 metanii
- Troparele catanictice (de umilinta):
f - 40 „Doamne miluie^te” + „Ceea ce ejti mai cinstita...”
•Rugaciuni < - Preotul: „Pentru rugaciunile Sfmfilor Parinfilor no^tri”
L- Rugaeiunea Sfantului Mardarie
Partea a Ill-a
■„Veni)i sa cadem §i sa ne inchinam...”
3 metanii
- Psalmodie {Ps 69, 142)
■Doxologia mica
■Canon (din Minei sau al Maicii Domnului)
■„Sfinte Dumnezeule”, rugaciunile incepatoare
3 metanii
- „Doamne al puterilor...” ?i Ps 150
( - 4 0 „Doamne miluie§te”
- „Cel ce in toata vremea...”
- 3 „Doamne miluiejte” + „Ceea ce e$ti mai cinstita...”
- Preotul: Binecuvantare
- Rugaciunea Sfantului Efrem
15/16 metanii
- Rugaciuni
- „Sfmte Dumnezeule”, rugaciunile incepatoare
- Rugaciunea lui Pavel Evergetul: „Nepatata, neintinata”
- Rugaciunea lui Antioh Pandectul: „§i ne da noua, Stapane...”
- „Preaslavita pururea Fecioara, binecuvantata...”
- „Nadejdea mea este Tatal...”
V- „Toata nadejdea noastra...”
• Concediere
- lertarea reciproca
■Rugaciimi litanice: „Slabe§te, lasa, iarta...”
- „Pentru rugaciunile Sfmfilor Parinfilor no^tri...”
230

Caracterul Pavecemitei e in esenta unul penitential. Dupa Sfantul Simeon
al Tesalonicului, ea se compune „din psalmi, rugaciuni de strapungere §i
marturisire, din cereri de iertare §i ispa§ire §i pentru ca sa petrecem noaptea in pace”^^. Astfel, psalmii Hexapsalmului an fost ale§i anume in acest
sens: sa evidentiem indeosebi Psalmul 6, al carui eomentariu facut de
Anastasie Sinaitul se cite^te in joia Saptamanii Lasatului de branza^*, §i
care este unul din psalmii ce exprima cel mai bine legatura dintre cainfa
§i lacrimi: „In fiecare noapte patul meu voi scalda, cu lacrimile mele a^ternutul meu voi uda” {Ps 6, 7). Ceilalti psalmi (4, 12, 24, 30), cu exceptia
Psalmului 90 clasic pentru Pavecemite, evoca omul asaltat de vrajma^ii
sai §i de patimile sale la apropierea noptii, dar care nu deznadajduie§te
insa de mila lui Dumnezeu: „Cand Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul
dreptatii mele!” {Ps 4, 2), „Cauta, auzi-ma Doamne, Dumnezeul meu,
lumineaza ochii mei, ca nu cumva sa adorm intru m oarte...” {Ps 12, 4
repetat la sfar§itul primului grup de trei psalmi), „Cauta spre mine §i ma
miluie§te, ca parasit §i sarac sunt eu” {Ps 24, 16),
miluie§te-ma,
Doamne, cand ma necajesc” {Ps 30, 10).
Ace§ti psalmi inca §i mai penitentiali decat cei de la Utrenie sunt
urmati, ca §i la slujba de dimineata cu „Aliluia”, de o cantare extrasa din
cartea prorocului Isaia, care ii da credinciosului confirmarea nadejdii
mantuirii sale, vestind Intruparea. Primul cor canta cu glas inalt: „Cu noi
este Dumnezeu, intelegeti neamuri §i va plecati, caci cu noi este Dumne
zeu!” {Is 8, 10. 9), verset repetat apoi de cel de-al doilea cor. Dupa care,
cele doua coruri altemeaza o selectie din versetele cele mai semnificative
ale capitolelor 8 ?i 9 din cartea profetului Isaia impreuna cu refrenul: „Cu
noi este Dumnezeu...”. Aceasta cantare mesianica a lui Isaia, cantata pe
un ton putemic, se inscrie in ciclul zilnic ca o pregatire in vederea realizarii mantuirii celebrata in toate zilele de sarbatoare la locul corespunzator
din Utrenie prin cantarea „Dumnezeu este Domnul §i S-a aratat noua...”
{Ps 117, 27). Evocarea prorociei privitoare la Emanuel in timpul slujbei
noptii ne pregate§te, a?adar, de vestirea invierii in zori. Dupa „Slava” §i
„§i acum”, cele doua coruri canta impreuna cu glas mai inalt refrenul §i
versetul initial pentru a incheia aceasta piesa. Plorologion-ul indica apoi
trei tropare de multumire pentru sfar§itul zilei adresate, ca §i „Sfinte
Dumnezeule”, flecareia din Persoanele Sfmtei Treimi: „Ziua trecand,
multumesc Tie, Doamne (Stapane, Sfmte)...”. Aceste tropare nu sunt
indicate in typikon, care prevede legarea cantarii lui Isaia direct de imnul
treimic, ceea ce pare de altfel mai coerent, fiindca atunci cantarea nu este
intrerupta de o recitare iar de la tema mesianica a lui Isaia se trece direct
la tema trinitara §i angelica. Imnul „Firea netrupeasca a heruvimilor cu
cantari fara incetare pe Tine Te slave^te...” se regase^te in oficiul de seara^^ din ritualul copt §i in oficiul Pannychis al Marii Biserici. El da Pave
cemitei Mari adevarata ei dimensiune de slujba de noapte asemanatoare
231

Miezonopticii §i primei parti a Utreniei. Lauda neincetata a ingerilor, care
nu cunosc multiplicitatea §i altemanta zilei §i a noptii, e adresata celor Trei
Persoane impreuna-ve§nice ale Treimii; oamenii se pot asocia ei ziua §i
noaptea, daca Maica Domnului sfintii „mijlocesc necontenit” pentru ei.
„Ca izbavindu-ne de in§elaciunea celui rau, sa cantam cantarea ingereasca: «Sfant! Sfant! Sfant! De trei o sfant, Doamne, miluie§te-ne pe
noi
Aceasta prima parte a oficiului Pavecemifei evidentiaza un progres
extrem de sugestiv: in timp ce la Miezonoptica §i la „Aliluia” tema unirii
cu ingerii in doxologia Treimii e introdusa fara tranzitie, aici ea este
rezultatul unui adevarat moment dramatic. Credinciosul incepe prin a-§i
marturisi pacatul §i a se identifica cu drepfii Vechiului Legamant care nu
puteau nadajdui decat in chip nedeslu?it in ajutorul lui Dumnezeu. Apoi,
prin cantarea lui Isaia el ia cuno§tinta de marea profetie mesianica, nadejdea sa devine certitudinea innoirii in el a Intruparii §i a biruintei impotriva vrajma^ilor realizata de Hristos. In fine, dat fiind ca prin Hristos
oamenii au fost inifiafi in cunoa§terea Treimii, el ajunge, sustinut de
rugaciunile sfinfilor, sa se uneasca cu doxologia trinitara §i perpetua a
ingerilor, recitarea Simbolului de credinta nefiind in defmitiv decat dezvoltarea acestei doxologii. Marturisirea credintei recitata dupa imnul in
gerilor nu apare aici la inceputul vietii duhovnice$ti, ci mai degraba ca
implinirea ei ultima in cunoa§terea intima a tainelor pe care o desemneaza.
Acest inceput al oficiului Pavecemitei e, a§adar, un rezumat al intregii
viefi duhovnice§ti, dar el nu este exclusiv, §i in continuare Pavecemita va
dezvolta §i alte puncte de vedere.
Cele doua coruri altemeaza apoi cantarea unor scurte rugaciuni de
mijlocire adresate Maicii Domnului §i sfinfilor in ordine ierarhica. Aceste
rugaciuni sunt cantate fiecare de doua ori (prima de trei ori), astfel ca
atunci cand un cor canta, celalalt face o metanie, ca la „Sa se indrepteze”
de la Liturghia Darurilor mai inainte sfintite. Ele seamana destul de mult
cu troparele care incheie Vecernia iar, in epoca Sfantului Simeon al
Tesalonicului apareau §i la Vecernia Mica, fiind, a§adar, recitate in toate
zilele®'. Rugaciunii nocturne ii este deosebit de necesara cererea ajutorului rugaciunilor mijlocitorilor celor mai putemici, fiindca atunci riscurile
de impra§tiere §i pacatuire sunt mai mari. Pe de alta parte, laitmotivul
fiecarei cereri: „Roaga-te (rugati-va) pentru noi pacato§ii”, legat de metanii, reprezinta unul din elemente cele mai caracteristice ale rugaciunii
staruitoare §i ale participarii trupului la slujbele Postului Mare. Aceasta
serie de invocari se termina prin cantarea rugaciunii vame§ului: „Dumnezeule, milostiv fii noua pacato^ilor §i ne miluie§te” de catre cele doua
coruri reunite, cu trei metanii, ca §i la sfar§itul lui „Sa se indrepteze”.
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Troparele care urmeaza rugaciunilor de la „Sfinte Dumnezeule” sunt
compuse din doua serii; prima pentru zilele de luni, iar cea de-a doua
pentru zilele de marti §i joi. Amandoua au aproape aceea§i tema: cererea
de ajutor in timpul noptii. Dar cea de-a doua serie, mult mai veche,
fiindca se regase§te ?i in oficiul copt*^, e in acela§i timp mai lunga §i mai
bogata. Primul tropar din zilele de marti §i de joi e consacrat temei somnului: acesta e momentul in care omul este cel mai slab pentru a rezista
demonilor care nu dorm, §i de aceea are nevoie indeosebi de ajutorul lui
Dumnezeu^^. Dupa un verset din Psalmul 118, se canta al doilea tropar
care e o evocare a judecatii:
Ce judecata va fi pentru mine, cel zamislit in pacate? Cine-mi va
stinge vapaia, cine-mi \ a lumina intunericul? Afara de nu ma vei milui
Tu, Doamne, ca un iuhitor de oameni”^'*.
Troparul de la „Slava” e o evocare a exemplului desfranatei din Evanghelie §i un indemn la priveghere, cu numeroase paralele din imnografia
Triodului. Potrivit Psalmilor 6 §i 101, recitati in a doua parte a Pavecerni|ei, noaptea e momentul privilegiat pentru a varsa lacrimile strapungerii
inimii: semn distinctiv al pocaintei autentice.
„Lacrimi da-mi mie, Dumnezeule, ca oarecand femeii celei pacatoase
§i ma invrednice^te sa ud picioarele Tale, care din calea ratacirii m-au
izbavit. §i sa aduc Tie miros de buna-mireasma viata curata, intru
pocainja agonisita; ca sa aud §i eu glasul Tau dorit: «Credinta ta te-a
mantuit, mergi in pace!»”^^.
Ultimul tropar e adresat Maicii Domnului, pentru ca sa fim imbracaji in
„plato?a” ocrotirii ei impotriva vrajma§ilor ce lucreaza in timpul nopfii,
imagine a pacatului^®.
Ca §i la Ceasuri, aceasta prima parte a Pavecemijei Mari se incheie cu
un grup de rugaciuni. Rugaciunea „Cel ce in toata vremea...” nu e insa
recitata decat la sfar§itul partii a treia, caci in mod logic aceasta nu poate
fi repetata decat o singura data pentru un grup de oficii. Dupa Typikon-u\
Sfantului Sava, rugaciunea Sfantului Vasile, care o dezvolta, a§a cum am
vazut, pe cea a lui Antioh, trebuie citita de preot^’. Incepand cu o aluzie
la Psalmul 90 (versetele 5-6), ea se refera la privegherea noctuma sau
strapungerea inimii, la aducere-aminte de Judecata, la frica de Dumnezeu
§i stapanirea trupului dobandita prin asceza, ce apar drept conditiile necesare pentru a petrece o noapte fara ispite. A§a cum atesta unele documente mentionate mai sus, locul acestei rugaciuni ne face sa presupunem
ca Pavecemita se incheia probabil odinioara dupa prima sa parte. Partea
a doua nu continua temele acestei mgaciuni, ci, din contra, revine inapoi
reluand tema cainfei {Psalmul 50) ?i a plansului legat de nadejdea mantuirii {Psalm 101). Aceasta reluare, ca §i celelalte repetijii constatate in
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oficiile liturgice, nu este totu§i redundanta. Ea evoca mai degraba un alt
mod de reflectie decat logica discursului: ragaciunea, cainta §i „cugetul
smerit” nu opereaza in linie dreapta, de la un concept la altul, ci in mod
circular, revenind mereu asupra acelora?i teme pentru a le adanci. Aceasta
este functia acestor trei oficii succesive care de altfel au o lungime
extrem de inegala. Aceasta a doua parte nu dezvolta un rezumat al vietii
duhovnice§ti, cum este cea dintai, ci e in intregime centrata pe cainta cea
mai acuta. Psalmul 50 e psalmul pocaintei prin excelenta, iar Psalmul 101
evoca 0 intensa durere produsa de amintirea pacatului: „Ca s-au stins ca
fumul zilele mele §i oasele mele ca uscaciunea s-au facut. Ranita e inima
mea §i s-a uscat ca iarba; ca am uitat sa mananc painea mea. De glasul
suspinului meu, osul meu s-a lipit de camea mea {Ps 101, 5-6). Rugaciunea atribuita marelui pacatos Manase, regele iudeilor, este §i ea unul din
punctele culminante ale rugaciunii de pocainta:
„Tu Doamne, Dumnezeul celor drepti, n-ai pus pocainta pentru cei
drepti: pentru Avraam §i Isaac §i Jacob, care nu Ti-au gre§it Tie, ci ai
pus pocainta mie, pacatosului, pentru ca am pacatuit mai mult decat
nisipul marii. Multe sunt faradelegile mele §i nu sunt vrednic a cauta
§i a privi inaltimea cerului din pricina multimii nedreptatilor mele”^*.
Partea imnografica ce urmeaza lui „Sfmte Dumnezeule” §i rugaciunilor lui e constituita din faimoasele tropare ce serveau deja drept refrene
oficiului Pannychis de la Constantinopol, iar in Horologion-u\ actual apar
§i la Miezonoptica®®. §i aid tema esentiala e pocainta:
„Miluie§te-ne pe noi, Doamne, miluie§te-ne pe noi! Ca nepricepandu-ne
de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi
pacato§ii robii Tai, miluie§te-ne pe noi!”™.
Troparul Nascatoarei care urmeaza la „§i acum” sugereaza inca §i mai
limpede nadejdea iertarii:
„U§a milostivirii deschide-ne-o noua, binecuvantata Nascatoare de
Dumnezeu, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu e§ti mantuirea neamului cre§tinesc”.
Aceasta a doua parte se incheie prin acela§i grup de rugaciuni comune ca
§i cea dintai, §i prin rugaciunea Sfantului Mardarie pe care am gasit-o
deja la Ceasul I:
„Stapane, Dumnezeule, Parinte atotputemice, Doamne, Fiule, UnuleNascut, lisuse Hristoase §i Duhule Sfmte, o Dumnezeire, o Putere, miluie§te-ma pe mine, pacatosul, §i cu judecafile pe care le §tii, mantuiejte-ma pe mine, nevrednieul robul Tau, ca bine e§ti cuvantat in vecii
vecilor. Amin.”
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A§a cum remarca preotul Egender, aceasta mgaciune fiind rostita de
Sfantul Mardarie in clipa muceniciei sale dobande§te o valoare deosebit
de intensa in timpul slujbelor^'. Concizia sa, precum §i relatia extrem de
explicita pe care o stabile?te mtre marturisirea dogmatica a Treimii
marturisirea pacato^eniei sale sunt toate cauza acestei repetitii a rugaciunii
in ciclul liturgic cotidian.
Cea de a treia parte e constituita din elemente preluate din Pavecemita
Mica, §i care n-au fost dislocate in celelalte parti’^. Nu gasim, a§adar,
nici Crezul, nici Psalmul 50, ci Psalmii 69 §i 142, doxologia mica rugaciunile de incheiere. In Saptamana I nu se roste§te in acest loc canonul
obi§nuit, fiindca atunci se recita Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanuf^; dar, din lunea Saptamanii a Il-a pana in vinerea Saptamanii a Vl-a,
Typikon-vX prescrie inlocuirea canonului Maicii Domnului de la Pavecernita cu canonul §i stihirile sfmtilor praznuiti in mod normal de la
Sambata lui Lazar pana la Duminica Tomii, fiindca aceasta perioada
exclude cu strictete comemorarile liturgice ale ciclului liturgic fix (cu
exceptia Bunei Vestiri)^"*. La Messina, unde nu se cuno§tea nici aceasta
recitare a Canonului Mare in Saptamana I, nici, mai cu seama, restabilirea sfantului zilei la Utrenie, la Pavecemita se recita in fiecare zi canonul
sfantului din Mineie, omitandu-1 insa cu totul intre Duminica Stalparilor
sau a Floriilor §i Duminica Tomii’^.
Singura particularitate cu adevarat notabila a acestei a treia parti e
cantarea Psaltnului 150, ale cami versete sunt intercalate cu reffenul:
„Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul afara de Tine ajutor intm
necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluie§te-ne pe noi!”^®.
Ca §i celelalte cantari ale Pavecemitei Mari, aceasta cantare e executata
pe glasul 6’^, ceea ce ingaduie asocierea lor subtila §i sublinierea continuitatii oficiului. Alegerea Psalmului 150, ultimul din Psaltire §i printre
cei mai entuzia§ti, pare sa fi fost ghidata de preocuparea de a impinge
pana in detaliu analogia Pavecemitei cu Utrenia. Cum acest psalm incheie
slujba de dimineata, era potrivit ca Pavecemita inceputa cu un Hexapsalm sa se incheie §i ea cu un psalm de lauda. Pe langa aceasta simetrie,
cantarea acestui psalm de jubilatie in fata mantuirii simbolizate de rasaritul soarelui, atunci cand noaptea abia incepe, sugereaza credinciosului
ca lupta sa noctuma va fi scurta §i ca inca de pe acum in ea straluce^te
lumina Zilei celei adevarate. De altfel, refrenul, care n-are legatura nemijlocita cu tema psalmului §i se adreseaza mai degraba „Stapanului ingerilor” pentm a-i cere ajutor in incercarile nopfii, evidentiaza tensiunea
dialectica, adesea relevata aici, intre „deja” (adica Ps 150) §i „nu inca”
(adica refrenul). Asigurarea mantuirii §i proximitatea luminii dau credincio§ilor indrazneala (parrhesia) de a starai o data mai mult in cererea
ajutomlui lui Dumnezeu. La Athos, in timpul acestei cantari, un monah
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tamaiaza biserica cu o catuie, ai carei zurgalai scandeaza cantarea alternativa a corurilor. Dupa cele 5 stihiri, primul cor reia prima parte a primului verset al psalmului, cel de-al doilea raspunde cu cea de-a doua
parte, ele se unesc amandoua pentru a canta mai lent refrenul intreg.
Urmeaza la „Slava” un tropar (doxastikon) care, o data mai mult, are drept
tema rugaeiunea sfm|ilor §i explica in fond de ce anume indraznim sa cantam acest psalm de bucurie dupa un ofieiu inchinat in intregime eaintei:
„Doamne, de n-am avea pe sfintii Tai rugatori §i bunatatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am indrazni, Mantuitomle, a Te lauda pe Tine,
pe care Te binecuvanteaza neincetat ingerii? §tiutorul inimilor, iarta
sufletele noastre”^*.
Aceasta piesa se incheie cu trei tropare inchinate Maicii lui Dumnezeu
{theotokia) prin care se implora mijlocirea ei.
Partea finala a Pavecemitei Mari e identiea cu cea a Pavecemitei Mici.
Ea cuprinde, din motivul indicat mai sus, rugaeiunea „Cel ce in toata
vremea §i in tot ceasul.. dupa care preotul nu roste§te „Pentru rugaciunile tuturor sfmtilor”, ci, ca la celelalte oficii ale Ceasurilor „Dumnezeule,
milostive$te-Te spre noi §i ne binecuvanteaza...”’®. Grupul de rugaciuni
legate de cea a Sfantului Efrem se roste^te complet pana la „Doamne
miluie§te” de 12 ori. Faptul ca el n-a aparut in eelelalte doua parti ale
Pavecemitei, ea in celelalte oficii legate intre ele; Ceasul al Ill-lea - al
Vl-lea sau Ceasul al IX-lea - Tipica, ne-ar putea mira de altfel. Trebuie
observat insa ca aid este vorba de oficii distincte celebrate pur §i simplu
unul dupa altul, in timp ce Pavecemita Mare e un ofieiu, desigur, compozit, dar care poseda o unitate interna §i de aceea este potrivit ca mgaciunea Sfantului Efrem sa fie rostita numai dupa cea de-a treia parte, ca
una ce se refera la intregul ofieiu. In locul scurtei formule de eoncediere
a Pavecemitei Mici §i a celorlalte Ceasuri, Pavecemita Mare are o mgaciune de plecare a capetelor: „Stapane mult-milostive...” preluata din
Litia Vecemiilor praznicelo/®. Unui ofieiu atat de lung i se potrivea o
binecuvantare finala mai lunga decat celelalte $i care sa dezvolte mai
mult eererile de mijlocire adresate sfinfilor in conformitate cu spiritul
care calauze§te intreaga celebrare.
Slujba lertarii
Dupa coneediere, intai-statatoml se inchina pana la pamant zicand:
„Binecuvantati, parinti sfinti, §i ma iertati pe mine pacatosul”, la care
monahii raspund: „Durrmezeu sa te ierte, parinte sfinte...”. Dupa care
ffatii se due doi cate doi (cate unul din fiecare cor) inaintea egumenului
ca sa faca la fel §i sS-^ii primeasca iertarea*^ in timp ce preotul din fata
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u§ilor imparate§ti ale sanctuarului pronunta o ectenie ce recapituleaza pe
scurt toate intentiile rugaciunii pe care fratii o insotesc cu numeroase
„Doamne miluie^te”. Acest obicei al „iertarii” e profund inradacinat in
traditia monahala putand fi considerat o dezvoltare chinoviala a metaniei
pe care ucenicul trebuie sa o faca inaintea parintelui sau duhovnicesc in
fiecare seara, pentru a-i cere iertare §i a primi binecuvantarea sa*^. Acest
rit s-a extins dincolo de slujba apusului de scare, fiind savar§it in toate
zilele la sfar§itul Miezonopticii*^, pentru a cere iertarea pacatelor savar§ite in timpul noptii. La Evergetis aceasta iertare (synchoresis) avea
loc dupa Pavecemita §i Ceasul I, ziua fiind astfel sfintita la ambele sale
-84
extremitafi .
•

-

*

*

Modificari in savar§irea Pavecemitei
a) Canonul Mare in Sdptamdna I: in timpul Saptamanii I, pentru a o
solemniza mai mult §i a pune intreg Postul Mare sub semnul cainfei, se
canta la Pavecemita Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanul. Cele
9 ode ale sale sunt divizate in 4, astfel ca executarea lui sa se faca de luni
seara §i pana joi seara. lata, de exemplu, decupajul pentm prima oda;
Lu : irmos
Ma: irmos
M i: irmos
Jo : irmos

; tropar 1-6
; Slava; a Ndscatoarei
; tropar 7-12
; Slava; a Ndscatoarei
; 20, 13, 21, 14, 15, 1-a a Mariei Egipteanca ; Slava; a Ndscatoarei
; 16, 22, 23,17, 21, a 2-a a Mariei Egipteanca;Slava; a Ndscatoarei

Dupa oda 6, Typikon-vX prescrie adaugarea troparelor de strapungere a
inimii de la Pannychis ce se vor repeta deopotriva in cea de-a doua parte
a Pavecemifei*^. In timpul acestor prime patm zile la inceputul primei
parii, indata dupa mgaciunile incepatoare §i refrenul de invitafie, se recita
Psalmul 69 urmat de canon. Restul Pavecemitei ramane neschimbata, cu
excepfia partii a treia considerabil lungita. Aceasta dublare a Canonului
Mare pare a fi o particularitate palestiniana, fiindca nu o regasim in traditia
studita, dar ea apare in Typikon-vX Sfantului Sava inca din secolul XII*®.
O singura executare a acestei piese centrale a Triodului nu era de ajuns,
se pare, monahilor, de aceea ei au dublat-o aducand astfel un element nou
in stmctura Postului Mare. Saptamana I apare atunci drept un adevarat
concentrat al catehezei cvadragezimale §i un moment cu atat mai privilegiat cu cat cantarea Canonului Mare se adauga unui post strict.
b) Acatistul de vineri seara: Typikon-u\ Sfantului Sava nu prevede
celebrari speciale pentm serile de vineri din Postul Mare, ci numai suprimarea metaniilor la Vecemie (cu exceptia celor specifice Liturghiei
Damrilor mai inainte sfintite)*^ §i inlocuirea Pavecemifei Mari de catre
Pavecemifa Mica, in care se insereaza uneori un canon propriu Triodului**.
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Typikon-\x\ parohial actual, urmat §i de numeroase manastiri, prevede
savar§irea Pavecemitei M id unite cu cantarea Acatistului impartit la fel
ca §i Canonul Mare in 4 parti, pentru ca sa fie incheiat in sambata Saptamanii a V-a, la a carei Utrenie Acatistul se eanta in intregime®®. Vecernia Mica se desfa?oara in mod normal pana la Crez, urmat de „Cuvine-se
cu adevarat...”. Apoi se canta canonul Acatistului cu 6 tropare pe oda
(cel mai adesea reduse la 3), dupa care se incepe cu mare solemnitate
condacul „Aparatoare Doamna...” §i o strofa a Acatistului rostite de preot
in fata icoanei, corurile reluand numai fmalul fiecarui condac sau ieos.
In final se repeta proimion-ul, iar Pavecemita se termina ca de obicei,
numai in vinerea Saptamanii I adaugandu-se lectura evangheliei specifica
ofieiului Pannychis.
Aeest oficiu, aparut recent in Typikon-vX grec, nu este totu^i o inova|ie
arbitrara, fiindca reprezinta mo^tenirea vechii Pannychis constantinopolitane. Inca din epoca lui lustinian se obi§nuia sa se faca o procesiune in
jurul biserieii Maicii Domnului de la Vlaheme’®. Aceasta proeesiune a
dobandit o amploare deosebita §i s-a prelungit intr-o priveghere de toata
noaptea incepand din epoca in care a fost instituita celebrarea solemna a
Acatistului, in seara zilei de vineri a Saptamanii a V-a din Postal Mare®'.
Prin extensiune, intr-o manastire studita, ca aceea de la Messina, in toate
vinerile de peste an oficiul Pavecemifei era inlocuit de presbeia^^ intm
cinstirea Maicii Domnului. Acest oficiu, puternic inspirat din Pannychis,
cuprindea trei ectenii ce aminteau cele trei antifoane de la Constantinopol, „Dumnezeu este Domnul” festiv, un canon in care se intercala imnul
Acatist §i, in Postal Mare, o cateheza proprie fiecarei zile. In secolul XV,
Sfantal Simeon al Tesalonicului atesta §i el cantarea Acatistului in toate
serile de vineri®^.
De§i nu apare decat in traditia palestiniana, acest oficiu extrem de
popular pana in zilele noastre e profiind ancorat in traditia bizantina. Se
pare ca Constantinopolul a facut pentru Acatist ceea ce lerusalimul a
facut pentru Canonul Mare: nu era de ajuns ea aceasta bogata §i extrem
de apreciata opera litargica sa fie savar^ita o singura data, drept pentm
care celebrarea lui in Saptamana a V-a era pregatita de-a lungul intregului
Post Mare.
Pe de alta parte, este un fapt izbitor ca aceste doua particularitafi, ce
exprima influentele lerusalimului §i Constantinopolului asupra Triodului,
nu s-au amestecat cu adevarat in practica ortodoxa decat in manastirile
de la Athos. Intr-adevar, in parohiile grece§ti executarea Canonului Mare
in Saptamana I nu e decat foarte putin solemnizata, cel mai adesea fiind
omisa cu total, in timp ce ru§ii ignora Acatistul, dar acorda o importanta
considerabila in Saptamana I Pavecemitei unite cu Canonul Mare, care
atrage multa lume §i in timpul carora toti fac numeroase metanii®"'. Aceste
diferente in pietatea cvadragezimala nu inseamna, desigur, ea m§ii nu au
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devotiune mariala resping Acatistul, sau ca grecii ignora pocainta exprimata de Canonul Mare. Aceste doua tendinte m evlavia liturgica, mai
antropologica la ru§i §i mai cosmica la greci®^, sunt mai degraba complementare. Pavecemita cu Acatist leaga intre ele lumina, certitudinea
realizarii mantuirii prin Intrupare §i consecintele ei pentru sfmtirea umanitatii; in timp ce Pavecemitele Mari cu canonul Sfantului Andrei Cretanul sunt celebrate in intuneric cu lacrimi §i intristare, ca mantuirea sa
se realizeze efectiv in fiecare prin cainta. Aceasta polaritate corespunde
de altfel realitatii evolutiei istorice a ritului bizantin: se §tie ca slavii au
pastrat in bisericile lor parohiale fara mari modificari Typikon-vl Sfantului
Sava §i ca influenta monahala a fost mereu dominanta in pietatea rusa, in
timp ce grecii au ramas, de la Sfantul Simeon al Tesalonicului incoace,
cu nostalgia oficiului catedral (asmatikos), reforma liturgica din 1838 incercand, adesea in chip stangaci, restabilirea unora din elementele acestuia.

Pavecemita are, a§adar, un loc important in spiritualitatea Postului Mare.
Sub forma unui triplu oficiu, mai lung decat de obicei §i aproape in
exclusivitate consacrat pocaintei, ea sugereaza ca mgaciunea de seara se
poate virtual extinde, devenind o priveghere de toata noaptea §i o rugaciune neincetata. Atat in stmctura sa, cat §i in modificarile cu ocazia celebrarii Canonului Mare §i a Acatistului, ea sintetizeaza de altfel tradifiile
Constantinopolului (pannychis) §i lemsalimului {agtypnia), adoptandu-le
tendintele spirituale corespunzatoare acestora.
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II.B.6

Mijlocirea sfintilor
§i comemorarile ciclului fix

II.B.6.1

Sarbatorile fixe in timpul Postului Mare:
incidente §i transferari — articularea
ciclului fix cu cel mobil

Am mentionat deja de mai multe ori interdictia celebrarii sarbatorilor
sfinfilor in timpul Postului Mare din pricina contradictiei dintre bucuria
ce trebuie sa insofeasca cu necesitate o sarbatoare §i ambianta de doliu
legata de post'. Aceasta regula, impusa inca de la Sinodul din Laodiceea
(intre anii 343 §i 381), a determinat in mare parte evolutia ulterioara a
ciclului sarbatorilor. Perioada cuprinsa intre 2 februarie ?i 25 aprilie, date
limita ale Postului Mare^, a ramas multa vreme aproape lipsita de orice
sarbatoare. Incepand din epoca lui Simeon Metafrastul, cand s-a inceput
completarea sistematica a tuturor oficiilor ciclului liturgic fix compunandu-se canoane chiar §i pentru sfinfii despre care nu se ?tie nimic,
acest interval a fost incetul cu incetul umplut. Cu toate acestea, comemo
rarile din lunile februarie, martie §i aprilie raman in general de mica importan)a; trei stihiri la Vecemie, lipsite de tropar vechi^ §i canon la Utrenie,
adica gradul minim de festivitate din cultul bizantin. In epoca patriarhului Nicolae III Gramaticul (1084-1111), chiar ?i aceste comemorari cu
solemnizare redusa erau toate impinse in zilele de sambata §i duminica,
pentru a lasa zilele saptamanii cu totul libere pentru celebrarile cvadragezimale'*. Dupa Teodor Balsamon (secolul XII), in unele manastiri canoanele §i vie(ile sfin(ilor celebra(i in timpul Postului Mare se citeau impreuna
inainte de Duminica Lasatului de branza: fapt care permitea eliberarea
tuturor celor 40 de zile, fara a se neglija comemorarea nici unui sfant, ?i
punea in evidenfa unitatea Postului Mare (cele 40 de zile fund asimilate
prin analogic unei singure zile)^.
Din ratiunile practice pe care le-am evocat mai sus®, Typikon-\x\ Sfantului Sava a permis reinserarea stihirilor din Mineie la Vecemie §i a ca240

noanelor lor la Utrenie, cu pretul de altfel al unor incoerenfe in raport cu
structura initiala a oficiilor Triodului’. Aceasta masura are inconvenientul
principal de a diminua distinctia limpede ce trebuia perceputa intre ciclul
liturgic fix §i perioada Triodului. Cu toate acestea, trebuie observat ca
menfinerea oficiului cu „Aliluia” ingaduie pastrarea acestor sarbatori in
fundal, cu excepfia catorva comemorari care n-au putut fi deplasate:
Intampinarea (Hypapante) Domnului pe 2 februarie, care poate cadea
uneori in Saptamana I din Postul Mare*; Sfantul Haralambie pe 10 febru
arie, a carui comemorare a fost ridicata la rang de sarbatoare cu priveghere de Typikon-u\ reformat de la Constantinopol®; praznicul primei §i a
celei de-a doua gasiri a capului Sfantului loan Botezatorul pe 24 februarie,
care cade intre joia Saptamanii Fiului Risipitor §i martea Saptamanii a IV-a
din Postul Mare'°; praznicul Sfin^ilor patruzeci de mucenici de la Sevasta
pe 9 martie, care cade intre miercurea Saptamanii I §i lunea Saptamanii
a Vl-a, fiind supus acelora^i reguli §i privilegii"; §i, in fine, pe 25 martie
praznicul Bunei Vestiri cu maxima solemnizare §i care nu poate fi deplasat in nici un caz. El trebuie insotit de Liturghia euharistica a Sfantului
loan Hrisostom §i de o dezlegare la pe§te, dar, cum cade intre vinerea
Saptamanii a Ill-a §i miercurea Saptamanii Luminate, el a cauzat dificile
probleme de combinatie tipiconala cu oficiile Triodului, asupra carora
vom reveni.
Atunci cand praznicul Intampinarii cade in Saptamana I a Postului Mare,
Typikon-u\ Sfantului Sava §i cel de la Constantinopol prevad suprimarea
postului dupa celebrarea Liturghiei §i combina la Vecemie ?i Utrenie
textele praznicului cu cele ale Triodului'^. De asemenea, oricare ar fi
ziua in care se praznuie§te Buna Vestire, trebuie celebrata Liturghia euharistica'^; in timp ce la toate celelalte sarbatori enumerate, atunci cand
cad in timpul Postului Mare, nu se celebreaza decat Liturghia Darurilor
mai inainte sfinfite la Vecemia zilei'"'. Unele piese imnologice ale acestor
sarbatori, combinate atunci cu textele Triodului, evidentiaza in mod ex
plicit legatura lor cu ciclul liturgic mobil. Astfel, pe 24 februarie Sfantul
loan Botezatorul e rugat sa ne deschida u§ile nevointei:
„Preacinstitul tau cap a deschis portile postului, prealaudate, §i a pus
inaintea tuturor hrana preadulce a dumnezeie§tilor haruri. De care imparta§indu-ne cu credinta, asprimea postului o indulcim §i cu credinfa
te laudam pe tine.. U5
Praznicul Sfinfilor patruzeci de mucenici evoca §i el Postul Mare §i
indeosebi simbolismul celor 40 de zile:
„Atleti ai lui Hristos, preacinstitul post mai luminat 1-ati facut cu pomenirea slavitei voastre patimiri. Ca patruzeci fiind, sfintiti aceste
patruzeci de zile, Patima mantuitoare imitand cu lupta voastra pentru
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Hristos. Pentru aceasta, indrazneala \parrhesian\ la El dobandind,
rugati-va sa ajungem §i noi cu pace la Invierea cea de-a treia zi a
Dumnezeului §i Mantuitorului sufletelor noastre”'®.
Pe urmele Bunei Vestiri, a card celebrare a fost ingaduita de Sinodul
Trullan^’ in timpul Postului Mare, unele sarbatori ale ciclului fix au fost
transferate in locurile lasate libere de zilele de sambata §i duminica in
care se putea celebra Liturghia euharistica. Prima dintre ele a fost praznicul Sfantului Teodor Tiron celebrat pe 17 februarie, caruia i s-a dat un
relief deosebit din pricina legaturii existente intre minunea „colivelor” §i
post'*. La Sfanta Sofia comemorarile dreptilor, patriarhilor §i profetilor
Vechiului Testament s-au transferat in acela§i mod in duminicile Postu
lui Mare in legatura cu lectura cursiva a cartii Facerii^^. Comemorarile
Sfintilor Flavian §i Leon, papii Romei, §i ale imparatilor Marcian §i
Pulcheria au fost transferate in Duminica Lasatului de branza; iar cea a
Sfantului Policarp al Smymei in Duminica a Il-a a Postului Mare^®. La
acestea s-au adaugat praznicul Crucii^', Acatistul ce insotea odinioara
Buna Vestire^^, praznuirea Sfintei Maria Egipteanca transferata in Dumi
nica a V-a^^, cea a Sfantului loan Scararul in Duminica a IV-a^'' §i, in
sfar^it, cea a Sfditului Grigorie Palama in Duminica a Il-a^^, care au completat acest ciclu al unor transferuri de sarbatori fixe ce constituie acum o
dimensiune esentiala a structurii Triodului asupra careia voi reveni^®.
Sa observam ca in unele manuscrise ale ciclului fix gasim sarbatori
mobile consemnate la date fixe^^. Dar aceste particularitati exceptionale,
§i poate chiar accidentale, nu trebuie supralicitate. Ele evidentiaza numai
preocuparea pe care au putut-o avea unii redactor! de a nu separa prea
mult cele doua cicluri.
Cum arata in mod admirabil autorul omiliei din anul 387 despre data
Pa§telui^*: „prima duminica ce urmeaza prime! luni pline dupa echinoctiul
de primavara”^®reprezinta articularea celor trei dimensiuni ale timpului:
ciclul solar anual (echinoctiul), ciclul lunar (luna plina) §i ciclul saptamanal (duminica). Ciclul mobil dependent de Pa§te nu este, a§adar, radical
separat de ciclul liturgic fix, ci il cuprinde sintetic recapituland prin acest
fapt toate sarbatorile sfintilor in „Sarbatoarea sarbatorilor”. De asemenea, in plan teologic, totalitatea ipostaselor sfintilor i§i gase^te unitatea §i
coerenta in Ipostasa unica a lui Hristos:
„Caci de§i nu vedem ca Hristos S-a facut «totul in to|i», dupa cuvantul
Apostolului, 11 putem totu§i gasi in toti in acest chip, ?i anume in pdrfi
[...], Hristos e acum tmpdrjit madular cu madular in fiecare din sfin^ii
Sdi. Dar cum toti tind spre unitatea credintei §i virtutii, se ajunge la
«barbatul desavar§it» care realizeaza plinatatea trupului Sau in armonia
§i particularitatea fiecaruia din madularele Sale.. .”*®.
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De§i Typikon-ul actual a atenuat pufin prescrip|iile Sinodului de la
Laodiceea ingaduind celebrarea sfintilor in toate zilele Postului Mare,
acestea raman strict excluse din perioada celor cincisprezece zile ce inconjura Pa§tele, tocmai din acest motiv profund^^ Persoana lui Hristos e
desavar^irea sfinteniei, fiecare sfant nefiind decat o „icoana” parfiala a
ei, a§a cum Sfantul Nicolae II reprezinta pe Hristos Bunul Pastor, a§a
cum Sfantul Gheorghe il infati§eaza pe Hristos Biruitorul Apocalipsei
sau Sfintii Trei lerarhi pe Hristos Invatatorul... De aceea, atunci cand e
celebrat Hristos Insu§i, mai cu seama in Patima §i invierea Sa, par^ialul
trebuie sa faca loc plinatatii, iar praznicele sfintilor cedeaza in fa|a unirii
nemijlocite cu Hristos ce reproduce experienja baptismala.
II.B.6.2

Mucenicii

Excluderea sarbatorilor sfintilor in timpul Postului Mare poate fi socotita in acest sens §i o pregatire in vederea dimensiunii tiristologice a Saptamanii Mari. Caci sfintii nu lipsesc cu total din slujbele celor 40 de zile
propriu-zise ale Postului Mare, lor adresandu-li-se o lauda §i o rugaciune
globala sub forma troparelor mucenicilor (martyrika) legate de idiomelele stihoavnei Vecemiei ?i Utreniei din toate zilele ?i care detin un loc
special in oficiile sambetelor in care nu cade o sarbatoare^^. Aceasta tendinfa de ridicare de la particular la general se regase§te in celebrarea
Sambetei Moitilor ?i a Sambetei Ascefilor care recapitaleaza totalitatea
reprezentan|ilor trecuti ai natarii umane ?i ansamblul celor ce au stralucit
prin asceza facandu-se astfel vrednici sa serveasca drept exemplu credincio?ilor in timpul Postului Mare. De altfel, in venerarea memoriei unui
sfant e cinstita in definitiv intreaga natura umana impacata §i unita cu
Dumnezeu;
„Pentru aceasta [iubire], toti sfintii [...] s-au impotrivit totdeauna pacatalui, nedand nici un pret pe lumea aceasta §i au rabdat multe feluri ale
mortii, ca sd se adune din lume tn ei m§i§i p in Dumnezeu §i sd tnldture
in ei m§i§i sfd^ierile firii”^^.
Praznuirea generala a defiinctilor sau ascefilor afirma faptal ca sfinfenia, in sensul dezvoltat aid de Sfantul Maxim, reprezinta implinirea trecerii de la ipostasa la natura, pe care am vazut-o stand la baza spiritaalitatii Triodului^"*. Prin iubire, sfintii au realizat identificarea cu Adam
propusa la inceputul Postului Mare §i au regasit in Adamul cel Nou o
noua identitate, care nu mai e legata de limitele trupului, ci e deschisa
adancului divino-umanitatii.
Rugaciunea adresata sfintilor in timpul Postului Mare dobande§te, a§adar, o semnificafie diferita de sarbatorile ciclului liturgic fix. Sfinfii nu mai
sunt venerati in singularitatea viefii lor, ci in unitatea lor in Dumnezeu.
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In aceasta privinta troparele mucenicilor (martyrika) sunt revelatorii:
ele se adreseaza mucenicilor in general, insistand asupra multiplicita|ii §i
diversitatii suferintelor lor ce constituie pentru ei caile de unire cu Dumnezeu. intreaga valoare a acestor piese sta tocmai in acest anonimat. Sublinierea faptului ca martiriul e conditia normala a existentei cre§tine^^:
fie prin sange, fie prin lacrimi §i ostenelile ascezei, calea unirii ramane
aceea§i pentru tofi cre§tinii:
„Omoara-|i trupul, rastigne§te-l §i vei dobandi cununa muceniciei. Ce
a fost sabia pentru mucenici sa fie vointa ta pentru tine”^^.
Prin urmare, tuturor sfintilor li se poate aplica califieativul de „martiri”, potrivit exemplului Sfantului Grigorie din Nazianz, care, facand
elogiul Sfantului Vasile, il randuia printre mucenici^’. Ace§tia s-au intrecut pentru a muri din dragoste de Hristos^* §i au biruit asupra mor^ii prin
Cruce^®. Au biruit vrajma§ul fara trup in insu§i trupul lor'^”, trecut dincolo
de limitele trupului stricacios'’', §i pot danfui acum impreuna cu ingerii'*^.
Intreaga crea^ie, sfin^ita de sangele mucenicilor"'^, se alatura acum oamenilor pentru a celebra pomenirea lor"'"'. Dar aceste sarbatori nu pot adauga
in fond ceva slave! lor, ele fund organizate mai degraba pentru a-i indemna pe credincio§i sa urmeze exemplul lor:
laudele noastre nu sporesc cu nimic slava eroilor, ci ne fac mai
buni pe noi, cei care le rostim §i le ascultam.
Urcat la cer, sfantul nu mai are ce face cu aclamatiile omene^ti,
ajungand la capatul unei vie|i mai inalte §i mai fericite; noua, celor care
ramanem inca aici §i avem atata nevoie de incurajari din toate partile,
noua ne sunt necesare aceste praznuiri ale sfintilor care sa ne imboldeasca spre aceea^i ravna”"*^.
Martirii sunt celebrati colectiv in timpul Triodului tocmai pentru ca au
realizat in trupul lor o desavar§ita imitare a Patimilor lui Hristos servind
astfel drept model tuturor celor ce se pregatese in vederea initierii creatine.
„De este vreo virtute, de este vreo lauda, se cuvine sfintilor. Caci sabiilor §i-au pleeat grumajii pentru Tine, Cel ce ai plecat cerurile §i Te-ai
pogorat; varsatu-?i-au sangele pentru Tine, Cel ce Te-ai de^ertat
[kenosanta heauton] pe Tine Insuti §i ai luat chip de rob [Flp 2, 16];
smeritu-s-au pana la moarte, imitand [mimoumenoi] saracia T a..
Prin rabdarea lor in incercari, martirii sunt modele de renuntare"*’ §i infranare"**; exemplul lor ne indeamna sa-i urmam in timpul Postului Mare
care straluce?te astfel cu o dubla lumina data de harul postului §i ispravile
mucenicilor.
„Postul cel curat §i fara prihana ajungand la noi acum, a dus cu sine
savar§ire de minuni mucenice$ti. Caci prin post ne curatim de intina244

ciunile necurafiei cele suflete^ti §i prin dovezi lupte viteje§ti asupra
patimilor. Pentru aceasta cu darul sfintei postiri luminandu-ne §i cu
minunile mucenicului Teodor, ne intarim prin credinta intru Hristos,
cerand de la El sa dea mantuire sufletelor noastre”'*®.
Sprijinul rugaciunii lor, a caror eficacitate e garantata de suferintele
lor^®, e de asemenea indispensabil pentru parcurgerea stadionului Postului
Mare §i pentru a ajunge la Patima lui Hristos;
„Cinstita multime a mucenicilor, roaga-te lui Hristos ca, savar§ind noi
cu pace alergarea [dromon] postului, sa vedem §i sa ne mchinam
Patimilor Lui”^'.
Daca rugaciunea lor are adesea puterea de a vindeca bolile trupului, in
timpul Postului Mare li se cere mijlocirea, ca ei sa faca aceea^i minune
pentru cei bolnavi cu sufletul:
„Tot felul de chinuri cu slabiciunea trupului rabdand, vindecatori bolnavilor v-ati aratat, purtatorilor de chinuri. Pentru aceasta strig: Tamadui^i prin pocain^a in vremea postului sufletul meu cel bolnav!”^^.
Prin mijlocirea mucenicilor, recurgem, a§adar, la rugaciunile tuturor
sfmtilor pentru ca sa ducem la bun sfar§it alergarea Postului:
„Pentm rugaciunile sfmtilor apostoli §i ale sfmtilor mucenici, Te rugam,
lisuse milostive, da-ne sa trecem vremea postului in cainta lepadand tot
pacatul”^^.

II.B.6.3

Comemorarile ciclului saptamanal:
Apostolii

Rugaciunea adresata sfmtilor ramane prezenta in Postul Mare §i prin
intermediul comemorarilor ciclului liturgic saptamanal, care n-au fost
omise nici in Triod^"^. In general, de§i pomenirea ingerilor e omisa in
zilele de luni, gasim de multe ori cereri de mijlocire adresate lor:
„Stapanii, puteri, scaune, serafimi, domnii, capetenii, heruvimi, ingeri
§i arhangheli, rugati pe Dumnezeu ca sa savar§im noi vremea postului
facand cele placute Lui §i sa dobandim lauda ca ni§te slugi bineplacute Lui”^^.
Apostolii raman §i ei statomic comemorati in zilele de joi §i un numar
de piese imnologice ale Triodului ii pun in legatura cu spiritualitatea
Postului Mare. Cei doisprezece apostoli sunt „razele soarelui duhovni■»57
cesc”^®§i „dumnezeie§tii carbuni aprinji”^'
care mistuie prin glasurile lor
de foe toate ratacirile §i „curaja materia patimilor noastre’ . Intariti de
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puterea Crucii®°, ei se risipesc m lurae pentru a aduna pe toti oamenii in
unitatea credin|ei®'. Prin urmare, ei sunt pentru credincio§i modele de
ravna §i nevointa;
„Glasuire de douasprezece strune, adunarea Apostolilor daruie§te
oamenilor bogatia infranarii §i izvorul mantuirii”“ .
Apostolii sunt preamarifi ca de obicei pentru propovaduirea lor, dar aici
aceasta e asimilata invataturii ascetice a Triodului, iar postul e asimilat
Evangheliei:
„Pe voi, apostoli, dandu-va Hristos ca pe o lumina la toate marginile
lumii, v-a zis: Mergand intre neamuri, invatati-i sa Ma cunoasca pe
Mine, ca fiind cu trup M-am hranit cu postul §i calcand toata puterea
vrajma§ului am aratat oamenilor calea cea dreapta”®^.
„Trimi§i ati fost, ucenicilor, de Invatatorul Hristos propovaduitori neamurilor, ca sa le luminati cugetele cu dumnezeie§tile invataturi, sa se
opreasca de la pofte §i de la mancare, sa iubeasca infranarea §i sa-L
cunoasca pe Dansul, Domn §i Ziditor lumii §i Facator de bine tuturor”®'^.
Ca §i in cazul mucenicilor, apostolii sunt evocati pentru urmarea
exemplului lor, dar §i pentru a cere ajutorul putemicei lor mijlociri necesare mai cu seama in acest timp de lupte duhovnice§ti:
„Apostoli prealaudati, rugatori ai lumii, tamaduitorii bolnavilor, pazitorii sanatafii, in acestea amandoua paziti-ne pe noi, care trecem vremea
postului; ca sa fim impacati dumnezeie§te unul cu altul, ferindu-ne
gandul netulburat de patimi §i sa cantam toti lauda lui Hristos, Celui
ce a inviat, ca Unui biruitor”^^.
Mijlocirea lor este, a§adar, in acela^i timp necesara strabaterii Postului
Mare §i unirii cu Patima ?i Invierea lui Hristos:
„De Dumnezeu ale§i doisprezece Apostoli, aduceti acum rugaciune lui
Hristos, ca sa trecem toti curgerea postului, savar§ind rugaciuni cu
umilin|a §i virtufi cu osardie; ca in acest chip sa ajungem sa vedem
Invierea cea slavita a lui Hristos Dumnezeu, slava §i lauda aducand”®®.

II.B.6.4

Maica Domnului

mijlocirea ei

Cu toate acestea, intotdeauna in timpul Triodului rugaciunea cea mai
intensa e adresata Nascatoarei de Dumnezeu care, prin curatia ei maxima
?i matemitatea sa divina, a dobandit la Dumnezeu familiaritate sau indrazneala {parrhesidf^. Triodul evoca, in ce o prive^te inva|atura, devenita clasica de la Sfantul Irineu incoace ?i extrem de raspandita in imno246

grafie, a recapitularii §i a Evei celei noi®*, care pare deosebit de importanta in timpul acestei perioade, in care pentru a putea reveni in rai fiecare
trebuie sa reproduca duhovnice§te o asemenea recapitulare. Restaurarea
prin asceza §i cainta a naturii umane alterate de patimi e de acum posibila
grade na§terii Maicii lui Duninezeu:
„Preasfanta Stapana, ceea ce ai deschis tuturor credinciofilor u§ile raiului, pe care le-a incuiat odinioara Adam cu neascultarea, deschide-mi
u?ile milei tale”®®.
Intr-adevar, raiul a fost virtual redeschis tuturor de Intruparea Economia lui Hristos, dar, pentru a fi efectiva, aceasta trebuie actualizata in
fiecare prin conlucrarea liberta|ii sale cu planul lui Dumnezeu. Maica
Domnului joaca in aceasta privinta un rol privilegiat de mijlocitoare intre
Dumnezeu §i om. Rugaciunea sa e un „ajutor dumnezeiesc”’®, care face
ca, pentru fiecare credincios ce conlucreaza la mantuirea sa cerandu-i
mijlocirea, mila lui Dumnezeu sa biruie inca o data dreptatea Lui®'.
„Pe tine te rugam, Fecioara, ceea ce e§ti singura buna, fa-ne buni pe
noi, cei plini de rautate, §i indelung roaga-te lui Hristos, Cel din fire
bun, sa savar§im vremea postului, facand cele bune §i laudandu-L intru
cantari”®®.
Invocarea Nascatoarei de Dumnezeu e cu atat mai staruitoare in tim
pul Postului Mare, fiindca „sfar§itul este aproape”. Prin urmare, nu e de
ajuns sa-i cerem sa fim izbaviti de gre^eli, trebuie sa o rugam §i sa fim
izbaviti din iad:
„Fecioara preacurata, ceea ce ai nascut pe Unul Judecatorul Cel preadrept §i lesne iertator, Hristos Domnul, scapa-ma de judecata §i de focul
§i de chinul pe care mi le-a pricinuit mie desfatarea de pacat”®^.
Tot prin mijlocirile ei, iar nu prin puterile noastre, vom putea duce un
„post duhovnicesc” adaugand ascezei discemamantul:
„intare§te-ma, Fecioara, sa postesc §i sa ma departez de tot pacatul,
ceea ce in chip de negrait ai nascut intrupat pe Cuvantul Cel putemic
§i fara de pacat. §i da-mi lacrima curafitoare de pacate, ceea ce e§ti cu
totul fara de prihana”®"'.
Am putea avansa aici chiar faptul ca, atunci cand virtufile principale ale
Triodului, smerenia, cainfa, strapungerea etc., sunt prezentate ca daruri
pure ale harului®®, ele sunt de fapt rezultatul conlucrarii intre milostivirea
lui Duninezeu §i rugaciunea sfinfilor. Fiecare trebuie sa se simta nevrednic de harul virtufilor, §i sa atribuie meritul lor Maicii Domnului §i sfinfilor, al caror ajutor e cerut tot timpul Postului Mare. Astfel, chiar daca
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omul pacatos nu poate sa faca binele, el poate totu§i intra in comuniune
cu Dumnezeu prin virtufi, participand la procesul divino-uman al indumnezeirii umanitafii prin rugaciunile sfmtilor.

II.B.6.5

Buna Vestire

Teologia praznicului
Maica Domnului e prototipul §i culmea mdumnezeirii, fiindca ea a
purtat trupe§te pe Hristos, in timp ce ceilalti cre§tini trebuie sa-L „nasca”
dear duhovnice§te. Prin urmare, ea e socotita de cultul ortodox „Preasfanta” {Panagiaf^, Sfanta Sfintelor:
„Sfanta sfintelor te socotim pe tine, Fecioara fara prihana, Maica
nenuntita, caci prin na§terea ta dumnezeiasca ai daruit nestricaciune
tuturor credincio§ilor”^’.
De aceea praznicele Maicii Domnului trebuie sa le intreaca in solemnitate pe cele ale sfmtilor, iar Buna Vestire nu poate fi nicicum deplasata
in timpul Postului Mare.
Aceasta stricta imobilitate a praznicului de pe 25 martie e de altfel impusa de preocuparea de a pastra realismul anului liturgic. Dat fiind ca
Na§terea Domnului e celebrata pe 25 decembrie, se cuvine, prin urmare,
ca zamislirea lui Hristos sa fie praznuita exact cu noua luni inainte, a§adar pe 25 martie; data careia, potrivit unei vectii tradifii^*, ii corespundea
de altfel inceputul creafiei lumii. Intelepciunea lui Dumnezeu in Economia
Sa impunea ca a doua creafie sa corespunda simbolic primei, iar „inceputul
mantuirii”’®sa se inscrie ca recapitularea originii inse§i a timpului.
Buna Vestire trebuie, pe de alta parte, celebrata pe aceasta data fixa,
apropiata de echinoctiul de primavara, fiindca aceasta perioada a anului e
in fond o reproducere periodica a creatiei lumii. Ciclul anual al anotimpurilor e asumat astfel de timpul liturgic pentru a deveni simbol al adevarurilor teologice. Epoca „invierii anuale” a creatiei sensibile devine
acum o imagine a Pa§telui, care trebuie celebrat putin dupa aceasta perioada*®, §i a Bunei Vestiri, care cuprinde in sine virtual totalitatea tainei
mantuirii®'. Potrivit imnografilor, acest praznic este descoperirea „sfatului mai inainte de veci al lui Dumnezeu”*^, ivirea in timp a marii taine a
Economiei dumnezeie§ti*^. Cuvantul necircumscris prin fire §i impreunave§nic cu Tatal Se face prin milostivire circumscris §i supus timpului*'^
spre „indumnezeirea compusului [uman] asumat”®^.
„Taina din veac se descopera astazi, §i Fiul lui Dumnezeu fiul omului
Se face, pentru ca luand ceea ce e mai rau, sa-mi dea mie ce este mai
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bun. Amagitu-s-a oarecand Adam vrand sa se faca dumnezeu n-a
ajuns, acum insa Dumnezeu Se face om ca sa-1 faca pe Adam dumne
zeu. Sa se bucure faptura §i sa se veseleasca firea, caci arhanghelul sta cu
frica inaintea Fecioarei zicandu-i: «Bucura-te!», nimicind intristarea.
Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai mtrupat din milostivire, slava Tie”*®.
Probleme tipiconale: incidenta praznicului
cu Postul Mare §i Saptamana Mare
Aparipa in Postul Mare a unui asemenea praznic debordand de bucurie
cosmica*’ rastoama in chip necesar ambian^a de cainta §i strapungere a
acestuia. Celebrarea Liturghiei euharistice a Sfantului loan Hrisostom
facuta obligatorie de Sinodul Trullan, indiferent de zi, atrage cu sine §i
desfiintarea postului §i o dezlegare la pe§te**. In anumite manastiri, ca la
Evergetis, atunci cand Buna Vestire cadea in Saptamana Mare, aceasta
dispensa de la post se limita de luni pana joi doar la crustacee §i vin. Daca
Buna Vestire se praznuia in Vinerea Mare, atunci dupa Liturghie nu se
mancau decat legume crude insodte de vin. Daca aceasta cadea Sambata
Mare, se pazea §i atunci postul §i nu se gusta decat anafura in pronaos
dupa Liturghie*^. Potrivit Typikon-nlw. Sfantului Sava, oricare ar fi ziua
Saptamanii Patimilor in care se intampla sa cada Buna Vestire, se da
dezlegare la untdelemn §i la vin numai „pentru osteneala privegherii” §i
pentru „ajutorul dat de Maica Domnului”^®, pe§tele insa ramane oprit
pentru a menpne intensitatea duhovniceasca a acestei saptamani^'.
Liturghia Sfantului loan Hrisostom e de altfel supusa unor restricpi. In
unele variante ale Typikon-\xhxi Sfantului Sava se prescrie ca ea sa se savar§easca, atat in Postul Mare, cat §i in Saptamana Patimilor, numai daca
manastirea are un paraclis sau o biserica inchinata Nascatoarei de Dum
nezeu; evident cu exceppa Joii Mari sau Sambetei Mari, care intotdeauna
trebuie sa se incheie cu Liturghia Sfantului Vasile cel Mare’^. In ciuda
vechimii ei, aceasta prescrippe n-a fost repnuta in versiunea tiparita a
Typikon-xAui, care prevede Liturghie euharistica in toate cazurile, cu prepil a numeroase dificultap de combinare intre textele Triodului §i cele ale
praznicului din Minei. De-a lungul istoriei Typikon-\Am aceasta problema
a suscitat controverse printre liturgi§ti p solupi uneori opuse. Ea nu este
atat de secundara pe cat pare, avand, din contra, o importanfa centrala in
teologia timpului liturgic, dat fiind ca articuleaza cele doua dimensiuni
ale anului; ciclul liturgic fix, centrat pe Na^tere, ?i ciclul liturgic niobil,
centrat pe Pa§te. Atunci cand Buna Vestire e praznuita in timpul Sapta
manii Mari, dupa felul in care intaietatea e acordata cantarilor Triodului
sau celor ale praznicului, se evidenpaza punctul de vedere global adoptat
pentru intreg anul liturgic. Typikon-ul Sfantului Sava reprezinta in aceasta
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privinfa un compromis abil, care permite conservarea fixitafii Bunei Vestiri ?i a simbolismului ei, pastrand m acela§i timp climatul ciclului mobil.
a) Daca Buna Vestire cade intr-o zi oareeare de post in timpul Postului
Mare:
Atunci, pe 24 martie, slujbele Triodului se canta ca de obieei, dar
Tipica e rostita mai rapid la Vecemie metaniile sunt suprimate. Oricare
ar fi ziua in care s-ar intampla praznicul, in timpul Postului Mare sau al
Saptamanii Mari, la „Doamne strigat-am” cele 5 stihiri ale praznicului
trebuie preeedate de cele a Triodului „pentru cinstirea datorata Postului
Mare”®^. Fiecare serie de tropare va trebui, a?adar, sa inceapa cu strapungerea de inima a Triodului pentru a trece apoi la bucuria praznicului
intr-o mi§care „pascala”, subliniata deja in toata randuiala liturgica,
Liturghia Darurilor mai inainte sfmtite urmeaza Vecemia, oricare ar fi
ziua saptamanii, astfel incat cele 10 stihiri de la „Doamne strigat-am”
sunt repartizate dupa cum urmeaza:
— idiomela zilei Triodului de 2 ori (fara martyrika)
— 3 prosomii din Triod §i
— 5 prosomii ale Bunei Vestiri.
La lecturile din Vechiul Testament se urmeaza aceea§i regula: lecturile
Triodului le preced pe eele ale praznicului. Dupa Liturghie, monahii se
indreapta spre trapeza unde se da dezlegare la untdelemn §i la vin. Apoi,
la 0 ora dupa apusul soarelui, se love§te toaea mare (kopanon) §i cea de
metal (azi clopotele) pentru priveghere, care urmeaza randuiala veche
pazita la praznicele Na^terii §i Aratarii Domnului, la care se savar§e§te
Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecemia. Vecemia fiind,
a§adar, savar§ita, se cite^te Pavecemifa Mare®''. Dupa doxologia par|ii a
treia, Pavecemi^a e intrempta pentm a purcede la Litie in pronaos in cantul idiomelelor praznicului ?i, respectiv, ale stihoavnei Vecemiei Mari la
reintoarcerea in naos. Aceasta proeesiune e completata cu frangerea painii
{artoklasia), ca la orice priveghere, §i cu o „citire mare” despre praznic,
prin care se face trecerea spre Utrenie. Potrivit Diataxei patriarhului
Filotei, aceasta urmeaza numaideeat. Dupa prima stihologie a Psaltirii se
canta o sedealna sau o catisma poetica din Triod, iar dupa cea de-a doua
una a praznieului. Omis de sarbatori incepand din Duminica Lasatului de
branza, Polieleul se canta aici dupa randuiala praznicelor Maicii Dom
nului, adica cu Psalmul 44. Urmeaza antifoanele glasului 4, Evanghelia
praznicului, Psalmul 50, stihirile §i idiomela praznicului, omitandu-se
orice particularitate a Triodului. Se canta apoi cele doua canoane ale
praznieului, cu fiecare oda pe 14 tropare §i irmoasele lor drept catavasie,
a§a cum indica Mineiul. La trei ode ale canonului, troparele se reduc la 8
(cu irmoasele), pentm a se putea canta canoanele lui Iosif ?i Teodor pe
6 tropare, eatavasiile fiind atunci irmoasele celui de-al doilea canon al
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Triodului. La oda a 9-a se distribuie comunitatii lumanari pentru cantul
luminandei sarbatorii. La Psalmii 148-150 se canta stihirile praznicului,
iar la stihoavna cele ale Triodului. Trebuie observat ca, in ciuda acestei
ambiante festive, Utrenia ?i toate celelalte slujbe ale zilei se incheie cu
cele trei metanii mari §i cu rugaciunea Sfantului Efrem. Celelalte metanii
se suprima, dar acestea se pastreaza, insistandu-se astfel pe continuitatea
Postului Mare §i dispozitia de cainta a sufletului, care nu trebuie intrerupta de bucuria praznicului.
Indata dupa Utrenie urmeaza Ceasul I dupa randuiala festiva: fara lectura la catisma®^ §i cu troparul §i condacul praznicului inlocuind troparele
obi§nuite ale Ceasurilor.
La Ceasul al Ill-lea comunitatea se aduna in biserica pentru a face o
procesiune in jurul manastirii cu rugaciunile obi^nuite ale Litiei §i cantand troparul §i condacul praznicului. Acest obicei e o caracteristica fundamentala a praznicului Bunei Vestiri, pe care o gasim in documentele
studite, Hypotyposis §i Diatyposis, unde se prescrie la ceasul al 6-lea adunarea in paraclisul Maicii Domnului, de unde se pleaca apoi in procesiune
in jurul manastirii®^. La intrarea in biserica se rostesc Ceasurile al Ill-lea
§i al Vl-lea insotite de lectura unei omilii a praznicului.
La vremea randuita se celebreaza Ceasul al IX-lea cu lectura unei catisme ?i a catehezei Sfantului Teodor la Buna Vestire, deplasata astfel de
la Ceasul I la Ceasul al IX-lea. Urmeaza Tipica, care nu se canta ci se
recita, ?i care se incheie prin cele trei metanii mari §i mgaciunea Sfantului
Efrem.
Vecemia care mmeaza e identica cu Vecemia Liturghiei Darurilor mai
inainte sfinfite cu zece stihiri la „Doamne strigat-am”: idiomela Triodului
de doua ori, trei prosomii ale Triodului, trei prosomii ale Bunei Vestiri §i
doua ale sinaxei Arhanghelului Gavriil de pe 26 martie. Se face intrarea
cu Evanghelia, caci aceasta se va citi la Liturghie. Lecturile sunt cele ale
Triodului, la care se adauga doua de la Vecemia Bunei Vestiri, dar nu se
spune „Lumina lui Hristos” ca la obi§nuita Liturghie a Damrilor mai mainte sfmtite. Demarcarea intre partea vesperala §i partea liturgica ramane
totu^i marcata de „Sa se indrepteze”. Prezenta aici a acestui element pur
cvadragezimal §i a metaniilor care il insojesc da Liturghiei ce urmeaza o
tonalitate cu totul exceptionala, fiindca e singuml caz in care actualizarea
euharistica a Pa§telui e nemijlocit legata de atmosfera catanictica a Pos
tului Mare. Dupa tamaierea de la „Sa se indrepteze”, Liturghia Sfantului
loan Hrisostom se desfa^oara fara modificari incepand de la „Sfinte
Dumnezeule” cu lectura Apostolului §i a Evangheliei praznicului. Dupa
Liturghie, comunitatea se indreapta spre trapeza pentm masa, in cursul
careia se da dezlegare la pe§te.
Aceasta solutie adoptata de Typikon-uX Sfantului Sava, constand din a
muta Liturghia euharistica dupa Vecemia praznicului din 25 martie.
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permite nu numai conservarea m aceasta zi de praznic a unei anume
atmosfere cvadragezimale, ci mai cu seama avantajul pastrarii postului
pana seara. Ca in zilele in care se celebreaza Liturghia Darurilor mai inainte sfinfite, postal euharistic se suprapune atunci peste postul ascetic
al Postului Mare, iar bucuria pascala a sarbatorii nu vine sa contrazica
astfel, nici sa rupa continuitatea efortului ascetic. Totu§i, aceasta solutie
implica un anume anacronism, fiindca atunci Buna Vestire are doua Vecemii: cea a zilei precedente, ca in toate zilele de praznic, §i cea a zilei
urmatoare, ca in celelalte zile ale Postului Mare^’. Dar acest inconvenient
ramane minor, fiindca ziua de 26 martie, consacrata „soborului (sinaxei)
Arhanghelului Gavriil” continua tema praznicului. Dupa masa, ziua liturgica se incheie cu recitarea Pavecemitei Mici in pronaos, fara canon, nici
metanii, cu exceptia celor ale rugaciunii Sfantului Efrem.
b) Atunci cand Buna Vestire cade in Saptamana Mare;
Solutiile aplicate in cazul in care Buna Vestire cade in Postul Mare 98
raman valabile, cu cateva exceptii, §i pentru primele zile ale Saptamanii
Mari, dar ele trebuie modificate pentru ultimele zile ale acestei saptamani, caci in acest de pe urma caz aspectul dramatic al celebrarii Patimii
trebuie sa apara in mod absolut in prim-plan. Problema poate fi destul de
u§or rezolvata pentru Joia Mare §i Sambata Mare, care au in mod normal
Liturghia euharistica a Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecemia; dar
pentru Vinerea Mare, zi normala strict aliturgica, combinarea cu Buna
Vestire pune cele mai mari dificultati. Pentru a evita repetifii inutile, vom
prezenta aid trei tabele comparative ale compunerii slujbelor celor trei
zile ale a§a-numitului „triduum” pascal cu Buna Vestire, dupa suplimentul
monahului Marcu, episcop de Otranto, la Typikon-vX Sfantului Sava, fara
a menfiona insa nici elementele randuielii obi^nuite, nici unele din cele
evocate mai sus 99
Vecernia
pe 24 martie
„Doamne,
strigat-am”
„Slava...”
„§i acum...”
Lecturi

Joia Mare

Vinerea Mare

Sambata Mare

10 (6 Tr, 4 BuV)

10 (6 Tr, 4 BuV)

10 (6 Tr, 4 BuV)

Tr
BuV
Tr + 3 BuV
„Sa se indrepteze”

Tr
BuV
Tr + 3 BuV
„Sfinte Dumnezeule”
Ap + Ev Tr

Tr
BuV
Tr + 5 BuV
Ap + Ev Tried

EvTr

Liturghia Darurilor
Pavecemiia

Pav Mare
+ Priveghere

Liturghia
Sfantului Vasile
Pav Mare
+ Priveghere
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Ecteniile ?i rugaciunile Vecemiei
Stihoavna Tr
Apolis; BuV + Tr
m chilie

Joia Mare

Vinerea Mare

2 X Tr BuV

2 X Tr BuV

Sambata Mare

Privegherea
pe 25 martie
U

t r e n ie

„Dumnezeu
este Domnul”

2

X T r,

1 X BuV

Slujba Patimilor
Psalmodie

Polieleu + lecturile
patristice BuV

antifoane + Ev BuV
canon

BuV pe 8
Trpe 8
irmoasele Tr

catavasii
La oda 3

condac Tr
sedealna BuV
lect. patristica BuV
condac BuV
+

La oda 6
luminanda
Laude
„Slava...”
„§i acum...”
Stihoavna
„Slava...”
„§i acum..
Cea

su l

I

P r o c e s iu n e

V

e c e r n ie

„Doamne,
strigat-am”
„Slava..
„§i acum...”
Intrare
Lecturi VT
„Sfmte
Dumnezeule”
Ap + Ev

Tr + BuV
BuV
BuV
Tr
Tr
Tr
BuV
+ cateh. Teodor BuV
La ceasul al 5-lea:
Ceasul VI, IX, Tipica m pronaos cu tr ?!
condac BuV
separata,
la ceasul al 8-lea
10 (6 Tr, 4 BuV)

Ps 118 ji Prohodul
Domnului + lecturi
patristice din Tr
+ Polieleu ?i lecturi
patristice la BuV
dupa Fericiri:
antifoane + Ev BuV
+ Ev VII a Patimii
BuV pe 14
Pe 6 la od Tr‘“
irmoasele BuV la
od 5, 8, 9 ale Tr
sedealna BuV ?i lect.
patristica BuV
condac BuV'“*+
lect. patristica Tr
Tr + BuV
Tr'“
Tr
BuV
BuV
Tr
BuV‘“"
La ceasul al 5-lea:
Ceasurile imparate^
cu tr §i condac BuV

antifoane + Ev BuV
BuV pe 8
Trpe 8
irmoasele Tr
condac Tr ji lect.
patristica BuV
condac BuV + lect.
patristica BuV
2

x

B uV

3T r + 3BuV
Tr
T r io s

in chilie
ca Joia Mare

Tr
BuV
cu Evanghelie
Tr + 2BuV

Tr
BuV
fara Evanghelie
Tr-h2BuV

Tr + BuV

BuV + Tr

separata,
la ceasul al 12-lea
10 (3 Tr, 4 BuV,
3 26 martie)
Tr
BuV
cu Evanghelie
15 lecturi Tr fara
prochimen
Tr + BuV

Continuarea
Liturghiei
Sfantului Vasile

Continuarea
Liturghiei
Sfantului loan

Continuarea
Liturghiei
SfSntului Vasile

unita cu Tipica
10 (6 Tr, 4 BuV)
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Studiul acestui tabel ne permite constatarea faptului ca solufiile gasite
pentru Joia Mare Sambata Mare sunt destul de asemanatoare §i ele lasa
un loc mai important Bunei Vestiri (mai ales in Joia Mare) decat atunci
cand Buna Vestire cade in Vinerea Mare. Dominanta in acest ultim caz
ramane lunga slujba a celor 12 evanghelii ale Patimii (nu se canta Polieleul), iar imnele praznicului se combina cu cele al Triodului fara a modifica ordinea lecturii Evangheliilor. Aceasta solutie adoptata de Typikon-ul
Sfantului Sava permite conservarea unui subtil echilibru intre cele doua
celebrari §i reprezinta o buna sinteza a traditiei liturgice. Dar redactorii
Typikon-ului parohial ivit din reforma din 1838 n-au fost se pare satisfacuti §i, in ciuda intregii traditii anterioare, prevad ca, in cazul in care ar
cadea in Vinerea Mare, praznuirea Bunei Vestiri sa fie transferata in ziua
Pa§telui, dupa slujba Invierii'”^. Explicatia data de acest Typikon e ca
acest transfer ar fi motivat de preocupari pastorale (prin economic), poporului simplu fiindu-i greu sa impace in aceea§i zi o atmosfera de praznic cu sentimentul de intristare. Drept urmare, cele doua praznice au fost
separate, iar Buna Vestire a fost asociata bucuriei pascale „ca sa nu apara
o dizarmonie intre «Astazi a fost spanzurat pe lemn...» (antifonul 15 din
Vinerea Mare) §i «Astazi bunele vestiri de bucurie...» („Slava” stihoavnei de la Vecemia Bunei Vestiri)”'®®. Dar indata se precizeaza ca aceasta
masura nu se aplica decat parohiilor §i catedralelor; in manastiri praznicul
Bunei Vestiri trebuie sa mmma fix „pentru cinstirea ctitorilor lor din vechime §i a Parintilor, §i pentru vie)uirea diferita §i mai inalta a monahilor”'®^.
Alte solutii de evitare a concurentei celor doua ambiante liturgice opuse au fost propuse §i de alte typika, fara a pune insa in cauza principiul
fixitatii Bunei Vestiri. Manuscrisul 1104 de la Sinai (secolul XIV) al
Typikon-M\n\ Sfantului Sava menjioneaza un Typikon necunoscut al muntelui Olimp care propunea pur §i simplu dublarea Utreniei atunci cand
Buna Vestire avea loc in Vinerea Mare, in Sambata Mare sau in Duminica
Pa§telui'®^. Se celebrau atunci doua Utrenii distincte. Mai intai cea a Bunei
Vestiri, apoi cea a Triodului. Oricat de facila §i radicals, aceasta solutie
altereaza grav inserarea ciclului liturgic in ciclul timpului cosmic. Fiindca
celebrarea Utreniei de doua ori in aceea§i zi e un anacronism, dat fiind ca
soarele nu rasare decat o singura data!
Pentru a concluziona asupra semnificatiei Bunei Vestiri in Triod, tre
buie amintit ca, data fiind importanja sa, locul central al rugaciunii adresate Nascatoarei de Dumnezeu §i frecventa cadere a praznicului de pe
25 martie in Postul Mare, celebrarea Acatistului, unita initial cu Buna
Vestire, a fost transferata in ciclul liturgic mobil. Aceasta celebrare din
sambata Saptamanii a V-a (precum §i extensiunea ei la fiecare din serile
de vineri ale Postului Mare) joaca un rol important in punctarea parcursului cvadragezimal, asupra caruia vom reveni, §i evidenfiaza faptul ca
Buna Vestire constituie un element necesar echilibnilui ciclului liturgic
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mobil*°®. Chiar daca 25 martie cade aproape mereu in timpul Postului
Mare, Buna Vestire nu poate sa nu fie comemorata, caci, impreuna cu
ciclul Na^terii, ea este inceputul nemijlocit al mantuirii celebrate in ciclul
liturgic mobil.

De§i praznuirile sfinfilor sunt interzise canonic in timpul Postului Mare,
ajutorul §i rugaciunea lor nu inceteaza sa fie invocate prin adresari generale catre martiri sau apostoli. Rugaciunea sfintilor e un ajutor indispensabil strabaterii „oceanului Postului Mare”. Nu se neglijeaza mai cu
seama cererea mijlocirii Maicii Domnului, sfinfenia sa unica fiind prototipul ?i scopul spre care find toate eforturile credincio§ilor. Frecventa
cadere in cadrul ciclului mobil a praznicului Bunei Vestiri pe care il prelunge§te Acatistul din vinerea Saptamanii a V-a §i din fiecare vineri seara,
ingaduie, pe de alta parte, evidentierea articularii intime intre ciclul litur
gic fix §i ciclul liturgic mobil, manifestand prin urmare intrepatrunderea
dintre Intrupare §i mantuire.
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Concluzia P M i a Il-a

Daca in aceasta a doua parte am zabovit mai mult asupra detaliului
regulilor postului §i a stmcturii slujbelor in Postal Mare, e pentm a incerca
sa detectam cu mai multa precizie eum anume se manifests efectiv „modul eain|ei” §i eare sunt elementele care dau Triodului atmosfera sa atat
de deosebita. Continutul imnelor §i al lectarilor nu e de ajuns pentm a-i
indemna in mod eficace pe credincio§i la o eainta §i o strapungere a inimii
sincera, e nevoie ca §i trupul lor sa adopte aeeste nou mod de existenta
tocmai acesta e rolul typikon-vXui: sa completeze pentm tmp cateheza
pentm suflet oferita de imnologie.
Regulile postului ca §i aspectal formal al slujbelor reprezinta, a^adar,
un intreg program, aproape „§tiinjific”, de pedagogic §i redresare a tmpului razvratit §i ratacit in patimi. Aceasta asceza nu este insa prezentata ca
un efort individual de purificare ?i de desavar§ire, ci ea se gase§te perfect
inserata intr-un context litargic, traditional §i eclezial. Am putea chiar
spune ca insa^i Biserica devine ascetica in timpul Postului Mare, fiecare
gasindu-§i in ea locul potrivit pe masura curatirii §i ravnei sale.
Aceasta dimensiune ecleziala a typikon-vlm §i regulilor ascetice apare
cu putere atanci cand suntem atenti la caracteml specific pe care-1 dobande§te atanci timpul litargic. Stadiul ciclului lectarilor §i al simbolismului
oficiilor ne-a ingaduit sa subliniem tocmai faptal ca, daca dimensiunea
recapitalarii intregii istorii e deja prezenta in rastimpul obijnuit in ciclul
litargic cotidian, aceasta dimensiune e deosebit de izbitoare in timpul
Postului Mare. A§a cum conditia prealabila pentm a pazi cum se cuvine
virtujile catehezei imnografice §i a oferi lui Dumnezeu o eainta bineprimita consta in a ie§i din inchiderea in noi inline pentm noi inline pentm
a ne deschide spre intreaga natara umana, tot a§a pe parcursul Postului
Mare (§i prin analogic strabaterea ciclului litargic zilnic sau a fiecarui
oficiu) apare ca un rezumat, ca o condensare a intregii istorii a mantairii,
devenind acum istoria sfanta a fiecamia.
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Regulile typikon-vXm nu trebuie privite drept simple norme disciplinare
sau „instnimente” ale purificarii, fiind in ele insele simbolurile anticiparile scopului spre care tinde aceasta curajire. Typikon-vX cheama credinciosul la 0 rastumare atat de completa a conduitei sale §i a inse§i temeliilor existen^ei sale, incat regulile sale formale eviden|iaza o rastumare a
inse§i ordinii cosmice (de exemplu, inversarea sensului ciclului cotidian
§i a ciclului saptamanal). Slabindu-§i trupul prin post, umpland timpul
mortii prin mgaciunea liturgica §i priveghere, penitentul nu se cura(a
numai pe sine insu§i, ci „rascumpara” §i timpul {E f S, 16; Col 4, 5).
II „hristifica” §i il face sa asculte dinainte de legile lumii transfigurate sub
modalitatea ascezei. Astfel, aceasta §tiin(a duhovniceasca depozitata in
typikon apare drept mijlocul de a atinge prin cura(ire Saptamana Pa?telui,
precum §i drept o anticipare autentica a trecerii de la timp la ve§nicie, ce
va fi celebrata atunci. Restul, ciclul cotidian al mgaciunii, ciclul lecturilor, fiecare oficiu sunt felurite rasfrangeri ale acestui „Pa§te al Postului
Mare” care une§te tmpul §i sufletul, ansamblul naturii umane §i al cosmosului intr-un acela§i elan de oferire de bunavoie pe altaml inimii a§teptand ca in a Treia Zi focul dumnezeiesc sa o mistuie §i sa o lumineze“ °.
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Partea a Ill-a

Structura Triodului

III.l

Reprezentarea timpului
in Triod §i simbolismul numerelor

III.l.a

Pa§tele §i „rastumarea polilor’

Ciclul liturgic mobil, care s-a dezvoltat de o parte de alta a praznicului Pa^telui, constituie o aplicare a programului complet al vie^ii
duhovnice§ti privit ca o dezvoltare §i actualizare a ini^ierii baptismale.
In introducere am propus ipoteza potrivit careia cele trei etape majore ale
acestei mistagogii: cura^ire, luminare, desavar§ire, corespund celor trei
parfi ale ciclului liturgic mobil: Postal Mare, SaptSmana Mare — Pa?te,
Cincizecime.
In plan formal, Triodul ?i Penticostarul apar ca doua perioade simetric
articulate de sarbatoarea Pa§telui. Aceasta este „ziua cea sfanta §i aleasa,
cea dintai a saptamanii, imparateasa §i doamna a zilelor, praznic al praznicelor §i sarbatoare a sarbatorilor”\ Ea confine sintetic toate celelalte
celebrari ale timpului liturgic: nu numai duminicile, care sunt tot atatea
„Pa§te saptamanale”^, dar ?i oficiile ciclului zilnic care sunt actaalizari
parfiale ale sale^. In acest centru, timpul cosmic §i timpul istoriei sunt
intemeiate din nou, restaurate, transfigurate §i orientate spre ve?nicie''.
Inainte de Inviere, timpul era supus „stapanitorului lumii acesteia” §i
servea drept instrument incercarii sale de destramare §i scindare in multiplicitate. Urcand pe Cruce §i coborand la iad pentru a invia impreima cu
El pe Adam^, Hristos a rdsturnat literalmente polii lucrarii cosmice §i
a inviat timpul pentru a-1 face sa treaca de la moarte la viaia, pentru a
zdrobi inchiderea cantitativa a temporalitaiii §i a o face vie prin energiile
indumnezeitoare ale ve^niciei lui Dumnezeu. RSul, atingandu-?i limita
ultima prin atacul asupra lui Hristos, a fost intors de El spre bine, iar
timpul stricadunii a fost de atanci transformat pentru credincio§ii ce calca
pe urmele Dumnezeului-om in timp al urcu§ului.
„Vezi moartea ajunsa la plinirea lungimii sale, oprindu-§i inaintarea,
rastamandu-§i mi§carea ?i mic§orandu-se, simbol al faptalui ca noap261

tea ticaloasa a pacatului crescand atat cat i-a fost cu putinta §i, prin
nascocirea tuturor rautafilor, atingandu-§i plinirea marimii §i ticalo§iei,
e oprita astazi in inaintarea ei mistuitoare, alergand de acum inainte
spre pierzania §i nimicirea ei”^.
Gra|ie acestei rastumari pascale a insefi temeliilor timpului, calea restaurarii e de acum posibila pentru cei ce au fost intinati de patimi:
„Succesiunea etapelor prin care am ie§it din rai, surghiunifi impreuna
eu protoparintele nostru, e cea pe care o putem acum reface in sens
invers pentru a ne intoarce la fericirea dintru inceput”^.
Intoarcerea in rai propusa in timpul perioadei Triodului nu e, a§adar,
cu putinta decat pentru ca Invierea lui Hristos a avut deja loc §i a deschis
calea. Lucrul in vederea caruia ne pregatim e tocmai actualizarea personala a acestui eveniment decisiv al istoriei mantuirii. Total e deja implinit §i natura umana indumnezeita in Persoana lui Hristos §ade aici §i
acum, suflet §i trup, in sanul Treimii, dar e nevoie de un timp de pregatire,
de cura|ire §i efortari voluntare, care sunt garantiile aderarii libertatii la
planurile lui Dumnezeu, pentru ca aceasta Inviere sa se realizeze efectiv
duhovnice?te in fiecare. Astfel Triodul §i Penticostarul reprezinta efectiv
pregdtirea §i realizarea duhovniceasca a Economiei §i apar ca doua perioade analoge in durata §i structara lor, al caror continut e hotarat de
Pa§te ca o „rastumare a polilor”. Sa amintim ca inifial ele nu formau
decat 0 singura carte litargica impartita in doua: „Triodul strapungerii” §i
„Triodul bucuriei”^

III. Lb

Sensul ciclului saptamanal

Am evocat deja una din consecinjele acestei rastumari stadiind sensul
ciclului liturgic zilnic in oficiile Postalui Mare: incepand de la Pa§te acesta
e inversat §i Vecemia preceda Utrenia, pe cand in timpul Triodului ziua
litargica incepe dimineafa®. O rastamare comparabila putem constata §i
in ciclul liturgic saptamanal: de la Duminica Vame§ului §i Fariseului pana
la Pa§te, duminica e ultima zi a saptamanii'” (astfel expresia „a treia dumi
nica din Postal Mare” inseamna duminica ce incheie Saptamana a Ill-a);
in timp ce de la Pa?te la Cincizecime, duminica e prima zi a saptamanii
evidentiind astfel echivalenta zilei a opta cu ziua intai asupra careia in
sists^' sinaxaml Duminicii Tomii (ziua a opta a saptamanii in care „toate
zilele sunt duminici”), pe urmele unor Parinti ca lustin Martiml §i Filozofiil:
„Caci prima zi, fiind prima dintre toate zilele, atanci cand se numara
din nou dupa toate zilele saptamanii, se cheama a opta, fara ca pentm
aceasta sa inceteze a fi prima’.12
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in afara ciclului liturgic mobil, saptamana reune§te aceste doua dimensiuni; potrivit sistemului lecturilor din Noului Testament (din Apostolul
§i Evangheliarul liturgic) duminica incheie saptamana ; in timp ce in
Octoih ea constitute primul oficiu al tuturor glasurilor ?i contine modelele
(irmoasele) numeroaselor tropare (in principal sedelnele Utreniei) ale
zilelor saptamanii urmatoare^'*. Ciclul liturgic saptamanal are, a§adar, ca
§i ciclul liturgic zilnic, o dimensiune pascala pc care o reflecta bine in
ansamblul anului liturgic.

Ill.l.c

Triod §i Penticostar, analogic §i continuitate

Cele 40 de zile ce urmeaza praznicului Pa§telui sunt probabil anterioare
instituirii Postului Mare^^ §i ele nu sc incheiau odinioara cu praznicul
inalfarii, ci printr-o sarbatoare de incheiere a Pa^telui, al card echivalent
il regasim in actuala miercuri a inchiderii praznicului'®.
Timp de 40 de zile, dupa unii chiar pana la Cincizecime'^, se celebreaza o „unica sarbatoare”’*, „toate zilele au aceea§i putere ca §i dumi
nica” fi, in general, postul e suprimat cu totul . Celor 40 de zile de
asceza intensa trebuie sa le urmeze 40 de zile de bucurie neintrerupta
pentru a ilustra cele doua aspecte complementare ale vietii creatine §i a
imita pe Hristos Care a postit 40 zile inainte de Patima Sa §i a ramas pe
pamant cu ucenicii sai 40 de zile dupa Inviere:
„Din aceea§i pricina a postit cand a fost ispitit inainte de moartea Sa,
pe cand avea inca nevoie de hrana, §i a vrut sa manance §i sa bea, pe
cand se preamarise dupa Inviere, de§i hrana nu-I mai era necesara. Pe
de-o parte, a aratat El Insu§i osteneala noastra, iar, pe de alta parte, [a
aratat] in noi inline mangaierea Sa, randuindu-le pe amandoua pentru
40 de zile [...]. Astfel, postind timp de 40 de zile inainte de moartea
Sa trupeasca, El parea sa strige: «Infranati-va de la poftele acestui
veac», iar cand a mancat §i a baut timp de 40 de zile dupa Invierea Sa
trupeasca, parea sa strige: «Iata Eu sunt cu voi pana la sfar§itul veacurilor» [Mt 18, 20] [...]. Apostolul ne arata ca trebuie sa tinem impreuna
[aceste doua sentimente]: «Umpleti-va de bucurie prin nadejde, rabdand in necazuri» [Rm 12, 12], bucuria fiind aid legata de hrana, iar
necazul de post. Fiindca atunci cand intram pe calea Domnului, trebuie
sa postim de de§ertaciunile veacului acestuia §i sa ne hranim sufletul
cu fagaduinfele viitoare, neodihnindu-ne inima noastra aici, ci inaltand-o
sus ca acolo sa-§i gaseasca hrana ei”^'.
Cele doua perioade sunt analoge §i in structura lor, fiecare constituind
un ciclu complet organizat in jurul centrului sau: praznicul Crucii in
Duminica a Ill-a din Postul Mare §i, respectiv, miercurea Injumatatirii
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praznicului^^. Aceste doua sarbatori au o tema principala diferita: pe de-o
parte, anticiparea celebrarii Crucii din Vinerea Mare privita sub aspectul
ei cosmologic; de alta parte, invafatura lui Hristos „Izvor de Via^a” in
templu; dar in plan structural ele au aceea§i func^ie. Injumatafirea praznicului e „in mijlocul zilelor ce incep de la Inviere §i se pecetluiesc prin
dumnezeiasca Cincizecime”^^ primind din partea acestor doua praznice o
„indoita luminare”^'*. Ea II celebreaza pe Hristos ca Mijlocitor^^ ingaduind astfel afirmarea continuitajii intre Economia lui Hristos §i Economia
Duhului Sfant^*. in mod comparabil, a§a cum vom vedea, praznicul Cru
cii II celebreaza pe Hristos drept Centrul care a adunat lumea risipita,
inscriindu-se in ciclul Triodului ca o punctare a efortului §i ca un fel de
praznuire anticipata a Patimii^^.
Poate fi observata §i prezen^a a doua Sambete ale Mor^ilor, una inainte
de Duminica Lasatului de came iar alta in ajunul Cincizecimii, care au
numeroase piese imnografice §i o randuiala comuna, evideniiind astfel
limpede corespondenfa celor doua cicluri^*.
in paralel cu acest aspect analogic, rastumarea realizata de Pa§te im
plies o distinc^ie intre Triod §i Penticostar, rastumare care da ciclului
liturgic mobil dinamismul §i unitatea sa. Daca lasam deoparte perioadele
pregatitoare in vederea Postului Mare ?i privim ciclul complet ce se intinde de la Pa§te pana la Cincizecime, aceste doua perioade apar diferite
in insa§i durata lor: cele 40 de zile ale Postului Mare tin de timpul acestei
lumi cuprins simbolic in numaml 6^^, pe cand cele 50 de zile ale Cinci
zecimii simbolizeaza desavar§irea suprema a numamlui 7 inmultit cu el
insu§i, la care se adauga pecetea unitafii^®. intr-o epoca in care inaltarea se
celebra inca in acela§i timp cu Cincizecimea, Eusebiu al Cezareei scria:
„Simbolurile profetice ale lui Moise facand astfel loc realitatilor, am
primit sfatul de a praznui aceasta sarbatoare cu §i mai multa stralucire,
ca unii ce suntem unifi cu Mantuitorul §i ne bucuram de imparatia Sa.
[...] De aceea, dupa ce am strabatut cu vitejie cele 6 saptamani ale
perioadei dinainte a celor 40 de zile pregatitoare in vederea Pa^telui,
dupa Pa§te praznuim Cincizecimea in 7 saptamani complete. Fiindca
numaml 6 inseamna faptuirea, asceza §i lucrarea; de aceea se spune ca
Dumnezeu a zidit toate in 6 zile. Ostenelilor acesteia ii urmeaza praz
nicul al doilea de 7 saptamani, inmulfind pentm noi odihna, al carui
simbol e numaml 7. Dar numaml Cincizecimii nu se opre§te la aceste
7 saptamani, ci, dupa ce au trecut cele 7 saptamani, prin ultima unitate
care le urmeaza numaidecat ( 7 x 7 + 1), pecetluie§te ziua praznicului
Inal(arii lui Hristos”^'.
Nu este aici locul sa precizam limitele exacte ale celor „6 saptamani”,
de care vorbe§te Eusebiu, sa refinem mai degraba echivalenfa stabilita
intre numerele 6 — 40 ?i 7 — 50.
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Aritmologia simbolica era extrem de raspandita in Antichitate, §i autorii
cre§tini o utilizeaza din plin ca instrument de exegeza reflec^ie teologica^^. Aritmologia se intemeiaza pe principii diferite ale aritmeticii^^;
ea nu opereaza prin analiza §i diviziunea cantitativa, ci e o §tiinia sintetica
§i analogica ce urmare§te cunoa§terea proporfiilor armonice ale creaiiei.
Numarul simbolic poseda o veritabila consistenja ontologica §i permite
determinarea locului fiinfei care-1 desemneaza in constitufia muzicaia §i
ritmica a lumii^'^; astfel, ea poate fi farS exagerare apropiata de teologia
tradifionala a numelui^^. Unii, ca, de exemplu, Nicomah din Gerasa sau
Fericitul Augustin, merg pana la a-i atribui o origine supraomeneascS^®.
Dat fiind ca inlelepciunea dumnezeiasca a „randuit toate cu masurS, numar §i greutate”^’, numarul e prezent in insa§i natura lucrurilor ca „frate
cosmic al Inielepciunii”^*.
„Dumnezeu le face pe toate cu masura §i nu e nimic lipsit de masura,
fiindca nu e nimic care sa nu-§i aiba numarul sau”^^.
Teologia numerelor se va aplica, a?adar, tuturor regnurilor lumii create,
de la cele 4 elemente pana la cele 9 cete ingere§ti, dar mai cu seama timpului, a carui mi§care o masoara acordand-o pe Unitate'*®. Gra^ie nume
relor, mi§carea proprie creaturii, consecinta a trecerii ei de la nefiinfa la
fiinia'’', se inscrie in simfonia cosmica §i devine ritm. De aceea, culmea
vietii duhovnice^ti §i treapta cea mai inalta a nepatimirii pe care o poate
atinge omul e de a se uni cu „danpiirea ingerilor”^^. Nu este vorba de o
incetare a mi§carii ei naturale, ci de „ritmarea” acesteia dupS „corul cir
cular” al fapturilor netmpe^ti pentm a participa impreuna cu ele la Unitatea
divina"*^.
Periodizarea duratei prin numere semnificative ce-§i gasesc temeiul in
acela§i timp in natura, cat §i in Scriptura, permite stabilirea unor coresponden^e intre timpul istoric, timpul cosmic §i timpul liturgic, pe care
Parin^ii le-au exploatat pe larg, indeosebi in ciclul liturgic mobil, unde
cele 40 de zile, inal^area §i Cincizecimea se bazeaza tocmai pe astfel de
numere.
Astfel, pentru Eusebiu, „trecerea” realizata la Pa§te deschide timpul
cosmic spre sfar§itul sau in „Sabatul sabaturilor”, fiindca numarul 50 depinde de numarul 7 (7 x 7 + 1), ori cele 40 de zile de osteneli ascetice
fiind puse in corespondenja cu cele 6 zile rezervate faptelor (cele 6 zile
ale crea(iei), unitatea ce trebuie adaugata numarului 6 pentru a ajunge la
desavar^irea §i odihna lui 7 apare, prin urmare, analoga decadei ce trebuie
adaugata numarului 40 pentru a face din el 50. Intr-adevar, in simbolismul numeric, inmultirea cu 10 nu inseamna o sporire cantitativa, ci
reprezinta mai degraba trecerea la o treapta de perfec(iune superioara:
„Fiindca intaia §i cea mai desavar§ita unitate e numarul cel mai desavar§it dintre toate numerele §i cel mai aproape de desavar§ire”'*‘*.
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Cele 10 zile adaugate „celor 40 de zile de bucurie” ale timpului pascal
inseamna, a§adar, ca atunci trecem de la limitele timpului reprezentate de
numaml 6 §i Postal Mare, pentm a atinge nepatimirea ve^niciei §i „sabatal
duhovnicesc”'^^. Aceste doua parti ale ciclului mobil transpun in planul
anului simbolismul in acela§i timp spiritual §i cosmologic al saptamanii
creatiei.
Aceasta dimensiune a depa§irii timpului cosmic, revelata de cea de-a
doua parte a ciclului liturgic mobil, a fost exprimata in chip desavar^it
de Sfantul Grigorie Palama plecand de la analogia intre numarul 50 §i
numaml 8:
„Haml Duhului a randuit ca inainte de aceste zile [ale Cincizecimii] sa
trecem sfmtele Paresimi in post, priveghere, mgaciune §i faptairea taturor virta[ilor. Caci prin cele 40 de zile El arata ca viata in acest veac a
celor ce se mantaiesc nu trebuie sa fie altceva decat cainta §i o vietuire
placuta lui Dumnezeu.
Prin cele 50 de zile ce urmeaza §i pe care le strabate acum, el a aratat mo^tenirea, u§urarea §i odihna celor ce au vietait cu ravna pentm
Dumnezeu.
Astfel, aceste 40 de zile pastreaza aducerea-aminte de Patimirile
mantaitoare ale Domnului primind [pomnca] de a mpe postal dupa ziua
a §aptea [Sambata Mare]. Pe cand aceste 50 de zile cuprind urcu§ul la
cer, pogorarea §i daml Duhului Slant. Caci veacul acesta are numaml 7
fiind alcatait din 4 anotimpuri, 4 puncte cardinale §i 4 elemente, §i din
cei ce iau parte prin faptele lor la Patimirea lui Hristos. El este urmat
de praznicul Cincizecimii care incepe in [ziua] a opta §i care i§i trage
numele de la numaml 8; depa§ind cinstital numar 7 §i 4, el atinge prin
Invierea Domnului §i Inalfarea care-i urmeaza invierea viitoare a neamului omenesc..
Penticostaml e, a§adar, un ciclu liturgic orientat spre ve^nicie, fiindca
e articulat de numaml 8 (ogdoada, octava), numaml Invierii'*^. El e alca
tait din 8 saptamani, in timpul carora toate oficiile se canta succesiv pe
unul din cele 8 glasuri pentm a completa ciclul Octoihului in Duminica
Tutaror Sfinfilor. Acest ciclu al glasurilor muzicale consemnat in Octoih
va continua in afara ciclului mobil §i va circumscrie totalitatea anului
liturgic facand-o sa depinda astfel de Pa?te"**.
Pentm motivele evocate mai sus cu privire la ciclul saptamanal, in
timpul Penticostamlui duminicile se numara incepand din ziua Pa^telui
privita drept cea dintai dintre ele, astfel ca Duminica Cincizecimii e celebrata dupa 7 saptamani ( 7 x 7 zile), dar e duminica a opta dupa Pa?te.
Ea este, a^adar, in acela§i timp ziua a 50-a $i duminica a 8-a, numaml 50
fiind pentm ciclul liturgic anual ceea ce este numarul 8 pentm ciclul
saptamanal.
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„Caci numarul 7 inmultit cu el insu§i na§te numarul 50 fara unu, zi pe
care o imprumutam lumii viitoare, zi care va fi in acela^i timp a opta
§i intaia, sau mai degraba una §i ve§nica. Caci aici sabatul prezent al
sufletelor noastre i?i gase§te implinirea, pentru ca o «parte sa fie data
lui 7 alta lui 8» [Ecc 11,2] 1,49
Numarul 50 depa§e?te patratul numarului 7, a§a cum 8 depa§e§te nu
marul 7 prin adaugarea unei unitati ce reprezinta posibilitatea actuala de
urcu? al creaturii spre ve§nicie. in aceasta perspectiva, timpul Triodului e
asimilat numarului 7, iar nu numarului 6, fiindca acesta din urma repre
zinta timpul pregatirii §i inlanbairii determinismului cosmic^”.

lll.l.d

Numarul 7

in aspectul sau „pozitiv”, numarul 7 a fost in general privit drept
numarul insu§i al perfecfiunii^', fiindca Dumnezeu, incheindu-§i opera
crea]iei Sale in 6 zile, S-a inters in ziua a §aptea la odihna Sa, adica la
nemi§carea pe care nu o parasise cu adevarat niciodata^^. in lucrurile
create prezenfa numarului 7 desemneaza, prin urmare, difuzarea prezentei divine §i a frumusetii, in masura in care aceasta e in acela^i timp expresie a in^elepciunii sale §i intoarcere la Obar§ia ei. Potrivit unui punct
de vedere complementar §i mai contingent, indeosebi atunci cand privim
depa^irea numarului 7 in numarul 8, numarul 7 apare §i el drept insu§i
simbolul timpului ciclic;
„Realitatea timpului e circumscrisa in saptamana de 7 zile. De aceea,
atunci cand masuram timpul cu zilele, plecand de la o zi §i oprind
numarul la 7, revenim la o zi, masurand intreaga intindere a timpului
prin ciclul saptamanilor pana ce lucrurile mi^catoare trecand §i curgerea devenirii oprindu-se, vor veni, cum spune Apostolul, lucrurile neschimbate §i care nu sufera nici alterare, nici prefacere, aceasta creatie
ramanand mereu asemanatoare ei in§i§i in veacurile viitoare”^^.
Alcatuit din §ase saptamani de post §i din Saptamana Mare, ciclul Postului Mare inseamna, a§adar, inlan^irea de „roata celor §apte zile”^"' §i
pregatirea in vederea depa§irii timpului insu^i. El condenseaza §i recapituleaza simbolic extensiunea totala a duratei pentru a o aduce spre ziua a
opta §i inviere.
Prin locul sau de prim ordin in Scriptura, numarul 7 a fost legat de
Parinfi de Vechiul Testament, in timp ce numarul 8 era legat de Noul
Testament^^; ceea ce corespunde bine concluziilor pe care ne-a ingaduit
sa le tragem studiul ciclului lecturilor; inaintea Pa§telui, in timpul dominat
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de numarul 7 se cite§te Vechiul Testament, m timp ce dupa inviere, in
timpul transfigurat, nu se cite§te decat Noul Testament^®.
Cand e privit dupa sensul s^u contingent, numarul 7 poate implica o
nuanfa de penitents §i reconciliere (e, daca vrem, forma psihologica a
intoarcerii la obar§iei); cSci, dupS Sfantul Vasile cel Mare, „Scriptura
desemneaza necontenit numarul 7 ca numarul iertarii pacatelor”^^. In
cartea lui Daniel, de exemplu, regele Nabucodonosor trebuie sa ramana
„mahnit” timp de 7 varste, ca arborele pe care 1-a visat, §i nu-§i va putea
regasi puterea la sfar§itul acestei perioade decat atunci cand va recunoa?te
ca adevarata suveranitate e a lui Dumnezeu^*.
Aceasta interpretare penitenfiaia a numarului 7 se aplica in chip cu totul
special Postului Mare, care ar putea fi astfel definit drept o concentrare a
timpului, calificatd orientatd de cdinfd.
pentru ca mulpimita cinstitei hebdomade a postului sa ducem o
vietuire sigura §i lipsita de pacat. Fiindca saptamana se intoarce mereu
?i, intorcandu-se ca un semn §i circumscriindu-se, infa§urandu-se in
jurul ei insa?i, savar§e§te acest veac hebdomadar”,
scria loan din Atena cu privire la cele 7 saptamani ale postului^^.

Ill.l.e

Problema saptamanii a opta

in timpul perioadei cuprinse de la extinderea postului Saptamanii Mari
pana la fixarea Postului Mare bizantin actual, evaluarea duratei postului
a variat mult. Cum atesta marturiile istoricilor biserice§ti Socrate §i
Sozomen, in secolele IV-V durata postului diferea mult de la o regiune
la alta, dupa cum se numarau sau nu zilele nepostite sau, daca Saptamana
Patimilor era inclusa sau nu in Postul Mare“ . Astfel, potrivit acestor istorici, in provinciile Occidentului cele 40 de zile ale Paresimilor se incheiau cu Vinerea Mare®’. Totu§i, istoria na§terii acestei perioade de post a
impus distinc^ia clara intre cele doua perioade reprezentate de Postul Mare
§i, respectiv, de Saptamana Mare; a?a cum s-a putut remarca §i cu privire
la structura sistemului lecturilor®^.
„Cele 40 de zile se incheie cu praznicul Stalparilor [Floriile], cad in
saptamana Mare postim pentru Patima Domnului §i pentru Pa§te, iar
nu din pricina celor 40 de zile”®^.
Se poste§te desigur in amandoua aceste perioade, dar in Postul Mare
e vorba de un post „ascetic” de cura^ire §i lupta impotriva patimilor, pe
cand in cea de-a doua e vorba de un post „euharistic” pregatitor in vederea Cuminecarii pascale §i randuit in vederea dimensiunii iniiiatice a
saptamanii Mari.
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Potrivit lectionarului armean, la lerusalim, in secolele IV-V, „cele
6 saptamani ale Paresimilor” se distingeau net de Saptamana Patimilor®^,
astfel incat Postul Mare se termina, ca §i acum in ritul bizantin, in vinerea
Saptamanii a Vl-a, inaintea Sambetei lui Lazar.
Totu§i, potrivit punctului de vedere adoptat inca din secolul IV, se putea vorbi fie de cele 7 saptamani (ale Triodului)®^, fie de cele 40 de zile
(doar ale Postului Mare)^^, aceste doua numere fiind privite astfel drept
complementare.
„Sa privim apoi din ce pricina postul celor 40 de zile se savar$e?te in
7 saptamani. Nu e deloc uimitor ca se nume?te Paresimi, dar el cuprinde
o ratiune tainica mai subtila. Fiindca numarul 7 apare ca un numar
desavar§it §i sfintit, care ne face sa ne savar§im sfintele lupte timp de
7 x 7 zile”®^.
Dar incepand din secolul IV, pe cand Postul Mare abia se instaura,
preocuparea din ce in ce mai mare a fost aceea de a da o dimensiune
hristologica acestui post complementar al „postului Pa§telui” §i de a-1
face sa corespunda celor 40 de zile pe care le-a petrecut Hristos in pustie.
In regiuni, ca aceea a Antiohiei, unde nu se numarau decat zilele efectiv
postite, patriarhul Sever extinde postul la 8 saptamani ( 8 x 5 zile de post
= 40 zile)®* dezvoltand simbolismul numeric intr-un sens nou: prin cele
8 saptamani, numar al Invierii, dar §i numar al celor 8 „ganduri ale rSutS|ii” (Jogismoi), ne curafim cele 5 simturi, adica toate prilejurile de pacat
intrucat prin aceasta omul intreg ca atare intra in legaturS cu lumea
trupeasca.
„Fiindca cele 5 simturi prin care ajunge pacatul sa intre in noi, adicS:
auzul, vederea, pipaitul, gustul §i mirosul, sunt cura(ite de 8 ori postind
timp de 40 de zile, pentru ca sa putem ajunge la binecuvantata zi, in
acelaji timp a opta §i intaia”®’.
Ceva mai tarziu, copfii din Egipt vor adauga astfel 2 saptamani la cele
6 saptamani initiate ale postului^®. §i la lerusalim, Eteria atesta la sfar$itul secolului IV extinderea postului initial de 6 saptamani la 8 saptam ^i,
inclusiv Saptamana Mare^'. Din aceasta pricina putem remarca prezenja
unor lecturi din ce in ce mai bogate in lectionarul de la lerusalim pentru
Saptamana a Il-a a Postului Mare, caci aceasta era Saptamana I din vechiul Post Mare^^.
La Constantinopol insa, s-a pastrat obiceiul de a numara perioadele, §i
nu zilele de post, respectiv de a include sambetele ?i duminicile nepostite
in calculul postului, astfel incat nu mai era necesara adaugarea unei s5ptamani suplimentare pentru a completa numarul de 40 de zile. PanS in
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tui sistem: 5 saptamani de 7 zile plus o saptamana de 5 zile (fiindca Pos
tal Mare se incheie m vinerea Saptamanii a Vl-a). 5 saptamani x 7 zile =
35 zile + 5 zile = 40 zile.
Dupa Sinodul IV Ecumenic de la Chalcedon (451), adaugarea celei de-a
opta saptamani, dezvoltate in Egipt, a devenit o particularitate specifica
credincio§ilor „monofiziti” nechalcedonieni, care posteau extrem de strict
cea de-a opta saptamana inainte de Pa§te, pentru a se deosebi de ortodoc§ii chalcedonieni’^, iar in secolul VII ei vor sanctiona oficial acest obicei
deja vechi^"*. O asemenea manipulare confesionala a unui obicei care ini
tial nu exprima decat o diferenta locala in modul de a vedea Postul Mare
a suscitat vii controverse, indeosebi in Palestina, unde ortodoc§ii il adoptasera incepand din secolul IV. Cu acest prilej, Sfantul loan Damaschinul
a alcatuit tratatul sau Despre sfmtele posturi, in care vorbe§te chiar §i de
0 disputa care „s-a inaltat pana la cer”^^ §i alatura unui indemn la pace
intre cele doua parti un dosar de citate patristice extrem de pretios in ce
prive§te chestiunea discutata. Potrivit autorului Intrebarilor raspunsurilor atribuite lui Anastasie Sinaitul, cei ce postesc opt saptamani incalca
numarul sfant al celor 40 de zile (autorul bazandu-se pe calculul siroantiohian antic) ?i mai cu seama se alatura ereziei iacobitilor, armenilor
§i chiar arienilor^®.
Aceasta problems a saptamanii a opta §i a armonizarii celor doua sisteme de calcul, care punea de acum o problems unei Biserici Ortodoxe
din ce in ce mai centralizate (ne apropiem de perioada sintezei intre tradipile liturgice ale Palestine! §i Constantinopolului), a fost rezolvatS prin
transformarea celei de a opta sSptSmani de post intr-o sSptSmanS pregStitoare Postului Mare’^: actuala SSptSmanS a branzei. AceastS perioadS era
postitS la lemsalim, ca §i mai inainte, panS seara, dar Constantinopolul a
insistat sS nu fie vorba de un post complet, asemenea celui al „ereticilor”, dandu-se, a§adar, dezlegare la lactate, a cSror consumare patriarhul
Nichifor al Constantinopolului (806-815) a impus-o ca obligatorie pentru
toatS sSptSmana, pentru a afirma incS §i mai limpede ruptura cu postul
Bisericilor „monofizite” nechalcedoniene’*.
Instituirea SSptSmanii LSsatului de branzS a fost un punct de plecare
al unor ulterioare dezvoltSri ale perioadei pregStitoare, asupra cSreia vom
reveni. Ea apare astfel ca un compromis intre cele douS moduri de a evalua durata Postului Mare §i simbolismul numerelor pe care le vehiculeazS
acestea. De§i traditia ortodoxS n-a retinut simbolismul numSrului 8 aplicat la cele 40 de zile, pentru a-1 putea rezerva perioadei Penticostarului,
in structura Triodului rSman totu§i anumite urme ale lui. Astfel, praznicul
Crucii sau al InjumStStirii Postului, celebrat odinioarS numai in miercurea SSptSmanii a IV-a, s-a extins virtual la intreaga sSptSmanS, apSrand
astfel drept central unui ciclu de opt sSptSmani, circumscris de sistemul
lecturilor biblice incepute odatS cu SSptSmana LSsatului de branzS^^.
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I ll.l.f

Numaml 40

Atat contemplarea naturii, cat §i Scriptura ne reveleaza valoarea exceptionala a numarului 40. In mod foarte general, acesta desemneaza
fixitatea, echilibrul unei trepte oarecare a fiintei privita in dezvoltarea sa
existentiala (§i nu in relatia sa „verticala” cu obar?ia). In ordinea geometrica, numaml 4 e ilustrat de un patrat care e figura cea mai opusa cercului, imagine in acela§i timp a mobilitatii §i unitatii. De aceea, el implica
ideea de stabilitate, sau potrivit autorilor Evului Mediu latin, formeaza o
„solidatis perfectio”^°. Acest numar se inscrie astfel in organizarea cosmica prin cele 4 elemente, cele 4 puncte cardinale, cele 4 anotimpuri,
carora Revelatia le suprapune cele 4 rauri ale raiului, cele 4 Evanghelii,
cele 4 sensuri ale Scripturii, cele 4 virtuti cardinale etc.*'.
„Caci nu este ingaduit — declara Sfantul Irineu — sa fie mai mult de
4 Evanghelii, nici mai putin decat 4. Fiindca 4 sunt iinuturile lumii in
care vietuim ?i 4 vanturile punctelor cardinale [...]. De unde invafam ca
Logosul Me§te§ugar al universului. Cel ce §ade pe hemvimi ?i le tine
pe toate impreuna, odata aratat oamenilor, ne-a dat Evanghelia in 4 for
me, o Evanghelie pe care o fine insa un singur Duh [...]. Hemvimii au
4 chipuri, iar aceste chipuri sunt icoanele lucrarii Fiului lui Dumnezeu”*^.
Numaml 40 desemneaza, a§adar, extinderea unei stari §i sugereaza
astfel adunarea §i fixarea lui in unitatea care organizeaza, caci e in fond
simbolismul creat al mi§carii divine;
„Tetrada e decada in potenta, luand monada drept model prin inlanfuiri progresive. §i este ea insa^i monada, cuprinzand binele in unitatea
ei in chipul unei monade §i aratand prin ea insa§i, imparfita fara diviziune, simplitatea ?i indivizibilitatea energiei divine...”*^.
Cum se va vedea mai jos, acest dublu simbolism al numamlui 4 a fost
asumat de Hristos pe Cmce dobandind, a§adar, acum o semnificafie legata
nemijlocit de mantuire*"'.
In planul mai contigent al „simbolismului natural”, atunci cand numa
ml 4 se aplica temporalitatii sub forma celor 4 anotimpuri, el reveleaza
caracteml ordonat §i ciclic al anului, precum §i analogia intre timp §i spatiu
(4 anotimpuri — 4 puncte cardinale). Dar il putem transpune §i timpului
istoric in ansamblul sau, sub forma invataturii despre cele 4 varste ale
lumii, care, deosebit de dezvoltata in Extremul Orient §i cunoscuta in
Antichitatea greaca, s-a transmis cre§tinismului mai cu seama in Occi
dental medieval*^. Periodizarea istoriei in 4 varste permite masurarea ei,
„ritmarea” §i considerarea ei drept o expresie a intelepciunii divine. Cele
4 varste apar astazi ca tot atatea „directii” ale timpului, care vin sa conci271

lieze aparenta contradicfie mtre timpul „liniar” al istoriei §i timpul ciclic
al cosmosului*^.
Cand se inmulte§te cu 10 pentru a rezulta 40, numarul 4 apare cu atat
mai mult legat de unitate, sugerand in acest fel mai limpede reintoarcerea
lucrurilor la obar?ie dupa desfa§urarea lor in existen^a:
„Acest numar e folosit foarte adesea de Scriptura pentru a sugera taina
desavarjirii in cele patru parti ale lumii. Numarul 10 intare§te desavar§irea. inmul^it cu 4 el da 40”*’.
In Vechiul Testament, acest numar al intoarcerii la perfec^iune evoca
explicit timpul pedepsei §i al luminii divine**;
§i copiii vo§tri vor rataci 40 de ani prin pustie §i vor suferi pedeapsa pentru desfranarea voastrS, pana vor cadea toate oasele voastre
in pustie. Dupa numarul celor 40 de zile in care a^i iscodit pamantul
Canaan, veji purta pedeapsa pentru pacatele voastre 40 de ani, pentru
fiecare zi, ca sa cunoa§te|i ce inseamna sa fi|i parasi^i de Mine”*®.
Cele 40 de zile ale potopului §i 40 de ani de rataciri in pustie reprezinta
amandoua in mod simbolic „timpul incercarii”, ragazul lasat de Dumnezeu liberta^ii create, ca omul sa lucreze la mantuirea sa §i sa se pregateascS pentru primirea harului. Exilul de 40 de zile — 40 de ani e in fond
mai pujin o pedeapsa cat o pedagogic ?i un semn al respectului suveran
al lui Dumnezeu pentru libertatea creaturii Sale. In de§ert, lipsili de orice
alt ajutor, oamenii vor putea invafa astfel sS se masoare pe ei in§i§i ?i sa
aprecieze ajutorul lui Dumnezeu:
„$i sa-Ji aduci aminte de toatS calea pe care te-a povS^uit Domnul
Dumnezeul tSu prin pustie 40 de ani ca sS te smereasca, ca sa te incerce
§i ca sa afle ce este in inima ta, ?i de ai sa pSze^ti sau nu poruncile Lui.
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea §i te-a hrSnit cu mana pe care nu
o cuno§teai §i pe care nu o cuno§teau nici parin|ii tai, ca sS-Ji arate ca
nu numai cu paine traie§te omul, ci c5 omul traie§te §i cu tot cuvantul
ce iese din gura lui Dumnezeu...”®°.
La capStul acestei incercSri, ei vor putea intra in „Pamantul Fagaduiniei” $i vor cunoa§te plinStatea bucuriei ce vine din impacarea cu Dumne
zeu. Ca ?i cei 40 de ani de rStacire a poporului Israel in pustie, am putea
de asemenea privi cele 40 de zile ale Postului Mare in aceasta unica
perspective pozitiva a „pregatirii”, §i atunci ele se vor lega cu atat mai
nemijlocit de posturile lui Moise §i Hie, care i-au pregStit pentru a-i face
martori ai teofaniilor. E vorba, a§adar, de o perioada de separare radicals
de orice lucru pSmantesc, fie in pustie, pe Sinai, pe Horeb sau in chilia
monahului, pentru ca descoperirea lui Dumnezeu sa gSseasca in ei vase
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demne care sa o primeasca®*. intr-adevar, muntele Sinaiului pe care s-a
urcat Moise, dar §i de§ertul Horebului in care a fugit Hie evoca prin doua
dimensiuni diferite locul de retragere, de singuratate, in care omul se
poate elibera de griji de mul^imea ocupatiilor lumii; de asemenea, in
Postul Mare cre^tinul trebuie sa ftiga in pustie prin post §i asceza §i sa
urce pe muntele rugaciunii.
Aceste doua dimensiuni ale celor 40 de zile corespund celor doua aspecte ale postului pe care le-am vazut in Triod: postul pedagogic §i ascetic,
§i, respectiv, postul mistagogic §i euharistic care ii pregate?te pe credincio§i in vederea teofaniei pascale supreme.
Cum s-a observat in capitolul despre post, Postul Mare e un timp de
lupta intensa impotriva patimilor, astfel ca atunci e potrivit sa-i imitam
pe Moise §i Hie pentru a culege roadele caintei^^.
Intervalul de 40 de zile e de altfel generalizat in timpul liturgic pentru
orice perioada ce implica „intoarcere” sau „impacare”. Astfel, la 40 de
zile dupa na§tere se fac rugaciunile de curatire ale mamei §i de intrare a
lauzei in biserica®^, iar la 40 de zile dupa moarte se celebreaza ultima
slujba pentru sufletul defunctului®'*. In Rusia secolelor XIV-XV, in memoria unui defunct sau pentru a implini un vot national, 40 de preofi
celebrau 40 de Liturghii timp de 40 de zile^^.
Aceste doua aspecte ale simbolismului numarului 40 au fost asimilate
de Hristos, Care S-a supus de bunavoie unui post de 40 de zile in pustie^^.
El a luat astfel asupra Sa parasirea ?i incercarea poporului ales §i a recapitulat toate ispitirile posibile in cele trei propuneri ale lui Satana. Acest
post de bunavoie al lui Hristos e un element fundamental pentru intelegerea lucrarii divino-umane a tuturor actelor Economiei Sale. In timpul
vielii Sale pamante§ti, El a asumat in Persoana Sa toate formele carora le
poate fi supusa firea omeneasca cazuta §i despartita de Dumnezeu, de la
incercarea in pustie §i pana la moartea pe Cruce, pentru a face ca Dumnezeirea Sa sa straluceasca in toate virtualitatile acesteia. Pentru cei care
de la Botezul lor due viafa lui Hristos, sunt altoi|i pe ipostasa Sa divinoumana §i sunt „rastigni|i impreuna cu El”, cele 40 de zile ale postului
sunt, a§adar, o imitafie a „viebiirii” Invatatorului®^ §i o etapa necesara pe
calea imitarii Patimii Sale. Dar aceasta imitafie trebuie sa fie adaptata
condi^iei proprii naturii umane ce parcurge in sens invers calea pe care
Dumnezeu a luat-o prin Intruparea Sa:
„Hristos Se boteaza §i poste§te, omul poste§te §i se boteaza; Hristos Se
pogoara, omul se inalta”^*.
Cele 40 de zile ale Postului Mare reproduc, prin urmare, in acela^i timp
exemplul marilor modele ale Vechiului Testament §i postul lui Hristos®®,
pentru a sfmli timpul cosmic prin timpul istoriei mantuirii:
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„Postind Domnul numarul cel de 40 de zile, a cinstit §i a sfintit aceste
zile de acum, frafilor, la care ajungand strigam: Binecuvantati §i preamaltafi pe Hristos in veci!’noo
Aceasta imitare a lui Hristos putea fi chiar literala. Astfel, de la Sfantul
Eftimie incoace, monahii Palestine! aveau obiceiul de a pleca in pustie
pentru 40 de zile cand incepea Postul Mare sau chiar dupa praznuirea
Aratarii Domnului pana la Duminica Stalparilor, „ca sa petreaca cu Dumnezeu in singuratate §i mgaciune”'° \
In Viafa Sfintei Maria Egipteanca, Sfantul Sofronie al lerusalimului
evoca in aceste cuvinte practicile aflat in uz la manastirea palestiniana a
aw ei Zosima:
„In duminica ce s-a obi§nuit sa se numeasca intaia din saptamanile
Postului Mare, se savar§ea Sfanta Liturghie ca de obicei §i fiecare se
imparta§ea cu preacuratele §i de viata facatoarele Taine §i mancau putin, dupa cum era obiceiul. Dupa aceasta se strangeau toti in biserica
§i, facandu-se indelungata rugaciune §i multe metanii, monahii se
imbrati§au cu sarutare unii pe altii, sarutau §i pe egumen, facandu-i
metanie, §i se rugau sa le dea binecuvantarea, care sa le fie de ajutor §i
de sfatuire in nevointele ce le stateau inainte.
Dupa ce se savar§eau acestea, se deschideau portile manastirii §i ie§eau toti din manastire cantand cu glas dulce: «Domnul este luminarea
mea §i Mantuitorul meu, de cine ma voi teme? Domnul este scutierul
vietii mele, de cine ma voi infrico§a?» [Ps 26, 1] §i celelalte stihuri ale
psalmului. Ei lasau de multe ori un paznic sau doi in manastire nu ca
sa pazeasca averile ce s-ar afia inauntru, caci monahii nu aveau ceva
care sa fie luat de hoti, dar ca sa nu lase biserica fara slujba dumnezeiasca. Fiecare i§i lua de-ale mancarii, dupa cum putea §i cum voia.
Unul lua cu sine paine pe masura trebuintei trupului; altul smochine,
altul finice, altul legume uscate muiate in apa, altul nimic, ci numai
trupul lui §i rasa cu era imbracat, hranindu-se, ori de cate ori il imboldea firea, cu ierburile ce cresc in pustie. §i era pazita aceasta randuiala
§i lege cu sfintenie de fiecare din ei; de a nu §ti unul de altul cum se
inffaneaza §i petrece celalalt. Indata ce treceau lordanul, se despar|eau
unii de altii. Pustiul era mare §i nici unul nu se intalnea cu altul. Dar §i
daca unul din ei vedea bine din departare venind un altul spre el se
abatea din drum §i se ducea in alta parte. Traia pentru el §i pentru
Dumnezeu, cantand neintrerupt psalmi §i gustand din hrana pe care o
avea la indemana.
Petrecand astfel toate zilele postului, se intorceau la manastire in
duminica dinaintea praznuirii de-viata-facatoarei Invieri a Mantuitorului, duminica pe care Biserica a primit-o sa se praznuiasca cu stalpari.
Atunci se intorcea fiecare avand rod al ostenelilor sale con§tiinta sa,
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care cuno§tea cum a lucrat §i semin^ele caror osteneli a adunat. §i nimeni nu intreba deloc pe celalalt cum sau in ce chip a purtat lupta ce
i-a stat in fata. Aceasta era randuiala manastirii §i ea se indeplinea in
chip desavar§it. ,\02
Acest obicei Palestinian a lasat numeroase urme in Tried, in principal
in piesele compuse de Teodor Studitul’®^. Lectura Vie^ii Sfintei Maria
Egipteanca §i a biografiilor monahilor palestinieni 1-au facut de altfel
familiar monahilor din Constantinopol'®"*. De aceea, cele doua extremitati
ale Postului Mare, Duminica branzei §i Duminica Stalparilor sau Floriilor,
cuprind aluzii imnografice §i rituale extrem de limpezi la acest obicei,
facand ?i aici ca Triodul sa apara drept transpunerea spiritualitafii pustiei
in monahismul urban de tip studit'®^.
Prin aceasta dimensiune hristologica, Postul Mare se dezvolta intr-o
reprezentare a unui timp nu doar ordonat de cele 4 anotimpuri §i 4 varste,
ci §i a unui „timp rastignit”, ca o recapitulare in Hristos a intregii temporalitati, cu atat mai mult cu cat cele 40 de zile reprezinta durata:
„Acest numar ce cuprinde de 4 ori 10 mi se pare, a§adar, a insemna
veacul acesta pe care-1 strabatem, pe care-1 traversam, impin§i §i indemnati noi inline de mersul anilor, de nestatomicia lucrurilor omene^ti, de schimbarea §i succesiunea lor necontenita. [...] Acest numar
inseamna, a§adar, veacul acesta, fie din pricina celor 4 anotimpuri diferite ce impart anul, fie din pricina celor 4 puncte cardinale ale acestei
lumi. [...] In acest timp impar^it in 4 §i in aceasta lume impartita in 4
se propovaduie^te Legea lui Dunmezeu inchipuita de numarul 10. [...]
Caci Legea e cuprinsa in cele 10 porunci, fiindca numarul 10 e numa
rul desavar§irii [...] sau numarul 10 e pentru noi, in timpul acestei vie^i
a lumii pe care o strabatem, ca sa ne infranam de la toate poftele, lucru
pe care il inchipuie postul de 40 de zile, pe care toti il cunoa^tem sub
numele de Paresimi...’U 0 6
Fiind o dezvoltare a unitaiii, numarul 40 simbolizeaza, a§adar, totalitatea creafiei temporale §i rezuma anul intreg, el insu§i imagine a veacului
prezent;
„ 0 zi se zice ca este toata viafa pamantenilor; celor ce se ostenesc
cu dorire patruzeci le sunt zilele postului, pe care sa le savar§im cu
bucurie' >107
Potrivit acestui tropar, extensiunea timpului reprezentata de unitate nu
reflecta frumusetea Unului, ci e, din contra, privita drept semnul scurtimii vietii omene§ti; pe cand inmulfirea ei cu 40 e o imagine a timpului
sfintit §i umplut de prezenta dumnezeiasca prin asceza ?i cainta.
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I ll.l.g

Zeciuiala anului

Durata celor 7 saptamani de pregatire m vederea Pa§telui poate fi privita sub multiple aspecte. Daca luam in considerare nu spatiul timpului
ca in sistemul antiohian, ci numai zilele postite, durata Postului Mare
pare egala cu 7 saptamani x 5 zile = 35 zile. La aceasta trebuie adaugata
Sambata Mare, care este singura sambata de peste an postita integral'®*,
pentru a obiine 36 de zile de post efectiv.
„Sa vedem, prietenilor, in chip vadit — canta Roman Melodul —,
numarul zeciuielii in Postal Mare: sunt 7 saptamani de post, dar in fiecare saptamana cinci zile sunt alese pentru a posti, astfel ca sunt 35 de
zile in care postim, $i mai avem o zi §i o noapte in Sambata Patimii
Mantaitorului: acestea fac, a§adar, un total de 36 de zile §i jumatate,
zeciuiala anului, prin care vom dobandi viafa cea ve§nica”'°®.
Aceasta a zecea parte din an corespunde, a§adar, simbolismului numerelor 7 §i 40 pentru a sugera ca Postal Mare e un „timp concentrat”, mijlocitor intre timpul profan §i ve§nicie.
„Deschisu-s-au portile din fa|a [ta prothyra] ale dumnezeie§tii pocainte,
sa ne apropiem degraba curafindu-ne de mancari §i de pofte, ca ni§te
ascultatori ai lui Hristos, Cel ce a chemat lumea la Imparatia cereasca,
zeciuiala a tot anul [dekatas tou pantos eniautou\ aducand Imparatalui
tataror, ca ?i Invierea Lui cu dor sa o vedem’',110
Se §tie ca Legea Veche prescria sa I se aduca lui Dumnezeu a zecea
parte din orice agoniseala ca „sfanta pentru Domnul”" ' §i sa se manance
inaintea Lui intr-un loc sfintit dijma produselor sale"^. Avraam, modelul
dreptalui §i credinciosului, va aduce, pe de alta parte, el insu§i lui Melchisedec, icoana profetica a lui Hristos, „zeciuiala din toate”"*. E potrivit, a§adar, ca §i cre§tinii sa implineasca duhovnice§te aceasta porunca §i
sa-I aduca lui Dumnezeu zeciuiala tim p u lu i^ cu prilejul pregatirii in ve
derea „Sarbatorii sarbatorilor”. Ofranda intregului an pe care o realizeaza
astfel omul in acest timp de asceza ii asigura in schimb din partea lui
Dumnezeu eliberarea de patimi:
„Vedej:i, vede^i, ca Eu sunt Dumnezeul vostru, care am sfintit voua
parga, zeciuiala [apodekatosin] zilelor a tot anul; §i pe aceasta am dat-o
poporului Meu, spre izbavire de patimi §i inceput al mantairii”"^.
A§a cum parga reprezinta simbolic totalitatea (caci este partea ei cea
mai buna), tot a§a §i zeciuiala timpului e un mod special de a lua in con
siderare tot anul. Postal mai intens in timpul acestei perioade ar trebui
in fapt extins la anul intreg §i la toate zilele vie)ii cre?tine. intr-adevar,
afirma Nichifor Calist in sinaxarul sau, suntem prea slabi §i nepasatori
276

pentru a tine efoitul postului §i curatirii tot anul, §i astfel „prin economie”
§i pogoramant fata de aceasta neputinfa, Parin|ii ?i Apostolii au fixat
durata Postului la a zecea parte din an, care sa fie petrecuta cu mai multa
ravna"®.
A§a cum s-a remarcat deja cu privire la particularitafile oficierii slujbelor Triodului, care odinioara erau comune tuturor zilelor de peste an,
Postul Mare nu este in fond decat concentrarea §i evocarea conduitei pe
care ar trebui sa o avem toata viafa noastra. Potrivit lui Calist §i Ignatie,
isiha§tii vietuiesc tot anul dupa typikon-vX Postului Mare; cel putin in ce
prive§te posturile"’. „Pentru un ascet e mereu Postul Mare”, spunea
Sfantul Teodor Studitul*'*.
Un monah care de 50 de ani nu §tia in ce zi incepea Postul Mare din
pricina izolarii sale, a raspuns in acela^i sens celor ce-1 intrebau: „Toata
viafa e pentru mine un post”"®.
„In toata vremea postul este de folos celor ce-1 iubesc §i-l fac. Caci nici
vatamarile diavole§ti nu indraznesc asupra celui ce poste§te, ci pazitorii viefii noastre, ingerii, mai cu deadinsul stau pe langa noi, cei ce
ne curafim cu postul”>120
Acestui post perpetuu trebuie sa i se adauge rugaciunea staruitoare care
„sile§te” milostivirea lui Dumnezeu prin staruinta ei (cf L c W , 8).
„Prime§te-ma pe mine, care in toate zilele Te cant, Mielule, Cel ce ai
ridicat pacatul lumii, in mainile Tale imi dau sufletul §i trupul meu; §i
in toata ziua §i noaptea dupa datorie ifi strig Tie: Doamne, mai inainte
de sfar§it, panS ce nu pier, mantuie§te-ma!”" '.
In defmitiv, „toata viafa noastra nu e altceva decat pregatirea pentru o
sarbatoare”, spunea tot Sfantul Teodor Studitul"^, pregatirea „Pa§telui
ve§niciei” care va realiza in chip deplin ceea ce prefigureaza in fiecare an
ciclul liturgic mobil.
Postul Mare (ca §i celelalte sarbatori de altfel) e, a§adar, expresia perio
dica a unei modalitdp pennanente a viefii duhovnice§ti. Intr-un moment
precis al ciclului anual §i in timpul unei perioade limitate, el actualizeaza
in scopuri pedagogice un aspect a ceea ce trebuie trait sintetic in inima
„adevaratului creatin’’, pentru care toate zilele sunt in acela§i timp un
Post Mare §i o duminica pascala.
„Daca suntem cre?tini desavar§ifi, atunci cand nu incetam sa ne plecam
asupra cuvintelor, faptelor §i gandurilor Cuvantului lui Dumnezeu,
Care prin fire este Domnul, atunci neincetat traim ziua Domnului,
necontenit praznuim duminica..
Pentru ca bunurile duhovnice?ti acumulate cu osteneala in timpul celor
40 de zile sa nu piara in risipirea §i grijile pamante§ti dupa Pa?te, tot anul
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trebuie continuata o asceza moderata ca o aducere-aminte permanenta a
atmosferei Postului Mare, iar cand va veni din non timpul Triodului,
atunci ii vom putea spori intensitatea, cum se cuvine unui timp al „primelor roade”:
fiindca noua, celor ce fugim de lume §i ne-am rastignit pentru ea
§i ne-am fagaduit m intregime lui Dumnezeu, ni s-a dat drept lege a
mfranarii nu numai vremea de fata ci intreg timpul vietii noastre de
aid, in care neaparat trebuie sa traim in infranare.
§i cum oare nu trebuie sa facem acest lucru in tot timpul, daca ne-am
angajat sa flamanzim §i sa insetam, sa suferim goliciunea, sa patimim
§i sa suferim toate cu bucurie mai cu seama acum, in vremea luptelor
Postului Mare?’U 2 4
Diversele speculatii dezvoltate plecand de la simbolismul munerelor ca
§i analogia pe care am stabilit-o intre numerele 7 ?i 40 urmaresc, a^adar,
acela§i scop: sa afirme ca Postul Mare nu e o perioada „exceptionala” in
timpul anului liturgic, ci e o condensare, o sinteza a intregului timp, randuita in vederea pregatirii Pa§telui. Intr-un text al avvei Dorotei din Gaza
— care dupa Rahlfs n-ar data din secolul VI, ci ar fi fost interpolat in secolul VIII, pentru a corespunde sintezei stabilite atunci intre sistemele de
7 §i 8 saptamani^^^ — gasim un remarcabil rezumat al diferitelor aspecte
ale simbolismului numerelor aplicat Postului Mare:
„In Legea [veche], Dumnezeu a poruncit fiilor lui Israel sa-I aduca in
fiecare an zeciuiala din toate cate vor cajtiga [Nm 18]; ?i a§a facand,
erau binecuvantafi in toate lucrurile lor. §tiind acestea, Sfm[ii Apostoli
au hotarat spre ajutorul §i binefacerea sufletelor noastre, sa ne predea
aceasta porunca mai bine §i intr-un mod mai inalt, §i anume sa aducem
drept ofranda §i sa afierosim lui Dumnezeu a zecea parte din zilele
viefii noastre, ca a§a sa fim binecuvanta]i in toate lucrurile noastre §i sa
ispa§im in fiecare an pacatele intregului an. §i hotarand aceasta, ne-au
sfintit din 365 de zile ale unui an aceste 7 saptamani ale postului; caci
au afierosit Domnului 7 saptamani. Iar Parinfii au hotarat cu timpul sa
se adauge acestora inca o saptamana, atat pentru ca aceia ce vor sa in
tre in osteneala postului sa se exerseze din vreme pentru aceasta ?i trecerea sa se faca lin, cat §i pentru a cinsti postul cu numarul sfintelor 40
de zile pe care le-a postit Domnul nostru. Caci 8 saptamani, lasand
deoparte sambetele §i duminicile, fac 40 de zile, deosebit de cinstit (in
numarul acestor zile) fund postul Sfintei (§i Marii) Sambete, pentm ca
este postul cel mai scump §i unicul post de sambata din an. Dar 7 sap
tamani fara sambete §i duminici fac 35 de zile; adaugandu-se postului
Sfintei §i Marii Sambete §i al jumata]ii stralucitei §i de lumina facatoarei
nopti (a Invierii), fac 36 de zile §i jumatate, ceea ce inseamna cu mare
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exactitate a zecea parte din cele 365 de zile ale anului. Caci a zecea
parte din 300 e 30, a zecea parte din 60 e 6, iar a zecea parte din 5 e
jumatate din 1. lata deci 36 de zile §i jumatate, precum spuneam.
Aceasta este zeciuiala unui an intreg, cum ar putea spune cineva, pe
care ne-au sfmtit-o spre pocainta Sfintii Apostoli, fiind curatitoare,
precum spuneam, a pacatelor unui an intreg’',126

Ill.l.h

Timpul privilegiat

Aceasta „zeciuiala a anului”, acest timp concentrat simbolic sub forma a
7 saptamani sau 40 de zile este, a§adar, un timp calificat pentru pocainta.
El arata intr-un mod mai intens decat de obicei ca intreg ciclul vietii
omene§ti ar trebui patruns de aceasta dimensiune duhovniceasca §i ca,
semn al inlantuirii omului de lumea cazuta, acest timp ciclic ar trebui
oriental spre intoarcerea sa in rai, timpul moifii devenind instrumentul
restaurarii. Pentru autorii Triodului, in timpul Postului Mare chronos-u\
devine kairos, cu alte cuvinte un moment privilegiat §i calificat al duratei
temporale. Cele 40 de zile sunt „vremea prielnica” sau „prilejul pocainiei” {ho kairos tes metanoiasf^^ pus inaintea oamenilor din milostivire.
„Vazut-am, cunoscut-am ca buna este noua spre pocainfa vremea pri
elnica ce ai hotarat. Deci intru aceasta, Dumnezeule, prime§te rugaciunile noastre §i le indrepteaza inaintea Ta ca ni§te tamaie buna, ca o
jertfa bine-primita”,128
Intr-adevar, ca §i virtufile, Postul Mare poate apare ca un adevarat bar
acordat de Dumnezeu oamenilor'^^ §i ca „ajutor al faptelor dumnezeie§ti”'^°.
„Vede|i, vedefi ca Eu sunt Cel ce am hotarat voua vreme prielnica
sfmfita §i sfanta spre veselie sufleteasca, curgerea postului!”'^'.
El este „dumnezeiasca vreme prielnica a infranarii”'^^, „fericita vreme
prielnica a postului”'^^, inceputul harului mai mult decat luminos al pos
tului , „vremea strapungerii inimii” care tamaduie§te patimile „vremii
vechi” pentru a ne conduce spre Patima §i comuniunea cu viafa dumnezeiasca'^*’.
„Sosit-a vremea prielnica, inceputul luptelor celor duhovnice§ti, biruin|a impotriva demonilor, infranarea cea inarmata, podoaba ingerilor,
indrazneala cea catre Dunmezeu. Caci prin aceasta Moise s-a facut
vorbitor cu Dumnezeu §i nevazut a primit glas in urechile lui. Doamne,
prin aceasta invrednice§te-ne §i pe noi sa ne inchinam Patimilor Tale
§i sfintei Invieri, ca un lubitor de oameni!”’^^.
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Preluand indemnul staruitor al Apostolului la faptuire, imnografii prezinta Postul Mare drept „momentul favorabil [kairosY"^^^, clipa aleasa
intre toate pentru „rascumpararea vremii”’^'’.
„Stralucit-a harul Tau, Doamne, stralucit-a luminarea sufletelor noastre.
lata vremea prielnica bine primita, iata vremea prielnica pocaintei! Sa
lepadam lucrurile intunericului §i sa ne imbracam cu armele luminii.
Ca trecand noianul [oceanul] cel mare al postului [to tes nesteias mega
pelagos], sa ajnngem la Invierea cea de-a treia zi a Domnului §i Mantuitorului nostru lisus Hristos, Mantuitorul sufletelor noastre
Aceasta calificare duhovniceasca a timpului Postului Mare data de pocainta (metanoia) il face superior tuturor celorlalte momente ale ciclului
liturgic:
„Cunoscand aceste zile de acum ca unele mai presus decat toate celelalte zile sfinte, rugaciuni sa inaltam lui Dumnezeu cu cuget curat, mai
adesea plecand genunchii §i zicand: «Doamne, prime§te pururea [aei\
rugaciunile §i cererile robilor tai
Postul e momentul ales prin care putem trece de la moarte la viafa §i
de la timp la ve§nicie:
„Lupta postului fi-va pentru noi vremea prielnica pocaintei §i pricinuitoare de viata ve^nicS daca ne vom intinde mainile spre facere de
bine...’1)142
Ca §i martirii, care prin „scurte incercari” au dobandit drept rasplatS
via^a ftra de sfar^it''*^, Postul Mare, echivalat analogic unei singure zile,
ofera celor ce se nevoiesc in el cu ravna intrarea in ve^nicie:
„Nimeni dintre noi sa nu se dedea nepasarii ?i leneviei, ffafilor!, caci
este vremea lucrdrii, ceasul prdznuirii [kairos ergasias, kairos panegyreos]. Cine este infelept sa ca§tige dar tntr-o zi toate veacuriler'‘^.
Silindu-ne sa varsam lacrimi de strapungere a inimii in acest timp
limitat, vom putea fi izbavi|i astfel de iadul cel ve§nic'‘*^ Astfel postul e
privit drept o anticipare a Pa§telui ?i o praznuire autentica:
„Iata adevarata sarbatoare — striga Sfantul loan Hrisostom —, unde
se afla mantuirea sufletelor, pacea §i infelegerea, de unde sunt alungate
toate amagirile vie^ii. Strigatele, zarva, placerile josnice ale mesei,
taierile de animale sunt departe §i locul lor e luat de o lini§te desivar§ita, de seninatate, iubire, bucurie, pace, blandete §i de zed de mii de
alte lucruri bune...’)1 4 6
Postul Mare e o „vreme luminoasa”*'*’, „vremea dumnezeie^tii bucurii
a sufletului” , superioara soarelui insu?i, fiindca pregate§te in vederea
Invierii §i a lumii celei noi, in care ca un nou soare va fi Crucea;
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„Mai luminat decat soarele stralucind harul cu multa lumina al postului veste§te tuturor razele Crucii §i stralucirile cinstitei Patimi §i ziua
Invierii cea mantuitoare”'''^.
Posomoreala nu se potrive§te nici cu adevarata cain^a, nici cu Postal
Mare; din contra, acesta straluce§te deja de lumina Pa§telui §i ingSduie
prin faptairea virtalilor dobandirea arvunei nepatimirii'^®:
„Luminat sS primim, credincio§ilor, intrarea postalui, §i sa nu ne mShnim, ci sS ne spSlSm fetele noastre cu apa nepatimirii [apatheias to
hydati], binecuvantand §i preamaifind pe Hristos in veci!”'^'.
Postal e esenfial vesel, cSci e o indepartare de viafa trecuta ?i singura
cale spre restaurarea vechii demnitati a lui Adam'^^.
„Voio§ia sufletului nostru [to tes psyches hemon hilarori] in post aratlnd-o, sa nu ne intristam de schimbarea doritelor zile; ca ne straiucesc
noua ispravile evlaviei”' ” .
Viala cea noua adusa de post §i cain|a se potrive§ite bine perioadei
echinocliului de primavara. A§a cum innoirea crea^iei sensibile a fost
luata drept prefigurare a Invierii §i Bunei Vestiri, ea prefigureaza deopotriva „invierea sufletului” pe care o realizeaza Postal Mare.
„Placuta e marinarilor primavara, placuta ?i plugarilor; ea este insa
mai pu^in placuta atat pentru unii, cat §i pentru ceilalii cat este vremea
postalui pentru cei ce vor sa se dedice adevaratei filozofii. lata prima
vara duhovniceasca a sufletelor, adevarata lini?te a gandurilor [...].
Primavara postalui e placuta pentru noi, cad obi?nuie§te sa domoleasca
nu numai valurile apelor, ci §i pe cele ale poftelor irajiionale, impletindu-ne o cununa nu de flori, ci de haruri duhovnice§ti. »154
Postal Mare se defme§te, a?adar, in acela§i timp ca un rezumat al intregului an randuit spre pocainfa, §i ca o anticipare a invierii realizata de
bucuria care scoate sufletul din curajirea patimilor.

lll.l.i

Punctarea timpului

Aceste doua aspecte ale calificarii timpului in Triod corespund posta
lui ascetic ?i, respectiv, postalui euharistic, sau, potrivit simbolismului
baptismal, dimensiunii catehetice §i dimensiunii initiatice a pregatirii in
vederea Pa§telui. Desigur, ele nu trebuie separate prea strict, fiindca atat
din punct de vedere istoric, cat §i teologic, intreaga perioada a Triodului
nu e decat extinderea Saptamanii Mari, iar Postal Mare nu e decat o pregatire treptata in vederea Cuminecarii din ziua Pa§telui. Asceza nu poate
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fi izolata de „via{a in Hristos”, fiindca, a§a cum s-a aratat, ea depinde
strans de aceasta participare, din care-§i extrage intreaga valoare duhovniceasca. Daca totu§i distingem aceste doua aspecte, e pentm a arata ca ele
reprezinta polarizarea unei realitati globale; caci, cum scria aw a Evagrie;
„Postul Mare e chipul curafirii trupului ca pregatire pentm primirea
Sfantului Tmp al lui Hristos”^^^.
De?i aceasta Cuminecare pascala e o imparta^ire reala de Invierea lui
Hristos, postul §i perioada de cateheza care-1 pregatesc nu pot inalta cu
nimic slava Pa?telui sau a Crucii. A?a cum subliniaza Sfantul loan
Hrisostom adresandu-se celor ce ar dori sa posteasca de Pa§te, trebuie sa
postim mai putin din cauza timpului, cat pentm a ne curati de patimi:
„Fiindca nu din pricina Pa§telui, nu din pricina Cmcii postim, ci din
pricina pacatelor noastre §ii ca sa ne apropiem de Sfintele Taine.
Pa?tele nu e un prilej de doliu, nici de post, ci de veselie §i de bucurie.
Oare Cmcea n-a nimicit pacatul, n-a cura|it lumea intreaga, n-a surpat
vechea vrajma§ie, n-a deschis oare u§ile cemlui, n-a facut prieteni din
cei ce se urasc? N-a inaltat la cer firea noastra facand-o sa stea de-a
dreapta scaunului lui Dumnezeu, §i nu ne-a umplut de mii de alte lucmri bune? Prin urmare, nu este potrivit sa ne predam doliului §i tanguirilor, ci sa ne bucuram §i sa sSltam de bucurie pentm toate acestea [...].
A§adar, dacS Cmcea e un semn de iubire §i de slava, sa nu spunem
ca suspinam pentm ea. Lui Dumnezeu nu-I place sa fim in doliu din
pricina ei, ci sa ne intristam pentm pacatele noastre. lata de ce postim”'^®.
Am putea, a?adar, izola curajirea de inserarea ei in timpul liturgic, privind-o drept o condi^ie permanenta a viefii cre§tinului, intensificata doar
in scopuri pedagogice in timpul Postului Mare, infeles ca zeciuiala a anului. Dar cele doua puncte de vedere raman complementare §i, dupa cum
il adoptam pe unul sau pe ceiaialt, timpul Postului Mare va fi evaluat ca
40 de etape care inainteaza treptat spre Saptamana Mare §i spre Pa§te,
sau fiecare zi va fi infeleasa ca prilejul unui exercifiu ?i al unei cateheze
duhovnice§ti pentm innoirea persoanei.
Aceasta polarizare s-a transmis in imnografia Triodului, unde se regase§te in piesele redactate de cei doi frati de la Studiu. Intr-adevar, stihirile „imitate” (prosomoia) de la Vecemie, cea de-a treia sedealna sau
catisma poetica de la stihologia Utreniei ?i cel de-al doilea canon poetic
redactate de Sfantul Teodor sunt adesea consacrate punctarii timpului ce
se intinde din Saptamana I §i pana la Duminica Stalparilor. Ca §i in
Catehezele sale, care incep in general printr-o aluzie la sarbatoarea zilei
sau la perioada liturgica strabatuta, Sfantului Teodor Studitul ii place sa
ritmeze, in piesele compose de el pentm Triod, efortul ascetic evocand
calea parcursa §i indemnandu-§i monahii sa-§i mentina §i dezvolte ravna
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pentru post §i virtute pentru a ajunge la „limanul sfmtelor Pa§ti” plini de
bunatalile duhovnice^ti pe care le vor fi acumulat de-a lungul acestei traversari a „oceanului Postului Mare”^^^.
Iosif, autorul primelor doua stihiri de la Vecemie, al celei de-a doua
sedelne §i al primului canon, se apleaca mai mult asupra catehezei privitoare la „postul duhovnicesc” §i la virtutile ce trebuie sa completeze
asceza cvadragezimala. In general el articuleaza aceasta invatatura pe
comemorarea zilei saptamanii; miercurea §i vinerea Cmcea, joia apostolii,
sambata martirii; in timp ce Teodor omite cel mai adesea comemorarea
zilnica, avand in vedere parcursul global al postului. Aceasta distinctie in
dubla cateheza imnografica evita redundanta §i acorda reprezentarii timpului in Triod intreaga sa bogatie, diferitele niveluri ciclice ale timpului,
ora, ziua, saptamana, totalitatea perioadei pregatitoare interferand astfel
intr-o structura complexa.
Fara a mai insista asupra pieselor lui Iosif, sa evocam insa cateva
aspecte ale periodizarii Postului Mare de catre Sfantul Teodor. Acesta
anunta in general, la inceputul fiecarei saptamani, timpul care a fost parcurs de la inceputul postului, cerand lui Hristos ajutorul pentru a duce la
capat parcursul sau: „Sa incepem cu bucurie vremea postului...”, scrie el
la Vecemia Duminicii Lasatului de branza'^*; „Venifi, popoare, sa primim astazi darul postului...”, striga in prima luni'^®; „Sa incepem acum
a doua saptamana a postului cu fa^a luminata, savar§indu-l din zi in zi,
fralilor; facandu-ne carufa de foe, ca ?i Hie Tezviteanul, din cele patru
virtu|i m ari...”, exclama la Vecemia primei duminici'®°; „Ca o bucurie
de dupa sarbatoare primind, frafilor, a doua saptamana a de lumina facatorului post...”‘®', proclama in lunea Saptamanii a Il-a, in vreme ce in
aceea§i odS Iosif canta: „Postul cel curat este: dep^rtarea de pacate, instrainarea de patimi, dragostea cea de Dumnezeu, nevoinfa spre mgSeiune,
lacrimile cu umilinfa §i ingrijirea de saraci...”'®^. In timpul SSptamanii
Cmcii, Teodor va insista pe larg asupra simbolismului centrului §i incheierii primei jumata|i a Postului Mare'®^ In Saptamana a Vl-a, punctarea
timpului pe care o face va deveni un comentariu dramatizat al fiecareia
din zilele dintre moartea lui Lazar ?i Patima lui Hristos. Astfel, in lunea
saptamanii a Vl-a striga:
„Sa intampinam, credincio^ilor, praznicul Stalparilor de astazi §i mai
inainte sa-1 praznuim cu bucurie, ca sa ne invrednicim a vedea ?i Pati
,1 6 4
ma cea de viata purtatoare!’
Cel mai adesea aceasta periodizare e acordata cu scopul ultim al cursei
Postului Mare: Patima §i Invierea. De§i nu se multume§te niciodata cu un
simplu inventar, Sfantul Teodor mentioneaza intotdeauna ?i cum anume
ajungem duhovnice§te la acest scop:
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„Post adevarat sa postim Domnului, precum prin infranare de la mancari, a§a §i de la limba, manie, minciuna §i prin instrainarea de orice
alta patima; ca sa vedem Pa§tele cura^i!’>165
Pentru a ajunge la noaptea pascala a ne cumineca cu Mielul, trebuie
sa ne lipsim de hrana'“ §i sa practicam pomncile lui Dumnezeu cu trezvie:
„Daruie§te-mi §i mie, Cuvinte, desfatarea postind, ca odinioara lui
Adam raiul, ?i a gusta din toate pomncile Tale, Dumnezeul nostm, §i a
ma feri pumrea de rodul pScatului, pe care 1-ai oprit; ca sS ajung ?i eu
cu bucurie la Patima Ta cea de pe Cmcea purtatoare de via|a!”'®’.
Sau la inceputul Saptamanii a V-a:
..Trecind injumatajirea sfmfitului parcurs [hieran periodon] al postului,
sa ne indreptam cu bucurie alergarea spre viitor, ungdndu-ne sufletul
cu untdelemnul facerii de bine; ca sa ne invrednicim de Hristos Dumne
zeul nostm, |i sa ne inchinam §i dumnezeie§tilor Patimi §i s8 ajungem
?i la infrico^atoarea ?i sfanta inviere!”'®®.
O astfel de punctare a timpului nu este insa apanajul exclusiv al SfSntului Teodor, ocazional dedicandu-i-se §i Iosif, chiar daca mai pujin sistematic:
„Cu lemnul pacatului am fost omorat §i cu gustarea dulcefii am fost
ingropat; inviaza-ma, Doamne; ridica-ma pe mine, cel ce zac; arata-ma
inchinator Patimilor Tale §i parta? dumnezeie§tii invieri §i impreunamo^tenitor cu cei ce Te iubesc!”'®®.
Piesele cele mai vechi apar^inand redac^iei palestiniene a Triodului
atesta §i ele aceasta dimensiune a timpului articuland-o adesea pe modele
scripturistice:
„Sa ne imparta§im Pajtilor dumnezeie§ti, care nu se incep din Egipt ci
din Sion, sa ne ridicam din mijloc aluatul pacatului prin pocainfa. Sa
ne incingem mijloacele noastre cu omorarea piacerilor. Sa ne impodobim picioarele cu incaiiaminte opritoare de la toata calea cea rea §i sa
ne sprijinim pe toiagul credinfei; sa nu ravnim la vrajma§ii Cmcii
Stapanului, facandu-ne pantecele dumnezeu. Ci sa urmam Celui ce
prin post ne-a aratat bimin^a asupra diavolului, Mantuitoml sufletelor
noastre!”'™.
sa mai citam §i aceasta admirabiia idiomeia ce exprima cateva din
ideile dezvoltate pana aici:
„Sa nu savar§im postul numai cu parasirea mancarurilor, ci §i cu in
strainarea de toata patima pamanteasca; ca robind tmpul, care cu tiranie sta impotriva noastra, vrednici sa ne facem imparta§irii Mielului,
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Fiului lui Dumnezeu, Celui ce S-a junghiat de bunavoie pentru lume
§i duhovnice?te sa praznuim Invierea Mantuitorului cea din mor^i; la
inaltime ridicandu-ne, intru bucuria viitu|ilor §i cu desfatarea faptelor
noastre celor alese bucurand pe lubitorul de oameni!”'’'.
Potrivit acestor doua puncte de vedere complementare, Pa§tele apare,
a§adar, drept scopul ultim al efortului Postului Mare, spre care trebuie sa
ne inalfam „din putere in putere” {Ps 87, 7) pe aripile virtutilor, dar care
e deja prezent in fiecare clipa:
„Sa incepem, a§adar, de astazi [a doua duminica a Postului Mare], fratilor, §i cu toata puterea sa alergam, ca, u§ori ca pe ni^te aripi din pene
de aur, sa putem ajunge la Pa^tele Domnului unde pentru noi a intrat ca
Inainte-mergator Hristos, Dumnezeul nostru, lepadand in urma noastra
toate patimile care ne tiranizeaza”” ^.
„Sarbatoarea sarbatorilor” e astfel o realitate cotidiana, prezenta ca
anticipare in toate zilele viejii ascetului, §i, prin urmare, in toate zilele
Postului Mare pentru cel ce se straduie§te sa-§i omoare patimile ca sa
invie in virtuti'^^.
ill.l.j

Planul de organizare formala a Triodului

Studiul regulilor postului §i al sistemului lecturilor ne-au permis sa
constatam ca saptamanile Postului Mare se impart limpede in doua par^i:
5 zile de post, aliturgice, §i, respectiv, zilele de sambata §i duminica, in
care se celebreaza Liturghia euharistica iar postul e u§urat, nu desfiintat'^'^.
Zilele de sambata §i duminica reprezinta, a?adar, pauze in efortul ascetic
aducand fiecarei saptamani un echilibru intre efort §i odihna, pentru a
putea implini alergarea celor 40 de zile. Aceasta diferentiere intre zilele
saptamanii a influenfat desigur structura Triodului. Dupa ciclul liturgic
zilnic, element de baza, ciclul saptamanal inversat'’^ §i disociat in 5 + 2
zile da timpului in Triod calitatea §i pulsatia sa ritmica. Distingerea zilelor de sambata §i duminica nu este de altfel o particularitate a Postului
Mare. Fiindca studiul ciclului lecturilor din Noul Testament ne ingaduie
se constatam ca pericopele prevazute pentru aceste doua zile reprezinta
cel mai vechi strat al anului liturgic'^®. Acest lucru poate fi constatat tot
timpul anului, dar el dobande§te mai mult relief in timpul Postului Mare,
fiindca atunci zilele obi§nuite n-au nici un caracter festiv §i nu cuprind
lecturi din Noul Testament.
Privita sub aspectul zilelor obi§nuite efectiv postite, saptamana in Postul
Mare se termina, a§adar, vineri seara, cum atesta vinerea Saptamanii a Vl-a,
privita drept incheierea Postului Mare, sau ca acest tropar al Vecemiei
din joia Saptamanii a Ill-a (aparfinand tematic zilei de vineri):
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„Trecand a treia saptamana a cinstitului post, Hristoase Cuvinte, invrednice§te-ne sa vedem lemnul Crucii celei facatoare de viata §i cu
cinste sa ne inchinam Tie §i sa Te cantam dupa vrednicie; sa slavim
stapanirea Ta, sa laudam Patimile Tale, sa ajungem in chip curat la
sfanta §i slavita Inviere, la Pantile cele de taina, prin care Adam iara§i
a intrat in rai”' ’’.
In timpul celor cinci zile obi^nuite se combina mai multe cicluri liturgice §i dimensiuni distincte ale timpului:
— ciclul Octoihului, dependent de Pa§tele anului precedent: din cele
doua apendice ale Triodului unde sunt incluse, se iau piesele dupa cele
8 glasuri, troparele treimice §i luminanda Utreniei identice in timpul celor
5 zile, troparele sedelnei 1 §i troparele mucenicilor (martyrika) de la
odele 6 §i 7 diferite pentru fiecare zi, flindca sunt intemeiate pe ciclul
saptamanal^^*.
— comemorarile saptamanale evocate deja se regasesc §i in piesele
proprii Triodului: in principal in sedealna a 2-a a lui Iosif §i in canon.
— in fine, piesele proprii Triodului care se refera la punctarea timpului
pana la Pa§te §i/sau la cateheza duhovniceasca.
Fiecare zi din Postal Mare e, a§adar, simultan defmita in ciclul pregatirii in vederea Patimii, in ciclul Invierii pe cele 8 glasuri §i in ciclul zilelor
saptamanii.
Zilele de sambata §i duminica sunt §i ele determinate de aceste trei
dimensiuni: ramanand consacrate deflinciilor §i, respectiv, Invierii. Ca in
tot cursul anului, aceste comemorari se inscriu in ciclul celor 8 glasuri,
fiind desigur adaptate §i in vederea pregatirii Saptamanii Mari §i a punctarii timpului Triodului. Sambata, de exemplu, ramane in timpul Postului
Mare o transpunere cre§tina a sabatului, dobandind insa o semnificatie suplimentara, adaptata „muncii” ascetice:
„Sa ne odihnim in sambata de azi, oamenilor, incetand ostenelile de
ieri pentru Cel ce a binecuvantat aceasta zi cu odihna §i cu praznuirea
cea de acum a mucenicului [Teodor Tiron]’.,1 7 9
Aceasta prima sambata e, a§adar, in acela§i timp ziua de odihna intru
cinstirea „praznicului creafiei”, prilejul unei pauze in ostenelile postului,
§i ziua de praznuire a Sfantului Teodor Tiron deplasate din ciclul liturgic
fix in ciclul liturgic mobil.
Afara de Sambetele Mortilor §i ale Ascetilor in timpul perioadei pregatitoare §i de Sambata Acatistului, celelalte sambete ale Postului Mare
nu au sarbatori astfel transferate, ele cuprinzand un oficiu compus din
piese din Octoih §i Triod, inchinat de obicei deIunc|ilor §i martirilor. In
schimb toate duminicile Postului Mare au fost treptat ocupate de sarba286

tori provenite din cicluri fixe: prima duminica a devenit praznicul Ortodoxiei, a doua duminica praznicul Sfantului Grigorie Palama, a treia du
minica sarbatoarea Crucii, a patra duminica praznicul Sfantului loan Scararul, a cincea duminica praznicul Sfintei Maria Egipteanca; astfel meat
fiecare duminica articuleaza doua dimensiuni principale: praznuirea Invierii dupa cele opt glasuri §i punctarea Triodului dupa ciclul sarbatorilor.
De§i n-a fost completat decat extrem de tarziu, in a doua jumatate a
secolului XIV, acest ciclu al sarbatorilor transferate reprezinta acum o
dimensiune esentiala a structurii Triodului'*®. Pc langa semnificatia sa
proprie, comemorarea fiecarei duminici sc inscrie in ansamblul Postului
Mare dand astfel fiecarei saptamani o calitate specified.
Acest ciclu de duminici depinde strans de sarbatoarea Crucii care, a§a
cum s-a vazut, define§te centrul Postului Mare §i marcheaza implinirea
jumatatii alergarii postului printr-o anticipare a Crucii din Vinerea Mare
punand astfel in evidenta caracterul simetric al Triodului in raport cu
Penticostarul. De o parte §i de alta a Saptamanii Crucii, cele patru dumi
nici ramase constituie doua cupluri in acela§i timp prin proximitatea ?i
prin temele lor comune: Duminicile Ortodoxiei §i ale Sfantului Grigorie
Palama sunt inchinate aparatorilor ortodoxiei, putand fi, a§adar, desemnate drept grupul dogmatic; in timp ce Duminica Sfantului loan Scararul
§i cea a Sfintei Maria Egipteanca celebreaza modelele §tiintei ascetice §i
caintei, putand fi, a§adar, definite drept grupul ascetic.
Ciclul duminicilor se suprapune peste continuitatea Triodului §i punc
tarea ostenelii ascetice de catre imnografie pentru a da Postului Mare
forma unui ciclu in doua parti simetrice sugerand prin insa§i forma sa o
invatatura duhovniceasca. Crucea e punctul focal spre care converg aceste
doua dimensiuni complementare ale vietii creatine. Fiindca mortificarea
patimilor nu poate fi practicata in afara adevaratei credinte, nu exista nici
dreapta credinta fara a fi manifestata prin fapte'*'. §i una §i cealalta, credinta §i asceza, due spre Cruce, adica spre viata in Hristos, spre comuniunea mistagogica cu umanitatea Lui pentru a ne face parta^i ai Dumnezeirii
Sale. Pe de alta parte, daca privim acest ciclu de duminici plecand nu
dinspre centrul lui, ci in continuitatea sa, devine evident ca ortodoxia credintei trebuie sa preceada faptele, sau mai degraba sa-§i gaseasca realizarea §i expresia naturala in faptele ascezei §i in „rastignirea duhovniceasca”.

Triodul este, a§adar, compus din trei parti: perioada pregatitoare, Postul
Mare propriu-zis §i Saptamana Mare, care il introduc treptat pe credincios in „viata in Hristos” pana in punctul ei ultim, Crucea. Fiecare oficiu
al ciclului liturgic zilnic, fiecare zi a saptamanii sau fiecare din saptamanile Triodului sunt in acela§i timp o imagine redusa a ansamblului ciclului,
0 adaptare a Pa^telui la conditiile specifice treptei ierarhice a timpului
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liturgic camia ii apartin §i o etapa in vederea celebrarii Patimii care
scandeaza §i masoara continuitatea efortului ascetic.
Pe un plan diferit, cele §ase saptamani ale Postului Mare propriu-zis
reproduc aceste doua dimensiuni ale calificarii timpului prin suprapunerea ciclului comemorarilor din zilele de sambata §i duminica peste conti
nuitatea efortului urmarit in cele cinci zile de post. In acest caz, aspectul
progresului continuu pana in Saptamana Mare trece in plan secund, pentru a ceda primul loc simbolismului centrului, reprezentat de Saptamana
Crucii, care determina doua grupuri simetrice. Am putea incerca sa
reprezentam ansamblul acestor doua dimensiuni prin urmatorul tablou:
Duminica Vame§ului §i Fariseului
Duminica Fiului Risipitor
Cateheza
pregatitoare

Sambata Morfilor
Duminica Lasatului de came
a Infricojatoarei Judeca^i

Perioada
pregatitoare

Sambata Ascefilor
Duminica Lasatului de branza
a Izgonirii din Rai
Sambata Sfantului Teodor
Duminica Ortodoxiei

ciclul dogmatic

< Sambata a Il-a
Duminica Sfantului Grigorie Palama
Sambata a Ill-a

Duminica Sfintei Cruci

Postal Mare
Cateheza
§i asceza

Sambata a IV-a
Duminica Sfantului loan Scararul
Joia Canonului Mare

ciclul ascetic

\

Sambata Acatistului
Duminica Sfintei Maria Egipteanca
Sambata lui Lazar
Duminica Stalparilor
„Triduum”-ul Mirelui

Inifiere

Saptamana Mare

Joia Mare
„Triduum”-ul Pascal

PASTELE
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III.2

Perioada pregatitoare

Abordand deja, gra^ie studiului detaliat al ciclului oficiilor, un numar
de puncte privitoare la teologia duhovniceasca a Triodului, ne vom limita
In studiul structurii sale la evidenfierea elementelor ce permit ilustrarea
ipotezelor avansate in capitolele anterioare, farS a face o analiza aprofundata a fiecarei sarbatori, lucru ce ne-ar duce mult prea departe.
A§a cum s-a remarcat deja, trebuie sa distingem intre ratiunile istorice
ale instituirii sarbatorilor §i perioadelor, ca §i ale celor patru saptamani
pregatitoare, §i funcfia lor duhovniceasca. Odata intrate in Triod, acestea
au fost asimilate ansamblului putand dobandi o semnificatie extrem de
diferita de cea pentru care au fost instituite. Astfel, perioada pregatitoare
s-a extins progresiv de la a opta saptamanS de post — actuala Saptamana
a Lasatului de branza — pana la a zecea saptamana inainte de Pa§te, instituita defmitiv abia in secolul XII §i care a completat ciclul actual. Dar
in planul functional, adica al Economiei duhovnice^ti a Triodului, trebuie
mers de la Duminica Vame§ului §i Fariseului pana la Duminica Lasatului
de branza pentru a infelege cum anume aceasta perioada, instituita initial
din ratiuni mai cu seama politico, s-a armonizat cu ansamblul Postului
Mare ca o pregatire treptata in vederea postului §i pocaintei. In acest studiu trebuie, a§adar, sa distingem intre aspectul istoric, care pleaca de la
Saptamana lasatului de branza, mergand pana la adaugarea finala a Saptamanii Vame^ului §i Fariseului, §i aspectul duhovnicesc care incepe
odata cu Duminica Vame§ului §i Fariseului.

iii.2.a

Determinarea istorica
a structurii perioadei pregatitoare

Potrivit Cronografiei lui Teofan (scrisS intre anii 810/811-814/815),
saptamana Lasatului de came ar fi fost instituita in secolul VI. Popoml
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Constantinopolului ar fi impus imparatului lustinian postirea unei saptamani suplimentare ab|inandu-se spontan de la came, contrar ordinelor
imparatului'. Dar studiul Cronicii lui loan Malalas (secolul VI), sursa lui
Teofan^, ne permite sa corectam informatiile fumizate de aceasta. E probabil ca termenul de „Duminica Lasatului de came” (apokreo) pe care o
utilizeaza amandoua nu corespundea actualei saptamani a noua inainte
de Pa§te, ci ocupa locul „Duminicii Lasatului de branza” {tyrophagia),
pregatind astfel instituirea definitiva a Saptamanii Lasatului de branza
incadrata de aceste doua duminici^. Intr-adevar, Saptamana Lasatului de
branza era atat de solid implantata in secolul IX, ca a putut parea lui
Teofan ca a fost instituita in epoca lui lustinian. Mai corect, Sinaxaml
Triodului situeaza insa aceasta introducere in epoca lui Heraclie, semnaland insa ca adevaratul motiv al extinderii perioadei pregatitoare sta in
zelul credincio^ilor de a se pregati cum se cuvine in vederea postului'*.
Marturia araba a patriarhului melchit Eutihie al Alexandriei (933-940)
ne arata ca, daca introducerea unei saptamani suplimentare trebuie legata
de Heraclie, motivul nu este anecdota relatata de Teofan, ci corespunde
mai degraba unui eveniment de ordin politic^.
In epoca in care Heraclie a trebuit sa duca un razboi dificil impotriva
invadatorilor persani pentru a ajunge sa recucereasca in cele din urma
lemsalimul®, disputele intre adeptii unui Post Mare de ?apte sau opt sap
tamani §i polemica impotriva monofizitilor legata de aceasta au atins
apogeul in Palestina’. Pentm a-?i asigura sprijinul pretios al provinciilor
„monofizite” pentm campaniile sale, imparatul a favorizat tentativele de
reconciliere §i compromis intre ortodoc§i §i „monofiziti”. Acesta a fost
motivul fundamental al elaborarii teoriei monotelite ale carei tulburari
sunt cunoscute*, precum §i al tentative! de a uni cele doua partide impartite in privinfa postului, propunand o a opta saptamana de post partial,
pentm a mulpimi partizanii ambelor tabere. „Monofizitii” au refuzat insa
orice compromis atat in plan dogmatic, cat §i disciplinar, astfel incat proiectul de „unire” al imparatului Heraclie a e§uat lamentabil §i n-a avut alt
efect decat acela de a provoca in sanul Bisericii Ortodoxe inse§i o tulburare intre partizanii Postului Mare de §apte §i, respectiv, de opt saptamani.
Totu§i aceasta saptamana de pregatire in vederea postului s-a pastrat,
fiindca permitea armonizarea practicilor Constantinopolului §i lemsalimului, favorizand astfel viitoarea sinteza a Typikon-vXm Sfantului Sava,
§i convenea perfect credincio§ilor ce voiau sa se pregateasca treptat in
vederea Postului Mare.
La Constantinopol, aceasta saptamana de pregatire s-a vazut acum in
cadrata de vechea „Duminica a Lasatului de came” §i de Duminica Lasa
tului de branza care incheia saptamana de pregatire, servind astfel drept
deschidere solemna a postului. E greu de §tiut daca temele acestor doua
duminici, Judecata de Apoi §i Izgonirea din rai, au fost legate de ele inca
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de la originile lor. Lectura din Matei 25, pericopa evanghelica despre
Judecata de Apoi, se gase§te deja la Constantinopol in secolul X pentm
Duminica Lasatului de came, dar Duminica Lasatului de branza era pe
atunci inchinata memoriei marilor aparatori ai credintei impotriva „monofizitismului”: Flavian §i Leon, Marcian §i Pulcheria, fiind in realitate o
pregatire in vederea sarbatorii restabilirii icoanelor^. Putem, a§adar, presupune ca autorii Triodului an dat Duminicii Lasatului de branza o semnificatie adaptata introducerii in Postul Mare, inspirandu-se din duminica
anterioara §i completand tema eshatologica a acesteia printr-o evocare a
celeilalte extremitati a istoriei mantuirii: astfel asociate, sfar^itul §i originea timpului pregatesc, a§adar, recapitularea timpului §i istoriei in timpul
Postului Mare.
Spre sfar^itul secolului IX, manuscrisul Patmos 266 al Typikon-ulm
Marii Biserici, indica pentm perioada pregatitoare nu numai Sambetele
§i Duminicile Lasatului de branza §i ale Lasatului de came, dar §i o
„Duminica inaintea Lasatului de came”, avand ca lectura evanghelica
parabola fiului risipitor, dar fara a se intitula inca a§a'°. Preocuparea
bizantinilor de a pregati intrarea in Postul Mare prin doua saptamani de
post partial s-a intins deopotriva §i la o pregatire spirituals. Finalizata
deja succint in ce prive§te tema caintei", parabola fiului risipitor rezuma
toate etapele convertirii §i ale pocaintei cemte in timpul Postului Mare; era
potrivit ca ea sa fie evocata in fixintea Triodului. Incepand din secolul XI,
ea a fost completata de comemorarea parabolei vame^ului §i fariseului, a
card importanta in invatatura duhovniceasca a Postului Mare a fost §i ea
evocata mai sus’^. De§i acest gmp de doua duminici de „pregatire spiri
tuals” in vederea postului reia perlele lecturilor evanghelice ale Duminicilor a Il-a §i a Ill-a din Postul Mare din vechiul sistem al lecturilor
evanghelice de la lemsalim, ele nu depind insS de el'^. Intr-adevSr, in
secolele IX-X, Evangheliarul 210 de la Sinai, care ne informeazS cu privire la acest sistem de lecturi, nu indicS drept perioadS pregStitoare decat
SSptSmana LSsatului de branzS incadratS de Duminicile LSsatului de
came §i, respectiv, a LSsatului de branzS'"'. CSci, a§a cum am observat in
introducere, in Palestina s-a dat o mai mare importanjS dezvoltSrii imnografiei §i oficiilor SSptSmanii Mari, apoi, prin extensiune, imnografiei §i
oficiilor sistemului duminicilor, in timp ce Constantinopolul a fost la originea compunerii perioadei pregStitoare, a esenfialului imnologiei zilelor
obi§nuite §i, desigur, a sintezei finale a Triodului'^
Una din constantele evolutiei liturgice fiind prelungirea perioadelor prin
dublSri §i imitatii, cele douS Duminici ale Fiului Risipitor §i, respectiv,
Vame§ului apar limpede ca o dublare a cuplului LSsatului de came - LSsa
tului de branzS, dar aplicate la un nivel diferit, pregStirea duhovniceascS
§i interioarS completand ?i precedand pregStirea „exterioarS”, asceticS.
Aceste patm duminici constituie, a?adar, douS cupluri simetrice:
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Dm VF - DmFR

DmLca - DmLbr

pregatirea duhovniceasca

pregatirea m vederea postului

Cele doua Sambete ale Morfilor §i, respectiv, Ascetilor apar §i ele ca
un cuplu. Studiul traditiei omiletice permite constatarea faptului ca ele
existau deja local in secolul VIII, dar ca nu s-au impus in Triod decat
treptat intre secolele IX §i X'®. Ele reprezinta o celebrate mai solemna §i
mai adaptata Postului Mare a comemorarii obi§nuite a defuncfilor, de
sambata; Sambata Mortilor recapituland natura umana de la originile sale,
iar Sambata Ascetilor cerand mijlocirea tuturor celor ce au parcurs cu
succes postal vietii. Dar §i aid constatam o dublare favorizata probabil de
instituirea cuplului Duminica Lasatalui de came - Duminica Lasatalui
de branza, §i poate chiar contemporana, pentm ca Triodul Marii Biserici
din secolul X-XI cuprinde comemorarea ascetilor inainte de Duminica
Lasatalui de branza, dar nu indica tota§i comemorari speciale in sambata
ce preceda Duminica Lasatalui de came‘’. E, a§adar, posibil ca aceasta
sambata, in care se celebra in mod normal memoria defuncfilor, sa fi fost
solemnizata mai mult devenind Sambata Morfilor dintr-o preocupare de
simetrie cu sambata §i duminica urmatoare. Formarea cuplului Apokreo Tyrophagia s-ar fi facut, a§adar, cu adaptarea temei Judecafii de Apoi
Duminicii Lasatalui de branza §i prin dublarea temei memoriei colective
din Sambata Lasatalui de branza in Sambata Lasatalui de came.
Perioada pregatitoare e, a§adar, stmcturata dupa imaginea ciclului complet al Postului Mare in doua cupluri simetrice §i complementare, randuite in vederea intrarii treptate in post. Aceasta continuitate a perioadei
pregatitoare §i legatara ei cu ansamblul Triodului e subliniata §i de aparifia in Duminica Vame?ului §i Fariseului, dupa Psalmul 50 de la Utrenie,
a idiomelei „Portile pocainfei...”'*. Aceasta evoca intrarea in Postal Mare
§i intoarcerea in rai, a cami u§a, inchisa de Adam, e deschisa din nou
prin pocainta. Cum este cantata in toate duminicile Postului Mare pana
in Duminica a V-a, ea contribuie astfel la unitatea Triodului facandu-1 pe
credincios sa se priveasca in tot timpul Postului Mare ca unul care n-a
atins inca adevarata cainfa, ca unul ce este de-abia la inceputal viefii sale
duhovnice^ti ?i ramane oarecum mereu in perioada pregatitoare §i in
anticamera „adevaratalui” Post:
„Un batran zicea; «Iata glasul care striga omului pana la ultima sa suflare: Intoarce-te astazi!»”^^.
Dar aceasta preocupare de a organiza o intrare treptata in Postal Mare
§i 0 tranzifie intre ciclul litargic fix §i ciclul litargic mobil nu s-a oprit la
Duminica Vame§ului. Sistemul lectarilor evanghelice prevede, intr-adevar,
pentm duminica precedenta celei a Vame§ului §i Fariseului lectara evan21
gheliei femeii cananeence^® sau cea a lui Zaheu'^'.
Iar in secolul XII mo292

nahul italo-grec Philagathos din Kerame (mai cunoscut sub numele de
Teofan Kerameus), intr-o serie de omilii despre perioada pregatitoare a
Postului Mare, prezenta omilia lui Zaheu drept prima treapta a scarii
sfinte pe care trebuie sa o apuce sufletul m timpul Postului Mare^^. Potrivit Typikon-\x\m grec reformat de la Constantinopol, aceasta introducere in
perioada pregatitoare variaza dupa gradul apropierii inceputului Triodului
de sfar§itul ciclului liturgic al Aratarii Domnului (Bobotezei). Astfel, daca
intre duminica de dupa Aratare §i cea a Vame§ului ramane o singura
duminica, nu se cite§te decat evanghelia lui Zaheu, daca raman doua saptamani, se cite§te evanghelia celor zece lepro§i^^ apoi cea a lui Zaheu;
daca raman trei saptamani, se citesc evangheliile celor zece lepro^i, a
femeii cananeence §i a lui Zaheu; iar daca e nevoie de patru saptamani
pentru a asigura legatura intre cele doua cicluri, atunci se cite§te evan
ghelia celor zece lepro§i, cea a tanarului bogat din saptamana a 13-a a
lecturilor din Luca {Lc 18, 18-27), cea a lui Zaheu §i cea a femeii cananeence^"'. O astfel de organizare a lecturilor evanghelice permite citirea
celor mai importante pericope ale ciclului Evangheliei dupa Luca inaintea intreruperii sale de catre Triod ?i de catre ciclul lui Marcu, dar ea serve?te §i drept tranzi^ie intre ciclul liturgic fix §i ciclul liturgic mobil, pregatind in vederea catehezei duhovnice§ti §i imnografice a Triodului. In
fond, aceste patru lecturi se potrivesc foarte bine pregatirii Triodului,
sugerand necesitatea renuntarii totale (tanarul bogat), a cain^ei §i intoarcerii prin milostivirea lui Hristos (Zaheu) §i a iertarii pacatelor dobandite,
prin credinta §i rugaciuni staruitoare (femeia cananeeancS §i lepro§ii).

111.2.b

Duminica Vame§ului §i Fariseului

In plan liturgic, ca §i in ce prive§te postul, perioada pregatitoare per
mite adoptarea in mod treptat §i delicat a randuielii proprii slujbelor Pos
tului Mare. Astfel, aceasta prima duminica ce marcheaza deschiderea
Triodului n-are decat cateva particularita(i. Este comparabila cu praznicele plasate intr-o duminica din ciclul liturgic fix pentru a le solemniza
mai mult, cum sunt Duminica Parin(ilor Sinodului VII Ecumenic (intre
13 ?i 20 octombrie), cele doua Duminici ale stramo§ilor lui Hristos (intre
11 §i 18 §i 18 §i 25 decembrie); Duminica de dupa Na§tere (intre 26 §i 31 decembrie) §ii Duminica Parin(ilor celor §apte Sinoade Ecumenice (intre
13 §i 20 iulie). Le este insa u§or inferioara, fiindca nu cuprinde lecturi
din Vechiul Testament la Vecemie, nici tropar propriu (dovada a instituirii
ei destul de recente) §i nu are sedelne proprii la stihologia Psaltirii de la
Utrenie. Slujba Invierii ramane, a?adar, dominanta. Slujba sfantului zilei
e transferata la Pavecemi(a vinerii anterioare, fiind inlocuita de oficiul
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Triodului; in ordinea ierarhica, acesta corespunde, a§adar, celui al unui
sfant cu „Slava” la stihirile de la Vecemie §i Utrenie, stihiri proprii la
Laude §i doxologia mare, cand cade intr-o duminica. Singura particularitate notabila in planul rubricilor e introducerea la Utrenie dupa Psalmul 50
a idiomelei „Portile pocaintei...” §i a dona tropare legate de ea. Canonul
Triodului se adauga in 6 tropare canoanelor Octoihului, ca §i canonul unui
sfant obi§nuit, iar la oda a 6-a se incepe lectura sinaxarului lui Nichifor
Calist Xanthopol ce va continua in toate duminicile §i sarbatorile Triodului.
Inainte de a da talcuirea parabolei vame§ului §i fariseului §i de a o
aplica Triodului, Sinaxarul face o rapida istorie a Triodului evocand
semnificafia sa de condensare §i recapitulare duhovniceasca a istoriei
mantuirii^^. Ca §i ceva mai tarziu Simeon al Tesalonicului^®, Nichifor
distinge cele trei praznuiri ale Duminicilor Vame^ului, Fiului Risipitor §i
Lasatului de came, de Duminica Lasatului de branza care marcheaza intrarea in Postul Mare, ^ceste trei praznuiri sunt o „pregatire in vederea
luptelor duhovnicesti aleT^o^ihilunviare”, in tirnpul camia fiecafe trebuie
sa fie asemenea unui general care-§i a§aza tmpele, observa inamicul §i
mediteaza dinainte asupra armelor pe care le va folosi in „razboiur duhovmcesc” .] Primele arme ale virtutii fiind smerenia §i cainta, a fost potrivit ca Panntii sa instituie "acesteaoua saptainam ale primei parti ale
perioadei pregatitoare ca sa nu riscam, in lipsa acestor arme, sa Fim biruiti
’mcS*de la intrarea in post^^. Pentm a intra bine inarmat, credinciosul tre
buie sa se exercite inca de la deschiderea perioadei Triodului in cea dintai
dintre virtuti: smerenia^*, §i sa se recunoasca in vameg^^. sa-i imite sme
renia fugind insa de pacatul sau, §i sa imite virtutile fariseului fugind insa
de mandria lui^°. Sau, mai degraba, trebuie ca postul §i asceza practicate
in timpul Postului Mare sa devina uam ijloc de a smeri sufletul prin sinerirea §i ostenirea trupului^'.
Imnografia acestei zile nu indeamna numai la smerenie, ci §i la toate
celelalte aspecte ale vietii duhovnice§ti pe care le implica aceasta para
bola: strapungerea inimii^^, necesitatea mgaciunii staraitoare §i fierbinti^^
§i imperativul de a ne feri sa judecam pe aproapele^"* etc.
„In rugaciune sa cadem la Dumnezeul nostru cu lacrimi §i suspine
fierbinti, urmand smereniei vame§ului, celei facatoare de inaltime
[hypsopoion tapeinosin]... „ 3 5
Saptamana ce urmeaza Duminicii Vame§ului ?i Fariseului se nume§te
„Saptamana vestirii”^®, in ea dandu-se o dispensa totala de la post, ca in
timpul Saptamanii Luminate, a Cincizecimii §i in timpul celor „douasprezece zile” dintre Na§terea §i Aratarea Domnului^^. Dupa typikon, in timpul
acestei saptamani — iar, dupa unii, chiar §i in saptamana urmatoare^* —
mancam in toate zilele, chiar §i miercurea §i vinerea, branza §i oua in
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manastiri §i came in lume^^. Nu insa in semn de bucurie, ca in celelalte
saptamani de dispensa, ci de opozitie fata de armenii sau artzibourioi
care posteau strict in timpul acestei saptamani'^®, de unde
numele dat acestei saptamani de „Saptamana artzibourion”. Dupa un text
din Typikon-vX Sfantului Sava, acejtia ar fi postit nu comemorand postal
ninivitgpilor sau izgonirea lui Adam, cum pretind unii, ci din pricina
pierderii unuiyainejiumit Artibmionj Stapanul sau Serghie, crezand ca a
fost mancat de fiar^salb atiee, ar fi pomncTt atunci'tuturor annenilor un
post anual de doliu in amintirea acestui anim^al'^'. Aceasta interpretare,
a?a cum putem constata fara dificultate, e in acela§i timp absurda §i lipsita
de temei. De ce sa-§i dea ortodoc§ii osteneala de a mpe orice fel de post
in timpul saptamani! in care armenii ar pazi in post atat de anecdotic?
Intr-adevar, aceasta dispensa a fost acordata din acela^i motiv ca §i
aceea, mai partiala, a Saptamani! Lasatului de branza. Cu zece saptamani
inainte de Pa§te coptii, sirienii §i armenii monofiziti pazese un post strict
de trei zile la copti, de o saptamana la orientali, in memoria pocaintei
ninivitenilor, de unde numele de „postul ninivitenilor”^^. Acest post a fost
introdus in secolul VI in Siria de catre nestorieni, in urma unei epidemii,
devenind ulterior dintr-o particularitate locala o caracteristica proprie
Bisericilor „monofizite”, cum este cazul §i cu postul strict al saptamanii
a opta. Astfel, pentm a marca §i in domeniul disciplinar opozitia ei dogmatica, Biserica Ortodoxa bizantina a impus tuturor credincio^ilor aceasta
dispensa de la post in timpul saptamanii a zeeea inainte de Pa§te.
Odata uitata insa disputa cu armenii §i ceilalti „monofiziti”, acest obicei
a ramas totu?i in Triod dobandind acum o semnificatie diferita. Suspendarea postului se inscrie acum in ciclul pregatirii treptate in vederea intrarii in Postul Mare; ea ingaduie atletilor sa-§i inmagazineze forfele pentm
lupta §i sa resimta astfel in ei in^iji, in mod mai limpede, flecare din etapele pe care le va strabate spre cele cinci zile de post ale fiecareia din
cele §ase saptamani ale Postului Mare propriu-zis. Pe de alta parte, aceasta
saptamana corespunde simetric Saptamanii Luminate, in care se da de
asemenea dispensa de post, astfel ca aceste doua saptamani incadreaza ca
doua borne acest ciclu de purificare §i reproducere anuala a experientei
baptismale, facand sa iasa inca §i mai mult in evidenta unitatea lui. Postul
Mare apare, prin urmare, net deosebit de celelalte posturi de peste an,
sau, mai degraba, drept recapitularea §i condensarea lor.
De§i indemnul de a incepe Triodul cu smerenia vame§ului §i tradifia
ce prevede o suspendare completa a postului au origin! diferite, ele sunt
insa legate in sensibilitatea liturgiea ortodoxa dand celor ce se pregatesc
sa intre in arena o arvuna §i o anticipare a scopului ultim, Pa§tele, a§a
cum vom putea constata mai jos §i in ce prive§te Vecemia Duminicii
Lasatului de branza.
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III.2.C

Duminica Fiului Risipitor

Din punct de vedere al rubricilor liturgice, Duminica Fiului Risipitor
se desfa?oara in acela§i mod ca §i cea a Vame§ului ?i Fariseului, identitatea lor formala evideniiind astfel complementaritatea tematica. Inutil sa
reluam aid interpretarea parabolei fiului risipitor dezvoltata mai sus in
capitolul despre metanoia, sa notam insa grafie concluziilor care au putut
fi trase cu privire la sensul ascezei, ca fiul risipitor poate reveni la sine
insu§i mai intai, iar mai apoi la Fatal, nu numai con§tientizandu-§i indepartarea §i risipirea, dar §i parcurgand cu osteneala calea care 1-a indepartat de patria sa. Aceasta cale e tocmai cea a celor 40 de zile de post §i
rugaciune care intaresc §i adancesc intoarcerea la sine a primelor mi§cari
ale cainfei. Detaliul care ni-1 arata pe Fatal „venind in intampinarea” fiului Sau pentru a-1 primi in casa familiala e extrem de sugestiv §i exprima
in chip desavar§it ce am incercat sa aratam aici cu referire la fiecare virtute sau detaliu liturgic §i ascetic analizate pana acum: pustia Postului
Mare e deopotriva prilejul unei antieipari cotidiene a Pa?telui §i a realizarii
sincrone a ceea ce timpul liturgic nu prezinta decat diacronic.
Duminica Fiului Risipitor dezvolta in principal o invatatura privitoare
la cainfa, dar §i la iertarea dumnezeiasca ce decurge de aici §i la restaurarea omului in demnitatea sa originara de „fiu”. Dupa sinaxarul lui
Nichifor Calist, ea a fost instituita de Parinfi pentru ca pacato^ii sa nu
cada in deznadejde „vazandu-se pe ei in§i§i” §i dandu-§i seama de indepartarea lor, ci sa dob^deasca curaj trecand la „practica” efect. /a a caintei
§i a virtufilor legate de ea cu certitudinea ca Dumnezeu le va da milostenia Sa venind in intampinarea tuturor celor ce se pocaiesc fierbinte"'^.
Dupa Sfantul Grigorie Palama. milostenia dumnezeiasca sugerata 3e
T5ummica FiuluTRisipitor e completata §i echilibrata de comemorarea
„infrico§atei Judecafi” din duminica urmatoare; fiindca Dumnezeu, in care
dreptatea §i mila coexists intr-un mod indisociabil, face ca intotdeauna
timpul asprimii sa fie precedat de timpul milosteniei §i compasiunii!!^'
Echilibrul intre cele doua aspecte ale acestei antinomii pe care am constatat-o ca una de prima importanfa in spiritualitatea FrioduluF^, e, a§adar, menfinut in sanul perioadei pregatitoare in planul succesiunii (diacroniei) reflectand astfel ordinea permanenta a manifestSrii infelepciunii
lui Dumnezeu.
Duminica Fiului Risipitor marcheaza, pe de alta parte, momentul in
care incepe rSstumarea sensului ciclului liturgic saptamanal: saptamana
care-i urmeaza nu se mai nume^te Saptamana Fiului Risipitor, ci Sapta
mana LSsatului de came. De?i in timpul acestei a noua saptamani dinaintea
Pa§telui pana la inceputul Postului Mare se revine la regulile normale ale
postului, dispensa saptamanii precedente e completata de u§urarea sluj296

belor: suprimarea unei catisme a Psaltirii la Utrenie"^®, omiterea Mijloceasurilor a canonului Maicii Domnului la Pavecemifa"^^.

Sambata Mortilor
Toate sambetele anului liturgic sunt inchinate defunc^ilor, precum
tuturor sfintilor reprezentati de martiri'*^ caci fiecare sambata e in realitate
o imitare a Sambetei Mari, iar moartea cre§tinilor e o icoana a §ederii lui
Hristos in mormant. Pe de alta parte, e potrivit ca deftinc|ii sa fie asociaii
martirilor, fiindca orice cre?tin e virtual un sfant, iar cadavrul sau o relicva''^.
Sambetele anului liturgic sunt, a§adar, consacrate unei comemorari generale §i anonime care nu difera deloc in aceasta privinta de sambSta morjilor
ce preceda Duminica Lasatului de came, cu excepfia faptului cS aceasta
din urma e mai solemnizata §i consacrata exclusiv comemorarii „tuturor
parintilor §i frajilor cre§tini ortodoc§i adormi^i de la inceputul veacurilor”^“. Aceasta preocupare de a imbrati§a in aceea§i comemorare totalitatea timpului e o buna ilustrare a ceea ce am vazut cu privire la caracteral
recapitularii §i sintezei timpului in Triod. Inainte de a se identifica cu
Adam pentm a antrena in mi^carea sa de convertire intreaga natur& umanS,
candidatul la Postul Mare trebuie sa anticipeze aceasta trecere de la
ipostasa la natura prin „memoria liturgica”, recapituland intr-o singura zi
multiplicitatea nedefinita a credincio§ilor care au punctat cu existenia lor
cursul timpului.
Dup^'Nichifor C alist^i imnografii Triodului, aceasta comemorare a
tuturor (defuncfilor a fost plasata in acest loc din pricina comemorarii
celei de-a Doua Veniri a lui Hristos in Duminica Lasatului de came^'.
Adunarea in mgaciune a tuturor defunctilor devine astfel imaginea marii
adunari eshatologice a tuturor oamenilor, mor^i §i vii, inainte de Judecata, aceasta ultima adunare corespunzand simetric diviziunii §i distinc^iei
care a insolit creafia lumii:
„Doamne, Cel ce prime§ti din cele patm margini ale lumii pe cei ce au
adormit cu credinfa, in mare sau pe pamant, in rauri, in izvoare sau in
lacuri §i in fantani, pe cei ce s-au facut mancare fiarelor ?i pasarilor §i
taratoarelor, pe tofi ii odihne§te!”^^.
E necesar ca atunci sa se regmpeze toate treptele ierarhiei biserice§ti^^,
precum §i cei ce au decedat in orice loc §i in orice imprejurare^'*, pentm
ca intreaga Biserica reunita in mgaciune sa poata indupleca dreptatea lui
Dumnezeu prin invocarea milostivirii Lui.
„Odihne§te pe robii Tai pe pamantul celor vii, Doamne, de unde s-a
departat durerea, intristarea §i suspinarea; iarta-le ca un lubitor de oa297

meni cele ce m viata au gre§it, ca singur e?ti fara de pacat
celor morti §i al celor

Stapan al

Aceasta universalitate ar putea parea totu§i partiala, fiindca ea nu-i
cuprinde decat pe credincio§ii ortodoc§i §i nu se intinde la intreaga natura
umana. Intr-adevar, potrivit canoanelor, nu trebuie sa ne rugam decat
pentru cre§tinii ortodoc§i, vii sau defuncti, dat fiind ca rugaciunea liturgica presupune unitatea in aceea§i credinta, ea insa§i expresie a naturii
umane asumate §i restaurate m unica Persoana a lui Hristos^®.
„Pe cei ce au calatorit pe marea cea pururea furtunoasa a vietii, invrednice§te-i sa ajunga la limanul nestricatei Tale vieti, Hristoase, pe cei
ce au fost ocarmuiti in viata de dreapta credinfa!”^^.
Aceasta excludere a paganilor §i ereticilor de la rugaciunea Bisericii nu
este insa o lipsa de iubire, nici o incalcare a poruncii de a ne ruga pentru
vrajma§ii no§tri, nici o tagaduire a exemplului lui Hristos pe Cruce sau a
intaiului mucenic §tefan, care se rugau pentru calaii lor. Acest aspect
universal al rugaciunii poate ramane in rugaciunea privata a cre§tinului^^
dar numai cei credincio^i pot fi obiectul rugaciunii publice, pentru a evita
scandalul ?i pentru ca, potrivit Apostolului, credincio§ii nu pot fi inhamati
impreuna cu necredincio§ii la un acela§i car: „Caci ce legatura poate sa fie
intre dreptate §i faradelege, sau ce comuniune intre lumina §i intuneric?”^®.
Rugaciunea pentru defuncti e posibila in Biserica, fiindca Hristos a
biruit deja moartea prin moartea §i Invierea Sa®°, iar omul e de acum
potential eliberat.
„Hristos a inviat, dezlegand din legaturi pe Adam cel intai zidit ?i sfaramand taria iadului. indraznifi dar, tofi morfii, ca s-a omorat moartea,
s-a pradat §i iadul impreuna cu ea §i a luat imparatia Hristos, Cel ce S-a
rastignit §i a inviat. Acesta ne-a daruit noua nestricaciunea trupului;
Acesta ne va scula §i pe noi §i ne va darui invierea, §i de slava aceea
va invrednici cu veselie pe toti ca|i cu credinta neabatuta au crezut
intr-insul cu caldura”®’.
Pentru cre§tini, moartea nu mai e decat un somn §i un moment „pascal”
de trecere sau „mutare” la viata ve§nica®^. De aceea, toate slujbele defuncfilor sunt cantate cu ,Aliluia”, care e „cantarea fimebra” a cre§tinilor^^.
Rugaciunea pentru defuncfi e §i ocazia de a dezvolta in aceasta sambata, ca de altfel §i la slujba inmormantarii sau in sambetele Octoihului,
0 meditafie antropologica asupra naturii omului facuta dupa chipul lui
Dumnezeu §i menita sa se ridice spre asemanarea cu El®"^, asupra demnitatii lui Adam mijlocitor intre cer §i pamant^^, asupra caderii sale, a supunerii sale morfii §i a mantuirii lui in Hristos®^. Pe langa aceasta, rugaciu
nea pentru morfi e prilejul pentru credincio§i de a se dedica adevaratei
„filozofii”, adica gandului la moarte §i meditatiei asupra caracterului
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efemer al existen|;ei lor §i asupra de§ertaciunii poftelor pamante§ti^’.
Sambata Morfilor nu reprezinta, a§adar, doar cadrul unei recapitulari a
timpului §i a naturii umane in rugaciunea de mijlocire; ea are §i o dimensiune de pedagogie duhovniceasca, propunand credincio§ilor sa inainteze
spre cunoa§terea lor in§i§i prin meditatia asupra „limitelor vietii”, trimitand la recunoa^terea faptului ca totul depinde numai de voinfa lui Dum;^
nezeu*^ A§a cum s-a aratat in partea I, gandul la moarte e un element
indispensabil atat pentru a mcepe, cat ?i pentru a contmua viafa ascetica,
de aceea el i§i gase§te, grade Sambetei Morfilor §i Duminicii Lasatului
de came, un loc potrivit in perioada pregatitoare, impreuna cu smerenia
§i cainta.
Marcata de intristare §i doliu, Sambata Mortilor nu se potrive§te cu
bucuria nici unei praznuiri a vreunui sfant din ciclul liturgic fix; astfel,
daca e vorba de un sfant „fara praznic”, slujbele din Mineie sunt deplasate la Pavecemiia de vineri seara®®. Sarbatorile sfintilor mai importanii,
cum sunt Sfantul Grigorie din Nazianz (25 ianuarie), mutarea moastelor
Sfantului'Wan Hrisostom (27 ianuarie), Sfinfii Trei lerarhi (30 ianuarie),
sunt transferate in ziua de vineri §i celebrate cu toata solemnitatea lor’°.
Dar atunci cand in Sambata Moifilor cade praznicul intampinarii (Hypapante) Domnului, comemorarea defunctilor e transferata in sambata
anterioara, inaintea Duminicii Fiului Risipitor, pentm a ceda intaietatea
„praznicului Domnului”^'.
Oficiul defunctilor admite insa combinarea cu orice alt ciclu liturgic:
mai cu seama cu piesele din zilele de sambata ale glasului muzical din
Triod ce se intampla sa cada in acea saptamana, dat fund ca acestea din
urma se refera la aceea^i tema: martirii §i defunctii.
Gradul liturgic al oficiului Triodului e atunci mai inalt decat la cele
doua duminici precedente, caci el are un tropar propriu, o sedealna la cea
de-a doua stihologie a Psaltirii de la Utrenie, un canon pe 8 tropare iar nu
pe (3 ^. Dupa tropaml de la Vecemie, se face o procesiune in pronaos
cantandu-se canonul defunctilor din Octoih §i se celebreaza Panihida
defunctilor’^. La Utrenie, dupa ecteniile mici ce urmeaza stihologiilor
Psaltirii §i dupa odele a 3-a, 6-a §i a 9-a ale canonului, preotul sau diaconul pomenesc din nou defunc|ii manastirii; in sfar^it, dupa Ceasul I se
face o procesiune in cimitir, Liturghia celebrandu-se in paraclisul aflat
acolo. Aceste mbrici sunt in fapt comune tuturor slujbelor de sambata, in
Sambata dinaintea Lasatului de came ele trebuind pur §i simplu s& fie
respectate mai strict’^'. Sa mai observam ca uzul actual e nu numai de a
face comemorarile la Utrenie, dar §i de a repeta binecuvantarea colivelor
cu mgaciunea ,|pum nez^l duhurilor §i a tot tmpuL.j” dupS prima catisma ?i la sfar§ituFCeasului I, dar fara canonuFPaiiiHdei, la care se adaugS
menfionarea tuturor categoriilor posibile de defuncfi la mijlocul Psalmului 118, dupa binecuvantarile defuncfilor §i la sfar§itul Sfintei Liturghii’^.
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Sambata Mor|ilor, analoga simetrica sambetei mor^ilor dinaintea
Cincizecimii, se inscrie, a§adar, m cateheza duhovniceasca a Triodului
gratie^andului la moarte^ iar in teologia timpului perioadei pregatitoare
prin evocarea eshatologica a iimanita{ii §i a concentrarii timpului in rugaciunea pentru defuncii.
III.2.e

Duminica Lasatului de came
sau a Infrico§atei Judeca^i
A

Aceasta a noua duminica inainte de Pa§te, ce marca initial inceputul
postului partial al Saptamanii Lasatului de branza, a devenit cadrul importantei comemorari a celei de-a Doua Veniri a lui Hristos gra^ie dezvoltarilor ?i comentariilor imnografice ale pericopei evanghelice Matei
25, 31-46 citite la Liturghie. In planul structurii perioadei pregatitoare §i
a reprezentarii timpului pe care o dezvolta, aceasta duminica se inscrie
cu trei dimensiuni: 1) ea reprezinta continuarea logica a comemorarii
tuturor defunciilor din ziua precedenta, dat flind ca aceasta anticipa adunarea finala a celor vii §i a celor morfi §i anun^a intre altele tema acestei
rugaciuni prin prezen^a a numeroase tropare ce faceau aluzie la Judecata;
2) ea completeaza prin evocarea drepta^ii lui Dumnezeu meditalia la mila
Lui din Duminica Fiului Risipitor; 3) ea deschide cea de a doua parte a
perioadei pregatitoare consacrata pregatirii „exterioare” in vederea pos
tului, reprezentand fa^a de duminica urmatoare, inchinata izgonirii lui
Adam din rai, extremitatea ultima a istoriei mantuirii^® recapitulata §i
condensata inainte chiar de a intra in Postul Mare, pe parcursul caruia
timpul istoriei va fi „rastignit” pentru a fi indumnezeit.
Temele acestei duminici au fost indeajuns dezvoltate in partea I cu referire la eshatologia Triodului, a§a ca aici nu mai trebuie sa revenim asupra lor^’, ci doar sa amintim cateva elemente. Pentru ca gandul la moarte
sa fie cre§tinesc, depa§ind filozofia pagana ramasa inchisa in limitele
eului, el trebuie sa fie legat de gandul la Judecata de Apoi §i la supunerea
finala a tuturor lucrurilor puterii lui Dumnezeu. Perspectiva prezentarii
in fafa tribunalului lui Dumnezeu, care-1 va judeca dupa toata rigoarea ?i
adevarul, e pentru credincios prilejul de a aprecia cat de mult s-a indepartat de viata dupa adevar, al carei criteriu e consemnat in Evanghelie.
Iar Judecata vestita cu prilejul acestei duminici ii va aparea cu atat mai
infrico?atoare, cu cat o simte mai aproape. Imnografii insista indeosebi
asupra descrierilor precise §i detaliate ale Judecafii’*, asupra aratarii infrico§ate a lui Hristos’’, a rasunetului trambifei de pe urma, a deschiderii
mormintelor®’, a carjilor deschise §i a vadirii faptelor ascunse ale fiecaruia*', asupra strigatelor de spaima ale celor osandili §i a suferinjelor lor
in iad*^. Aceasta insistenja nu e caiauzita insa de o piacere bolnavicioasa,
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ci de o preocupare pedagogica, pentru a trezi frica §i cainta credincio§ilor, detaliile acestea ingaduindu-ne sa actualizam aici §i acum Judecata
de Apoi. Ca la toate celelalte praznuiri ale anului liturgic, nici aceasta
nu este o simpla „comemorare”, o aducere-aminte pioasa dar gratuita,
pentru ca ea face efectiv prezent §i actual „in taina” timpului liturgic
„obiectul” ei. Pentru cei ce au trecut de la timpul profan la timpul liturgic
prin care cronologia timpului istoric e rastumata in favoarea unei ordini
calitative §i teologice, Parusia e deja de fata;
„Sosit-a ziua, iata inaintea u§ilor e Judecata; suflete, privegheaza! Aici
imparatii §i domnii, bogatii §i saracii se vor aduna §i fiecare om i§i va
lua rasplata dupa vrednicia faptelor”*^.
Cum s-a insistat deja, functia esentiala a eshatologiei e de a ne face
sa vedem in ziua de fata ajunul judecatii §i apropierea sfar§itului. Astfel,
fiecare clipa e un prilej de pocainta „mai inainte de sfar§it” §i, prin urmare,
e virtual purtatoare a ve^niciei*"'. Fiind totodata un rezumat al timpului §i
putand fi ca atare asimilat unei singure zile*^, Postul Mare reprezinta tocmai aceasta „vreme bine primita”, acest moment favorabil pentru cainja
ce preceda numaidecat „sfar§itul”. De la Duminica Lasatului de came ?i
pana in Saptamana Mare, sfar§itul §i Judecata vor trebui anticipate prin
pocainta §i lacrimi, pentm a ne pregati prin fapte o pledoarie adecvata §i
a ni-L face milostiv pe Dumnezeu, cand va veni adevaratul ceas al Marii
Judecati.
„Acolo nimic nu te va putea ajuta, Judecator fiind Dumnezeu: nici
invatatura, nici me§te§ugul, nici marirea, nici priete?ugul; fara numai
puterea ta cea din fapte, suflete al meu!”*^.
Fidel intregii traditii patristice, Nichifor Calist Xanthopol precizeaza in
sinaxaml sau ca judecata nu se va refer! la faptele exterioare: posturile,
privegherile sau minunile pe care le vor fi putut face cre§tinii, ci mai
degraba la adevaratele fapte ale omului launtric; milostenia, milostivirea
§i compasiunea fa|a de cei drepti ca §i fata de cei pacatoji etc.*’.
„... Vezi, suflete al meu, de poste§ti, sa nu defaimi pe vecinul tau.
Fere§te-te de bucate, dar nu osandi pe fratele tau; ca nu cumva, fiind
trimis in foe, sa te tope§ti ca ceara; ci fara impiedicare sa te duca Hristos
intm imparatia Sa”**.
„Cunoscand pomneile Domnului, a§a sa vietuim: pe cei flamanzi sa-i
hranim, pe cei insetati sa-i adapam, pe cei goi sa-i imbracam, pe stra
in! sa-i aducem in casa, pe bolnavi §i pe cei din temnita sa-i cautam;
ca sa zica §i catre noi Cel ce va sa judece tot pamantul: «Veniti, binecuvantatii Parintelui Meu, de mo§teniti Imparatia ce s-a gatit voua!»
[Mt 25, 34]”*^
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Intensitatea caintei sustinuta de faptele „postului duhovnicesc” poate,
a?adar, izbavi de iad §i tocmai ea alcatuie^te scopul acestei'comemorari a
celei de-a Doua Parusii. De aceea, in Typikon-vl Sfantului Sava, lectura
patristica indicata pentru Utrenie nu se refera la Judecata de Apoi, ci e
discursul Sfantului Grigorie din Nazianz Despre iubirea de sdraci, un
admirabil indemn la iubirea activa®'.
Ultimul tropar propriu slujbei Utreniei ofera tabloului infrico§ator al
Judecatii completat pana aici prin cateva apeluri la practica milosteniei, o
concluzie in intregime centrata pe lumina §i bucuria Invierii, reveland
semnificatia Duminicii Lasatului de came in economia Triodului:
„Sa ne curatim mai inainte pe noi inline, fratilor, cu imparateasa virtutilor; ca iata a venit aducandu-ne noua bogatie nepieritoare; potole^te
umflarea poftelor §i impaca cu Stapanul pe cei ce au gre§it. Pentru
aceasta cu veselie sa o primim pe dansa, strigand lui Hristos Dumnezeu: Cel ce ai inviat din morti paze§te-ne neosanditi pe noi, cei ce Te
slavim pe Tine, Cel ce singur e§ti fara de pacat!”®^.
In plan liturgic, Duminica Lasatului de came nu se distinge de duminica precedents, cu exceptia unui loc mai important acordat textelor Tri
odului, fiindca gasim acum o „Slava” §i un „§i acum” pentm Litia de la
Vecemie, §i un canon cu tropare mai numeroase cantat in 8 tropare pe oda.
Dar, spre deosebire de sambata, nu are tropar (apolytikion) propriu.
La Liturghie, lectura din Apostol (1 Co 8, 8-13; 9, 1-2) se refera la
camurile junghiate idolilor §i la necesitatea pazirii discemarnantului in
hrana. Lecturile din Duminica Fiului Risipitor (7 Co 6, 12-20) §i din
Duminica Lasatului de branza (Rm 13, 11-14 §i 14, 1-4) fac §i ele direct
aluzie la Postal Mare §i la necesitatea de a pune iubirea de aproapele inaintea pazirii regulilor tmpe§ti. In sanul perioadei pregatitoare, aceste lectari reprezinta, a^adar, un ciclu relativ independent de invatatari privitoare
la postal duhovnicesc, la care imnografia va face ecou din ce in ce mai
amplu incepand din Saptamana Lasatului de branza. Aluziile la aceasta
din urma in troparele Duminicii Lasatului de came corespund astfel inceputalui pregatirii efective a postalui prin retinerea de la came, incepand
cu masa din seara acestei duminici.

I11.2.f

Saptamana Lasatului de branza

Aceasta saptamana de introducere in Postal Mare e marcata in acela§i
timp de inceputal pazirii postalui (abstinenta de la came in toate zilele §i
reguli speciale in zilele de miercuri §i vineri din Postal Mare)®^ §i de ince
putal catehezei imnografice. Aceasta din urma cuprinde doua dimensiuni
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pe care le-am relevat anterior atribuindu-le studitilor Teodor §i, respectiv,
Iosif: invatatura despre postal duhovnicesc §i punctarea timpului^'*.
Aceasta saptamana de antrenament in asceza celor 40 de zile ale Postalui Mare e privita de inmografii no§tri drept „inainte-praznuirea Postalui
§i introducerea lui”®^. E „u§a de intrare” in stadionul infranarii®^, „intrarile
§i u§ile dinaintea [propileele] postalui” §i „luptelor duhovnice§ti’!>98
„Stralucit-au noua luminat ca ni§te zori razele pocaintei luminand intrarile dinaintea infranarii [to propylaia tes enkrateiasY'^.
„Iata mai inainte s-a deschis u?a pocaintei; venifi, dar, iubitorilor de
Dumnezeu, sa ne pregatim sa intram printr-insa mai inainte pana ce nu
ne-o va inchide noua Hristos, ca unor nevrednici”'®'*.
„Rasarit-a primavara postalui §i floarea pocaintei. Deci sa ne curatim
pe noi, fratilor, de toata intinaciunea..
Fiindca se cuvine sa ne grabim sa intram in post incepand deja mi§carea de intoarcere la Dumnezeu prin pocain|a §i lasand ca postal trupesc
sa fie precedat de postal duhovnicesc:
„Sa ne curatim mai inainte, fratilor, simturile cele suflete§ti, §i de
Domnul sa ne alipim cu deprinderi de strapungere, cu pocain[a curata
strigand necurmat: Laudati, binecuvantafi §i preamarifi pe Hristos in
veci!’,102
Fiecare zi din Saptamana branzei se aseamana oarecum intregii saptamani, iar aceasta se aseamana intregii perioade pregatitoare, fiindca acest
„astazi” ce puncteaza troparele reprezinta inceputal viefii celei noi ce va fi
adoptata in timpul Postalui Mare prin „modul de a fi [tropos] al caintei”'®.
„In ce chip se ivesc zorile, a§a §i harul postalui ne pune acum inainte
vremea pocaintei, risipind intunericul pacatelor noastre”'®'^.
Acest indemn la primatal ce trebuie acordat curafirii interioare e dezvoltat in acela§i timp cu o evocare a tataror modelelor scriptaristice de
post §i infranare'®^ §i cu mentionarea finalitatii refinerii de la hrana: Cuminecarea pascala. Principalele elemente ale catehezei imnografice sunt,
a§adar, prezente in timpul acestei saptamani §i ele se unesc intr-un magnific ansamblu pentru a-i pregati pe atleti in vederea luptei §i a le imboldi
zelul‘“ .
Pregatirea teoretica se inscrie in slujbe care dobandesc §i ele o tonalitate tot mai cvadragezimala. Vecemia din Duminica Lasatalui de came,
mai exact ultima ei parte, marcheaza limpede aceasta introducere a textelor Triodului in slujbele zilnice. In vreme ce „Doamne strigat-am” se
desfa§oara ca intr-o duminica obi^nuita, la stihoavna stihirile Octoihului
303

se omit fiind mlocuite de o idiomela a Triodului §i de troparele mucenicilor §i Nascatoarei legate de ea (martyrikon §i theotokion). Typikon-u\
precizeaza aici ca aceasta randuiala de la stihoavna Vecemiei §i Utreniei
trebuie urmata mcepand din aceasta duminica §i pana in Vinerea lui
Lazar’®’, cu alte cuvinte in tot timpul Postului Mare, ale carui particularitafi liturgice incep, a§adar, de la inceputul Saptamanii Lasatului de
branza. In timpul acestei saptSmani trebuie sa distingem insa limpede
doua planuri: zilele de post, miercurea §i vinerea, care urmeaza randuiala
cvadragezimala, §i celelalte trei zile, care ocupa un loc intermediar.
Lunea, marfea §ijoia
In timpul acestor trei zile nu se canta „Aliluia” la Utrenie, iar o
catisma a Psaltirii e deplasata de la Utrenie la Vecemie, pentru a cru^a
puterile credincio§ilor, astfel ca la Utrenie nu mai sunt decat doua stihologii din Psaltire. Prima stihologie se incheie printr-o sedealna sau catis
ma poetica a Octoihului, iar cea de-a doua printr-o sedealna sau catisma
poetica a Triodului. La canon se canta ca de obicei canoanele Octoihului
§i ale Mineielor pe 14 tropare, adaugandu-se insa un dublu canon „trioda” potrivit acelora§i randuieli ca in timpul Postului Mare’®*. Cand se
ajunge la una din odele acestui din urma canon, cele doua canoane ale
Octoihului se omit’®®, pentru a pSstra acela§i numSr de tropare §i a adopta
astfel randuiala Postului Mare (piesele din Octoih neputand fi cantate
impreunS cu cele ale Triodului, dat fiind ca acesta din urma il inlocuie?te
pe cel dintai). In continuare, Utrenia se desfa§oara fara modificari notabile, cu exceplia stihoavnei, unde stihirile Octoihului sunt inlocuite, ca §i
duminica seara, de idiomela Triodului §i troparele sale.
In timpul acestor trei zile, Vecemia se face ca in duminica precedenta,
cu singura inserare a idiomelei de la stihoavna. Introducerea Triodului
rSmane, a§adar, discreta, dar cu toate acestea e extrem de limpede, dand
acestor oficii din Saptamana Lasatului de branza un caracter destul de
exceptional in anul liturgic. Ele sunt alcatuite in parti egale din randuiala
comuna §i din particularitati specifice Triodului, asigurand astfel o functie
de mediere intre ciclul liturgic fix §i ciclul liturgic mobil §i, prin urmare,
o trecere treptatS §i fara ruptura de la atmosfera unuia la aceea a celuilalt.
Miercurea §i vinerea
Aceasta patrundere treptata in ambianta Postului Mare devine inca §i
mai limpede miercurea §i vinerea: acestea au aproape toata randuiala
zilelor de post din Postul Mare, pastrand insa §i unele trasaturi ale ciclului
liturgic fix.
La Utrenie sa cantS „Aliluia” cu troparele treimice ale glasului sapta
manii. Prima stihologie e urmata de o sedealna a Octoihului, iar cea de-a
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doua de o sedealna a Triodului, ca §i in celelalte zile. Celor doua canoane
„triode” ale lui Iosif §i Teodor li se adauga miercurea un canon al lui
Andrei Cretanul, iar vinerea un canon al lui Iosif in 8 ode referitor in
principal la modelele scripturistice ale postului ?i caintei ?i la pedagogia
postului. Pentru odele care n-au canoane „triode”, se canta canoanele din
Octoih §i din Mineie impreuna cu cel din Triod, iar atunci cand se introduc „triodele”, se omite atat canonul din Octoih, cat ?i cel al sfantului,
pentru a lasa sa se dezvolte in 14 tropare numai cateheza imnografica a
Triodului. La odele a 6-a §i a 9-a se urmeaza uzul Postului Mare cantandu-se troparul mucenicilor (martyrika) §i luminanda glasului luate din
apendicele Triodului, ceea ce n-are loc in celelalte zile, marcand aid locul mai important dobandit de Triod, amplificat inca de faptul ca aici se
omit piesele proprii consemnate in slujba din Mineie. Stihoavnele sunt
executate ca ?i duminica seara ?i nu prezinta, a§adar, o particularitate
specials. Dar caracteristica cea mai ffapanta a acestor slujbe de miercuri
?i de vineri e cu siguranta finalul Utreniei §i al celorlalte oficii, care este
cel din Postul Mare, insotit de tropare fixe, metanii §i rugaciunea Sfan
tului Efrem. Aceasta din urma se roste§te pentru prima data la sfar§itul
Utreniei din miercurea Saptamanii Lasatului de branza, pentru a nu inceta
decat in Miercurea Mare, definind astfel un ciclu mai lung decat cel al
Postului Mare, asupra caruia vom reveni"®.
Ceasurile sunt savar§ite ca pentru o zi cu „Aliluia”, dar fara lectura
cursiva a Psaltirii, nici cea din Sfantul loan Scararul, rezervate Postului
Mare propriu-zis. Se celebreaza totu§i oficiul Ceasului al Ill-VI-lea cu o
lectura profetica: din loil miercurea, din Zaharia vinerea, un tropar §i
doua prochimene, acestea din urma nefiind insa dispuse dupa ordinea lor
in Psaltire, ca in timpul Postului Mare, pana in Miercurea Mare’“ . Ast
fel, de?i particularitati cvadragezimale, ca rugaciunea Sfantului Efrem,
gasim de-a lungul §i de-a latul Postului Mare, ele nu se incadreaza simetric, fiindca ciclul sau de prochimene se continua §i dupa Vinerea lui Lazar
pentru a incheia simbolic parcurgerea Psaltirii in Miercurea Patimii. E un
element in plus ce ne permite sa constatam intrepatmnderea in Triod a
unor niveluri structurale multiple.
Vecemia de miercurea e putin diferita de cea de vineri, fiindca aceasta
din urma, precedand Sambata Ascetilor, are la „Doamne, strigat-am”
6 stihiri ale ascetilor din Triod, in timp ce miercurea nu se canta decat
stihirile din Octoih §i din Mineie. Dar acest lucru nu este atat dovada
unei patrunderi mai importante a Triodului in structura slujbelor acestei
saptamani pregatitoare: Sambata Ascetilor fund o sarbatoare ce impune
transferul comemorarii sfintilor din ciclului liturgic fix la Pavecemifa de
vineri, cat e normal ca stihirile ei sa le inlocuiasca atat pe cele din Octoih,
cat §i pe cele din Mineie. Pe de alta parte, cum s-a observat cu referire la
structura ciclului liturgic zilnic"^, miercurea Saptamanii branzei n-are
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stihiri ale Triodului, pentru a pune in evidenta faptul ca, in ciuda randuielii sale cvadragezimale, aceasta zi tine inca de timpul ce preceda Postului Mare, in care ziua liturgica incepe de seara spre diminea^a iar nu de
dimineafa spre seara. Prezenta unor asemenea stihiri ar fi implicat adoptarea deja a randuielii cvadragezimale in timpul intregii saptamani (indeosebi joia), ceea ce nu este cazul.
Dupa intrare, nu se cite^te decat o singura pericopa din Vechiul Testa
ment: continuarea din loil §i Zaharia, amandoua profetii privind vestirea
postului §i a unei perioade de pocainta"^. De§i sunt in acela§i loc ca in
Postul Mare, aceste lecturi profetice sunt totu?i diferite prin selecfia, numarul §i tema lor. Nu este vorba aid de o introducere in ciclul recapitularii vechi-testamentare §i al catehezei scripturistice a Postului Mare, ci
numai de o pregatire in vederea postului §i a caintei folosind insa§i forma
oficiilor din Postul Mare. Dupa stihoavnele idiomele ce evoca necesitatea curatirii dinainte, Vecemia se incheie, ca §i Utrenia, prin concedierea
(apolysis) Postului Mare §i rugaciunea Sfantului Efrem.
A§a cum s-a observat mai sus, traditia palestiniana impunea sa nu se
celebreze nici Liturghia euharistica, aflata in contradictie cu aceste zile
de post §i de anticipare a Postului Mare, nici Liturghia Darurilor mai inainte sfmtite, fiindca nu s-a intrat inca in perioada celor 40 de zile ale
Postului Mare“ "'. Nu acesta era insa uzul la Constantinopol §i in oficiul
catedral (asmatikos) pana la Sfantul Simeon al Tesalonicului (secolul XV).
Din contra, aceste doua zile erau prilejul unei celebrari solemne a Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite de catre patriarh"^, omitandu-se totu?i
„Sa se indrepteze”, ceea ce ingaduia distingerea Liturghiei Darurilor mai
inainte sfintite din Saptamana Lasatului de branza de cele savar^ite in
timpul Postului Mare"®.
Dupa apolisul Vecemiei, Typikon-u\ Sfantului Sava prescrie comunitatii sa mearga la trapeza spre a intrerupe postul strict al acestor doua zile
consumand oua §i lactate, pentru a evidentia, potrivit canonului patriarhului Nichifor al Constantinopolului'", distinctia intre Saptamana Lasa
tului de branza §i postul riguros al „monofizitilor” (iacobiti, tetraditi) in
aceasta a opta saptamana inainte de Pa§te.
Putem, a§adar, remarca faptul ca in timpul acestei ultime saptamani de
pregatire, Typikon-vX faciliteaza cu un echilibru remarcabil §i o delicatefe
suverana o intrare treptata in atmosfera slujbelor Postului Mare. Gratie
impletirii dintre cateheza imnografica, deosebit de lirica atunci, §i aceasta
randuiala, Saptamana Lasatului de branza stabile§te o tranzitie armonioasS
intre cele doua cicluri liturgice, fix §i mobil, incheind perioada pregatitoare printr-un antrenament in acela§i timp „interior” §i „exterior” in
vederea postului, in care exigenta rigorii §i a indraznelii ascetice nu contrazice blandetea §i discemamantul.
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Sambata Ascetilor
De§i comemorarea ascefilor m aceasta sambata a Saptamanii Lasatului
de branza a fost instituita inaintea celei a Sambetei Mortilor, in structura
Triodului ea apare drept continuarea §i completarea ei. Gasim aici exprimata aceea§i preocupare de universalitate ca in sambata precedents,
dar sub un aspect particular. Se aduna acum in „memoria liturgica”
ansamblul timpului, calificat de data aceasta de cei ce au practicat asceza
§i renuntarea. Aceasta specificare permite trecerea de la anonimatul care
caracteriza oficiul defunctilor, la o enumerare detaliata
personals a
unui cat mai mare numSr de nume de monahi. Aceste liste dezvoltate in
odele canonului in stihiri par sS fie preocupate sS nu uite pe nimeni.
DupS ce a fost evocatS sintetic intreaga familie monahalS sub numele
sfintilor Antonie §i Eftimie"^, apoi, regional, Egiptul, Libia, Tebaida §i
„toate locurile, cetStile, tinuturile care au hrSnit pe cetSfenii ImpSrSfiei
cerurilor”'^^, se trece la enumerarea monahilor de§erturilor Egiptului,
Palestine!, Siriei, Constantinopolului, Athosului §i chiar Occidentului*^°,
farS a uita sfintele femei'^'. Intr-un cu totul alt sens, aceastS preocupare
de a detalia fiecare nume se va regSsi in duminica sSptSmanii urmStoare,
cu ocazia Synodikon-uhA Ortodoxiei §i a canonului care-1 insote§te . In
ambele cazuri este vorba de aceea§i preocupare de detaliu §i de o situare
precisS in timp. Dar in Duminica Ortodoxiei aceasta se face pentru a anatemiza, pe cand aici e facutS pentru a cere mijlocirea §i ocrotirea celor ce
ne-au precedat pe „calea cea stramtS”.
DupS Nichifor Calist, aceastS comemorare a tuturor monahilor a fost in
chip iscusit a§ezatS la intrarea in Postul Mare pentru a propune celor ce
se pregStesc sS intre in el exemple vii'^^ cu atat mai pretioase de altfel,
cu cat in timpul Postului Mare fiecare trebuie sS se facS intr-o oarecare
tftSsTffS rh o h S ifsS adope pentru un timp limitat, chiar dacS-§i duce yiafa
Th lumSTmodul de viatS perpetuu al acestora. Intr-adevSr, in ciuda modurilor lor diferite de existenfS, unul inchinat numai lui Dumnezeu, iar celSlalt legat de cSminul sSu, intre monah §i mirean n-ar trebui sS existe o
distinctia-iadicalS: atat pentru unul, cat §Tpeiitfu celSlalt nu exists ^ecat o
singurS exigents a desSvar§irif, o singurS Evanghelie, aceleg§i porunci $i
aceleagi rSspTIHn finale*^'*. Monahul e doar mai preocupat de a urma „ad
litteram” conduita propusS de Evanghelie §i de a anticipa incS de aici
viafa viitoare. AceastS vocafie profeticS ?i eshatologicS a monahului face
din el modelul, „icoana” cre§tinului, de aceea, chiar dacS nu tofi se consacrS fecioriei, fiecare trebuie sS se strSduiascS, mScar in timpul Postului
Mare/ sS vietuiascS ca un monah, pSzind infranarea, posfarile. privegherile. rugSciunile etc| De unde imporfanfa §i valoarea acestei Sambete a
Asce|ilor, care e in defmitiv mai putin un praznic al celor ce au fost ca
nonic randuifi in cinul monahal, cat al tuturor celor care, „au disprefuit
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cu adevarat cele stricacioase §i trecatoare
ca pe ni§te paianjeni
gunoaie le-au socotit, ca sa dobandeasca pe Hristos §i Imparafia Lui
dumnezeie§tile bunuri pe care nici ochiul nu le-a vazut, nici urechea nu
le-a auzit candva [cf. 1 Co 2, 9]”'^^
Sfm|ii ascefi sunt celebrafi aici ca unii care au atins deja scopul propus
de Postul Mare: intoarcerea in rai §i restaurarea naturii umane in elanul ei
spre indumnezeire. De aceea, corul ascetilor se aseamana unui „nou rai”,
spre care trebuie sa ne grabim pentru a gusta din roadele imbel?ugatelor
lor virtufi.
„Sa ne umplem acum de mireasma, alergand ca spre un alt rai al virtu|ilor de Dumnezeu sadite ale siha§trilor, care cu postirea §i cu lacrimile
le-au inflorit, in multe feluri roade de vieti alese aducand lui Dumnezeu
preacuvio§ii”'^®.
Fiindca in aceasta anticipare a raiului care este Postul Mare, suntem
introdu^i luminati fiind de virtutile ascetilor §i calauziti de ei.
„Cu stralucirile parintilor luminandu-ne, §i ca injtr-un rai vesel acum
intrand, din paraul desfatarii sa ne indulcimf vitejiile acelora cu mirare
s^dcoHndu-le, sa urmam virtutilor lor, strigand Mantuitorului: Cu rugaciunile lor, Dumnezeule, fa-ne §i pe noi parta§i Imparatiei Tale celei
cere§ti!”'^’.
Putem, a?adar, sa revenim in rai in timpul Postului Mare multumita
rugaciunilor ?i exemplului sfintilor asceti. Potrivit unui tropar pe care
1-am citat deia. prin virtutile lor practice ace§tia_au,re5taurat integritatea
„chipului” lui Dumnezeu din om iar prin cbntemplatie s-au-inal|atl£u^einanare^a^ciTEt^'Ersunt modele de priveghere, de mgaciune ?i lacrimi'®,
de stapamre de sine'^° §i ascultare'^', dar mai cu seama de renunfare’^^,
calitate esen^iala celui ce vrea sa se consacre numai lui Dumnezeu*^^
„Legaturile patimilor rupandu-le, v-a^i alipit dragostea bunatatilor §i
v-ati imbracat in Hristos cu slava cea mai presus de lume, afland
odihna in ostenelile voastre ?i cu nevointele infranarii dobandind viafa
cea de sus. Pentru aceasta dupa vrednicie va bucurafi impreuna cu
puterile cele de sus, stand §i veselindu-va inaintea lui Dumnezeu intru
cantare, purtatorilor de Dumnezeu parin^i ai no§tri..
Comemorarea ascetilor e, a§adar, o excelenta ocazie de a evoca virtufile ce vor trebui practicate in curand cu ravna. in acela§i sens, a doua
lectura din Apostol {Ga 5, 22-26; 6, 1-2) la Liturghie (care se adauga
lecturii din Rm 14, 19-27 in care se continua cateheza inceputa in cele
doua duminici precedente cu privire la alimente §i scandalizarea aproapelui) e lectura comuna pe care o regasim la praznicele ascefilor in tim
pul anului liturgic'^^ Aceasta pericopa e o expresie desavar^ita a intregii
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spiritualitafi a Postului Mare: rastignindu-se duhovnice§te pentru Hristos,
sfin^ii au dobandit „roadele Duhului”, adicS toate fructele iubirii. Ultimele
cuvinte ale acestei lecturi: „Purtali-va sarcina unii altora §i a§a vefi plini
legea lui Hristos”, evoca incS o data, mainte de intrarea in post, faptul ca
in ultima ipstanfa toate faptele trupe^ti trebuie supuse iubirii de aproapele.
Acestei lecturi ii corespunde cea din Evanghelia comuna praznuirilor
asceiilor'^®, care dobande§te §i ea o rezonan|a deosebita la intrarea in
Postal Mare:
.. lua^i jugul Meu asupra voastra §i invaiafi de la Mine... fiindca jugul
Meu e u§or §i sarcina Mea e u^oara” {Mt 11, 29-30).
Ce incurajare, a§adar, in a urma calea croita de monahi^^^! Dar aceasta
slujba nu se opre^te doar la comemorarea monahilor, ci alaturi de asceti
ii evoca pe mucenici, precursorii lor pe calea renuntarii*^*, dar §i pe ierarhi'^®, pe apostoli''*® §i, in defmitiv, pe tofi sfin)ii, fiindca la restaurarea
starii „potrivit firii” §i la unirea cu Dumnezeu nu putem ajunge decat in
acela§i timp adunand §i „silind firea”.
„Mul{imea cuvio^ilor parinti, care v-ati lepadat de lume §i crucea ati
luat, impreuna cu cetele mucenicilor, adunarea arhiereilor §i ceata femeilor, luminati-ne ca sa laudam dupa vrednicie prealuminata voastra
pomenire!”''*'.
Praznuirea ascefilor are, a^adar, aceea^i semnificafie de recapitulare
universala ca §i Sambata Mortilor, a caror comemorare o specifica.
Fiindca ea ii celebreaza pe toti sfintii intrucat au practicat asceza §i renunjarea in toate formele, pentru ca modelul §i mijlocirea lor sa ingaduie
credincio§ilor sa intre cu ravna in stadionul Postului Mare. Sa adaugam
ca aceasta analogie cu Sambata Mortilor nu este doar istorica §i tematica,
dat fiind ca slujba ascefilor are acelea§i caracteristici tipiconale ca §i
sambata precedenta.
III.2.h

Duminica Lasatului de branza
sau a Izgonirii din Rai

Tema izgonirii lui Adam din rai legata de Duminica Lasatului de
branza reprezinta o transpunere a expulzarii penitentilor in afara bisericii
care odinioara avea loc atunci'"*^. Ace?tia trebuia sa ramana in afara u§ilor bisericii, icoana a raiului, §i sa-§i planga pacatele, pentru a fi reintrodu§i in ea impreuna cu catehumenii la sfar^ital Postului Mare. De aceea,
imnografia acestei duminici se intemeiaza pe imaginea lui Adam plangand inaintea porfilor raiului pe care le-a inchis prin neascultarea sa^'*^
pentru a dezvolta o teologie a pacatalui §i a pocainjei. Realismul acestei
situajii precum §i tonul emotional al intregii slujbe ii dau o alura profund
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dramatica §i evoca putemic condacele lui Roman Melodul'"*"*. Ca §i in
operele acestuia din urma, slujba acestei duminici dezvolta descrierea
situatiei lui Adam dinainte §i de dupa cadere, facandu-1 sa rosteasca cuvinte de pocainta §i chiar sa se adreseze raiului, devenit astfel pentru el
un mijlocitor la Dumnezeu:
. simte durere, raiule, impreuna cu lucratorul tau care a saracit, §i cu
sunetul frunzelor tale, roaga-L pe Facatorul sa nu-|i incuie u§a..
Aceasta dramatizare n-are drept scop doar accentuarea emofiei credincio§ilor §i autenticitatea pocaintei lor, ci permite §i stabilirea unei ambi
ance de acela§i tip cu cea care va fi dezvoltata incepand din Saptamana
lui Lazar §i pana in Sambata Mare, perioada in care urmarim ceas de
ceas §i zi de zi Patima lui Hristos, dand cuvantul, ca pe o scena de teatru,
diferitilor protagoni§ti ai dramei. Cele doua extremitati ale Postului Mare
reprezinta deci, a§a cum aminte§te Nichifor Calist’"'®, cei doi poll crucial!
ai istoriei mantuirii: caderea §i mantuirea. Cum scopul Triodului e de a-1
face pe credincios sa patrunda in taina Economiei, sau mai degraba sa o
actualizeze in sine, pentru ca ceea ce e implinit in Hristos, pentru intreaga
natura umana, sa se realizeze §i in persoana sa, e potrivit ca el sa fie facut
sa retraiasca in chip viu §i realist aceste doua etape esentiale. Pentru a-L
„imbraca” pe Hristos, Noul Adam, §i a-I urma in moartea §i invierea Sa,
trebuie mai intai sa ne identificam cu intaiul Adam cazut'"*’ asumand in
mod liber la intrarea in Postal Mare sitaatia sa de exilat jezand la porfile
raiului:
„Vino, ticaloase suflete, de plange astazi cele ce s-au facut cu tine,
aducandu-ti aminte de goliciunea cea din Eden, prin care te-ai scos din
desfatare §i din bucuria cea neincetata!’,1 4 8
Nu e cazul sa revenim aici pe larg asupra temelor natarii originare a
omului, a caderii ?i consecintelor pacatalui dezvoltate in imnologia aces
tei duminici, pe care le-am rezumat cand am vorbit despre antropologia
Triodului. Sa amintim numai ca Adam ducea in rai o viata ingereasca §i
ca era regele creafiei''^®, singura porunca care i-a fost data fiind aceea de
a-?i respecta limitele proprii §i de a ramane in infranare, negustand din
roadele pomului sadit in mijlocul gradinii. Din pizma §arpelui §i slabiciunea femeii, el a calcat porunca dumnezeiasca atat prin mandrie, cat §i
prin supunerea la placere ?i neinfranare'^®. Intr-adevar, cum s-a aratat altundeva, caderea poate fi ilustrata §i de ruptara postului §i de lacomie'^’,
fiindca nebunia minfii sau nebunia pantecelui au in realitate aceea^i consecin|a: idolatria eului §i refuzul iubirii de Dumnezeu. Grafie Intruparii
§i Crucii, intoarcerea e de acum inainte posibila ?i raiul a fost virtual deschis din nou pentru fiecare'^^, cu condifia ca acesta sa colaboreze de
bunavoie la Economia lui Dumnezeu ?i la nevoinfele ascezei'^^.
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Aceasta tema a raiului plasata la intrarea in Postal Mare permite, a§adar, defmirea acestaia ca un timp de intoarcere §i restaurare prin Hristos
in demnitatea originara a lui Adam. Cele 40 de zile aduna simbolic ansamblul timpului calificandu-1 prin modul de a fi (tropos) al ascezei §i al
caintei, dar acest timp sfinfit apare astfel drept ocazia de a recapitala per
sonal istoria mantairii, retraind dramatic cele doua extremitati ale sale:
izgonirea din rai §i Invierea identificandu-ne putin cate pu|in cu intaiul
iar mai apoi cu cel de-al doilea Adam.
Reprezentarea timpului evocata in aceasta duminica de deschidere a
Postalui Mare nu este insa singura, fiindca Duminica Lasatalui de branza
e ?i ultima duminica a perioadei pregatitoare ?i cdmplemental Duminicii
Lasatalui de came. Privind relatia ei cu Duminica Infrico§atei Judeca^i,
constatam §i aici o expresie a ansamblului istoriei, de data aceasta insa
inversata:
Duminica Lasatalui de came:
Duminica Lasatalui de branza:
Pa§tele:

—
—
—
—
—
—

Judecata de Apoi
invierea de ob§te
obar§ia omului
izgonirea sa din rai
intoarcerea in rai
trecerea de la timp la ve§nicie

Cea de-a §aptea duminica inainte de Pa§te apare, a§adar, drept pivotal
celor doua reprezentari ale timpului adaptate scopului unei pedagogii duhovnice?ti. Gandul la Judecata §i Inviere il face pe credincios sa mediteze
asupra caderii originare in pacat §i sa-§i aduca aminte de vechea fericire
spre care „vremea prielnica” sau „momental favorabil” al celor 40 de
zile ii va ingadui sa revina parcurgand simbolic prin virtate timpul pe
care umanitatea pacatoasa 1-a strabatat sub sclavia patimilor. Postal Mare
va fi chiar mai mult decat o simpla restabilire a raiului, fiindca, incorpordndu-se in „al Doilea Adam” la Pa§te, cre§tinul va anticipa duhovnice§te
invierea de ob§te, trecand astfel virtual de la timp la ve^ni'cie. Inviind
astfel „inainte de inviere”'^"', el va putea scapa de asprimea Judecatii pe
care o comemoreaza Duminica Lasatalui de came, pentm a fi initial in
mila §i comuniunea cu Dumnezeu in timpul celor 50 de zile de dupa
inviere, icoana a veacului viitor. Constatam o data mai mult aici ca
multiplicitatea aspectelor temporalitatii pe care le articuleaza Triodul i§i
gase§te coerenta in praznicul „trecerii” de la timp la ve^nicie cu prilejul
invierii.
in plan stmctaral, slujba Duminicii Lasatalui de branzS e identica cu
cea a duminicii precedente evidenfiind, ca §i SambSta Asce^ilor fa^a de
Sambata Morfilor, solidaritatea acestei a doua perioade a pSrfii pregStitoare. Dar slujba de seara ce marcheaza intrarea in Postal Mare cuprinde
unele particularitafi asupra carora merita sa ne oprim pujin.
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Deschiderea Postului Mare
Potrivit Typikon-\x\m Sfantului Sava vechilor typika grece§ti, Vecernia Duminicii LSsatului de branza se desfS§oara ca toate celelalte duminici ale Postului Mare, adica fara lectura variabiia a Psaltirii, cu zece stihii
la „Doamne strigat-am” (4 din suplimentul Triodului pe cele 8 glasuri,
3 „prosomii” din Triod §i 3 din Mineie), intrare (vohod) cu cadelnija,
prochimen mare, stihoavnele Triodului, finalul Vecemiei din Postul Mare
?i rugaciunea Sfantului Efrem cu numai 3 metanii mari'^^.
Inca din secolul XII, la Messina, dupa Vecemia acestei duminici avea
loc ultima masa maintea postului, solemnizata prin celebrarea unei Pavecemife prescurtate in trapeza, iar nu la biserica, ca in cazul celorlalte
mari prilejuri ale anului liturgic'^®. In zilele noastre, la Muntele Athos,
aceasta soleimiizare a ultimei mese dinainte de post a dobandit o amploare
inca §i mai considerabila, reprezentand un adevarat oficiu liturgic de
incheiere a timpului sarbatorilor fixe. Dupa Vecemia savar^ita mai tarziu
ca de obicei, la apusul soarelui, se intra in procesiune in trapeza (ca in
zilele de praznic). In timpul mesei, in cursul careia se servesc pentru
ultima oara produsele ce vor fi oprite in timpul Postului Mare (pe?te, oua
§i lactate), se citefte un cuvant patristic despre izgonirea lui Adam din rai
sau un indemn la post §i la luptele virtutii*^^. La sfar§itul mesei, toti monahii incep sa cante de la locul lor catavasiile canonului Acatistului
urmate de troparele hramului incheind cantarea cu condacul Acatistului.
Dupa mgaciunile obi^nuite §i de multumire, se sting lumanarile §i un
citef cite§te, singura data in an, Pavecemita Mica in trapeza. La sfar^itul
ei, egumenul cite§te o mgaciune de dezlegarea peste toata ob?tea ingenuncheata. Dupa care sta in picioare la u§a, purtand epitrahilul §i Evanghelia in mana dreapta, ?i fiecare frate trecand inaintea lui in face o metanie samtand Evanghelia §i mana sa dreapta. Dupa care to{i i§i fac unii
altora o metanie cerandu-§i iertare §i dorindu-?i „Post bun”, in timp ce
coml canta un imn lung ?i solemn (la Simonos Petras „Pentru mgaciunile
Sfinfilor Parintilor no^tri...”). La sfar§itul acestui oficiu de iertare reciproca se sting candelele §i fiecare intra in chilia sa pentm a-§i incepe
nevointa.
Acest lit solemn §i emotionant al iertarii reciproce a pacatelor la intrarea in Postul Mare e savar§it in chip asemanator in Bisericile slave, unde
Duminica Lasatului de branza se nume?te tocmai „Duminica Iertarii”'^^
Chiar §i in parohii, la sfar^itul Pavecemitei M id savar^ite indata dupa
Vecemie, preotul se inchina in fata adunarii §i fiecare vine apoi inaintea
lui pentm a-i face o metanie §i a-i samta mana dreapta in semn de impacare (preotul se inchina §i el de fiecare data). Dupa care, credincio§ii
repeta reciproc acest rit intr-o ambianfa in acela^i timp tumultoasa §i
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emo^ionanta, m timpul careia corul canta irmoasele canonului Pa?telui.
Originea acestui rit al iertarii se gase§te in Palestina, unde, dupa marturiile
Sfantului Sofronie al lerusalimului citate deja, la inceputul Postului Mare
monahii se adunau in biserica pentru a primi iertarea §i binacuvantarea
egumenului lor §i a se impaca unii cu altii, imbrati§andu-se inainte de a
pleca singuri in desert pana la Duminica Stalparilor'^^.
Acest obicei transmis pana in zilele noastre e o aplicare literals a
Evangheliei citite la Liturghia din aeeasta duminica:
„Caci daca iertati oamenilor pacatele lor, §i Tatal vostru cel din ceruri
va va ierta voua pacatele voastre; iar daca nu veti ierta oamenilor gre§elile lor, nici Tatal vostru nu va va ierta gre§elile voastre”’®”.
Luptele pentru virtute din timpul Postului Mare n-ar avea nici o valoare,
daca n-ar fi precedate de iertarea ocarilor §i suparSrilor, caci, potrivit unui
alt cuvant al Evangheliei:
„Daca aducandu-|i darul tau in altar, i|i aduci aminte ca fratele tau are
ceva impotriva ta, lasa darul tau inaintea altarului §i du-te de te impaca
mai intai cu fratele tau; dupa care venind, adu darul tau”'®'.
Oficiul Slav al iertarii reciproce poate fi privit §i ca o solemnizare a
iertarii prescrise in manastiri in fiecare zi dupa Miezonoptica §i Pavecernita’®^, dar faptul ca fiecare se impaca aici in mod individual cu preotul
§i unul cu celalalt ii da un caracter de profunda autenticitate, evidentiind
dispozitia fiecaruia dintre credincio§i spre o adevarata cain|a §i o schimbare decisiva a conduitei in rela|iile cu aproapele sau.
Cantarea irmoaselor canonului de Pa^te la aeeasta deschidere solemna
a Postului Mare releva o dimensiune pe care am mentionat-o deja, dar
care nu aparea atat de limpede in randuiala greceasca. In momentul impacarii cu aproapele cursa Postului Mare pare sa-§i fi §i atins deja scopul
sau §i invierea e deja prezenta. Pentru cei ce-1 vor strabate cu dispozijiile
de pocainjS §i iubire de aproapele manifestate atunci, „oceanul” Postului
Mare apare astfel scurt §i redus la „o singurd z i ”. Sarutarea de la Vecernia Duminicii Lasatului de branza reprezinta in definitiv o anticipare a
impaeSrii universale a oamenilor in Hristos Cel Inviat, ce va fi simbolizatS de un alt rit al sarutSrii sSvar§it la incheierea Utreniei Pa§telui, in
timpul cSreia se cantS:
„Ziua Invierii, sa ne luminam cu prSznuirea, §i unii pe alfii sS ne imbrSfi§Sm. sa zicem «fra|ilor» §i celor ce ne urSsc pe noi. SS iertSm toate
pentru inviere §i a§a sa strigSm: Hristos a inviat din mor^i cu moartea
pre moarte cSlcfind §i celor din morminte viafS daruindu-le!”'®^
Prin primatul iubirii afirmat in acest rit de iertare reciproca, Triodul
apare, a§adar, ca un ciclu ale carai doua extremita^i se intalnesc. Ince313

putul corespunde cu sfar§itul, dar nu mdata, caci efortul depus m timpul
Postului Mare, ce se deschide astfel intr-o atmosfera pascala ?i de parti
cipate mistica la Patima lui Hristos, va da celui de-al doilea rit al iertarii
0 profunzime duhovniceasca §i hristologica pe care cel dintai nu o are.
Cercul timpului liturgic va aparea atunci deschis unei dimensiuni ascensionale devenind, grafie pocainfei §i curafirii persoanei intreprinse in
timpul celor 40 de zile, o „spirala ascendenta”.

314

III.3

Prima parte a Postului Mare

Saptamana I
Oficiul celebrat dupa masa din Duminica Lasatului de branza e in fond
o inchidere solemna a trapezei caci, pe toata durata primei saptamani a
Postului Mare, aceasta va trebui sa ramana inchisa (in cazul in care manastirea nu va celebra Liturghia Darurilor mai inainte sfintite miercurea)
pentru a nu rupe postul decat vineri seara’.
A§a cum s-a putut remarca cu referire la regulile postului^, aceasta
prima saptamana trebuie sa fie pazita cu cea mai mare rigoare posibila.
Dupa typikon §i in practica athonita actuala, multi monahi raman fara sa
manance nimic pana vineri^, pazind o abstinenfa completa macar lunea,
miercurea ?i vinerea"*, fiindca in timpul acestei saptamani nevointele
ascetice devin o norma pentru to|i.
. cre§tinii randuiesc ca aceasta prima saptamana a postului lor sa fie
pazita cu tarie §i o socotesc drept cea mai curata dintre toate celelalte
zile ale Postului Mare”^.
Aceasta saptamana e adesea intitulata „saptamana curata”®, pentru a
arata ca fervoarea cu care e pazita trebuie sa fie un model pentru toate
celelalte saptamani ale Postului Mare. In ciuda diversita(ii de stari a cre§tinilor, cu totii trebuie atunci „sa se faca monahi” consacrandu-se postului
§i rugaciunii.
. in prima §i sfanta saptamana din Postul Mare, toata semin(ia cre§tineasca, monahi §i mireni, primesc fiecare cu lumina aprinsa binele
postului; fiecare i§i pleaca de bunavoie gatul sub acest jug §i nu este
nimeni, nici chiar dintre cei ce deznadajduiesc foarte de mantuirea lor
§i vietuiesc in nefrica §i nerespectul lui Dumnezeu, care sa dispretuiasca legea postului in acea saptamana ?i sa nu se infraneze mai degraba el insu§i, dupa putere, impreuna cu toti..
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Dupa patriarhul Cosma Aticul, aceasta a fost instituita m toata rigoarea
pentru a-i obliga pe mireni sa pazeasca cel pufin timp de o saptamana
regulile pe care monahii §i clericii trebuie sa le respecte tot timpul Postului Mare*. De aceea, in Bizant ca §i in Rusia, toate activitaiile publice
erau atunci suspendate pentru a lasa pe fiecare sa se dedice postului §i
rugaciunii®. De asemenea, in timpul acestei saptamani monahii trebuie sa
incerce sa atinga modul de via|a cel mai ascetic cu putin^a, putand insa
reveni la o regula mai moderata in Saptamana a Il-a, in cazul in care n-ar
avea forta §i calitatile duhovnice§ti de a prelungi aceasta pazire timp de
40 de zile.
in mod mai general, putem observa ca ravna §i rigoarea la care suntem
chemati in timpul acestei prime saptamani corespunde destul de exact cu
invataturile date de Parinti incepatorilor in viafa duhovniceasca. Daca
„discretia” §i modera|ia in asceza sunt calitafile necesare monahului realizat pentru a-1 feri de slava de§arta, incepatorul trebuie, potrivit Sfantului
loan Scararul, sa-§i cheltuie inca de la primii pa§i intreaga sa energie, §i,
daca e necesar, sa prefere chiar sa cada in slava de§arta mai degraba decat
in neinfranare'”, caci prima sarcina pentru el e aceea de a-§i birui patimile trupe§ti inainte de a pretinde angajarea fara amagiri intr-o lupta mai
subtila.
„Adu-i lui Hristos in tineretea ta ostenelile tale, ca sa prime§ti la batrane|e bogatia nepatimirii. Caci ceea ce am adunat la tinere^e hrane^te §i
intare^te pe cei ce au slabit la batranefe [...].
Nimeni sa nu asculte in tineretea sa de vrajma§ii sai, demonii care-i
spun: Nu istovi trupul tau, ca sa nu cazi in neputinte §i slabiciuni. [...]
Gandul acestor demoni e de a ne face fricoasa §i nepasatoare intrarea
in arena pentru ca sfar§itul sa fie pe masura inceputului”” .
inceputul Postului Mare se aseamana, a§adar, primelor zile din viafa
monahului incepator §i reaparifia lui periodica e astfel pentru fiecare ocazia de a-§i regasi ravna inceputului: „§i am spus: Acum am inceput...”
{P sie, 10).
Acum, ca ?i in timpul Saptamani! Mari, orice munca in afara manastirii
inceteaza, chiar ?i slujirile cele mai indispensabile'^, pentru ca monahii
sa-§i poata petrece tot timpul in bisericS sau la chilie, in citire §i rugadune
privata. Sfantul Teodor Studitul §i al^i Parinti monahi constata cu bucurie
ce ambianfa duhovniceasca domne?te atunci in manastire, admifa ravna
monahilor lor §i frumusefea felelor lor siabite la sfar?itul acestei prime
saptamani de nevoin^e'^
„... va indemn §i nu incetez indemnandu-va sa va aduce^i aminte
de sfanta saptamana care a trecut — exclama Sfantul Simeon Noul
Teolog —, socoti^i folosul care va vine din postire, din priveghere §i
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din psalmodie, dar §i mahnirea, fericirea, tacerea. Fiindca atimci manastirea pare a fi nelocuita de oameni, ci locuita numai de ingeri..
Saptamana I urmeaza acelea?i reguli ale postului ca §i Saptamana Patimii, constituind astfel unul din elementele ce ingaduie definirea ciclului
Triodului prin cele doua extremitati ale sale'^. Aceasta analogie cu Sap
tamana Mare a facut uneori ca aceasta prima saptamana sa fie numita
„saptamana sfanta”, desigur nu din acelea§i motive'^. Postul §i mgaciunea se savar?esc de la un capat la altul al Postului Mare, dar aici ele se
fac pentru a ne curati §i a incepe viafa noua caracterizata de pocainfa, pe
cand in Saptamana Mare postim pentru a retrai Patima lui Hristos §i a ne
pregati de Cuminecatura pascala.
Obiceiul pe eare il aveau, §i-l adopta §i astazi credinciopi neglijen|i,
de a nu posti decat in Saptamana Mare §i in Saptamana I a Postului Mare
evidentiaza ?i el cat de profund ancorata in con^tiinfa ortodoxa e aceasta
caracteristica a timpului liturgic’’. Postind numai o saptamana, acestora li
se pare ca au implinit deja tot Postul Mare §i n-au nevoie sa-?i innoiasca
efortul decat in vederea pregatirii pentru Patima. Caci pentru lene^ii infierafi energic de Sfantul Simeon Noul Teolog'*, ca §i pentru cei ce se
intorc inapoi revenind la vechile lor obiceiuri, „saptamana curata” reprezinta o unitate, un rezumat al Postului Mare in intregimea lui.
Aceasta unitate e pusa de asemenea in eviden^a de un detaliu al typikonului. Acesta prevede ca, daca un ffate moare in timpul acestei saptamani,
prima sa comemorare (Panihida) nu se savar§e§te la trei zile dupa moarte,
cum se face de obicei'^, ci e am^iata pentru vineri seara. Comemorarea
la „noua zile” e transferata §i ea in sambata saptamanii urmatoare, numai
cea de la 40 de zile e savar^ita chiar atunci cand se implinesc 40 de zile
dupa moarte^®. Aceasta modificare a cielului comemorarii defuncfilor se
face pentru a nu tulbura ambianfa liturgica a Saptamanii I, aratand astfel
ca atunci ritmul individual al Panihidelor se supune ritmului general §i
saptamanal al comemorarii defuncfilor sambata (cand se poate savar§i
Liturghia care e, desigur, motivul fundamental al acestor transferuri),
potrivit trecerii de la ipostasa la natura pe care am observat-o deja ca o
dimensiune esentiala a Triodului.
In timpul acestei prime saptamani, slujbele se desfa?oara a§a cum au
fost analizate mai sus^', iar imnografia dezvolta atat o cateheza cu privire
la necesitatea completarii postului trupului cu „postul duhovnicesc”^^, cat
§i 0 punctare duhovniceasca a timpului. Aceste zile sunt „parga zilelor
sfantului post” , a§a ca acum trebuie „sa incepem mantuirea noastra » 2 4
printr-o cainfa sincera §i bel§ug de lacrimi:
„Vremea cea datatoare de lumina a postului, pe care acum a-i sfinjit-o
§i ai daruit-o noua, Doamne, invrednice§te-ne pe noi tofi prin strapun317

gere de inima sa o savar§im curata in pace, prin puterea Crucii, Unule
lubitorule de oameni”^^.
E §i prilejul de a defini Postul Mare ca „vremea bine primita”^®, momentul favorabil dobandirii caintei, intoarcerii la Dumnezeu^^, innoirii
prin focul iubirii Lui^^ ca sa ajungem luminali „la limanul Invierii’,29
„Cu luminatul ve§mant al postului imbracandu-ne, sa ne dezbracam de
haina cea intunecata §i de nepurtat a betiei; luminati facandu-ne prin
dumnezeie§tile virtuti, cu credinta sa vedem luminatele Patimi ale
Mantuitorului”^''.
Evocarea aproape in fiecare zi a caii parcurse^^ aduce aminte scopul
luptelor Postului Mare^^, astfel incat lumina Pa§telui sa straluceasca
dinainte inca de la inceputul celor 40 de zile, facand din Postul Mare o
„vreme luminoasa”^^
Prin continutul sau imnografic, ca §i prin structura slujbelor sale, Saptamana I cuprinde majoritatea elementelor sau temelor difuze in Triod,
analizate pana aici. Sa observam insa ca ea are o caracteristica speciala
§i importanta: savar^irea la Pavecemifa, de luni §i pana joi, a Canonului
Mare al Sfantului Andrei Cretanul imparfit in patru parfi^"*, astfel ca
aceasta slujba pare §i mai lunga decat de obicei §i incheie ziua liturgica
insistand inca §i mai mult decat in celelalte saptamani asupra pocaintei.
Dubla apariiie a Canonului Mare in timpul Postului Mare nu este inutila: nu numai din pricina profunzimii §i frumusetii acestuia, ci §i pentru
ca e potrivit sa facem recapitularea prefigurarilor (typoi) scripturistice ale
pacatului §i pocainfei in chiar momentul in care incepem pocainfa celor
40 de zile §i cand incepem sa citim cartea Facerii, element explicit al
recapitularii istoriei savar§ite in timpul Postului Mare^^.

ili.3.b

Sambata Sfantului Teodor sau a colivelor

Praznicul mucenicului Teodor Tiron e, dupa Karabinov, cea mai veche
sarbatoare fixa deplasata in ciclul liturgic m obif Marea popularitate a
acestui sfant, al carui sanctuar din Euhaita atragea multimile^^, a facut ca
pomenirea lui sa fie transferata in prima sambata a Postului Mare, dupa
cum atesta Typikon-u\ Marii Biserici^*. Nu este insa vorba doar de un
transfer al sarbatoririi praznuite de Triod. Caci, in timp ce Typikon-u\
Marii Biserici nu indica decat sinaxa mucenicilor, Triodul comemoreaza
in aceasta zi, mai precis, minunea colivelor, a carei naratiune e atribuita
patriarhului Nectarie al Constantinopolului (sfar^itul secolului IV) . In
timpul domniei tiranice a imparatului lulian Apostatul, acesta a poruncit
sa se stropeasca cu sangele animalelor sacrificate idolilor toate produsele
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vandute pe piata cetatii imperiale, pentru a mtina astfel prima saptamana
din Postul Mare al cre§tinilor. Dar mucenicul Teodor s-a aratat in vis
arhiepiscopului de atunci, Eudoxie (360-369), descoperindu-i planul lui
M ian §i sfatuindu-1 sa fiarba graunte de grau (kolva) §i sa le distribuie
locuitorilor ConstantinopoMui pentru ca ace§tia sa nu mearga sa cumpere
de la piata'*®. Fiind astfel izbaviti de intinaciunea idolatriei grade acesM
mucenic surpator al idolilor, arhiepiscopul a poruncit credincio§ilor sa
serbeze in fiecare an, la incheierea prime! saptamani a PosMui Mare, un
praznic care sa comemoreze acest eveniment'*’. Aceasta prima sambata e,
a§adar, ocazia unei duble bucurii: incheierea prime! perioade a posMui
§i praznuirea mucenicului.
„Sa ne odihnim in sambata de astazi, oamenilor, incetand ostenelile
cele de ieri, pentru Cel ce a binecuvantat aceasta zi cu odihna §i cu
praznuirea cea de acum a mucenicului' 1,42
Praznicul mucenicului e dublu §i el, pentru ca in el ne bucuram atat de
minunea colivelor, cat §i de nevointele mucenice§ti ale SfanMui Teodor,
De aceea, slujba zilei nu are „Aliluia” pentru defuncti, ca in celelalte
sambete, ci „Dumnezeu este Domnul”. Imnologia cuprinde piese rezervate laudei lui Teodor §i altele inchinate minunii colivelor'*^. Lectura sinaxarului care relateaza aceasta minune e completata de cea a panegiricului
Sfantului Teodor atribuit Sfantului Grigorie al Nyssei.
Comemorarea mucenicului Teodor Tiron intr-o sambata in mod normal
consacrata memoriei colective a sfin(ilor §i a martirilor apare, a§adar,
drept o specificare a acesteia, inscriindu-se ca un fel de concluzie a seriei
celor trei sambete festive: Sambata Mortilor, Sambata Ascetilor §i Sam
bata lui Teodor. Pe de alta parte, cu excepfia Sambetei Acatistului, cele
lalte sambete din Postul Mare nu vor cuprinde comemorari deosebite,
sarbatoarea colivelor ingaduind astfel evidenfierea caracterului privilegiat
al prime! saptamani. La incheierea acesteia din urma, adunarea mucenicilor reprezentata de Sfantul Teodor se asociaza, a§adar, prin rugaciunile
§i exemplele ei eforturilor intreprinse de credincio§i, pentru a-i ajuta pe
calea ce le ramane de parcurs in saptamanile urmatoare.
„Postul cel curat §i fara prihana la noi acum ajungand, a adus cu sine
savar^ire de minuni mucenice^ti. Caci prin post ne curatim de intinaciunile §i de necuratiile cele suflete^ti, iar prin dovezi §i lupte viteje§ti
asupra patimilor ne imbarbatam. Pentru aceasta §i cu darul sfintei postiri
luminandu-ne §i cu minunile mucenicului Teodor intarindu-ne in credin(a intru Hristos, cerem de la El sa dea mantuire sufletelor noastre”'*'*.
Ca §i in Sambata Morfilor, dupa 'Vecemia (§i Liturghia Darurilor mai
inainte sfmtite) de vineri se trece la Panihide §i la binecuvantarea coli
velor, dar aici semnificatia e putin diferita. E vorba mai pu(in de supra319

vietairea vechilor ospefe fianerare ale primilor cre^tini'’^, cat de un oficiu
festiv comemorand minunea colivelor §i biruinfa impotriva planului perfid al lui lulian Apostatul, grade intervenjiei miraculoase a mucenicului
Teodor. Aceasta diferenta apare §i in structura Panihidei: aceasta nu mai
cuprinde Psalmul 90 §i,Abluia” ca la Panihida deflmc{ilor'‘*, ci Psalmul 142
§i „Dumnezeu este Domnul” festiv'^’, un canon al Sfantului loan Damaschinul la aceasta minune, binecuvantarea colivelo/* §i apolisul Liturghiei
Darurilor mai inainte sfintite, la sfar§itul careia se reintra in procesiune
in trapeza pentru prima masa oficiala a saptamanii. Obiceiul lavrei Sfan
tului Sava cel Sfinfit §i al chinoviei Sfantului Eftimie era ca in cursul
acestei mese sa se acorde o dispensa de vin §i untdelemn intru cinstirea
sfantului zilei, dar Typikon-u\ tiparit precizeaza ca a fost desfiintat din
pricina respectului datorat primei saptamani a Postului Mare'*^.

III.3.C

Duminica Ortodoxiei

Praznicul Ortodoxiei nu este o sarbatoare fixa transferata in ciclul mobil, ci ea a fost nemijlocit instituita, pentru a fi serbata in prima duminica
din Postul Mare, de catre patriarhul Metodie al Constantinopolului cu
prilejul celei de-a doua restaurari definitive a sfintelor icoane, pe 11 martie 843^°. Aceasta sarbatoare solemna, cea mai importanta dintre comemorarile dogmatice repartizate in cursul anului liturgic^', nu s-a generalizat
insa imediat, impunerea ei definitiva fiind atestata abia in secolul XI^^.
La Constantinopol, dupa o Panihida tinuta la biserica din Vlaherne §i
dupa privegherea de seara se facea o lunga procesiune pana la Sfanta
Sofia, unde se celebra Liturghia, la sfar§itul careia patriarhul oferea la
patriarhie un mare banchet oficialitafilor Bisericii §i Imperiului^^ Aceste
festivitati erau un prilej de adunare a unui mare numar de monahi §i de
laid venifi din provincii, marcand astfel putemic sfar§itul primei sapta
mani a postului^"^.
Praznicul Ortodoxei s-a suprapus peste vechea comemorare a profefilor Moise, Aaron §i Samuel, pe care Typikon-n\ Marii Biserici o indica
drept singura praznuire a primei duminici din Postul Mare^^, atestata cel
pufin in epoca patriarhului Gherman al Constantinopolului (t 740), fiindca
sub numele sau gasim in unele manuscrise un canon imnografic in cinstea profe)ilor^®. Potrivit Kontakarion-uhxi de la Patmos 213 (secolul XI),
Postul Mare era plin odinioara de comemorari biblice: in Saptamana a Il-a
era comemorat Noe, in Saptamana a IV-a jertfa lui Isaac §i Isaac insu§i in
vinerea Saptamanii a V-a, astfel ca aceste praznuiri corespundeau lecturilor din cartea Facerif^. Typikon-vl Marii Biserici nu face insa decat
aceasta singura aluzie la Vechiul Testament in timpul Postului Mare, a
carei origine, dupa Karabinov, ar fi mai pufin lectura carfii Facerii, cat o
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amplificare a pericopei evanghelice citite la Liturghia acestei duminici
{In 1, 44-52), unde se face limpede aluzie la profeji. Aceasta ar aparjine
unui vechi sistem de lecturi biblice, potrivit caruia Evanghelia dupa loan
se citea in timpul Postului Mare, iar nu in timpul perioadei Penticostarului^*. Oricare ar fi motivele instituirii ei, aceasta sarbatoare a prorocilor
se potrivea perfect cu prima saptamana din Postal Mare §i cu atmosfera
vechi-testamentara a sistemului lecturilor. In chip fericit ea n-a fost cu
total suprimata de sarbatoarea Ortodoxiei^®, ramanand in imnologie legata
de aceasta intr-un mod armonios §i pertinent din punct de vedere teologic®°, intrucat profe^ii figurau anticipat Intruparea pe care o manifesto
icoanele:
„Stralucit-a harul adevarului §i cele ce de demult care s-au preinchipuit
umbros, acum s-au savar§it aratat. C ad iata Biserica, pe care o insemna mai inainte chipul cortalui martariei §i care line credin^a dreapta
[ortodoxa], se imbraca ca §i cu o podoaba mai presus de lume cu icoana
dupa trup al lui Hristos; ca {inand icoana Celui pe care-L cinstim, sa
nu ratacim «61
Sfantul loan Damaschinul semnala deja, in discursurile sale despre
icoane, analogia ce exista intre acestea §i vedeniile prorocilor; ace§tia
n-au privit vedeniile care le-au fost date cu ochii sensibili, ci cu „ochi
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duhovnice§ti”®^, ca §i apostolii pe Tabor“
, §i au vazut „icoane” ale lui
Dumnezeu, nu fiinta Sa . Ca intreaga Lege ?i prescripliile sale , aceste
vedenii care anunfau tipologic bunurile viitoare erau „imagini” a ceea ce
avea sa fie dezvaluit pe deplin prin Intrupare. Dupa sffi§ierea perdelei
templului®®, prefigurarile s-au destramat §i vedeniile profefilor au fost
inlocuite de icoane: reprezentari analogice §i actaalizare efectiva a prezentei ipostatice a Cuvantalui intmpat §i a sfinfilo/’. Vedeniile profefilor,
ca §i cele ale lui Moise, Isaia sau lezechiel, erau prefigurari ale Intruparii
„Icoanei natarale a Tatalui”®*, pe care o reproduce imaginea sacra cre§tina;
astfel, ele pot fi privite drept icoane ale acestor icoane, iar prorocii pot fi
celebrati impreuna cu sfintele icoane in Duminica I a Postului Mare.
Praznicul restabilirii icoanelor a fost intitalat Triumfiil Ortodoxiei, caci
marca sfar?ital a 120 de ani de lupte §i dispute de mai multe ori reluate §i
cu importante consecinte pentru definirea identitatii Bisericii Ortodoxe §i
a statalui bizantin®’; dar §i, pe un plan mai general dogmatic, pentru c5
iconoclasmul reprezenta punctal final §i consecinfa tataror ereziilor hristologice. De aceea, cel de-al doilea Sinod de la Niceea (787) a fost privit
drept pecetea celor §apte mari Sinoade Ecumenice^°. Desigur, ulterior
vor aparea multe alte erezii, dar ele toate vor putea fi respinse de definiliile dogmatice ale celor §apte Sinoade Ecumenice ?i de teologia ortodoxa
a venerarii icoanelor. A§a cum se exprima foarte vechiul tropar al praznicului Ortodoxiei, venerarea icoanei lui Hristos e o martarisire a intregii
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Economii dumnezeie§ti §i semnul supunerii credinciosului fata de integralitatea invataturii Bisericii:
„Preacuratei Tale icoane inchinandu-ne, Bunule, cerem iertare gre§elilor
noastre, Hristoase Dumnezeule. Caci de bunavoie ai volt a Te sui cu
trupul pe Cruce, ca sa izbave§ti din robia vrajma^ului pe cei pe care
i-ai plasmuit. Pentru aceasta cu multumire strigam Tie: Toate le-ai
umplut de bucurie, Mantuitorul nostru, Cel ce ai venit sa mantuie^ti
lumea!”’'.
Icoanele restaurate sunt privite de imnografii no?tri drept „podoaba
Bisericii” §i pecetea Ortodoxiei’^. De aceea, de la celebrarea particulara a
icoanelor s-a trecut rapid la o sarbatoare a Ortodoxiei in general, instituita
definitiv odata cu a doua jumatate a secolului
Synodikon-vX Ortodoxiei, al carui strat initial privitor la icoane trebuie
atribuit patriarhului Metodie insu§i^'', s-a imbogafit incepand din secolul XI
cu numeroase anateme formulate impotriva noilor erezii de sinoade constantinopolitane reunite sub impara|ii Comneni^^ Au inserate ?i decizii ale
unor sinoade locale, iar in secolul XIV anateme impotriva lui Varlaam,
Achindin §i adversarii isihasmului^®, astfel incat acum Synodikon~u\ apare
marturia fidela a traditiei dogmatice bizantine §i a continuitafii ei in timp
§i in spafiu’^. Lectura sa solemna devenise un adevarat oficiu liturgic in
sine’*. Initial (in secolele IX-X), aceasta avea loc la Liturghie intre „Sfinte
Dumnezeule” §i lectura din Apostol’^. Apoi, dezvoltandu-se in lungime §i
in importanfa, se facea dupa concedierea de la Utrenie ?i procesiunea in
timpul careia se canta un canon al Sfantului Metodie despre restaurarea
sfintelor icoane (redactat probabil in 843 §i atribuit pe nedrept Sfantului
Teodor Studitul*°). Odinioara, Synodikon-\x\ era declamat din amvon cu
acelea?i formule de introducere ca §i Evanghelia*'. Triodul grec nu mai
are aceasta rubrica, prezentandu-1 drept lectura unei omilii. El indica totu§i
raspunsurile poporului care trebuie sa puncteze lectura sa cu exclamatii
„Anatema sa fie!” sau „Ve§nica pomenire!” dupa cum sunt mentionati
ereticii sau aparatorii adevaratei credinte. Aceasta participare a comunita|ii la proclamarea Ortodoxiei poate fl legata de invafatura ortodoxa,
potrivit careia, in ultima instanfa, poporul insu§i e garantul unitatii tradifiei §i validitatii Sinoadelor Ecumenice,
Proclamarea Synodikon-uhxi in manastiri §i in catedrale are in con§tiinta ortodoxa o valoare cu adevarat „sacramentala”; a§a cum scria un
episcop rus, el este „Taina innoirii duhovnice^ti, Sfanta Taina a intaririi
in adevar”*^. Triumfiil Ortodoxiei asupra ereziei e o eliberare, o innoire,
o primavara duhovniceasca**. Biserica straluce§te atunci cu „stralucirea
dogmelor”*'* in bucuria §i lumina harului*^. Aceasta proclamare poate fi
supusa ?i unei transpuneri duhovnice§ti, putand fi privita ca un adevarat
exorcism al ereziilor ce incoltesc in fiecare din cei ce inca nu §i-au curatit
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cu totul patimile, caci in definitiv erezia nu e decat varianta intelectuala a
acestor patimi. Prin definifie, erezia divizeaza separa, in timp ce credin|a ortodoxa strange in unitate §i sobomicitate membrii Trupului lui
Hristos*®. Ea este semnul impacarii cosmice a tuturor fapturilor trupe§ti
netrupe^ti in participarea lor armonioasa la unitatea divino-umana §i la
plinatatea cunoa?terii Adevarului pe care-1 are Biserica.
„Pustie §i pamantule, bucurati-va, munfi picuraii dealuri saltafi, caci
Hristos, Cuvantul, a dat pace celor de pe pamant §i sfmtelor biserici
unitatea credintei”^’.
Semnificatia acestei sarbatori, ca §i cea a Sfantul Grigorie Palama, in
economia duhovniceasca a Triodului sta tocmai in aceasta concep^ie despre unitatea in credinfa. Armonia cre§itinilor uniti in credinfa lor in acela§i Hristos e condifia necesara pentru celebrarea duhovniceasca a praznicului Ortodoxiei** §i pentru a duce un post folositor.
Ortodoxia apare din plin in cateheza Triodului, caci, potrivit Sfantului
Vasile cel Mare, ea face parte din virtutile monahului §i ale adevaratului
cre?tin*®. Marturisirea dreptei credinfe e, potrivit Sfantului Grigorie din
Nazianz, o „sfintire a limbii”^° ?i, prin urmare, curafirea mintii rafionale^'.
In timp ce erezia decurge in fond din mandria^^ minfii nerastignite §i
netransfigurate, Parin|ii leaga Ortodoxia de smerenie®^ §i de infranare®"',
adica de orice virtute care aduna fiinta pentru a o face sa urce spre Dumnezeu. „ 0 credinta tare este maica lepadarii”, spunea Sfantul loan Scararul®^. Nu ne-am putea astfel angaja in viata duhovniceasca rezumata in
Postul Mare, fara sa fi fost intariti inca de la inceputul acestuia in credinta
ortodoxa.
„Pe acestea [arhetipurile lucrurilor stricacioase] le vom vedea, daca
vom duce o viata dreapta §i ne vom ingriji de credinta dreapta, fara de
care nimeni nu va vedea pe Donmul”^^.
Fiindca este cu neputinfa sa gasim pe Hristos, plinatatea virtutilor, fara
marturisirea exacta a „ceea ce este El” §i alipirea totala de Trupul Sau
tainic, pentru ca numai credinta ortodoxa afirma realitatea indumnezeirii
§i a participarii tmpului §i sufletului omului la viata dumnezeiasca, fara sa
existe contopire a firilor^^. Faptele ascezei practicate in timpul Postului
Mare reprezinta, a§adar, manifestarea §i stralucirea adevaratei credinte
confirmate de lectura Synodikon-ului.
credinta fara fapte e moarta §i lipsita de consistenfa, iar faptele fara
credinfa sunt de§arte §i nefolositoare. Harul Duhului a reunit astazi, in
acest timp de post §i nevointa pentru virtute, vestirea celor ce au imparta§it cu credinfa cuvantul dreptei credinfei §i lepadarea celor care
n-au vmt sa-1 imparta^easca cu credinfa, ca noi inline sa ne grabim,
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cum se cuvine, atat spre una, cat §i spre cealalta: aratand adica credinfa
prin fapte §i dobandind folosul ostenelilor noastre prin credinta”®*.
Duminica Ortodoxiei §i lectura Synodikon-vXva pot fi, a§adar, privite ca
0 transpunere m Triod a recitarii Simbolului de credinfa niceo-constantinopolitan la Liturghie, maintea anaforalei®®. Desigur, Synodikon-u\ e
mai dezvoltat decat Crezul, vizand cazuri de erezie §i persoane precise,
in marea lor majoritate dintr-o epoca posterioara iconoclasmului. Pe de
alta parte, el se inscrie intr-o seara temporala mai vasta, fiindea pentru a
ne cumineca trebuie sa a§teptam 40 de zile, in timp ce Crezul preceda
doar cu putin Euharistia; in ambele cazuri insa scopul ramane acela§i:
exprimarea unitatii adunarii creatine in credinta in Acela§i Hristos, pe
eare o pecetluie$te Cuminecarea euharistica. In dimensiunea pregatirii in
vederea Pa§telui §i a catehezei baptismale a Triodului, praznieul Ortodo
xiei reprezinta, a^adar, un element fundamental §i prima etapa a incorporarii in Hristos §i Patima Sa.
„Cre§tin este — spune Sfantul loan Scararul — cel ce imita pe Hristos,
pe cat e cu putinta oamenilor prin cuvinte §i fapte §i crede cu o cugetare
dreapta §i neprihanita in Sfanta Treime”'“ .

III.3.d

Saptamana a Il-a

A doua saptamana a Postului Mare se deschide cu un indemn la staruin|a §i perseverare'”', caci multi sunt cei ispititi sa profite de relaxarea
acordata sambata §i duminica pentru a nu mai relua cu ravna parcursul
celei de-a doua etape a celor 40 de zile. Ispita e cu atat mai putemica, cu
cat cea de-a doua saptamana nu mai e supusa unei paziri a postului §i a
slujbelor atat de intense ca in prima saptamana. Slujirile manastirii se
reiau, Pavecemifa nu mai cuprinde Canonul Mare, postul e mai pu|in
riguros; se adopta regulile obi^nuite de infranare, distingand intre ele
zilele de luni, miercuri §i vineri, de zilele de marji §i joi. Astfel, Sfinfii
Teodor Studitul §i Simeon Noul Teolog i§i indeamna cu inflacarare monahii sa nu se relaxeze, sa nu se intoarca indarat, pierzand astfel toate
virtufile dobandite in Saptamana I; ci sa arate mai multa ravna §i curaj
pentru a strabate restul Postului Mare:
„De aceea va aduc aminte §i indemn iubirea §i parin|imea voastra sa
nu pleeafi indeob§te urechea la eel rau voitor, nici sa va lasafi du?i de
obiceiul cel rau al lacomiei nesaturate a pantecelui, nici sa va intoarce^i inapoi spre indelungata implinire a poftelor celor rele, ci a§a cum
am cinstit intaia saptamana a Postului Mare, a§a sa cinstim §i pe
aceasta a doua, §i a§a mai departe §i pe celelalte’>102
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Prin mgaduinja §i pentru a lasa fiecaruia libertatea de a-§i urma propriul ritm de asceza dupa extrem de riguroasa „s3ptamana curatS”,
typikon-vX se relaxeaza pujin, dar nu pentru a-i incuraja pe credincio§i la
odihnS. Nevoinfele s3var§ite in timpul primei s3pt3mani sunt, din contra,
„puncte de reper”, pe care ascetul trebuie s3 se sileasca s3 le men^ina sau
chiar s3 le depa§easca, c3ci nu exista limita superioara in via^a ascetica §i
in contempla^ie: „Limita virtu|ii — spunea Sfantul loan Scararul — e
infinitul”'®^. Reluarea luptelor Postului Mare e u§urata totu§i de bucuria
„dupa praznuirii” Ortodoxiei:
„Ca pe o bucurie de dup3 sarbatoare primind, fraiilor, a doua saptamana a facatorului de lumina post, cu dragoste s3 laudam pe Hristos,
din indemn dumnezeiesc veselindu-ne’',1 0 4
Bucuria dupa-praznuirii da credincio§ilor puterea de a-§i relua ostenelile cu staruinia, c3ci „rabdarea” pe care o cere rugaciunea Sfantului
Efrem e ceruta atunci in chip cu totul special pentru a p3stra cel pu^in
ceea ce am dobandit §i a ne angaja in „stadionul sfant al celei de-a doua
saptamani” ' ”^, care e in fond o imagine a Postului Mare perpetuu al
monahului.
cad nu numai acum — spunea Sfantul Teodor Studitul in miercurea Saptamanii a Il-a — , ci intotdeauna trebuie s3 vrem s3 avem
aceasta ravna §i lupta a infranarii. Caci via^a monahului nu e altceva
decat stapanirea patimilor, paza cuvintelor §i razboiul necontenit impotriva demonilor celor nevazuli”’°®.
Acest apel la perseverenta se impune aid, dar el se aplica in realitate
tuturor celorlalte saptamani ale Postului Mare, Saptaniana a Il-a fiind
modelul lor in planul rubricilor liturgice §i al temelor imnografice. Tim
pul Postului Mare e caracterizat in continuare ca „vreme a pocain^ei” in
acela§i fel ca §i in Saptamana Lasatului de branza §i al primei saptamani
a Postului Mare'°^, Dumnezeu fund implorat in continuare s3 ne dea s3
traversam oceanul Postului Mare pentru a ajunge s3 ne inchinam Patimii
§i Invierii Lui'°®.
Ca §i in Saptamana I, o mare insisten^a pe „postul duhovnicesc”'”®
poate fi constatata in imnologie, mai cu seama in idiomelele de la Vecernie ?i de la Utrenie care ii sunt consacrate in intregime, in timp ce in saptamanile urmatoare ele vor de.Tvolta temele vechiului sistem al lecturilor
evanghelice de la lerusalim"®. In timp ce catismele lui Iosif §i Teodor se
silesc adesea s3 arate binefacerile postului (trupesc) §i ale pocaintei,
aceste idiomele insista cu caidura asupra milostivirii, strapungerii inimii
§i smereniei ca auxiliare indispensabile ale faptelor trupe^ti’''. in saptamanile urmatoare, aceasta tema va ramane in continuare importanta, ?i
chiar dominanta in imnografie, mai cu seama la Iosif §i Teodor, caci
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atimci cateheza privitoare la principiile pocain|ei, la practica poruncilor
sau la modelele scripturistice ale postului trupesc e mai putin necesara
decat la inceputul Postului Mare, modul de a fi al caintei Kind socotit
adoptat deja de toli"^.
in zilele de miercuri, joi §i vineri, aceste teme duhovnice§ti sunt arti
culate de comemorarile saptamanale ale Crucii §i, respectiv, ale Apostolilor. A§a va fi pana in Saptamana a Vl-a, drept pentru care le semnalam
aid pentru a nu le mai reaminti la saptamanile urmatoare.
Sambata nu mai are nici ea vreo comemorare deosebita sau vreun
praznic transferal. Ca §i sambetele urmatoare (cu exceptia celei de-a
cincea), ea este consacrata memoriei colective a martirilor §i defiinctilor,
combinand in acest sens textele proprii Triodului (intre care un dublu
canon „tetraoda”) §i troparele pe cele opt glasuri cuprinse in apendicele
sau. Prin urmare, ea nu se mai deosebe§te de o sambata obi§nuita din
ciclul liturgic anual, dobandind totu^i o intensitate mai mare prin apropierea de Sambata Mortilor ?i de cele doua sambete legate de ea, precum
§i prin necesitatea de a cere rugaciunile mucenicilor §i sfintilor pentru a
parcurge cum se cuvine Postul Mare"^.

iii.s.e

Duminica Sfantului Grigorie Palama

Praznicul Sfantului Grigorie Palama a fost instituit odata cu canonizarea sa oficiala 1368"\ dar, ca adesea in Bizan^, el nu facea decat sa
sanctioneze un cult popular dezvoltat la putina vreme dupa moartea sa
( t 14 noiembrie 1359) la Athos, Lamia, Kastoria etc."^ Ca text imnografic s-a utilizat oficiul redactat de patriarhul Filotei, prieten al lui
Palama §i autor al Viepi sale"®, completat de canonul unui anume
Gheorghe, necunoscut altfel’" . Pe langa acest oficiu liturgic tot atunci
s-a adaugat Synodikon-vlvii Ortodoxiei proclamarea „ve§nicei pomeniri”
a fericitului Grigorie, arhiepiscopul Tesalonicului, care venea sa completeze numeroasele adaosuri ale formulelor palamite privitoare la distinctia
dintre fiinta §i energiile lui Dumnezeu, §i condamnarile lui Varlaam,
Achindin §i ale celorlalti adversari ai isihasmului"*.
Canonizarea Sfantului Grigorie Palama §i instituirea sarbatorii sale in
a doua duminica a Postului Mare, indata dupa Duminica Ortodoxiei,
consacrau deciziile celor doua Sinoade isihaste de la Constantinopol, din
anii 1341 §i 1351, drept insa§i expresia Ortodoxiei §i a marii traditii
dogmatice bizantine. Praznicul Sfantului Grigorie era randuit astfel alaturi de cel al restaurarii sfmtelor icoane, ocupand impreuna cu el un loc
privilegiat §i senmificativ in cursul anului liturgic"®. Locul sau era de
altfel pregatit, caci in epoca Duminica a Il-a (alaturi de Duminica a IV-a)
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era singura duminica din Postul Mare libera de praznice transferate din
ciclul fix, cu exceptia Marii Biserici din Constantinopol, al carei Typikon
din secolul X indica memoria Sfantului Policap al Smyrnei'^®, §i unele
manuscrise ale Triodului care conserva vechile comemorari ale ciclului
lectnrilor de la lerusalim. Astfel, Duminica a Il-a poarta in aceste manu
scrise indicatia celebrarii Vame^ului §i a Fiului risipitor'^'. In alte cazuri
insa, ca la Evergetis, nu se indica decat slujba Invierii §i cea din Mineie,
scotand astfel aproape cu totul aceasta duminica din ciclul propriu-zis al
Triodului'^^.
Acest praznic venea, a§adar, sa desavar§easca in chip potrivit structura
Triodului, completand tematic pe cel al Ortodoxiei, prin randuirea Sfan
tului Grigorie Palama intre Parintii Bisericii §i marii aparatori ai invataturii ortodoxe. Acestuia i se aplica aceleaji calificative ca §i acelora:
el este „sfe§nicul ortodoxiei” , „trambita teologiei” , „lira Duhului” ,
„stalpul Bisericii”'^®, „al doilea Teolog”*^^, „gura de foe a harului”, „raul
Intelepciunii”*^*, „oglinda lui Dumnezeu”, care initiaza pe credincio§i in
cunoa§terea Sa'^®, „slava monahilor”'^® etc. Scrierile sale sunt roua cereasca, miere, painea ingerilor, nectar §i izvor de apa vie'^', scara care
duce de la pamant la cer'^^.
Canonul inchinat Sfantului Grigorie, ca §i celelalte tropare ale oficiului sau, i§i propun mai cu seama sa preamareasca apararea Ortodoxiei in
general*"’'’, fara a face multe aluzii la invatatura sa duhovniceasca*^"*, sau
la aspectele specifice ale invataturii sale, cum e distinctia intre fiin|a §i
energiile lui Dumnezeu*^^ Se pare ca scopul ei e mai putin de a arata
originalitatea dascalului isihast, cat conformitatea sa cu traditia ascetica
§i dogmatica. E ceea ce sugereaza §i locul sau alaturi de o sarbatoare
transformata dintr-o o comemorare particulars a icoanelor intr-un praznic
general al Ortodoxiei.
Asocierea acestor doua sarbatori nu se datoreaza doar „hazardurilor”
istoriei liturgice, ci faptului ca disputele isihaste, ca §i cele ale icoanelor,
au fost amestecate mai mult sau mai putin nemijlocit cu sangeroase razboaie civile reprezentand, prin urmare, o miza politics*^®, dar §i pentru ca
intre aceste doua aspecte ale traditiei poate fi detectata o relatie subtila.
Schematizand lucrurile, putem socoti ca victoria asupra iconocla^tilor in
secolul IX, ca §i cea asupra umani^tilor bizantini in secolul XIV (reprezentantul cel mai caracteristic fiind aici Varlaam), e in definitiv triumful
invatatorii ortodoxe a indumnezeirii omului mo§tenita de la Parinti asu
pra rationalismului elenistic latent dintotdeauna din mediile cultivate din
Bizant §i care §i-a gasit noi sustinatori in scolastica occidentals §i in precursorii Rena§terii'^’. intr-o epocS diferitS §i in fata altor adversari, isiha§tii afirmau ca §i iconofilii aceea§i realitate a participSrii trupului §i
sufietului omului la Dumnezeu in Hristos incS din aceastS viatS; in timp
ce iconocla^tii §i umani§tii imperiului muribund erau in definitiv solidari
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intr-0 in^elegere intelectualista a relafiei omului cu Dumnezeu. Ar putea
fi astfel aratata legatura dintre teologia unui Constantin V §i cea a lui
Varlaam sau Achindin*^®. Premisele
problematica lor sunt destul de
diferite, dar atat la unii, cat la ceilal^i putem gSsi aceea§i ispita „elenicS” de a stabili o stricta separa^ie intre spirit ?i materie, de a intemeia o
antropologie dualist! a trupului opus sufletului, tinzand sa evacueze unitatea concreta a persoanei (investita in invafatura biblic! despre inim!)
§i refuzul participarii depline a trupului la harul dumnezeiesc inc! din
aceasta via^a. Acest intelectualism are in fond o legatur! strans! cu spiritualitatea Triodului, c!ci iconocla§tii, ca §i umani§tii, erau in marea lor
majoritate oameni de stat sau intelectuali (chiar dac! erau monahi sau
clerici) care preferau specula^ia abstract! practicii ascezei §i vederii lui
Dumnezeu. Acesta a fost de altfel obiectul principal al atacurilor Sfantului Grigorie Palama impotriva lui Varlaam. El denunta la acesta, §i in
mi§carea intelectual! pe care o reprezenta, nostalgia dup! intelepciunea
profan!, o abordare raponalist! a invataturii patristice despre cunoaftere
§i poate, mai cu seam!, o ur! fat! de practica poruncilor §i ascez!. El scrie,
de exemplu, urmatoarele:
„A dobandi pe Dumnezeu in noi §i a petrece intru cur!tenie cu El, §i a
ne amesteca, pe cat e cu putint! firii omene§ti, cu lumina cea preacurat!
e cu neputinfa dac!, pe lang! cur!tirea in virtute nu ie§im din noi inline
sau, mai bine zis, nu ne ridicam deasupra noastr!; a§a ca, p!rasind tot ce
e sensibil impreun! cu sfmtirea §i inaltandu-ne deasupra cuget!rilor, a
gandurilor §i cunoa§terii ce vine din acestea, s! fim absorbed intregi in
lucrarea imaterial! §i mental! a rugadunii, ca astfel s! intram in ne§tiinfa cea mai presus de cuno§tin|! §i s! ne umplem de ea in str!lucirea
atotstraiucita a Duhului, a§a incat s! privim nev!zut bunurile lumii viitoare. Observi ce jos au r!mas cele ce fin de filozofia mult trambi|at!
a ra|ionamentelor, care-§i ia inceputurile din senzafie §i a c!rei |int!,
pentru toate ramurile, e cuno§tinfa — o cmo?tin}a qflata nu prin curafie
nu curdfitoare de patimi? Inceputul vederii duhovnice^ti ins! este
binele dobandit prin cur!firea viefii §i cuno^tin^a adev!rata §i autentic!
a lucrurilor, ca una ce nu vine din fiinfa ci din cur!tie §i e singur! in
^ are s! deosebeasc! ce este cu adev!rat bun §i folositor §i ce nu; iar
iinta ei este arvuna veacului viitor, ne^tiinia mai presus de cunoitinf!
§i cuno§tinia mai presus de intelegere, imparta?irea ascuns! de Cel Ascuns, §i privirea negrait! a Lui, vederea §i gustarea Luminii ve§nice”'^®.
Pentru Sfantul Grigorie Palama §i intreaga tradi^ie monahal! pe care o
reprezinta, asceza §i practica virtufilor sunt in defmitiv singura cale de a
atinge adev!rata cunoa^tere a lui Dumnezeu, adic! imparta§irea real! a
trupului §i sufletului, unite in inim! de Lumina necreat!. A§a cum a scris
V. Lossky, inva^atura Sfantului Grigorie Palama e punctul final al „unei
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indelungate traditii de lupta pentm depa§irea dualismului platonic, intre
sensibil §i inteligibil, simpiri §i minte, materie §i spirit” . Eroarea comuna a iconocla§tilor §i a umani^tilor e de a se fi cantonat intr-o problematica care opune spiritul §i materia, fara a recunoa§te ca aceste categorii
filozofice sunt radical rastumate de Intruparea Logosului, de „nebunia
Crucii” §i indumnezeirea trupului asumat.
Problema locului trupului in viata duhovniceasca se afla in inima disputelor iconoclaste §i isihaste, gasindu-§i expresia ortodoxa tocmai in
timpul Postului Mare: in asceza §i rugaciunea ce preced initierea pascala.
Invatatura duhovniceasca a Triodului poate fi privita drept aplicarea nemijlocita §i practica a dogmei ortodoxe a Intruparii, a§a cum a fost precizata in cele din urma de aparatorii icoanelor §i isiha^ti'”*', astfel ca aceste
doua praznice i§i gasesc un loc justificat la inceputul Postului Mare, nu
numai prin importanta lor istorica, dar §i pentru ca simbolizeaza conditiile
fara de care postal §i cainta practicate in timpul Postului Mare n-ar putea
ajunge aievea la „viata in Hristos” ?i la patrunderea sufletalui §i trupului
in misterul Sau divino-uman. In timpul acestei prime perioade definite de
aceste doua duminici, viata ascetica apare astfel drept o adevarata martarisire dogmatica.

Ill.S.f

Saptamana a Ill-a

A treia saptamana a Postului Mare se deschide, ca §i cea precedenta,
cu un indemn la perseverenta in lucrarea virtufilor pentru a ajunge in
Saptamana Mare:
„Incepand postal saptamanii a treia, sa laudam, credincio§ii, cinstita
Treime, savar§ind cu bucurie cealalta vreme a lui; §i patimile trupe§ti
slabindu-le, sa culegem din sufletele noastre flori dumnezeie§ti, ca sa
impletim cununi Doamnei zilelor [Pa§telui], ca to^i purtand cununi sa
,1 4 2
laudam pe Hristos ca pe un Biruitor’
Cele trei saptamani care mai raman pentru atingerea acestai scop simt
asimilate celor trei zile de curatire carora au trebuit sa li se supuna evreii
inaintea teofaniei de pe Sinai (I§ 19, 11 sq). Prefigurarea scriptaristica
devine astfel prilejul stabilirii unei corespondente intre doua trepte ale
scarii timpului: saptamanile §i zilele.
„Intru aceasta a treia saptamana curafindu-ne, fra^ilor, ca §i Israel de
demult in trei zile, sa ajungem la muntele rugaciunilor, §i acolo, auzind
dumnezeie?tile glasuri, sa laudam pe Hristos”'''^.
Aceasta trecere la o scara temporala mai vasta sugereaza faptul ca
Postal Mare cre§tin pregate?te in vederea unei contemplajii mai inalte
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decat cea primita de iudei §i ca teofania de odinioara era o profetie a aratarii Luminii Pa^telui.
Evocarea, ca de obicei, a pregatirii in vederea Pa§telui’"^"^ se va continua
toata saptamana, dar aici ea va fi legata de numeroase tropare ce vestesc
praznicul Crucii din duminica urmatoare. Saptamana a Ill-a e, a§adar, o
inainte-praznuire suprapusa punctarii timpului ce duce la Patima. Trebuie
sa ne curatim nu numai pentru ca sa vedem Patima §i Invierea, ci §i pentru
a ne invrednici sa ne inchinam Crucii, care e anticiparea lor.
„Trupul curatindu-se cu infranarea §i cu rugaciunile luminandu-ne sufletele, invrednice§te-ne, Doamne, sa vedem cinstita §i sfanta Cruce a
Ta, §i cu frica sa ne inchinam ei, cu cantari cantand §i zicand: Slava
datatoarei de viata Crucii Tale! Slava dumnezeie$tii Tale sulite, prin
care iara?i am inviat, Unule lubitorule de oameni!”*'^^.
Pregatirea in vederea praznuirii Crucii e, a?adar, o icoana a p reg to ii
in vederea Patimii, astfel ca §i atunci cand cerem de la Dumnezeu harul
de a venera Crucea in duminica urmatoare, aceasta se reduce in fapt la
a-I cere sa ajungem cu ajutorul Sau pana in Vinerea Mare §i la lumina
invierii nedespartita de ea.
„Trecand a treia saptamana a cinstitului post, Hristoase-Cuvinte, invrednice§te-ne sa vedem lemnul Crucii celei facatoare de viata, §i cu cinste
sa i ne inchinam §i sa cantam dupa vrednicie; sa slavim stapania Ta,
sa laudam Patimile Tale, sa ajungem in chip curat la slavita §i sfanta
Inviere, la Pa^tele cel de taina, prin care Adam iara§i a intrat in rai”'"^®.
Aceasta tema a inainte-praznuirii se combina cu comemorarile ciclului
saptamanal §i in principal cu cele ale Crucii §i Patimii in zilele de miercuri §i vineri. Astfel, se socote§te ca insa§i crucea ii calauze§te pe credincio§i in timpul Postului Mare, ducandu-i la venerarea ei'"*^. Rugaciunile
apostolilor in zilele de Joi^'** §i mijlocirile mucenicilor in zilele de sambata
sunt invocate indeosebi pentru a sustine mersul credinciosului spre
Duminica a lll-a^'*®. Aceasta suprapunere a inainte-praznuirii peste ciclul
saptamanal permite o pregatire extrem de armonioasa in vederea praznicului Crucii care, mentionat numai in zilele de marji, devine aproape prezent in zilele de miercuri §i vineri, pentru ca, fiind evocat mai indirect in
zilele de joi §i sambata, sa apara definitiv duminica.
Structura Saptamanii a Ill-a e completata de o modificare survenita in
idiomelele palestiniene de la Vecemie §i Utrenie'^'*. Acestea nu se mai
refera la „postul duhovnicesc”, pentru a initia un bogat comentariu imnologic la vechile lecturi evanghelice. In timpul acestei saptamani, reluarea
parabolei fiului risipitor §i a temei convertirii e, a§adar, ocazia de a cen
tra interesul credincio§ilor inca o data asupra necesitatii de a relua mereu
ceea ce pare sa fi fost dobandit inca de la inceputul Postului Mare pentru
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a-1 putea desavar§i. Metanoia, deja evocata in perioada pregatitoare, nu e
un bun defmitiv ca§tigat, ci, a§a cum mentionam mai sus'^', trebuie reinceputa neincetat, parabola fiului risipitor trebuind sa fie meditata mereu
pentru ca Postul Mare sa fie cu adevarat o perioada de innoire completa
§i profunda a persoanei. Repetarea aceleia^i feme dupa patru saptamani
sugereaza astfel credincio^ilor sa-§i faca un examen al virtutilor pe care
le-au putut dobandi incepand de la Duminica Fiului Risipitor. Imnografii
descopera noi aspecte ale aeestei parabole meditand la ea de doua ori pe zi,
astfel incat sa ne putem indrepta sau sa fim imbolditi spre o ravna inca §i
mai aprinsa spre cainfa in timpul saptamanilor care urmeaza. Ceea ce ar
putea parea simpla supravietuire a vechii redactii palestiniene a Triodului
e, a§adar, asumat sineronic, pentru a deveni un element pertinent al spiritualitatii Triodului §i strueturii sale.

in timpul aeestei prime perioade a Postului Mare, zilele obi^nuite dezvolta temele postului, caintei §i ale celorlalte virtuti intr-un urcu§ treptat
spre praznicul Crucii, care e in acela^i timp semnul incheierii jumatatii
cursei sale §i anticiparea tintei lui: Patima. Zilele liturgice se disting §i
ele structural §i tematic de zilele de post: ele formeaza un cuplu, articulat
cu perioada pregatitoare, in principal de Sambata lui Teodor §i simetric
ultimelor doua duminici din Postul Mare prin Duminica Ortodoxiei §i a
Sfantului Grigorie Palama. Urcu^ul spre Cruce §i centru se va face, a§adar, grafie legaturii intre credinta ortodoxa, faptele ascezei §i o cainfa
mereu innoita; astfel ea, ajun§i la mijlocul Postului Mare, §i, prin urmare,
aproape de Patima, sa putem spune: „Acum am inceput” (Ps 76, 11).
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III.4

Praznicul Crucii
§i simbolismul centmlui

m.4.a

Praznuirea Crucii

Intr-un manuscris de la lerusalim din secolul XIII, praznuirea Crucii
din a treia duminica a Postului Mare se intitula „Praznicul celei de a treia
inchinSri a Crucii” ’. El completa, a§adar, sarbatoarea Inallarii Sfintei
Cruci din 14 septembrie, care comemora descoperirea sa de catre Sfanta
Elena, §i cea a procesiunii Crucii din 1 august care amintea victoria impSratului Heraclie asupra per§ilor §i intoarcerea Sfintei Cruci la lerusalim
in anul 630^. DupS unii, aceasta a treia venerare ar avea drept origine
transferul de la lerusalim la Apameia al unui Iragment al adevaratei Cruci
dat de arhiepiscopul lerusalimului confratelui sau Alpheios, episcop din
Apameia, pentru construclia unei biserici. Dupa altii, Sfanta Elena insa§i
ar fi dat un fragment al Sfintei Cruci episcopului Apameiei^. E greu sa
afiSm mai multe despre originea acestei sarbatori, afarS de faptul ca ea
pare s5 fi fost deja bine stability la Constantinopol intre anii 715-730,
fiindca patriarhul Gherman i-a consacrat atunci o omilie'’. Aceasta sarbatoare pare sa fi ramas insa multa vreme proprie Constantinopolului, ba
chiar numai catedralei Sfintei Sofii^. In Typikon-nl ei din secolele IX-X,
praznicul Crucii aparea exact in mijlocul Postului Mare, miercurea, iar
nu duminica, cand se anun^a numai venerarea Crucii pentru saptamana
urmatoare®. Acest rit s-a extins atunci la intreaga Saptamana a IV-a pen
tru a permite popula^iei capitalei sa vina sa se inchine inaintea Sfantului
Lemn; zilele de marji §i miercuri erau rezervate barbatilor, iar cele de joi
§i vineri femeilor^. La manastirea Evergetis (secolele XI-XII) marti seara
se facea priveghere pentru praznuirea Crucii*, de§i duminica era deja
inchinata praznicului: se canta atunci un oficiu apropiat de cel pe care il
indica Triodul actual, dupa care se ie§ea solemn cu crucea care era venerata ca §i in zilele de miercuri §i vineri®. Acest transfer al praznicului InJumatajirii postului in Duminica a Ill-a se constata §i in Typikon-ul de la
Messina’®, incetul cu incetul impunandu-se in intreaga Biserica. Venerat
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o saptamana intreaga, praznicul propriu-zis nu se mai distingea deloc,
astfel ca pentru a-1 solemniza mai mult a fost necesara deplasarea sa intr-o
zi de duminica".
In Triodul tiparit, praznuirea principals are loc duminica. Ca §i prazni
cul de pe 14 septembrie, atunci cand cade intr-o duminica nu suprima
insa slujba Invierii combinandu-se cu ea ca §i in celelalte sarbatori ale
Triodului. Trebuie observat insa ca praznuirea Crucii se distinge prin
cantarea Polieleului, omisa in celelalte duminici'^, §i prin prezenta unei
inainte-praznuiri ?i a unei duble praznuiri, ceea ce o plaseaza in rangul
marilor solemnitati ale anului liturgic.
Dupa Vecemia Mica de sambata, skevofilaxul (cel insarcinat cu paza
vaselor sau obiectelor sfmte) aduce relicva crucii din scrinul ei §i o pune
pe altar, in fata caruia aprinde o lumanare care trebuie sa arda aici toata
noaptea'^. Dupa o scurta masa, se celebreaza privegherea fara modificari
speciale pana la doxologia mare de la sfar^itul Utreniei. Preotul i§i
schimba atunci ve§mintele, ia cadelnita §i tamaiaza altarul §i crucea a§ezata pe el. Dupa care, o pune pe un disc pe care-1 a§eaza pe capul sau,
ie?ind pe u§a dinspre miazanoapte a iconostasului precedat de acoli(i
tinand in maini lumanari. Odata ajuns in fata u§ilor imparate§ti, in momentul in care corul sfar§e§te doxologia mare, striga: „In|elepciune!,
Drepfi!”, ca atunci cand face Intrarea Mica cu Evanghelia. Corul cantS
atunci de trei ori troparul Crucii, timp in care preotul tamaiaza relicvariul
a§ezat pe un analoghion aflat in centrul bisericii. Dupa care se canta de
trei ori imnul „Crucii Tale ne inchinam Stapane §i sfanta invierea Ta o
cantam §i o marim !” care, de zilele Crucii, inlocuie^te la Liturghie „Sfinte
Dumnezeule”, §i toata adunarea se inchina adanc la pamant. Dupa care,
cel mai mare mai intai, apoi preotul, urmati de ffafi, vin doi cate doi sa se
inchine Crucii facand trei metanii mari, timp in care corul executa idiomelele lui Leon cel in(elept'''. Venerarea fiind incheiata §i Sfanta Cruce
fiind readusa in sanctuar, Utrenia se incheie, ca §i in celelalte duminici,
prin procesiunea in pronaos, Ceasul I §i cateheza Sfantului Teodor Studitul.
Aceea§i ceremonie a venerarii Crucii se repeta la Ceasul I in zilele de
luni, miercuri ?i vineri ale SaptSmanii a IV-a, stihirile fixe ale Postului
Mare fiind inlocuite de troparul inchinarii'^ Aceasta adSugare la venera
rea Crucii a zilei de luni, cu excluderea zilei de mar(i, e atestata ?i de o
omilie atribuita Sfantului loan Hrisostom'®, dar ea nu corespunde vechii
randuieli de la Sfanta Sofia, fiind probabil inserata in Triod ca urmare
a influenfei monahale care a asimilat ziua de luni zilelor de miercuri §i
vineri, legand astfel Crucea de post.
De§i in Triodul actual importanta principals e atribuitS duminicii, zilele
de miercuri §i vineri i§i pSstreazS un caracter privilegiat in aceastS sSptSmanS, ?i nu sunt privite doar ca o simplS dupS-prSznuire: pe langS venerare, prSznuirea sfantului zilei trebuie transferatS la PavecemitS, pentru
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a lasa locul liber executarii la Utrenie a unui canon complet al Crucii'’.
La Evergetis, ziua de miercuri — fiindamentul acestui praznic, fiindca e
centrul saptamanii injumatatirii postului — era supusa unei dispense de
post echivalente celei din zilele de sambata §i duminica, in ciuda ambianfei de doliu ce insote§te de obicei praznuirile Crucii §i pentru a marca
inca §i mai putemic caracterul privilegiat al centrului'*.
La Studiu, in timpul acestei „Mari Saptamani a Sfmtelor Paresimi”'®,
Crucea era scoasa pentru inchinare in toate zilele dupa Ceasul al IX-lea,
astfel incat intreaga Saptamana a IV-a aparea in chip limpede drept iradierea praznicului Crucii. Nelimitandu-se nici el la doar trei zile de venerare,
Triodul actual prezinta intreaga saptamana a injumata|irii postului ca o
„saptamana purtatoare de cruce” {staurophoros hebdomasf^, „sfanta §i
luminoasa saptamana in care e aratata lumii Crucea”^'. In toata aceasta
saptamana invafatura ascetica trece in plan secund, iar comemorarile saptamanale, altele decat cele ale Crucii, sunt suprimate sau combinate cu
tema Crucii, ca in ziua de joi. Numai vineri seara, aluziile la Cruce inceteaza lasand totu§i urme in unele tropare in ziua de sambata^^ §i unele
ecouri chiar in lunea Saptamanii a V-a^\
Ascultand de acelea?i legi ca §i saptamana precedents §i evocand vechea tema a vame§ului §i fariseului, idiomelele de la Vecemie §i Utrenie
au astfel aceea§i funcfie de a arata credincio§ilor ca smerenia trebuie
practicata tot timpul §i mai cu seama ca, dupa ce am parcurs jumatatea
cursei postului ?i am ca^tigat deja un folos din ea, nu trebuie sa judecam pe
aproapele sau sa socotim ca am „meritat” ceva. Asocierea acestor piese
cu tema Crucii evidentiaza de asemenea fundamentul hristologic al smereniei, pe care am vazut-o fundamentala^"*, a§a cum se canta inca de
duminica:
„Domnul tuturor ne-a invatat cu pilda sa ne ferim de gandul cel maret
al fariseilor celor prea rai, §i tuturor le-a aratat sa nu gandeasca cu trufie mai mult decat se cuvine a gandi. Ca El Insu?i facandu-se pilda §i
asemanare, S-a de^ertat [ekenose] pe Sine pana la Cruce §i la moarte.
Deci mulfumindu-I, impreuna cu vame§ul sa zicem: Dumnezeule, Cel
ce ai patimit pentru noi §i fara patima ai ramas, izbave§te-ne pe noi de
patimi §i mantuie^te sufletele noastre!”^^.

iii.4.b

Venerarea Crucii §i punctarea timpului

Crucea joaca un rol fundamental in anul liturgic §i mai cu seama in
timpul Postului Mare, in care ii sunt consacrate numeroase tropare. Ea este
semnul pogorarii lui Hristos §i al iubirii Sale de oameni mantuitoare^®.
Ea rezuma in sine intreaga Economic a Patimii §i Invierii^’. Ea este pana
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cu care Hristos a semnat actul eliberarii noastre^^ sceptrul Sau, mandria
Bisericii, pazitoarea cre§tiniloi^^, slava §i puterea intregului univers^”.
Legatura intima a Crucii, a oricarei cruci, cu Hristos face din ea icoana
icoanelor^’, locul insu§i al prezentei lui Hristos in iubirea Sa mantuitoare.
Astfel, ea trebuie venerata cat mai des cu putinta^^, seninul crucii trebuie
facut asupra tuturor actelor vietii sau a tuturor regiunilor cosmosului^^
pentru a arata iubirea cre§tinului credincios fata de Cel Rastignit^"^ §i
domnia Acestuia asupra tuturor lucrurilor. Venerarea Crucii in mij locul
Postului Mare, dupa ce cu prilejul Duminicii Ortodoxiei s-a reamintit
faptul ca ea nu este idolatrie, ci urea la prototip^^ dobande§te in acest fel
0 valoare considerabila. Crucea, dusa in procesiune la fel ca §i Darurile
mai inainte sfintite (pe capul preotului)^^, apare in biserica ca o adevarata
teofanie, iar slujba se deschide tocmai cu o parafraza a cantului de la
intrarea Sfintelor Daruri de la Liturghia Darurilor mai inainte sfintite:
„Acum o§tile ingere§ti insotesc lemnul cel cinstit cu buna cucemicie
inconjurandu-1 [escortandu-1, doryphorousi], §i cheama pe toti credincio^ii la inchinare. Veniti deci, cei ce va luminati cu postul, sa cadem
la el cu bucurie §i cu frica, strigand cu credinta: Bucura-te, cinstita
Cruce, siguranta lumii [tou kosmou asphaleia]\”^^.
Aceasta parusie a Crucii §i marea solemnitate a ritului venerarii ei evidentiaza limpede ca, pentru teologia ortodoxa a Crucii, icoanele, moa§tele
sunt adevarate „Sfinte Taine”, mijloace eficace de comuniune „in taina”
cu prezenta lui Hristos, continuata in Biserica: ipostatic in icoana, sub
stantial in Euharistie. Acest ritual al intrarii Crucii §i acest tropar arata
astfel ca nu exista limita foarte stricta intre icoana §i Euharistie, astfel ca
venerarea Crucii e in fond o comuniune anticipate cu Fatima lui Hristos
§i invierea Sa nedespartita de ea.
Venerarea transmite credincio§ilor „bucuria Crucii”, adica efectele man
tuitoare ale Patimii^^ Cei ce o saruta cu evlavie sunt incredintati ca primesc Duhul Sfant^^ §i gasesc o adevarata sfintire in razele duhovnice§ti
pe care le iradiaza Crucea.
„Facatoarea de viata Cruce stand inainte §i de fata aratandu-se, arunca
razele harului cele luminoase. Sa mergem §i sa luam lumina de veselie
§i iertare, aducand laude Domnului!”'*®.
Vazandu-i pe credincio§i inchinandu-se Crucii, munfii §i dealurile
picura bucurie"'^, intreaga creatie fiind luminata §i ea de harul Patimii"*^.
Ingerii se bucura §i dantuiesc"'^, pamantul §i cerul alcatuiesc o „simfonie”'*'^, caci Crucea a restabilit unitatea eosmosului divizata de caderea lui
Adam"*^.
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Venerarea Lemnului Crucii e un har dat de Dumnezeu, cuprinzand ra
el intreaga Economic ?i anticipand bucuria pc care o va aduce celebrarea
Patimii;
„Mare e§ti, Doamne, mult-milostiv! Caci ne-ai dat sa ne mchinam
acum facatoarei de viaja Crucii Tale, pc care s-au pironit mainile §i
picioarele Tale, pe care s-a vSrsat sangele din preacurata coasta Ta,
izvorandu-ne noua via^a”'*®.
Acest har e atat de mare, incat de Cruce nu ne putem apropia decat
dupa ce ne-am cura^it in timpul celor trei saptamani precedente:
„Cu multimea milei Tale, preaindurate Doamne, curate§te mullimea pacatelor mele §i ma invrednice§te a vedea cu suflet curat Crucea Ta §i a o
saruta intru aceasta saptamana a postului, ca un lubitor de oameni!”'*’.
Numai postul poate lumina indeajuns pe om pentru a-1 face in stare sa
vada, fara sa orbeasca, straiucirea Crucii mai scanteietoare decat soarele'**.
De Cruce ne vom putea insa apropia nu numai prin post, ci §i prin toate
virtu|ile Postului Mare, a caror faptuire a fost facuta cu putin^a de patima;
„Doamne, Cel ce Ti-ai intins mainile pe Cruce de bunavoie, invrednice§te-ne pe noi sa ne inchinam ei intru strapungerea inimii, luminandu-ne bine cu postirile §i cu rugaciunile, cu infranarea §i cu facerea
de bine, ca un Bun ?i de oameni lubitor!”'*^.
Nu vom putea ajunge la sfar§itul Triodului sa vedem cu bucurie Pati
ma decat in masura in care ne vom fi curaiit cu ravna pentru a venera
Crucea in mijlocul Postului Mare:
„Murit-ai pironit fiind pe Cruce, Cel ce e§ti via^a §i mantuirea tuturor.
Deci pe aceasta da-ne-o sa o sarutam cu suflet curat, Mantuitorule, ?i
sa vedem mantuitoarele Tale Patimi, bucurandu-ne!”^°.
Pregatirea pentru Pa§te
Dupa P. Hallit, instituirea praznuirii Crucii §i-ar avea obar$ia mai pu^in
in episodul transferului adevaratei Cruci la Apameia, cat intr-o dublare §i
o celebrare anticipata in Postul Mare a venerarii Crucii din Vinerea Mare^‘.
Jurnalul Etheriei §i lec^ionarul armean atesta intr-adevar o venerare solemna a Crucii la lerusalim in timpul slujbei din Vinerea Mare, care insa
in secolul VII trebuie sa fi fost abandonata pentru ca nu se mai regase§te
in Kanonarion-xA georgian^^. Dar ea a ramas, cel pu^in simbolic, in ritul
bizantin in slujba Sfmtelor Patimi din Vinerea Mare, unde antifonul al
15-lea face limpede aluzie la ea. Pe de alta parte, la Constantinopol, in
Joia Mare §i in Vinerea Mare se proceda la venerarea Sfintei Land, in
336

timp ce venerarea Sflntei Cruci era deja fixata de multa vreme pentru
Saptamana a IV-a a Postului Mare^^
In epoca adoptarii randuielii palestiniene a Saptamanii Mari la Constantinopol, venerarea Crucii pare, a§adar, sa fi fost transferata din Vinerea Mare m miereurea Injumatatirii postului. Astfel ea, in Tried, aeest
praznie apare ca o adevarata antieipare a Patimii. Idiomelele eantate in
timpul venerarii de duminiea sunt de altfel un exemplu izbitor, fiindca
reproduc aproape literal unele imne in Vinerea Mare;
,Astazi, Stapanul fapturii §i Domnul slave! pe Cruce a fost pironit ?i in
eoasta a fost impuns. Fier §i otet a gustat duleea^a Biserieii. Cu cununa
de spini a fost incununat Cel ce a acopera cerul cu nori. Cu haina de
ocara a fost imbracat §i peste obraz a fost batut cu mana de farana Cel
ce a zidit pe om cu mana Sa. Pe spate a fost batut Cel ce imbraca cerul
cu nori. Scuipari §i rani a luat §i ocari §i pumni, §i toate pentru mine.
Cel osandit, le-a rabdat Mantuitorul meu §i Dumnezeu, ca sa mantuiasca lumea de in§elaciune, ca un Milostiv”^''.
In lungul parcurs al Postului Mare ce ajunge acum la jumatatea sa, Patima se face deja prezenta aici prin Cruce, aducand celor ce o venereaza
cu vrednicie arvima a ceea ce vor primi la sfar^itul ostenelilor lor:
„Bucura-te, Cruce, purtatoare de viata, raiule cel firumos al Biserieii,
pomul nestricaciunii, care ne-ai inflorit desfatarea slave! celei ve^nice...
da-ne §i noua acum sa ajungem la Patimile lui Hristos §i la Inviere!”^^.
Crucea §i Invierea fiind la fel de inseparabile ca ?i umanitatea lui Hristos
de Divinitatea Lui, lumina Crucii o aduce oarecum §i pe cea a Pa§telui:
„Ziua aceasta este a inchinarii cinstitei Cruci; veniti toti la dansa. Ca
revarsand razele cele luminoase ale Invierii lui Hristos, le pune inainte.
Sa o sarutam deci toti, suflete§te bucurandu-ne!”^®.
Dupa Nichifor Calist, care dezvolta o tema imnografica, Hristos se
aseamana unui rege a Carui venire e precedata de insemnele sale (instrumentele Patimii) §i de sceptrul sau (Crucea) pentru a ne vest! dinainte
Invierea®’. De aceea, irmoasele canonului Duminicii a IV-a sunt cele ale
Pa§telui. Intreg canonul se canta dupa modelul Canonului Sfantul loan
Damaschinul din Duminiea Invierii, imitandu-1 pana §i in expresii ca, de
exemplu, troparul odei 1 citate mai sus §i care parafrazeaza faimoasa
„Ziua Invierii...”®*. Procedeul e identic cu cel utilizat la Vecemia Dumi
nicii lertarii®®, ingaduind anticiparea atmosferei pascale in insu§i sanul
Postului Mare fara a omite totu§i temele proprii zilei. In mijlocul celor
40 de zile, Crucea apare astfel in modalitatea ei luminoasa §i pascala,
pentru a arata credincio§ilor ca au ajuns deja la capat §i pentru a-i mangaia in osteneli, aratandu-le ca tocmai Crucea e mijlocul prin care ajungem
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la bucuria Pa§telui“ . Dupa o omilie atribuita Sfantului loan Hrisostom,
acest praznic reprezinta „propileele postului”, pregatind intrarea in Sfanta
Sfintelor®'.
„Lemnului pe care §i-a intins preacuratele palme Fiul tan, Preacurata,
rastignindu-Se pentm noi, acum i ne inchinam cu credinfa. Daruie§te-ne
pace, ca sa ajungem la preacinstitele Patimi, cele de mantuire lumii,
§i sa ne inchinam zilei celei luminoase §i de bucurie lumii a Pa§tilor,
celei numite Doamna §i purtatoare de lumina”^^.
Celor ce o venereaza in toata curatia, Crucea le da pu^erea de a respinge
prin infranare patimile trupe§ti pentm a ajunge la Inviere®^. Ea hrane^te®"*,
sfmte§te®^ §i intare§te^® sufletul §i tmpul celor ce postesc. Nu numai in
timpul dupa-praznuirii Cmcii, ci §i in tot Postul Mare, ea este privita
drept carma grade careia vom putea ajunge la „limanul mantuirii”^^, stindardul sfant §i trofeul de biminta care indulce§te ostenelile postului®* etc.
„Dumnezeiasca Cmce e taria postului, ajutatoare celor ce privegheaza, intarire celor ce postesc, aparatoare celor ce li se face razboi.
Acesteia, adunandu-ne noi credincio§ii, sa i ne inchinam cu dragoste
bucurandu-ne”®®.
Ea este izvoml ce procura toate virtutile, astfel ca sa ajungem la capatul
Postului Mare e potrivit sa invocam neincetat puterea ei^®.

injum ata|irea postului
Piesele imnografice din Duminica Cmcii nu fac aproape nici o aluzie
la punctarea timpului §i la coincidenta dintre praznicul Cmcii §i mijlocul
Postului Mare. Aceasta tema va fi dezvoltata mai degraba in timpul Saptamanii a IV-a, lucm firesc, dat fiind ca miercurea Saptamanii a IV-a e
de fapt adevaratul centm al celor 40 de zile ale Paresimilor. In aceasta
tema extrem de bogata putem distinge doua aspecte; punctarea propriuzisa a timpului sau periodizarea Triodului §i simbolismul cosmologic §i
duhovnicesc al Cmcii drept „centm”.
Astfel sadita in mijlocul Postului Mare, Cmcea infati^eaza o anticipare
a scopului acestuia. Ea il face mai aproape §i ofera celor ce s-au curatit in
timpul celor trei saptamani primele binefaceri duhovnice^ti pe care li le
aduc virtutile lor.
„Dar datator de sfintenie damindu-ne noua sfanta Cmce, ceea ce e§ti
intarirea §i lauda apostolilor, e§ti pusa inaintea a toata lumea spre
inchinare, u§urandu-ne noua vremea postului”^'.
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Odata atins mijlocul, vedem sfar?itul deja prezent mcurajand, prin
urmare, pe „atletii infranarii” in staruinfa’^ §i chiar in sporirea ravnei lor.
vremea postului se apropie de sfar§it — spune Sfantul loan
Hrisostom; ajungand deja la mijlocul stadionului, inaintam spre jinta.
Caci a§a cum cine a inceput a ajuns la mijloc, a?a §i cel ce a ajuns la
mijloc vede sfar§itul. Timpul se apropie, a§adar, de sfar^it, §i corabia
noastra vede limanul; dar cautam nu doar sa ajungem in port, ci ?i ca
aceasta corabie sa nu ajunga aici lipsita de marfuri.
Va rog pe toti §i va indemn ca fiecare sa cerceteze in con^tiinja sa
cele castigate prin post; daca folosul e imbel§ugat sporiti-va inca sarguinta; daca dimpotriva nimic nu s-a adunat, timpul care ramane sa fie
folosit pentru acest negot. Cat va dura acest praznic [Postul Mare] sa
ne dam mare osteneala, sa nu intram cu mainile goale, ca indurand
osteneala postului, sa nu pierdem rasplata..
In centrul Postului Mare, Crucea apare ca un pom al vietii din mijlocul
raiului^"*. Ea define§te §i caracterizeaza tot timpul celor 40 de zile a§a
cum centrul organizeaza totalitatea punctelor ce formeaza un cere. Calea
ce duce la Pa§te va fi de acum inainte marcata §i organizata de semnul
Crucii: e un „timp rastignit” care duce la Crucea lui Hristos.
„Preacinstita Cruce care sfinje§te vremea postului se vede acum; eSreia
inchinandu-ne astazi, sa strigam: Stapane lubitorule de oameni, da-ne
cu ajutorul ei sa trecem §i cealalta vreme a postului cu strapungere §i
sa vedem §i datatoarele de viafa Patimi, prin care ne-am izbavit!”’^
Din coasa strapunsa a lui Hristos au |a§nit raurile raiului celui nou’^;
apa Botezului^^ §i lacrimile strapungerii care-1 fac lucrator pe acesta^*.
Astfel, Crucea este izvorul virtutilor pe care trebuie sa ne sarguim sa le
practicam pentru a ajunge la Patima. Potrivit gestului profetic al lui
Moise, care a cufundat o bucata de lemn in apele amare, ea este, dupa
Nichifor Calist, indulcirea „amaraciunii” §i a plictiselii (akedia) pe care o
putem incerca in mijlocul luptelor^®. Sa ne aducem aminte ca in experienta monahilor demonul akediei vine sa-1 ispiteasca pe ascet la amiaza,
in mijlocul zilei*°. Putem transpune insa aceasta §i sa consideram ca acest
dub rau lucreaza §i la o scara temporala mai mare venind sa-i stameasca
pe credincio§i spre descurajare in mijlocul Postului Mare. Atunci aratarea Crucii il alunga, aducand credincio^ilor mangaiere §i incurajare in
„rabdare” prin aducerea-amirte de Patima lui Hristos.
Tot dupa Nichifor Calist, ridicarea Crucii in mijlocul Postului Mare il
imparte in doua parji egale facandu-1 comparabil cu un stadion in care
cursa se efectueaza printr-o mi^care de dus §i intors*’. Odata trecuta
„boma” Saptamanii a IV-a, restul parcursului e de acum u§or, cum se
canta in lunea Saptamanii a V-a:
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„Trecand, credincio^ilor, cu Dumnezeu de borna [nyssa] [timpului]
mfranarii, sS alergam tinere^te §i partea ramasa a sfantului stadion [al
postului] §i sa purtam cununa!”*^.
Aceasta impSrlire a Postului Mare mtr-un fel de du-te vino reprezinta
o imagine §i o transpunere (adaptata conditiilor specifice ale Postului
Mare) a „rastumarii” radicale a tuturor lucrurilor realizate de Cruce.
„Mare e puterea Crucii! Ce schimbare a adus in flrea omeneasca!
A adus-o de la intuneric la lumina nesfar§ita, a chemat-o de la moarte
la viafa ve§niea, a innoit-o de la stricaciune la nestricaciune. Caci oehii
inimii nu mai sunt acoperifi de intunericul ne§tiintei, caei lumina
cuno§tin^ei a stralucit prin Cruce..
inainte de Cruce, oamenii erau supu§i patimilor trupului, dar acum ca
iadul e nimicit §i „polii inversafi”, postal §i infranarea sunt la mare cinste
la cei muritori.
„Mai inainte de Crucea mantuitoare, cand imparatea pacatul §i stapanea
paganStatea, desfatarea trupeasca a oamenilor era fericita ?i poftele
cele trupe§ti pu|ini le defaimau; dar de cand s-a petrecut taina Crucii §i
tirania demonica s-a stins prin cunoa§terea lui Dumnezeu, de atunci
bunatatea cerurilor petrece pe pamant. Pentru aceasta, postul se cinste§te, infranarea straluce§te, rugaciunea se savar§e§te, §i marturie este
vremea aceasta care ni s-a dat de la Hristos-Dumnezeu, Cel ce S-a
rastignit spre mantuirea sufletelor noastre”®"*.
Aceasta virtute universala a Crucii devine actuala pentru fiecare prin
pocainfS: intoarcere §i rastumare a viefuirii sale de la modul de existenfa
(tropos) al patimii la modul de existenfa (tropos) al virtufii*^. A§a cum
intr-un cere, centrul e punctul plecand de la care i§i schimba direcfia
raza, tot a?a in Postul Mare Crucea venerata solemn in mijlocul sau
evidenfiaza in primul rand aceasta realitate fundamentala a Economiei §i
dimensiunea pascala a pocainfei, iar in al doilea rand, proiecteaza aceasta
rastumare pe un plan pur cronologic, impartind Postul Mare in doua.
La Marea Biserica din Constantinopol, Duminica Injumatatirii Postu
lui era prilejul ultimului apel adresat catehumenilor sa se inscrie pentm
Botezul din Sambata Mare. Dupa aceasta data, angajarea in pregatirea
directa in vederea inifierii creatine nu mai era posibiia. lata textul acestei
proclamafii:
„Indemn iubirea voastra, frafi iubiti ai lui Hristos, §tiind ca invierea lui
Hristos e aproape, daca avefi pe cineva care trebuie sa se apropie de
Sfantul Botez, sa-1 aducefi incepand de maine la sfanta noastra Biserica,
pentm ca sa primeasca pecetea lui Hristos, sa fie pus deoparte §i catehizat. Cei ce vefi veni dupa aceasta saptamana, sa §titi bine ca, afara
de 0 nevoie vadita, fara cercetare nu vom ingadui admiterea lor”*^.
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Primul apel fusese deja facut dupa Evanghelia Duminicii a Il-a din
Postul Mare*’, acesta fiind ultimul. Lunea urmatoare catehumenii primeau a^a-numita signatio^^ fiind, a§adar, privifi incepand de acum drept
photizomenoi, „cei ce se pregatesc de luminare”. A§a cum s-a menfionat
mai sus, acesta e motivul pentru care incepand din Saptamana a IV-a la
ectenia catehumenilor se adauga cererea pentru cei „ce se pregatesc de
luminare”*^. La Messina, mijlocul Postului Mare era marcat de o schimbare in idiomelele Utreniei, cele ale partii a doua indemnand la priveghere
eshatologica in felul „slujbei Mirelui” in primele trei zile ale Saptamanii
Mari®°.
Aceste detalii liturgice care, cel pufin in ce prive§te ectenia „celor ce
se pregatesc de luminare”, au fost conservate de typikon, in timp ce botezurile adulfilor au disparut aproape cu totul, au fost transpuse asupra
condiiiilor „celui de-al doilea Botez”, aplicandu-se acum pregatirii duhovnice§ti a Saptamanii Patimilor. A§a cum explica Sfantul Maxim cu
privire la Liturghia euharistica, toti credincio§ii trebuie in fond sa se recunoasca catehumeni®’. in timpul prime! perioade a postului ei s-au ostenit cu ravna in vederea curatiei, desigur grajie §i invafaturii dogmatice a
Duminicilor Ortodoxiei §i a Sfantului Grigorie Palama, dar scopul parea
inca departe; in timp ce, incepand din Saptamana a IV-a, asceza §i cura|irea
apar nemijlocit orientate spre pregatirea in vederea iniiierii. Praznuirea
Crucii §i apari^ia acestor catorva detalii baptismale antreneaza, a§adar, o
schimbare in ambian^a spirituala a Triodului: dintr-o perioadS asceticS §i
catehetica definita de ucenicia postului §i a cain^ei (temele idiomelelor)
§;i a celor dintai „inceputuri ale cuvintelor lui Dumnezeu” {Evr 5, 12)
(cele doua duminici dogmatice), se trece la o perioada tot asceticS §i
catehetica, dar mai mistagogica. Asceza §i virtufile sunt de acum mai
intim legate de „via(a in Hristos” §i de pregatirea venirii Mirelui. ince
pand din Saptamana a IV-a, credincio§ii sunt sus|inu|i §i ajutafi de Crucea pe care o venereaza §i care define§te ostenelile lor drept o „rastignire
duhovniceasca” care preceda §i anunfa mai direct Saptamana Mare.
„Trecand in alergare [diippeuontes] de mijlocul stadionului celor 40 de
zile ale postului, veniti suflete§te [diathesei] cu Hristos sa mergem impreuna cu El spre dumnezeiasca Fatima, ca rastignindu-ne impreuna
cu Dansul [systaurothentes auto], sa ne facem parta§i invierii Lui”^’.
Acest tropar rezuma perfect diferitele puncte de vedere potrivit carora
poate fi privita injumataiirea postului: dand credincio§ilor ocazia de a-§i
manifesta „dispozi|ia” sufleteasca fa(a de Hristos, venerarea Crucii le
ingaduie sa se uneasca deja intentional {kata gnome) cu Fatima Sa prin
asceza, pentru ca, in timpul Fostului Mare, aceasta participare sa nu mai
fie doar intenfionald sau „ morald ”, ci reala §i „mistericd
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III.4.C

Crucea cosmologica

Transferul venerarii Crucii din Vinerea Mare in Duminica a Ill-a din
Postul Mare n-are drept functie doar punctarea parcursului ascetic cu o
anticipare a Patimii, coincidenfa sa cu mijlocul Postului Mare evidentiind deopotriva un fel de polarizare a temei Crucii: aceasta din urma e in
acela§i timp instrumentul jertfei lui Hristos §i semnul inielepciunii Sale
suverane in Economie, incepand de la creatia lumii.
Crucea e venerata in mijlocul Postului Mare — adica prin analogie in
centrul timpului — pentru ca a fost sadita in centrul lumii: in punctul in
care, ca intr-un cere, extensiunea totala a virtualitajilor spafiului i§i gase§te obar§ia §i sinteza. Se §tie ca, pentru iudei, lerusalimul era considerat
centrul lumii, ora§ul sfant, in eentrul caruia era templul in care sala§luia
prezenta slavei lui Dumnezeu®^. Aceasta tradijie s-a menjinut in cre§tinism, dar a dobandit acum un sens legat de rascumparare. In centrul
bisericii Sfantului Mormant din lerusalim se gase§te un omphalos [buric],
socotit locul exact in care a fost sadita Crucea §i centrul lumii:
„In mijlocul lemsalimului, in locul unde a fost implantata Crucea Domnului, in care, dupa moartea Sa, S-a inters la viaja, se inalja o coloana,
care nu lasa nici o umbra in momentul solstitiului de vara. De unde se
deduce ca aid este centrul pamantului §i ca intr-un sens istoric s-a zis:
«Dumnezeul nostru, mai inainte de veci mantuire a lucrat in mijlocul
pamantului» [Ps 73, 12]”^'’.
Venerarea Crucii din Vinerea Mare avea, a§adar, loc virtual in mijlocul
lumii, iar in oficiul bizantin actual, in care e transpusa a 5-a Evanghelie a
Patimii, Crucea e adusa in procesiune pana in mijlocul bisericif^. Biserica materiala fiind un microcosmos®®, simbolismul se pastreaza, a§adar,
in timpul Saptamanii Mari, fiind insa considerabil sporit cu ocazia mutarii
ritului venerarii de la Injumatatirea Postului. Timpul §i spatiul apar atunci
limpede ordonate de semnul Crucii.
J n miezul zilei §i In mijlocul pamantului rastignindu-Te de bunavoie,
ai smuls. Indurate, marginile lumii din mijlocul gatlejului balaurului.
Pentru aceasta, inchinandu-ne ei in mijlocul saptamanii din mijlocul
dumnezeiescului post, slavim cinstita Cruce a Ta, strigand: Pe Domnul
laudaji-L §i-L preainalja|i intru to|i vecii!”®’.
Crucea sadita in mijlocul pamantului se regase?te, a§adar, in mijlocul
Postului Mare pentru a pregati Patima care a avut loc §i ea, la ceasul al
6-lea, adica in mijlocul zilei®*; dar ?i pentru a aduce aminte credincio§ilor
adunaji sa o venereze ca Hristos S-a rastignit de bunavoie in centrul lumii
pentru a-i reuni pe cei impra?tiaji de p&cat, in unitatea Trupului Sau
divino-uman:
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„in mijlocul pamantului ai rabdat Cruce §i Patima, indurate, tuturor
nepatimire §i rascumparare daruind. Pentm aceasta astazi, la injumatalirea postului, toti o punem inainte spre inchinaciune §i cu bucurie o
sarutam, ca sa ne invrednicim toti a vedea Patimile Tale §i invierea
cea de viata purtatoare, luminati fiind cu dumnezeie§tile virtufi, Cuvinte al lui Dumnezeu, Unule Mult-milostive”^®.
Pentru Sfantul Atanasie, jertfa lui Hristos pe Cruce a fost deosebit de
potrivita, caci este singurul fel de moarte in care mainile se intind ca
pentru a aduna ceva'°°.
„Tintuind de Cruce zapisul pacatului, pricina de razboi neincetat al
firii impotriva ei inse§i — adauga Sfantul Maxim — §i adunand cele
departate §i cele apropiate, adica pe cei ce sunt fara Lege §i pe cei ce
sunt strain! Legii, «a surpat zidul cel despaititor [...] facand pace §i
impacandu-ne» [Efl, 14] in el cu Tatal”'”'.
intinzandu-§i mainile pe Cruce, Hristos a adunat, a§adar, popoarele
desparfite, iudeii §i paganii, care erau semnul caderii umanita]:ii sub
domnia dualitatii §i multiplicitafii, pentru a le aduce spre cunoa§terea lui
Dumnezeu, adica la unitatea centrului exprimata de unirea oamenilor in
aceea§i credinta ?i aceea§i lauda'®^:
„Mantuire ai lucrat in mijlocul pamantului, Hristoase Dumnezeule, pe
Cruce Ti-ai intins preacuratele Tale mani adunand toate neamurile care
striga: Doamne, slava Tie!’,1 0 3
Aceasta adunare a oamenilor evidenfiaza §i restaurarea cosmosului
dislocat de cadere §i care-§i regase§te de acum adevaratul sau centru in
Crucea cu patru dimensiuni, iradiind prin ea cu stralucirea invierii'®"'.
Fiindca insa§i forma Crucii reveleaza faptul ca Hristos, Mielul injunghiat,
e §i Cuvantul creator §i Centrul tuturor lumilor, fara de Care toate lucrurile ar cadea in neant. A§a cum scrie Sfantul Grigorie al Nyssei:
„De la Cruce, a carei forma se imparte in patru, dandu-ne sa socotim,
plecand dinspre centru spre care converge totul, patru prelungiri, invafam ca Cel ce a fost intins pe ea in clipa plinirii planului dumnezeiesc
prin moartea Sa e Cel ce une§te strans ?i armonizeaza eu Sine universul
aducand prin persoana Sa la un singur acord §i la o singura armonie
feluritele firi ale fapturilor”,1 0 5
Ca ?i toate celelalte fapte ale lui Hristos, forma Crucii e, a§adar, o
revelare a Marii Taine, a scopului §i felului tuturor lucrurilor in Hristos,
cunoscut de Dumnezeu din veci'°®. InsS^i ordonarea spafiului geometric
era in fond semnul Providenfei Logosului Pantocrator in ajteptarea arStarii
vazute a principiului sSu:
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El Insu§i Cuvantul lui Dumnezeu Cel Atotputemic, Care Se mtinde
nevSzut la toata zidirea, sus|inand lungimea, largimea, inaljimea §i
adancimea ei — cSci prin Cuvantul lui Dumnezeu se guvemeazS uni
versal —, Fiul lui Dumnezeu intipdrit deja in forma Crucii in univers,
a fost rastignit (in cele patru dimensiuni ale sale): caci facandu-Se vazut, a trebuie sa-$i arate intiparirea Sa in forma de cruce in univers, ca
s3 reveleze prin postura Sa vazuta (de rastignit) lucrarea Sa nevazuta,
§i anume c5 El este Cel ce lumineaza «inal(imea», adica cele ce sunt in
ceruri, El este Cel ce (ine «adancul», adica cele ce sunt in cele mai de
jos ale pamantului, El este Cel ce intinde «lungimea» de la rasarit §i
pana la apus, §i tot El este Cel ce indreapta ca un pilot «largimea» de
la miazazi §i miazanoapte, chemand din toate par(ile pe cei risipifi la
cuno§tin(a Tatalui”'®^.
Jertfa Crucii e punctul culminant al Economiei, reveland faptul ca in
crea(ia lumii §i in rascumpSrarea ei nu exista decat un singur plan divin
?i, inca de la trecerea ini(iala de la nefiin|a la fiin(a, universul a fost randuit dupa un plan cruciform'”*. „Nimic din aceasta lume nu poate exista,
nici forma un tot tara acest semn”, spunea Sfantul lustin Martirul §i Filozoful'””. inai(andu-Se astfel intre cer ?i pamant §i intinzandu-§i mainile
pe Cruce, Hristos nu 1-a rascumparat numai pe Adam, ci a circumscris §i
toate dimensiunile spatiului, aratand ca este in acela§i timp Centrul §i
Axa tuturor lucrurilor' ” ?i ca in El umanitatea restaurata §i adunata e
chemata sa se inalfe spre Dumnezeu.
„Pentru milostivirea indurarilor urcandu-Te pe Cruce, Hristoase, m-ai
tras din adancurile patimilor ?i m-ai inaifat la cele cere^ti”’".
„Intinzandu-Ti, Hristoase, palmele pe Cruce, ai chemat toate neamurile
cele departate de Tine aproape de stapanirea Ta”"^.
Realizarea mantuirii poate fi privita simbolic drept combinarea a doua
mijcari de concentrare §i ascensiune. Crucea realizeaza unitatea celor
patru direc(ii ale spafiului cu cele doua dimensiuni ale lui, dar se §i inalta
?i vertical ca sa se realizeze recapitularea cosmosului in Hristos prin cea
de-a treia dimensiune"*, ca a§a sa se deschida oamenilor calea urcu§ului
duhovnicesc""'.
Impletirea acestor doua mi§cari §i semnifica(ia lor apar limpede in ziua
praznicului Inal(arii Sfintei Cruci (14 septembrie). Savar§ind in biserica
procesiunea Crucii, preotul, ajungand in fata u§ilor imparate§ti, inalta
Crucea mai intai spre rasarit apoi spre fiecare din cele trei puncte cardinale §i se inchina lent pana la pamant in timp ce corul canta „Doamne
miluie?te” de 100 de ori. Dupa ce a circumscris astfel spa(iul prin mi§carea verticaia a Crucii, preotul revine spre rasarit purcezand pentru a
cincea oara la aceasta inai(are §i revenind in centru. Prin cain(a sa
344

(„Doamne miluie§te”) ?i smerenia sa (metania mare) in fa^a Crucii"^,
cre?tinul poate fi, a§adar, inalfat de Hristos Cel rastignit de la pamant la
cer"®. Circumscriind spa^iul prin Cruce, el va putea gasi calea centrului
§i a celei de-a „cincea dimensiuni”, de la care plecand, se va inal^a „vertical” spre Dumnezeu.
„Cel ce Ti-ai intins pe cruce mainile, adunand cele patru margin! ale
lumii; Cel prin care am. aflat intrare la Tatal, Fiule al lui Dumnezeu, pe
Tine toti Te slavim!’5117
Totu§i, dupa chipul rela^iei inversate care-L face pe Dumnezeu sS se
faca om ca omul sa se faca (prin har) dumnezeu, sensul acestei duble
mi§cari e §i el inversat la cre§tini"*. In timp ce Hristos S-a „mai(at” ca sa
„adune” oamenii in imitate, credinciosul trebuie sa-§i gaseascS mai intai
unitatea pentru a se putea inalfa: trebuie sS scape de multiplicitatea ce
caracterizeaza aservirea sa patimilor prin asceza §i rastignirea duhovniceascS in timpul Postului Mare, spre a putea urea pe Cruce impreuna cu
Hristos, pentru a cobori la iad impreuna cu El, a invia cu El §i a urea duhovnice§te impreuna cu El la cer. De aceea, e potrivit ca in timpul Pos
tului Mare cateheza duhovniceasca sa accentueze semnificatia Crucii, de
centru §i adunare a risipirii, mai degraba decat aspectul de inalfare care-§i
va gasi, la randul sau, ample dezvoltari intr-un praznic cum este cel al
Inal(arii Domnului.
„Pe Cruce Ti-ai intins, Hristoase, preacuratele Tale maini, adunand
marginile [lumii]. Pentru aceasta strig Jie: Mintea mea cea risipitd
adun-o, fiind trasa de pofta ca o roaba, §i pSrta^ Patimilor Tale ma arata,
cura]indu-ma cu totul prin inffanare!”"®.
De§i acest tropar nu [ine de prSznuirea Crucii, el explica bine intreaga
ei semnifica]ie duhovniceasca in Postul Mare. Prezen[a Crucii in mijlocul celor 40 de zile ale Paresimilor evoca adunarea tuturor lucrurilor in
Hristos ca in centrul lor §i arata ca in actualizarea ascetica a Patimilor
simbolismul centrului e transpus duhovnice?te. Isihia, concentrarea gandurilor ?i staplnirea de sine ce favorizeaza rugaciunea §i urcu?ul spre
Dumnezeu nu pot fi dobandite decat gra[ie ostenelilor ascetice, nefiind
decat consecin[a impacarii universale realizate de Cruce. Anticipand astfel
„inten]ional” Crucea, actualizam in noi inline planul (skopos) divin pe
care-1 manifesta insa?i forma ei, astfel ca adunarea puterilor sufletului e o
consecin(a §i o imagine a adunarii cosmice realizate de Cruce.
„Scopul Providenlei dumnezeie§ti e sa-i uneasca prin dreapta credinja ?i
dragoste duhovniceasca pe cei pe care i-a dezbinat rautatea in tot felul.
Caci pentru aceasta a patimit Mantuitorul «ca pe copiii lui Dumnezeu
cei impra?tia]:i sa-i adune intr-una» [In 11, 52]. Prin urmare, cel ce nu
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rabda lucrurile suparatoare, nu sufera pe cele mtristatoare §i nu le
mdura pe cele dureroase, acela umbla in afara iubirii dumnezeie^ti §i a
scopului Providentei’'>120

Rastignirea duhovniceasca
§i cele doua aspecte ale „vietii in Hristos” ca temei
al distinctiei intre Postul Mare Saptamana Mare

lll.4.d

Aceasta aratare slavita a Cracii in centrul Postului Mare ingaduie a§adar
definirea limpede a fundamentului hristologic al virtutilor chemate sa fie
practicate in timpul celor 40 de zile. Viata cre§tinului consta inainte de
toate din „a-§i lua crucea sa in toate zilele” pentru a urma lui Hristos*^^,
sau chiar de „a urea pe Crucea lui lisus” , de-a fi rastignit impreuna cu
El, pentru a putea invia impreuna cu El*^^.
„Trebuie sa te rastigne§ti cu Cel Rastignit, sa patime§ti cu Cel ce a
patimit, ca sa fii slavit cu Cel ce e intru slava”'^'*.
Din acest motiv monahul e numit „purtator de cruce” {staurophorosf^^,
caci toata viata sa, toate gesturile, gandurile sale sunt marcate de semnul
Crucii. In ritul siriac, de exemplu, monahul prime§te tunderea intinzandu-§i mainile in semnul crucii, pentru a sublinia prin acest gest initierea sa in viata lui Hristos §i in rastignirea neincetata^^®. Urcand pe Cruce,
imbracand Crucea, cre§tinul se inalta mai presus de pamant §i de grijile
lui*"^'. Ajunge asemenea lui Hristos: mort pentru lume'^*, §i de fiecare data
cand va reproduce asupra lui insu^i semnul comuniunii sale cu Patima
Sa, va afirma prin aceasta „omorarea desavar§ita a tuturor poftelor simturiior”i29 Qypg
Sfantul Grigorie al Nyssei:
„a ne intoarce spre Cruce inseamna a ne face intreaga via|a moarta
pentm lume §i rastignita, ca ea sa nu poata fi ranita de nici un pacat”'^°.
Cmcea a devenit, a§adar, simbolul „faptuirii” (praktike) §i al participarii
voluntare a cre§tinului la Patima lui Hristos. Sfantul Maxim merge pana
acolo incat generalizeaza semnificafia ei la ansamblul cosmosului, al
carui stapan redevine omul in lupta impotriva patimilor:
„Toate cele vazute [fenomenale] se cer dupa cruce, adica dupa deprinderea de a stavili afec|:iunea faja de ele a celor ce sunt du§i prin simturi
spre ele”'^'.
Crucea lui Hristos a facut sa infloreasca infranarea desfiintand neinfranarea lui Adam §i facand sa curga izvorul noului rai, adica virtutile
faptuirii'^^: caci grafiei Patimii deja savar§ite ne putem curafi in timpul
postului 133
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„Prin lemn ai stins, Stapane, vapaia neascultarii pe Cruce inaltandu-Te,
§i ai omorat pe vrajma^ul fiind omorat de bunavoie. Omoara, rogu-Te,
voile trupului meu §i inviaza ticaloasa mea inima cu postal cel ucigator
de patimi, curafindu-ma de toata intinarea, ca un Milostiv!”'^''.
Infranarea §i indeosebi postal sant, a§adar, instramentele esentiale ale
acestei rastigniri dahovnice§ti.
„Rastigninda-ne impreana ca Cel ce S-a rastignit pentra noi, sa ne omoram toate madalarele trapalai ca postari, ca ragaciani §i ca cereri”'^^.
„Cracea Domnalai este infranarea de la toata desfatarea §i lege de
postire celor ce se inchina ei fara incetare. Caci cei ce privesc neincetat
la Cel ce S-a pironit pe ea, i§i rastignesc trapal impreana ca patimile §i
ca poftele [Ga 5, 24], Pentra aceasta sa ne sargaim sa ne facem §i noi
carati prin post; ca sa ne anim ca Cel ce S-a anit ca noi ca iabire de
oameni prin Patima ?i a impartit firii noastre din a Sa nepatimire ca
Cel ce are mare mila”'^®.
Dapa cam s-a sabliniat deja, la aceasta rastignire contribaie na namai
postal saa exercifiile trape§ti, ci toate virtatile Triodalai: „Orice virtate e
0 crace”, asigara Sfantal Isaac Siral’^^.
„Pirone?te trapal mea ca frica Ta, Hristoase, Cel ce ai pironit pe crace
pacatal lai Adam; dezleaga legatara raatatilor mele; frange sagetile vicleanalai ca salifa Ta, Stapane, §i ma izbave^te de vatamarea lai!”'^*.
Rastignirea dahovniceasca prive§te intreaga viata dahovniceasca de la
incepatal §i pana la capatal ei, caci §i dapa ce am imbracat in chip desavar§it cracea mortificarii poftelor trape§ti, am realizat doar dimensianea
orizontala a Cracii lai Hristos. Aceasta trebaie completata ca dimensianea
ei verticala: rastignirea mintii in ragaciane, arca§al spre Damnezea in
contemplafie §i lapta impotriva oricarai gand strain, care na poate avea
limita.
„Lacrarea Cracii e indoita din pricina firii noastre indoite, alcataita
din doaa parti. Una sta in a rabda necazarile cracii prin lacrarea partii
irascibile a safletalai, ce se name§te faptaire [praxis]. A doaa sta in
lacrarea sabfire a minfii [nous] §i indeletnicirea ca cele damnezeie^ti,
precam §i in ragacianea staraitoare §i in cele armatoare, faptaita prin
partea poftitoare §i care se name§te vedere [theoria] ..
§i Sfantal Isaac continaa avertizand pe cei ce ar voi sa se dedice celai
de-al doilea aspect al rastignirii dahovnice§ti inainte de a-1 fi incheiat pe
cel dintai; ace§tia risca sa fie pedepsiti ca crazime de mania lai Damnezea,
ca anii ce na §i-aa stapanit mai intai simtarile. De aceea, Triodal se margine§te la „Cracea orizontala” la rastignirea poftelor trape§ti prin renan347

|are, post lacrimi etc., care sunt de altfel deja tot atatea participari autentice la Patima lui Hristos, astfel ca in timpul postului, prin suferinfele de
bunavoie ale ascezei §i prin lupta in inver^unata impotriva placerii, cre§tinii sa completeze in trupul lor „lipsurile necazurilor lui Hristos” {Col
1, 24). „Martirul con^tiinlei” ?i al lacrimilor nu-§i varsa sangele, dar cu
toate acestea participa la Patima, inainte chiar ca aceasta sa fie actualizata
liturgic. Astfel, intreg Postal Mare e in definitiv o transpunere a cuvintelor
arzatoare pe care Sfantul Ignatie al Antiohiei le scria romanilor ce doreau
sa-1 scape de moartea in circ:
na^terea mea mi se apropie. Ierta|i-ma ffaiilor! Sa nu ma impiedica|i sa traiesc, sa nu voi^i sa mor! Nu-1 dafi lumii pe cel ce voie§te sa
fie al lui Dumnezeu, nici nu-1 amagiti cu materia! Lasati-ma sa primesc
lumina curata! Ajungand acolo, voi fi om! Ingaduiti-mi sa fiu imitator
al Patimilor Dumnezeului meu [...]. Dragostea mea a fost rastignita
[ho eros mou estaurotetai] §i nu este in mine foe care sa iubeasca ma
teria, ci «apa vie», care graie§te in mine §i-mi spune dinauntrul meu:
«Vino la Tatal!»”’^°.

Praznuirea Crucii ne permite sa caracterizam intregul Post Mare ca un
timp randuit in vederea rastignirii duhovnice§ti, §i ne ingaduie sa spunem
ca fiecare din virtufile practicate aici ca pregatire in vederea celebrarii
Patimii e in fapt deja o participare voluntara §i reala, chiar daca parfiala,
la jertfa Crucii. Postul Mare §i Saptamana Mare nu trebuie, a§adar, privite
doar in succesiunea lor, ci §i oarecum sincronic, ca doua aspecte distincte
ale aceleia^i realitafi permanente: una ascetica §i voluntara, alta dramatica
§i sacramentala.
In Postul Mare, ca §i in Saptamana Patimilor, scopul ramane acela§i:
inilierea credinciosului in „Taina” viejii in Hristos, pentru ca, prin comuniunea cu umanitatea Sa, sS ajunga indumnezeit in mod real prin harul
dumnezeirii Lui. Aceasta dubla modalitate a mistagogiei creatine a fost
pe drept cuvant subliniatS de Sfantul Maxim Marturisitorul printr-o comparajie ftcuta intre ispitirea lui Hristos in pustie ?i Patima Sa:
„DupS ce Domnul a dezbrScat cSpeteniile ?i stSpanirile la prima experienfa a ispitirilor in pustie, tamaduind latura de pldcere a trasaturii
patimitoare a intregii firi, El le-a dezbracat din nou in vremea mor^ii,
eliminand de asemenea latura de durere din trasatura patimitoare a firii.
Astfel, a luat asupra Sa ca un vinovat isprava noastra din iubire de
oameni, sau mai bine zis ne-a scris in socoteala noastra, ca un bun,
gloria ispravilor Sale. Cad, asemenea noua, luand fara de pacat trasa
tura patimitoare a firii, prin care obi§nuie§te sa lucreze ale sale toata
puterea rea §i stricadoasa, le-a dezbracat in timpul morjii aceleia, in348

trucat au venit ?i asupra Lui pentru iscodire.
a§a a biruit asupra lor
§i le-a fintuit pe cruce m vremea ie§irii sufletului ca pe uncle ce n-au
aflat nimic propriu in trasatura patimitoare a Lui.
In timpul Postului Mare, credincio§ii sunt chemati sS urmeze pe Hristos
in pustie pentru a triumfa asemenea Lui asupra „ispitei plScerii”, prin
asceza liber consimtita §i modul de existen|a al cainiei (tropos metanoias).
Odata aceasta victorie potential ca§tigata, ei vor putea fi introdu§i in cea
de-a doua faza a identificarii lor cu Hristos, pentru a triumfa impreunS cu
El asupra „ispitei durerii”, gasindu-se, a§adar, in ziua Pa§telui, in starea
de nepatimire pe care Hristos a venit sa o restaureze in propriul Sau trup,
pentru a indumnezei firea omeneasca asumata §i a o elibera de „frica
mortii”, careia ii era aservita din pricina placerii''*^.
Triodul ataca, a§adar, inse§i radacinile patimilor: placerea, care a fost
cauza ini^iala a caderii, §i durerea, care a fost, impreuna cu moartea, consecinta ei. §i chiar daca acestea doua pot fi deosebite, terapia lor putand fi
pusa in legatura cu asceza Postului Mare, pe de o parte, §i cu mistagogia
Saptamanii Mari, pe de alta parte, trebuie subliniat ca atat una, cat §i cealalta sunt indisociabil legate de via^a in Hristos §i de rSstignirea duhovniceasca. Crucea Saptamanii a Ill-a poate fi atunci privita drept acel aspect
din unica jertfa a Crucii care tamaduie§te placerea, iar Crucea Vinerii Mari
drept aspectul care izgone§te durerea §i inifiaza in bucuria pascala.

349

III.5

lll.s.a

Partea a doua a Postului Mare

Duminicile Sfintilor
loan Scararul
s
§i Maria Egipteanca

Dupa ce in primele doua duminici au fost intarifi in credinta ortodoxa
?i in Saptamana a IV-a au venerat Crucea, candida^ii la cel de-al „doilea
Botez” i§i vor continua parcursul pana in Saptamana a Vl-a, punctandu-1
cu doua duminici consacrate unor modele vii ale vie{ii duhovnice§ti.
Aceste doua praznice sunt apropiate atat in ce prive§te originea, cat §i
funciia §i tema lor, astfel ca pot fi privite impreuna.
Praznuirea Sfintei Maria Egipteanca a aparut inaintea celei a Sfantului
loan Scararul, fiind indicata de unele manuscrise ale Triodului incepand
din secolul XI, chiar daca atunci aceasta instituire era departe de a fi fost
generala: numeroase documente continua sa prescrie pentru aceasta
duminici doar comemorarea bogatului nemilostiv §i a saracului Lazar
din vechiul sistem al lecturilor de la lerusalim, care supraviefuie§;te de
altfel pana astizi in canonul Utreniei Duminicii a V-a'.
Priznuirea Sfantului loan Scararul nu incepe sa fie atestata in manu
scrise decat in secolul XIII, pentru a se regasi aproape in toate documentele secolului XV^. Anterior, Duminica a IV-a era rezervata comemorarii
parabolei samarineanului celui bun, al carei canon s-a pastrat la Utrenia
duminicii pana in zilele noastre^. Instituirea tarzie §i extrem de rapida a
acestei praznuiri a rezultat probabil din dorinta de a completa in mod
armonios structura Triodului. Daca primele doua duminici se distingeau ca
0 perioada „dogmatica”, transferarea praznicelor Sfinfilor loan Scararul
§i Maria Egipteanca a permis definirea unei a doua perioade, „ascetice”,
in ciclul duminicilor din Postul Mare. Prin urmare, aceastS praznuire
locals a Duminicii a V-a s-a generalizat pentru a da ciclului un echilibm
ce nu va mai fi modificat dupa secolul XV, fiind definitiv sancfionat de
edifia tiparita a Triodului. In definitiv, se poate spune cS sursa acestui
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ciclu al duminicilor Postului Mare §i cel care a calauzit evolutia lor a
fost, prin vechimea §i caracterul sau panortodox, praznicul Ortodoxiei.
Sfantul loan Scararul e praznuit in mod normal pe 30 martie, iar Sfanta
Maria Egipteanca pe 1 aprilie. Faptul ca aceste doua praznice cadeau intotdeauna in timpul Triodului facea ca ele sa nu fie solemnizate, in ciuda
importanfei acestor sfinfi in evlavia bizantina: trei stihiri la Vecemie §i
un canon la Utrenie, nimic mai mult. Prin urmare, transferul lor in ciclul
liturgic mobil a permis o mai mare stralucire acordata acestor doi sfinfi §i
o afirmare mai explicita a legaturii lor cu Postal Mare. Spre deosebire de
alte praznice fixe transferate, acestea au trecut aproape neschimbate din
ciclul Mineielor in cel a Triodului. Cele trei stihiri de la „Doamne, strigat-am” de la Vecemiile Duminicilor a IV-a §i a V-a, precum §i sedealna
de la oda a 3-a a canonului sunt identice cu cele din 30 martie §i 1 aprilie.
Numai canoanele sunt diferite atat pentru Sfantul loan Scararul, cat §i
pentru Sfanta Maria Egipteanca. Totu§i, unele manuscrise ale Mineielor
indica pentru 30 martie canonul lui Ignatie din Duminica a IV-a a Postu
lui Mare, astfel ca atunci oficiul e riguros identic'*. In vechile traduceri
slave anterioare reformei patriarhului Nifon, care a provocat in Rusia
schisma „vechilor credincio§i”, slujbele Sfmfilor loan Scararul ?i Maria
Egipteanca nici macar nu se gaseau in Triod, unde se semnala numai ca
trebuie luate din Mineie^.
Praznicele celor doi sfm|i nu ocupa, a§adar, decat un loc relativ limitat
in oficiile Duminicilor a IV-a §i a V-a: pana la canon, randuiala este cea
a tuturor duminicilor Triodului cu sedealna Octoihului §i idiomelele Tri
odului; dupa care se canta trei canoane: unul al Invierii cu 6 tropare, unul
al Triodului, mai vechi®, cu 4 tropare despre parabolele biblice dezvoltate
in cursul saptamanii urmatoare, §i unul al Sfantului tot cu 3 tropare). La
Laude nu se canta nici o stihira a Triodului (cu exceptia idiomelei de la
„Slava”, doxastikon), ci numai opt stihiri din Octoih, fapt nemaiintalnit de
la Duminica Vame§ului §i Fariseului ?i care evidentiaza bine caracterul
secundar al acestor praznuiri fata de cele pe care le-am studiat pana aid.
Sobrietatea acestor doua praznuiri de la sfar§itul Postului Mare ingaduie
sublinierea mai putemica a temelor duhovnice§ti ale samarineanului cel
bun §i bogatului nemilostiv, creand prin aceasta o mai mica ruptura
tematica intre zilele saptamanii §i duminici decat in prima parte a Postului
Mare. Atentia §i efortul duhovnicesc vor putea, a§adar, sa ramana incordate pana la capat, chiar §i in timpul zilelor de odihna.
Sfantul loan Scararul
A§a cum s-a subliniat deja, lectura Scdrif e cea mai importanta dintre
lecturile patristice din timpul Postului Mare §i calauza discemamantului
351

ce trebuie sa mso^easca faptuirea tuturor virtu^ilor. Acest tratat plin de
?tiinfa §i fineje nu putea fi redactat decat de cineva care facuse el msu§i
experienta a ceea ce scria. Astfel, prin aceasta praznuire s-a socotit s-a
eviden^iat faptul ca Sfantul loan Scararul realizeaza el insu§i parcursul
acestei scari, fiind, prin urmare, el msu§i Scara §i modelul viu al §tiintei
duhovnice§ti:
„Intarind ca ni§te trepte virtutile, spre cer te-ai suit, cu adevarat luminand prin dreapta-credinta din adancul cel nemasurat al privirii la cele
de sus, biruind toate pandirile demonilor, §i paze§ti pe oameni, loane,
scara virtufilor; §i acum te rogi sa se mantuiasca robii tai”*.
Scara veste§te urcu§ul la Dumnezeu al autorului ei^, laudat in acela^i
timp drept „raiul virtutilor” '®, „legiuitorul ascezei”” §i „faptuitorul”
{praktikosf^ prin excelenta. Sfantul loan Scararul reprezinta intr-adevar
icoana infranarii §i a ascezei'^, de aceea lauda sa e prilejul rememorarii
temeiurilor ascetice. Sfantul loan §i-a luat crucea sa''^ pentru a urma
Evangheliei in toata rigoarea’^ retragandu-se din lume pentru a-§i stapani
placerile trupului §i a zbura spre Dumnezeu prin rugaciune:
„Departatu-te-ai de desfatarea lumeasca, cuvioase, ca de ceva vatamator §i, ve§tejindu-ti trupul cu mancarea, ai innoit taria sufleteasca §i ai
ca§tigat marire cereasca, vrednicule de lauda. Pentru aceasta nu inceta
rugandu-te pentru noi, loane”>16
Luptand „dupa legile” ascezei'^, el §i-a mistuit placerile §i patimile^*
dobandind cura^ia §i odihna fara de sfar§it a nepatimirii'^. Prin puterea
Duhului Sfant s-a facut stapan peste trupul sau^° §i a inecat pe demon! in
lacrimile sale^’, ajungand pe aripile rugaciunii^^, pana la lumina duhovniceasca a contemplatiei^^, ca apoi „sa lumineze lumea” prin invatatura
sa^"* §i sa-§i „hraneasca” ucenicii cu „roadele infranarii”^^. Experienfa sa
duhovniceasca 1-a facut in stare nu numai sa-i indrume pe ceilalfi pe
calea ascezei, dar §i sa indeparteze orice erezie cu „toiagul dogmelor”^®.
Reunind, a§adar, toate virtutile in viafa sa exemplara ce se poate deduce
din lectura Scarii sale^^, Sfantul loan Scararul apare drept modelul monahului §i al §tiinfei duhovnice§ti in care suntem inifiafi in timpul Postului
Mare de cateheza imnologica, de regulile postului §i typikon-vl slujbelor.
Venerandu-1, contemplam monahul desavar^it, a§a cum ar trebui sa devina
fiecare, daca ar realiza a§a cum se cuvine invafamintele Triodului. Chiar
§i numai evocarea virtufilor sale e un prilej de praznuire §i de bucurie
pentru tofi credincio§ii deveniti monahi in timpul Postului Mare.
„Astazi este zi de sarbatoare, care cheama toate adunarile isiha^tilor la
danfuire duhovniceasca, la masa §i mancare de viata nestricacioasa”^*.
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Sfanta Maria Egipteanca
Sfanta Maria Egipteanca n-a avut probabil chiar via|a pe care i-o atribuie Sfantul patriarh Sofronie m faimoasa sa biografie^^. Potrivit studiilor
recente facute pe aceasta tema, aceasta ar fi mai degraba o amplificare
legendara in scopuri didactice a viefii unei Sfinte Maria Egipteanca din
Palestina, despre care vorbesc Viata Sfintei Teoctista din Lesbos, doua
istorii ale lui Pavel din Monemvasia §i o istorie „folositoare de suflet”
anonima^®, Potrivit Vie^ii Sfintei Teoctista, confirmate de Chiril din Skythopolis in Viap Sfantului Chiriac scrisa de acesta^', aceasta Marie a
viefuit in Palestina, unde mormantul ei era cunoscut §i venerat. Ea a fost
cantSreaia la biserica Anastasis din lerusalim §i a ales sa fuga singura
in pustie din cauza „scandalurilor” pe care le-a prilejuit frumuse|ea ei.
loannis §i Panamon au intalnit-o in desert aproape in acelea^i imprejur&ri
in care o intalne§te Zosima pe Maria Egipteanca in Via^a patriarhului
Sofronie. Ea le-a povestit plecarea sa in pustie, viafa sa de asceza infrico§atoare (timp de 18 ani, nu 40), rugandu-i sa treaca din nou pe la ea la
intoarcerea din vizita pe care ace§tia o faceau aw ei Chiriac. Cand ace§tia
au revenit la grota sfintei anahorete, au gasit-o moarta §i au ingropat-o ca
pe Maria Egipteanca.
Vedem, a§adar, ca, afara de cateva trasaturi legendare, de altminteri
justificate duhovnice§te, istoria Sfintei Maria Egipteanca ramane in esen^a
identica cu cea a Mariei Palestinianca. Singura mare diferenfa, adaugata
artificial sau imprumutata din viata unei alte sfinte de catre Sfantul
Sofronie, sta in descrierea conduitei Mariei inainte de plecarea sa in pustie.
Relatarea patriarhului Sofronie o prezinta ca pe o mare pacatoasa, ca pe
un fel de nimfomana care nu s-a dus in Palestina decat din cauza pasiunii
sale patologice pentru desfrau (semnificativa pentru caracterul irafional
al patimii)^^, in timp ce Maria Palestinianca pare sa nu fi fost supusa poftelor pe care le provoca altora, retragandu-se in de§ert tocmai pentru a
preintampina pacatul.
Chiar daca relatarea patriarhului Sofronie nu corespunde adevarului,
prin caracterul ei exemplar §i sugestiv a facut din Maria Egipteanca una
din sfmtele cele mai populare al Bisericii Ortodoxe. Cultul ei e atestat
inainte chiar de difuzarea Vietii scrise de Sofronie^^ ?i prima men|iune
explicita a praznuirii sale in manuscrise, in Duminica a V-a din Postul
Mare, urea in secolul XE"*. Insistenta patriarhului Sofronie asupra pacatelor Mariei §i a caracterului nestapanit al patimii sale, care intuneca cu
total in ea orice facultate rationala §i o impinge tn ciuda ei spre pacat,
permitea punerea cu atat mai mult in valoare a caracterului surprinzator
§i miraculos al convertirii ei. De indata ce a in^eles semnul dumnezeiesc
care o impiedica sa intre in biserica pe urmele barba^ilor pe care-i dorea.
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a §i dobandit prin harul lui Dumnezeu con§tiinta pacatului ei; Maria
realizeaza fara sa mai a§tepte „rastumarea” radicals a fiin|ei pe care o
pretinde pocainta {metanoia), plecand in desert §i ducand aici o viata de
penitents §i ascezS, a cSrei maximS severitate era pe mSsura freneziei
desfa§urate de pScat.
Exemplul Mariei permitea imnografilor sS extragS o mul|ime de lec|ii
duhovnice?ti pentru credincio§ii angajafi pe calea pocSintei, §i indeosebi
cu privire la caracterul radical al intoarcerii §i rSstumSrii conduitei realizate de pocSintS {metanoia). Ei exprimS aceastS rSstumare prin cupluri
antinomice §i sintetice, dupS modelul procedeului stilistic extrem de utilizat in imnografia bizantinS in tot ce prive^te Patima §i mantuirea, §i care
prezintS mantuirea drept vindecare a asemSnStorului prin asemSnStor:
vindecarea intaiului Adam de cel de-al doilea Adam, nimicirea mortii
prin moarte, a patimii prin PatimS etc.
„Cea care pe multi i-a prins cu undi^a trupului, cu ochii ?i, pentru o
scurtS plScere, i-a facut mancare diavolului, a fost pescuitS cu tot adevSrul de dumnezeiescul bar al cinstitei Cruci, facandu-se ea preadulce
mancare lui Hristos”^^.
A?a cum Crucea „rSstoamS polii” timpului, atunci cand este actualizatS
de cSinta units cu asceza, tot a§a opereazS §i rSstumarea polilor modului
(tropos) existentei umane facand-o sS treacS de la patimS la virtute^®. Prin
cSin|S, Maria s-a facut, din prostituata care era, mireasS a lui Hristos^’.
OdinioarS pricinS de cSdere pentru mulfi, grafie rSstumSrii cSinfei ea
devine un adevSrat soare ce cSlSuze§te acum pe mulfi spre mantuire^*.
„Puterea Crucii Tale, Hristoase, a facut minune; cS §i cea care mai
inainte era desfranatS s-a nevoit cu nevoinfS pustniceascS. De unde §i
lepSdand neputinfa [firii femeie^ti], viteje§te a stat impotriva diavolu
lui. Pentru aceasta, luand §i rSsplata biruinfei, se roagS pentru sufletele
noastre .
AceastS trecere de la o extremS la alta prin virtutea cSinfei active a facut
din Maria Egipteanca un model pentru tofi monahii §i penitenfii, mai cu
seamS in Postul Mare cand trebuie sS o imitSm §i sS plecSm „in pustie”
pentru a ne curSfi de patimi prin luptele ascezei"*”. Asupra viefii ei meditSm incepand din Duminica a V-a, dar aceasta e de fapt continuarea unei
reflectii incepute in joia precedents, cand Viafa sa scrisS de Sfantul
Sofronie s-a citit ca ilustrare a marelui oficiu de cSintS al Canonului Mare
al Sfantului Andrei Cretanul. Sfanta Maria Egipteanca apare mai cu
seamS drept exemplul eficacitStii §i puterii ascezei, capabile sS dea cSinfei
intreaga sa strSlucire ?i sS restaureze fiinta umanS cSzutS in demnitatea ei
adamicS:
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„Ne§tiind dumnezeie§tile porunci, cinstita, ai intinat chipul cel dumnezeiesc; dar prin dumnezeiasca purtare de grija iara§i te-ai curafit mdumnezeindu-te, cuvioasa, prin faptele tale cele de sfmtenie”"'*.
Ispravile ascetice ale Mariei au ridicat-o la treapta cetelor ingere^ti'*^
au facut din ea un „inger in tmp”^^ in ciuda slabiciunii legate de firea ei"*^.
Ca §i Sfantul loan Scararul, ea este o condensare vie a tuturor virtuiilor,
de data aceasta insa in masura in care ele fac sa infloreasca metanoia:
„Vanarile sufletului §i patimile trupului le-ai taiat cu sabia postului;
pacatele gandului cu tacerea sihastriei le-ai inecat; §i cu curgerea lacrimilor tale ai adapat toate pustia §i ne-ai odraslit noua roadele pocainfei;
pentru aceasta cinstim pomenirea ta, cuvioasa”'*^
Convertirea §i viafa in deceit au facut din ea in sens propriu o „icoana”
a metanoiei, venerata tocmai pentru a ne conforma ei §i pentru a o imita
imparta§indu-ne astfel de harul care a indumnezeit-o.
„Pilda de pocainfa avandu-te pe tine, preacuvioasa Marie, roaga pe
Hristos sa ne-o daruiasca in vremea postului; ca in credinfa §i in dragoste sa te laudam pe tine cu cantari”"^^.
Duminicile Sflnfilor loan Scararul §i Maria Egipteanca au, a?adar,
aceea?i functie. Ele propun credincio^ilor, care se apropie de capatul eforturilor lor, modele vii, „icoane” ale vietii duhovnice^ti privite dupa cele
doua dimensiuni esenfiale ale sale: infranarea — enkrateia (loan Scara
rul) §i cainfa — metanoia (Maria Egipteanca). Ne putem intreba daca nu
cumva in planul func|ional §i al echilibrului duhovnicesc al Triodului
aceste praznuiri nu §i-ar fi avut locul mai degraba la inceputul Postului
Mare. Istoria sistemului sarbatorilor fixe transferate plasandu-le la sfar^itul
acestuia, ele au dobandit de acum inainte o semnificafie proprie derivata
din locul lor in structura Triodului. Interventia lor dupa praznuirea Crucii,
cand se pregate^te de departe Sambata lui Lazar §i Duminica Floriilor,
treze§te ravna credincio^ilor, aratandu-le ca virtufile la care sunt chema|i
nu sunt idealuri abstracte, ci au fost efectiv realizate de sfinfi.
Putem observa, pe de alta parte, ca aceste modele vii ale viefii duhovnice^ti ?i de realizare a mantuirii printr-o viata rastignita sunt o pregatire
indirecta in vederea ambianfei dramatice a Saptamanii Patimii care va
incepe inca din Saptamana a Vl-a. Cum s-a remarcat deja cu referire la
rugaciunea adresata sfinfilor"'^, ace§tia sunt realizari parfiale, dar totuji
reale, ale plinatafii divino-umane a lui Hristos. Urmandu-L in Patima Sa
prin martiriul sangelui sau martirul ascezei §i patrun§i de energia enipostaziata a Duhului Sfant, sfintii devin in Biserica tot atafia Hristo§i, tot
atatea impliniri ale marelui „plan” al lui Dumnezeu pentru om care, a§a
cum spune Sfantul Maxim, este acela „de a savar^i in toate taina intruparii
Sale”" l
355

Ciclul duminicilor §i praznuirilor fixe transferate in Tried se desfa?oara,
a^adar, ca o inaintare treptata ce duce spre Saptamana Mare ?i repetarea
personals de catre fiecare a experientei baptismale. Dupa „procateheza”
perioadei pregatitoare, primele doua duminici alcatuiesc prima etapa a
patrunderii in taina lui Hristos prin credinfa; prin pozifia ei centrala,
praznuirea Crucii permite caracterizarea intregii spiritualitati a Postului
Mare drept o „rastignire duhovniceasca” o anticipare de bunavoie a
Patimii; in fine, Duminicile Sfin|ilor loan Scararul §i Maria Egipteanca
propun modele vii ale vietii in Hristos potrivit celor doua modalitafi esenfiale ale acesteia: asceza §i cain|a.

III.5.b

Saptamana a V-a

Vecemia Duminicii a IV-a marcand incheierea Saptamanii a IV-a §i a
Injumatatirii Postului, anunta a cincea etapa a cursei ca pe un nou inceput:
„Trecand injumatafirea timpului postului, sa aratam lamurit inceperea
slavei celei dumnezeie^ti ?i sa ne sarguim cu caldura sa ajungem la
sfar§itul vietii virtuoase, ca sa luam desfatarea care nu imbatrane§te”'^’.
Cum Patima e mai apropiata acum decat atunci cand am depa^it „borna” Crucii, trebuie sa alergam cu ravna sporita §i cu mare bucurie spre
iina^“, caci restul parcursului e de acum u§or:
„Trecand, credincio§ilor, cu Dumnezeu de boma [timpului] infranarii,
sa alergam tinere§te §i partea ramasa a sfantului stadion [al postului] §i
sa purtam cununa [tes enkrateias syn Theo ten nyssan echontes pistoi, to
loipon neanikos diadramomen hagion stadion kai stephephoroumen]”^^.
Sfar§itul pare atat de aproape, incat Saptamana a V-a e deja privita
drept o pregatire a Saptamanii a Vl-a, ea insa§i fund o inainte-praznuire
a invierii lui Lazar §i a Duminicii Stalparilor sau Floriilor:
„Doamne, Cel ce ne-ai dat sa ajungem ziua de astazi, sfanta saptama
na care straluce§te luminat mai inainte de minunata sculare a lui Lazar
din morti, invrednice§te-ne pe noi, robii Tai, sa umblam in frica Ta,
savar^ind toata alergarea postului”^^.
Saptamana a V-a se distinge in ansamblul Postului Mare prin cele doua
lungi oficii ale Canonului Mare joia §i Acatistului sambata. Poate din
pricina apropierii sfar§itului sau, mai degraba, ca un fel de pregatire in
vederea recapitularii scripturistice a Canonului Mare, in aceasta sapta
mana aluziile la modelele vechi-testamentare ?i mai cu seama nou-testamentare ale pocainfei sunt mai numeroase decat inainte. Se evoca astfel
exemplele smochinului neroditor de fapte bune^^, al femeii cananeence^"^,
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al prostituatei^^, al femeii cu saxrgere de sange^^, al orbului^^, al surdomutului^®, al vame§ului §i fariseului^^, al fiului risipitor^°, al vindecarii
soacrei lui Petru®' etc. Toate aceste exemple interpretate mtr-un sens
duhovnicesc vor fi evocate §i amplificate la Vecemia de miercuri, unde
stihirilor de la „Doamne strigat-am” li se adauga cele 12 stihiri „imitate”
(prosomia) ale lui Simeon Metafrast, care reiau esenfialul teraelor Canonului Mare constituind astfel o pregatire a acestuia.
Tot a§a, in ce prive§te Acatistul, in troparele Nascatoarei (theotokia)
din Saptamana a V-a putem constata unele aluzii la tema Bunei Vestiri §i
la salutarea ingerului“ . Poate ca e doar o intamplare, dat fiind cS adesea
in cursul anului liturgic intalnim imprumuturi din stilul Acatistului farS ca
aceasta legatura sa fie semnificativa, dar faptul merita m^car semnalat.
Idiomelele Saptamanii a V-a reiau §i dezvolta tema canonului duminicii §i a vechiului lectionar Palestinian; parabola samarineanului cel bun
{Lc 10, 29-37). Aceasta parabola e prilejul unor bogate comentarii duhovnice§ti, caci, a§a cum remarca inca Sfantul Grigorie al Nyssei, ea este
un rezumat al intregii Economii a mantuirii®^. Ranitul din parabola e
Adam®"*, dar, in virtutea identificarii spirituale a fiecarui om cu primul
om cazut, este §i „eu insumi”. Toate troparele care fac aluzie la samarineanul cel bun sunt intr-adevar la persoana intai singular, iar ranile calatorului sunt interpretate ca fiind rezultatul pacatelor personale ale fiecaruia®^. Calatorind pe calea viefii®®, mintea e asaltata de talhari, care sunt
in acela§i timp pacatele, gandurile, patimile §i demonii®’. Ea zace acum
dezbracata §i ranita, fara a fi ajutata nici de preot, nici de levit, care-i
reprezinta pe cei ce erau inaintea Legii §i pe cei ce au venit dupa Lege®*,
dar care nu pot sa-1 mantuiasca. Numai samarineanul cel bun, strainul,
care vine „nu din Samaria, ci din Maria”®^, e doctorul care va veni sa ne
ingrijeasca nu numai sufletul ranit’°, dar §i trupuf'. El a tamaduit ranile
umanitaiii lasandu-se de bunavoie ranit pe Cruce^^ §i, servindu-se de Cruce
a§a cum medicul se folose§te de un bisturiu, a redat umanita^ii nepatimirea . Peste ranile fapturii el a intins balsamul milostivirii , untdelemnul
§i vinul reprezentand sangele ?i apa ce au ie§it din coasta Sa in momentul
Patimii sau faptele cainfei §i strapungerii inimii ce actualizeaza in fiecare
milostivirea dumnezeiasca in contextul ascetic al Triodului^®. Aceste
dezvoltari privitoare la Hristos Medicul ce vine sa tamaduiasca rana
pacatului arata limpede ca pacatul nu este firea omului, ci un „accident”
survenit pe parcursul existenfei sale. Ele subliniaza, mai mult decat in
parabolele saptamanilor precedente, rolul central a Rascumpararii in via|a
duhovniceasca, lucru potrivit acum cand ne apropiem de Patima. incepand cu Saptamana Crucii, asistam la o convergen^a a diferitelor dimensiuni ale imnografiei Triodului spre tema unica a Saptamanii Mari, in
saptamana a V-a insa, care face inca un mare loc catehezei virtufii, ca §i
la inceputul Postului Mare, acest fenomen ramane inca discret. Sa refinem
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mai cu seama acest avertisment impotriva insensibilitafii pe care se va
stradui sa o zdrobeasca Canonul Mare:
„In groapa trandaviei zacand §i strivit fiind de piatra nepriceperii, neintelegand, Mantuitorule, cuvantul Tau cel pumrea viu, §i nesimtind frica
Ta, milostive§te-Te §i ma mantuie§te cu mila Ta, Mult-indurate!”^®.

III.5.C

Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanul

Cele doua lungi oficii ale Canonului Mare §i ale Acatistului modifica
destul de considerabil ritmul Saptamanii a V-a, de§i ele se suprapun
oficiilor normale de joi §i de sambata fara a le modifica. Fiindca, de
exemplu, Vecemia de miercuri seara i§i pastreaza stihirile obi^nuite la
„Doamne, strigat-am”, ultima dintre ele mentionandu-i pe apostoli, ca §i
cum ziua care urmeaza n-ar fi marcata de nici o comemorare speciala
(de§i cele 24 de „prosomii” ale Metafrastului insista asupra pregatirii
Canonului Mare). Utrenia de joi pastreaza, inserate in Canonul Mare,
cele doua canoane triode ale lui Iosif §i Teodor care nu fac nici o aluzie
deosebita la temele acestuia din urma. De asemenea, de§i Acatistul se
insereaza intr-un mod mai complex in oficiul Utreniei de sambata, cele
doua „tetraode” ale lui Iosif §i Teodor, care lauda sfintii §i martirii ca
intr-o sambata obi^nuita, au fost lasate. Aceste detalii ne permit sa presupunem cu mare probabilitate, pe de o parte, ca aceste doua oficii n-au
fost la origine constituite special pentru locul pe care-1 ocupa astazi in
Triod, §i, pe de alta parte, ca oficiile Triodului erau deja redactate atunci
cand Canonul Mare §i Acatistul au fost fixate in Saptamana a V-a. §i aid
putem constata ca Postul Mare a adoptat §i absorbit oficii socotite importante sau care marcau indeosebi sensibilitatea ortodoxa, fara ca ele sa fi
fost la origine compuse special pentru Triod. Dar valoarea lor proprie §i
obiceiul de a le celebra in Postul Mare le-au putut modifica oarecum
semnificatia originara, pentru a le pune de acord cu spiritualitatea cvadragezimala (mai cu seama in ce prive^te Acatistul).
Astfel, e interesant poate sa investigam originea §i motivul fixarii
Canonului Mare in joia Saptamanii a V-a. Intemeindu-se pe examenul
unui tropar pentru aceasta joi dintr-un Triod sinait din secolul XI^^ §i pe
lectura din Facerea 18, 20-33 de la Vecemie, Karabinov socote§te ca
aceasta zi era odinioara consacrata unui oficiu votiv ce comemora eliberarea miraculoasa a Constantinopolului dintr-un cutremur de pamant care
a avut loc pe 17 martie 790 sub imparatul Constantin VI. Cum este cazul
§i cu celelalte comemorari ale unor cutremure de pamant repartizate de-a
lungul anului liturgic’*, oficiul acestei zile ar fi fost compus cu un carac358

ter indeosebi penitential, anticipand astfel, odata uitat motivul originar al
celebrarii, suprapunerea Canonului Mare, capodopera a pocainfei. Aceasta
ipoteza ramane totu§i destul de fragila, caci troparul in chestiune nu face
explicit aluzie la un pericol natural §i poate fi randuit foarte bine printre
foarte numeroasele tropare care cheama la frica de pedeapsa lui Dumnezeu, risipite in Triod. Pe de alta parte, daca Facerea 18, 20-30 face aluzie
la pedepse dumnezeie§ti §i la targuiala lui Avraam cu Dumnezeu pentru
salvarea cetatii pacatoase, acest lucru, de§i nu este mai probant, se potrive§te in orice caz perfect cu tema Canonului Mare, care nu inceteaza sa
invoce mila lui Dumnezeu, ca ea sa biruie dreptatea Lui.
E, a§adar, greu sa afirmam cu toata certitudinea daca ipoteza lui
Karabinov este justa, dar in fond aceasta nu conteaza pentru scopul nostru, fiindca ea are avantajul de a pastra integritatea semnificafiei oficiului
actual. Nu este sigur totu§i ca acest oficiu a fost intotdeauna celebrat a§a
cum este celebrat astazi. Astfel, un Triod athonit din secolul
prescrie
executarea sa nu joia, ci in parti repartizate de-a lungul intregii Saptamani a V-a, a§a cum se procedeaza acum in Saptamana I, a carei randuiala deriva probabil de aici. Dupa Karabinov, aceasta celebrare putea fi
impinsa chiar §i duminica*®, ceea ce insa, chiar daca ipoteza s-ar dovedi
corecta, nu s-ar potrivit deloc nici cu caracterul Canonului Mare, nici cu
cel al unei duminici, care intru cinstirea Invierii acorda o relaxare atat in
ce prive^te postul, cat §i efortul pocaintei.
Canonul Mare a fost compus de Sfantul Andrei Cretanul, monah de la
Sfantul Sava devenit, dupa o §edere la Constantinopol, arhiepiscop al
Crete!*'. Acesta, fiind antrenat pentru un moment in erezia monotelita de
catre imparatul monotelit Philipikos,
sa fi fost totu§i un partizan fer
vent al ei, a revenit la credinta ortodoxa, §i acest Canon de pocainfa,
redactat la sfar§itul vietii sale, ar fi dupa unii autori expresia experientei
sale personale a caderii in pacat §i a intoarcerii*^. In acest fel, el poate fi
cinstit drept „mistagogul caintei”** care-i conduce in mod sigur pe credincio§i pe calea pe care a strabatut-o el insu§i. Sfantul Andrei Cretanul a
lasat §i omilii, printre cele mai frumoase ale genului bizantin, arta sa oratorica exprimandu-se §i in compozitia imnografica, unde a fost unul din
primii autori de canoane poetice*"*. Marele sau Canon de pocainfa este nu
numai una dintre infloririle imnografiei, ci §i unul dintre primele canoane.
La origine el cuprindea 250 de tropare, respectiv numarul versetelor
celor noua ode scripturistice intre care trebuiau cantate. Irmoasele reiau
aproape textual expresiile caracteristice ale refrenelor odelor carora la
corespund. Prezenta odei a 2-a §i scurtimea troparelor arata ca acest Canon
era prevazut sa fie cantat impreuna cu odele scripturistice, ramanand inca
extrem de apropiat, atat prin caracteristicile lui formale, cat §i prin temele
sale, de inspiratia acestora*^ Mai tarziu i s-a adaugat un canon in doua
tropare pe oda inchinat Sfmtei Maria Egipteanca, aproximativ in epoca
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in care praznuirea ei a inceput sa apara in duminica urmatoare*^, un
tropar intru cinstirea Sfantului Andrei Cretanul, astfel ca numarul total al
troparelor se ridica astazi la peste 300*^: caci pe langa cele 9 ode propriuzise, dupa sinaxarul de la oda a 6-a se canta 16 tropare intercalate intre
„Fericiri”, ceea ce tinde sa confirme vechimea Canonului Mare §i originea
sa palestiniana**.
A§a cum s-a vSzut, oficiul incepe in fapt la Vecemia de miercuri cu
cele 24 de stihiri ale lui Simeon Metafrastul, care nu fac altceva decat s§
rezume temele esen^iale §i stilul Canonului Mare. Dupa Liturghia Darurilor mai inainte sfin^ite, comunitatea monahilor merge la trapeza, unde se
da dezlegare de vin, dar nu de untdelemn*®. Pavecemiia nu mai are loc in
biserica, fiecare o cite?te in chilie inainte de a se odihni pu^in pentru a se
pregati de Utrenia cu aspect de priveghere ce va fi lunga §i obositoare®°.
Slujba incepe la ceasul al 4-lea din noapte^', mult mai devreme decat
de obicei §i mult mai tarziu decat atunci cand se celebreaza o priveghere
completa cu Vecemie Mare. Dupa „Aliluia” §i troparele treimice ale glasului^^, nu se recita decat o singura catisma a Psaltirii, pentru a nu lungi
prea mult slujba, aceasta catisma fund urmata de sedelne sau catismele
poetice ale zilei (inchinate apostolilor) §i de lectura Vie^ii Sflntei Maria
Egipteanca, scrisa de Sfantul Sofronie, impartita in doua parfi. Dupa
Psalmul 50, se incepe numaidecat Canonul Mare cantat pe glasul 6, mod
dulce §i propriu exprimarii cainjei §i zdrobirii inimii®^. Ca refren, typikon-\i\ prescrie sa se rosteasca de trei ori inaintea fiecarui tropar: „Miluie§te-ma Dumnezeule, miluie§te-ma!” cu trei metanii^^, astfel '’a in timpul
acestei slujbe se fac in ju r de 1000 de metanii, adaugand sentimentului
de profunda strapungere resimjit la auzul Canonului Mare ?i oboseala
fizica care apare drept expresia dispozifiei launtrice.
La oda a 3-a se canta sedelnele zilei, fara legatura nemijlocita cu Ca
nonul Mare, iar odele a 4-a, a 8-a §i a 9-a sunt cantate impreuna cu cele
doua canoane „triode” ale lui Teodor §i Iosif Dupa oda a 6-a gasim §i un
condac §i un icos privitor la Canonul Mare, in stilul lui Roman Melodul,
de§i astfel de piese nu se gdsesc de obicei intercalate in oficiile Triodului^^.
Sinaxarul lui Nichifor Calist se refera §i el la Canonul Mare, semnaland
ca acest oflciu a fost plasat in Saptamana a V-a, pentru ca luptatorii
duhovnice§ti sa nu se leneveasca acum, cand sfar§itul Postului Mare se
apropie. El aminte§te §i faptul ca Viafa Sfintei Maria Egipteanca se cite§te
acum pentru ca cei pe care amintirea paeatelor lor i-ar face sa cada in
deznadejde sa reca§tige curaj §i incredere in puterea cainfei^®. Sinaxarul
se termina cu o invocare adresata Sfantului Andrei Cretanul, al carui ajutor
e cerut ca la sfar?itul fiecareia din odele Canonului. Dupa Fericirile can
tate pe acela§i glas ca §i Canonul, se continua executarea acestuia impreu
na cu canoanele „triode” ale odelor a 8-a §i a 9-a. Dupa oda a 9-a, slujba
Utreniei se termina fara vreo modificare notabiia, ca intr-o zi obi^nuita.
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Apare deci limpede faptul ca oficiul Canonului Mare se suprapune
doar, farS a-1 modifica, peste slujba obi?nuita a zilei de joi din SaptSmana a V-a. Din cauza oboselii fizice prilejuite de acest lung oficiu, se
acorda insa anumite „mangaieri”: nu se recita catisma Psaltirii la Ceasul I,
ci aceasta e deplasata le Vecemie in locul catismei 18; Vecemia e celebrata mai devreme „din pricina ostenelii priveghelii”’^ §i e urmata de
Liturghia Darurilor mai inainte sfm|ite la care typikon-u\ indeamna sa se
cuminece pe toll monahii^®. Aceasta celebrare a Liturghiei Darurilor mai
inainte sfmfite modifica notabil structura Saptamanii a V-a, care nu mai
este, a?adar, punctata de ritmul binar al zilelor de post strict (lunea, miercurea, vinerea) ?i al zilelor de Cuminecare (sambata, duminica/miercurea,
vinerea), ci cuprinde trei zile succesive in care se celebreaza Liturghia
Darurilor mai inainte sfintite (miercurea, joia, vinerea). Ruptura ritmului
regulat al saptamanilor Postului Mare pregate§te profundele modificari ale
randuielii la care vom asista incepand cu Sambata lui Lazar. „Rutina”
binefacatoare §i necesara adoptarii modului de existenfa (tropos) al pocaintei incepe sa faca loc, pe moment numai in plan structural, tensiunii
eshatologice a Saptamanii Mari, cand in timpul primelor trei zile, „slujba
Mirelui” sau a veghii eshatologice se va incheia prin celebrarea Liturghiei
Darurilor mai inainte sfintite.
Cat prive§te compozitia interna a Canonului Mare, se constata ca fiecare oda are aproximativ aceea§i structural un irmos repetat de doua ori,
unul sau doua tropare cu caracter general despre cainfa, un grup de tropare
ce evoca persona) ele Vechiului Testament legate printr-o exegeza duhovniceasca de metanoia, un grup de tropare ce dezvolta acela§i tip de interpretare pentru persona) e sau evenimente din Evanghelie (cu exceptia
odei a 7-a), un al doilea grup de tropare cu caracter general privitoare la
cain(a, strapungere sau frica de j'udecata, cele doua tropare ale Sfintei
Maria Egipteanca, troparul Sfantului Andrei Cretanul, troparul Sfintei
Treimi, §i in fine, tropaml Nascatoarei de Dumnezeu. Troparele privitoare
la Vechiul Testament sunt dispuse in ordine aproape cronologica: ince
pand cu caderea lui Adam in oda 1, trecand apoi in revista toate exemplele de pacato§i sau drep(i din cartea Facerii §i din cartile istorice®®, el
evoca la oda a 8-a profe|ii, pentru a face loc Noului Testament abia in
oda a 9-a. Ocupand toata oda a 9-a, troparele Noului Testament reprezinta
astfel implinirea istoriei mantuirii, sfar§itul Scripturii, dar ele sunt prezente §i in fiecare oda, fara o ordine precisa. Se pare ca autorul a vrut sa
arate prin aceasta ca in viata duhovniceasca legatura dintre cele doua
Testamente nu este numai diacronica §i succesiva, ci ?i simultana. Pentru
cel ce se angaj'eaza pe calea cainfei §i se intreaba la inceputul acestui ofi
ciu de strapungere a inimii cum anume sa inceapa sa-§i planga via(a sa'°”
— el, care prin pacatul sau a reprodus toate faradelegile umanita^ii ce s-a
indepartat de Dumnezeu, care , dupa ce s-a identificat cu Adam, i§i da
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seama ca pacatul sau rezuma §i recapituleaza in fapt pacatele intregii
umanitafi — , acestuia personajele Vechiului Testament ii vor apare ca
ilustrari aie propriilor sale patimi sau star! interioare.
„Pe to|i cei din Legea Veche i-am adus tie, sufletele, spre pilda;
urmeaza faptelor iubite de Dumnezeu ale dreptilor §i fugi de pacatele
celor ticalo§i”'° \
Dar aceste prefigurari scripturistice nu-§i gasesc sensul duhovnicesc
decat atunci cand sunt confhintate cu „cheia” lor: Revelatia lui Hristos
eliberarea de pacat in Noul Testament:
„Adusu-|i-am aminte, suflete, de Moise, de facerea lumii §i de toata
Scriptura cea a§ezata de acela, care iti poveste§te tie de cei drepti §i de
cei nedrepti; dintre care celor de-ai doilea, adica celor nedrepti, ai urmat
o, suflete, pacatuindu-i lui Dumnezeu, iar nu celor dintai”'°^.
Pentru Canonul Mare, timpul „pregatirii” Evangheliei de catre Lege §i
Profeti n-a fost abolit, ci implinit (cf. Mt 5, 17), din istoric §i cantitativ
timpul devine spiritual, calitativ, interior §i simultan. Alaturand fiecarei
ode a Canonului tropare ce fac aluzie la Vechiul Testament §i la Noul
Testament, Sfantul Andrei Cretanul arata ca cel dintai nu-§i gase?te sen
sul decat in cel de-al doilea §i ca, in planul exegezei duhovnice^ti, aceste
doua faze ale istoriei mantuirii reprezinta „trecerea” de la „omul cel
vechi” la „omul cel nou” (cf. E f A, 22-23). Prin urmare, atat in dezvoltarea sa liniara, cat ?i in sanul fiecarei ode, Canonul Mare sugereaza un
moment pascal de trecere de la Vechi la Nou prin cainta, strapungerea
inimii §i nevoinfele ascetice, care singure vor putea actualiza §i face vii
launtric lectiile Scripturii.
„Legea a slabit, Evanghelia nu mai lucreaza §i toata Scriptura nu mai
este bagata in seama; profefii au slabit §i tot cuvantul celui drept. §i
ranile tale, suflete al meu, s-au inmultit, nefiind doctor care sa te insanato§easca”'°^
„Nu cei ce asculta Legea sunt drepti inaintea lui Dumnezeu, ci cei ce fac
Legea sunt numiti drepfi”, spunea Sfantul Apostol Pavel*®'*. Acest lucru
se aplica §i Canonului Mare unde Vechiul §i Noul Testament alaturate
formal i§i gasesc unitatea profunda in Hristosul trait, reprodus, actualizat
in fiecare prin cainfa §i „faptuire”.
„Sangele cel din coasta Ta sa-mi fie mie scaldatoare, bautura §i apa a
iertarii ce a izvorat, ca sa ma curafesc cu amandoua, ungandu-ma ?i
band, iar ca o ungere §i bautura, Cuvinte, sa-mi fie cuvintele Tale cele
de via(a”*®l
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Acatistul
Sinaxarul atribuie originea sarbatorii Acatistului eliberarii miraculoase
pe 7 august 626 a Constantinopolului de atacul conjugat al persanilor §i
avarilor. In timp ce imparatul Heraclie era atunci cu armata sa departe
in Orient, patriarhul Serghie a facut procesiuni pe zidurile capitalei cu
relicvele Crucii, cu icoana „nefacuta de mana” a lui Hristos ve§mantul
Maicii Domnului. El a incurajat tot poporul in lupta a organizat rugaciuni de implorare a Nascatoarei de Dumnezeu. Ravna locuitorilor a fost
atat de intensa, incat au reu§it sa respinga inamicul, permitand astfel rastumarea delicatei situatii in care se gaseau bizantinii §i sprijinind astfel
decisiv contraatacul lui Heraclie, care avea sa mearga din victorie in victorie, pana la recucerirea tuturor provinciilor luate de per§i^°^. In semn de
multumire, intreg poporul capitalei §i-a petrecut noaptea victoriei cantand
in picioare imnul Acatist in sanctuarul Fecioarei de la Vlaheme. Ziua de
7 august a ramas de atunci o zi de comemorare solemna a „ajutorului pe
care ni 1-a dat Hristos impotriva vrajma§ilor ce ne impresurau pe pamant
§i pe m are...”'®’.
Dupa transferul comemorarii initiate de pe 7 august in sambata Saptamanii a V-a, sinaxarele au adaugat §i memoria altor asedii ale Constanti
nopolului din anii 677, 717-718 §i 860'®*, facand astfel din Acatist imnul
prin excelenia al increderii poporului bizantin in ocrotirea Maicii Domnu
lui, cum declara limpede faimosul sau „proimion” „Aparatoarei Doamne”
[redat mai jos intr-o traducere literala]:
„Generalissimei aparatoare, ca una ce am fost izbavita din lucruri cumplite, cele de biruinta i|i aduc tie, Nascatoare de Dumnezeu, ca ni§te
multumiri, eu, cetatea ta. Ci ca una ce ai stapanire nebiruita [invincibila], din tot felul de primejdii sloboze§te-ma, ca sa strig fie: Bucura-te,
Mireasa nemiresita! [Te hypermacho stratego ta niketeria / hos lythrotheisa ton deinon eucharisteria / anagrapho soi he polls sou Theotoke. /
AU’hos echousa to kratos aprosmacheton, / ekpantoion me kindynon
eleutheroson / hina krazo soi: Chaire Nymphe anympheute]”^°^.
Sa remarcam numaidecat, ca sa nu mai revenim asupra lui, faptul ca
simbolismul militar §i patriotic e destul de frecvent in imnografia bizantina, indeosebi cu referire la Nascatoarea de Dumnezeu {Theotokos)™.
Acest lucru i§i trage evident originea din intrepatrunderea intimS existenta
intre Biserica §i statul bizantin, precum §i din dedicarea ceta^ii imperiale
Fecioarei'", astfel incat toate evenimentele fericite ale istoriei politice
erau atribuite mijlocirii sale. Acest simbolism militar i?i pastreaza intacta
valoarea §i atunci cand e transpus in planul personal al luptei fiecarui
cre§tin impotriva patimilor §i a demonilor. Eliberarea „cetaiii” reprezinta
363

in acest caz eliberarea omului de tirania patimilor, putand fi astfel aplicat
tot tirapul Postului Mare.
Spiritualitatea liturgica a asimilat aceste elemente istorice, cum sunt
episoadele unor asedii barbare sau cutremure de pamant, pentru a face
din ele elemente permanente ale vie^ii ortodoxe, chiar §i dupa dispari^ia
statului bizantin §i a uitarii motivelor precise care au dus la stabilirea lor.
Aceste elemente nu sunt simple supravieluiri ale unor comemorari care
n-ar fi avut valoare decat pentru locuitorii Constantinopolului, ci au dobandit 0 valoare transistorica §i universala, putand fl de acum supuse
aceluia§i tip de transpunere duhovniceasca (anagogica) ca §i faptele isto
rice ale Scripturii. Acatistul e extrem de revelator in aceasta privinfa.
PrSznuirea eliberarii miraculoase a Constantinopolului cantata impreun5 cu Acatistul a fost transferata la inceputul secolului VIII, de pe 7 au
gust pe 25 martie, de catre patriarhul Gherman in virtutea legaturii intime
a acestui imn cu Buna Vestire” ^. Dar cum cel mai adesea Buna Vestire
cade intr-o zi de post, in secolul IX, patriarhul Metodie (842-847), sau,
dupa alte surse, patriarhul Fotie (858-886) a deplasat inca o data aceasta
praznuire a Acatistului intr-o sambata de la sfar§itul Postului Mare“ ^
Aceasta insa pare sa se fi fixat destul de tarziu in Saptamana a V-a,
fiindca in redac(ia sa din secolul IX, Typikon-vX Marii Biserici din Constantinopol lasa inca patriarhului libertatea de a fixa oficiul Pannychis al
Nascatoarei de Dumnezeu in Saptamana a IV-a sau in Saptamana a V-a""*.
in unele manuscrise itaIo-grece§ti, printre care Typikon-vX de la Messina
(secolul XII), praznuirea Acatistului nu este prescrisa pentru o zi de
sambata, trebuind sa fie celebrata cu 5 zile inainte de Buna Vestire"^,
sau, dupa alte documente, numai in ajunul ei, evidentiind astfel limpede
semnificafia ei de inainte-praznuire"®.
Diferitele etape ale fixarii Acatistului evidentiaza in fond o ezitare
datorata polaritatii semnificatiei sale. El este in acela^i timp un oficiu votiv
pentru eliberarea cetafii §i un imn central in principal pe Buna Vestire.
Este sigur ca Acatistul exista cu mult inainte de victoria din anul 626 §i
ca el a fost cantat atunci pentru ca era deja extrem de popular. Probabil
cu aceasta ocazie, sau ulterior, i s-a adaugat „proimion”-ul citat mai sus,
pentru a explicita caracterul sau votiv §i legatura Acatistului cu ocrotirea
ora§ului de catre Theotokos.
S-a serfs mult despre originea imnului Acatist §i despre autorul sau^'^.
Multa vreme sinaxarele i-au atribuit redactarea patriarhului Serghie
insu§i, lui Gheorghe din Pisidia, secretarul sSu, sau chiar patriarhului
Gherman, de§i acesta din urma n-a facut altceva decat sa expliciteze §i
mai mult legatura imnului cu Buna Vestire"*. Pana nu de mult savan(ii
modemi, baza(i mai cu seama pe studierea stilului acestei capodopere,
pareau sS fi ajuns la un consens in ce prfve§te atribuirea imnului Acatist
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lui Roman Melodul: autorul principal al imnelor kontakia §i cel mai mare
melod bizantin"®. Recent insa, speciali§tii inclina sa impinga datarea
compunerii lui inca inainte de Roman Melodul'^®. Oricum ar sta lucrurile,
acesta e intr-adevar o inflorire a poeziei liturgice, nici o alta compozifie
neegaland-o prin frumusete §i popularitate la cre§tinii ortodoc§i pana in
zilele noastre’^'. Acatistul e cantat in general impreuna cu canonul lui
Iosif Imnograful^^^, care-i imprumuta unele expresii §i ii este asemanator
prin forma, amplificand salutarea ingerului („Bucura-te!”) §i legand de ea
expresii antinomice ce exprima realizarea in Fecioara Maria a prefigurarilor Vechiului Testament ?i caracterul neinfeles al Intruparii. Aceasta
particularitate stilistica a dus la denumirea populara a Acatistului, numit
in Grecia chairetismoi [Bucurari]’^^. Canonul este cantat impreuna cu
„irmoase” care nu sunt insa ale lui Iosif, ci poate ale lui loan Damaschinul; acestea au cunoscut un foarte mare succes in imnografia bizantina,
fiindca le regasim adesea sub forma de „catavasii”'^"'.
Pe langa Acatistul insu§i, slujba din sambata Saptamanii a V-a a Postului Mare a preluat numeroase elemente din cea a Bunei Vestiri’^^. Vineri
seara la Vecemie, dupa cele doua idiomele §i stihira Mucenicilor din
Triod, se canta §apte „prosomii” §i „Slava” de la Vecemia Mare a Bunei
Vestiri'^® ca pregatire pentru Acatist, dupa care oficiul se deruleaza ca de
obicei impreuna cu Liturghia Darurilor mai inainte sfintite. La Pavecernita Mare se canta canoanele defunctilor glasului de rand §i ale sfantului
din Mineie transferate aici din pricina Acatistului'^^. Utrenia incepe, ca ?i
cea a Canonului Mare'^^ la ceasul al 4-lea din noapte'^®, dar, spre deosebire de aceasta, nu are ,A-liluia” (specific comemorarii defuncfilor §i, prin
urmare, anacronic), ci „Dumnezeu este Domnul” festiv inso(it de intreitacantare foarte lenta §i omamentata anume pentru acest prilej a unui tropar
avand drept tema Buna Vestire, §i de altfel extrem de raspandit in imnografie, unde serve§te adesea drept irmos'^". Dupa tropar se cite§te catisma 16 a Psaltirii urmata nu de o sedealna, ci de „proimion”-ul „Aparatoarei Doamne” cantat de cele doua coruri. Dupa care preotul, inaintea
icoanei, ca §i in vinerile precedente la Pavecemi(a, canta cu glas mare
primele 6 strofe (sau oikoi) la sfar§itul carora corul repeta cantand lent
„Aliluia” sau „Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara [nemiresita]!”. Acest
prim grup se incheie cu repetarea condacului „Aparatoarei Doamne”,
urmat de lectura primei parfi a cuvantului despre Acatist (de la sfar§itul
Triodului) §i de recitarea Psalmului 118. Se repeta apoi inca o data „proimion”-ul inainte ?i dupa grupul de 6 strofe oikoi (icoase) care urmeaza
executate in acela§i mod ca §i grupul precedent. Se cite§te apoi restul
cuvantului despre Acatist, Psalmul 50 ?i canonul hramului manastirii in
4 tropare, cel al Maicii Domnului, alcatuirea lui Iosif in 6 tropare §i, la
odele corespunzatoare, „tetraodele” lui Iosif ?i Teodor, care elimina ca365

nonul hramului. Drept „catavasii”, se canta inca o data „irmoasele” canonului lui Iosif. Canonul e intrerupt de ectenii mici, urmate la oda a 3-a de
cantarea a §ase noi strofe oikoi executate in acela§i mod. Urmeaza o ectenie mica, o sedealna pe tema Bunei Vestiri cantata de dona ori §i, daca
nu s-a incheiat, continuarea cuvantului despre Acatist. Dupa oda a 6-a, se
canta ultimele 6 strofe oikoi, mereu incadrate de „proimion” §i urmate
mai intai de sinaxarul din Minei iar apoi de sinaxarul Acatistului redactat
de Nichifor Calist. Canonul se termina fara alte modificari, urmat find
de luminanda Bunei Vestiri §i, la Laude, de 4 stihiri de pe 25 martie cu
„Slava” lor. Utrenia se ineheie cu doxologia mare, iar la Liturghie se
combina la „Fericiri” troparele odei a 3-a a canonului Maicii Domnului
§i ale odei a 6-a a „tetraodei” Triodului. Prochimenul este „Mare§te suflete al meu pe Domnul”, iar lecturile din Apostol §i din Evanghelie sunt
duble: vechilor lecturi din Evrei 9, 24-26 §i Marcu 8, 27-31, eorespunzatoare cielului lecturilor Triodului, li s-au adaugat cele din Evrei 9, 1-7
§i Luca 1, 39-49. 56, ca la celelalte praznice ale Maicii Domnului'^',
evidentiind astfel limpede suprapunerea oficiului propriu al Acatistului
peste cel al unei sambete obi§nuite din Postul Mare.
Constatam, a§adar, ca pentru a putea da celebrarii sambetei Saptamanii
a Vl-a din Postul Mare intreaga sa stralucire, Acatistului §i canonului sau
li s-au adaugat piese imnografice ale praznicului din 25 martie pentru a
completa astfel oficiul. Aeest adaos a permis in acela§i timp afirmarea
Clara a legaturii Acatistului cu praznicul Bunei Vestiri ?i proiectarea
acestuia din urma in inima cielului liturgic mobil.
Primei distinctii pe care am remarcat-o in Acatist intre simbolismul
militar al protectiei Maicii Domnului §i evocarea teologiei Intruparii,
trebuie sa-i adaugam o a doua. Imnul Acatist se imparte in doua parti
distincte: prima e o reprezentare dramatica a Evangheliei eopilariei; ea
incepe cu vizita ingerului §i tema Bunei Vestiri (condacele 1, 2, 3), dupa
care descrie vizita Elisabetei (icos 3), tulburarea lui Iosif (condac 4), vestirea Na§terii Domnului pastorilor (ieos 4) §i magilor (condac 5, icos 6,
condac 6), fiiga in Egipt §i episodul (apocrif) al surparii idolilor (icos 6),
terminandu-se cu intalnirea cu dreptul Simeon (condac 7). Partea a doua
(incepand cu condacul 8) nu se mai desfa§oara in plan cronologic, ci
dezvolta o meditatie asupra consecintelor spirituale ale intruparii. Aceasta
a doua dimensiune corespunde, sub o forma diferita, salutarilor {chairetismoi) propriu-zise care desfa§oara inca de la inceputul imnului o serie
de expresii antinomice a earor funetie e aceea de a arata ca in Logosul
intmpat se frang limitele ratiunii: „Bucura-te, cea care ai adunat lucruri
potrivnice intr-una [ai reeonciliat eontrariile]! Bueura-te cea eare ai unit
fecioria §i na§terea!”'^^.
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„Bucura-te sala^ul intelepciunii lui Dumnezeu! Bucura-te vistieria
Proniei Lui!
Bucura-te cea care arati pe filozofi neintelepti [philosphous asophous]\ Bucura-te ceea cea ai vadit pe cei me^teri la cuvant a fi necuvantatori [technologous alogous]\
Bucura-te ca au iunebunit intrebatorii [syzetai] cei cumpliti! Bucura-te
ca s-au ve§tejit facatorii de basme [ton mythonpoietai\\
Bucura-te cea care ai rupt vorbele cele incurcate ale atenienilor!
Bucura-te cea care ai umplut mrejele pescarilor!
Bucura-te cea care ne-ai tras dintru adancul necuno^tinfei! Bucura-te,
cea care pe multi i-ai luminat in cuno^tinta!
Bucura-te corabia celor ce vor sa se mantuiasca! Bucura-te limanul
celor ce umbla cu corabiile acestei vieti!
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara! U 3 3
inceputul acestei a doua parti a imnului Acatist sugereaza tocmai motivul acestei lungi evocari a Intruparii in timpul Postului Mare:
„Vazand na§tere straina, sa ne instrainam de lume, mutandu-ne mintea
la cer; ca pentru aceasta Dumnezeu Cel Preainalt pe pamant s-a aratat
om smerit, vrand sa traga la inaltime pe cei ce-I striga Lui: Aliluia
[Xenon tokon idontes xenothomen ton kosmou, ton noun eis ouranon
metathentes, dia gar touto ho hypselos Theos epiges ephane tapeinos
anthropos, boulomenos helkysai pros to hypsos tons Auto boontas
Allelouia]r^^\
Cu ajutorul unor expresii de o indrazneala adesea nemaiauzita, Maica
Domnului e aici preamarita in principal ca instrument al Intruparii lui
Hristos §i ca auxiliar al inal|arii §i indumnezeirii naturii umane: „inceputul recrearii ei spirituale”'^^. Intruparea apare ca principiul fara de care
n-ar putea exista viata duhovniceasca, nici biniinta asupra patimilor, caci
in fond fiecare creftin e chemat la realizarea mistica a Intruparii in sine
insu§i. Prin curatirea, cainfa §i asceza practicate tocmai in timpul Postu
lui Mare, el trebuie sa imite, pe cat ii sta in putinfa, curafia neprihanita a
Fecioarei, pentru ca dupa „Aminul” conlucrarii voii sale cu Dumnezeu sa
Se nasca in el Logosul.
„Ceea ce s-a petrecut trupe^te in neprihanita Maria «plinatatea Dumnezeirii» [Col 2, 9] stralucind in Hristos prin feciorie, aceasta se petrece
§i in orice suflet ce ramane feciorelnic potrivit ratiunii; nu ca Domnul
s-ar mai face prezent trupe^te, fiindca «nu-L mai cunoa§tem pe Hristos
dupa trup» [2 Co 5, 16], ci pentru ca vine sa se sala§luiasca duhovnice§te aducand impreuna cu El §i pe Tatal, cum spune Evanghelia
[In 14, 23]” 136
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Aceasta na?tere a lui Hristos m sufletul „fecioara” poate fi privita nu
numai drept piscul vietii duhovnice§ti, dar drept obar?ia ei. Fiindca
Botezul il face pe Hristos sa Se nasca in neofit (cf. Ga 2, 20), pentru ca
acesta sa traiasca in Hristos (cf. Col 2, 3 ^ ) . Astfel, celebrarea Acatistului
spre sfar§itul Postului Mare, cand ne apropiem de perioada propriu-zis
mistagogica §i dramatizata a Saptamanii Mari, sugereaza ca tocmai prin
asceza, cainta §i lupta putem regasi fecioria dobandita la Botez, pentru ca
prin Duhul Sfant Hristos sa Se nasca, sa creasca duhovnice§te in suflet §i
in trup, §i sa ajunga „la masura varstei plinatatii lui Hristos” {Ef4, 13).
Sa remarcam de altfel ca intervenind chiar inaintea comemorarii Rascumpararii in timpul Saptamanii Mari, aceasta evocare duhovniceasca a
teologiei Intruparii permite aflrmarea o data mai mult a continuita(ii §i
armoniei Economiei divine. A?a cum, cu prilejul Na§terii Domnului, se
aminte§te faptul ca aceasta confine tainic in ea puterea Invierii §i realizarea definitiva a mantuirii^^^, tot a§a in ajunul celebrarii Patimii e potrivita
invocarea paradoxului nemaiauzit aflat la obar^ia ei ?i a faptului ca inca de
la Intrupare firea omeneasca asumata de Logosul era deja transfigurata §i
indumnezeita. Jertfa §i moartea lui Hristos n-au fost in fond necesare
decat pentru a manifesta transcendenta fara limite a iubirii dumnezeie^ti,
care recapituleaza in sine insa?i toate contrariile §i se „smere§te” atat cat
vrea sa-§i inal(e creatura cazuta.
Putem in sfar^it nota faptul ca imnul Acatist §i canonul lui Iosif legat
de el folosesc din belong prefigurarile scripturistice, ca §i Canonul Mare.
Dar, in timp ce in acesta din urma figurile din Vechiul Testament erau
legate de cainfa, in Acatist ele sunt prezentate mai degraba drept profefii
ale Intruparii. Maica Domnului e in acela§i timp noul rai'^*, scara lui
lacob'^^, marea care 1-a inghi(it pe faraonul spiritual''*”, piatra din care a
ta§nit apa care i-a adapat pe evrei in pustie''*’ §i stalpul de foe care i-a
calauzit*'*^, pamantul fagaduit §i mana'^'^, rugul aprins''**, lana acoperita
de roua a lui Ghedeon'''^ sfe§nicul, vasul cu mana §i adevaratul cort al
marturiei etc. In na§terea feciorelnica sunt recapitulate §i realizate toate
figurile Legii §i ale Profe(ilor, caci ea este realizarea Marii Taine a scopului mai inainte de veci al lui Dumnezeu cu privire la crea(ia Sa'*’.
Cele doua celebrari speciale ale Saptamanii a V-a din Postul Mare
dezvolta, a?adar, doua recapitulari distincte ale istoriei mantuirii: prima
in planul pocainfei, cea de-a doua in cel al intruparii. §i una §i alta par
solidare ?i complementare, iar timpul „concentrat” al Postului Mare, care
dezvolta aceasta recapitulare la un nivel mai amplu, e afirmat atunci drept
cadrul §i ocazia conlucrarii intre planul binevoitor al lui Dumnezeu prin
intrupare §i rSspunsul liber al omului prin cain(a §i asceza. Acatistul per
mite astfel retroactiv definirea intregii dimensiuni hristologice a spiritualitatii Triodului.
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IIL5.e

Saptamana a V l-a
§i incheierea Postului Mare

in Duminica a V-a se canta impreuna cu canonul Sfmtei Maria Egipteanca un canon consacrat aproape in exclusivitate temei saracului Lazar
§i bogatului nemilostiv {Lc 16, 19-31), ce facea parte din sistemul lecturilor biblice de la lerusalim pentru aceasta duminica'^'* fiind, prin urmare,
extinsa la idiomelele §i stihirile Saptamanii a Vl-a. Ca §i parabola samarineanului cel bun, §i aceasta ofera imnografilor posibilitatea de a dezvolta un rezumat al istoriei mantuirii:
„Israel se imbraca cu porfira §i cu vizon, stralucind intru ve§minte
preole§ti §i imparate§ti §i, indestulandu-se cu Legea §i cu Prorocii, se
veselea in slujbele Legii. Dar rastignindu-Te in afara porfilor pe Tine,
Facatorul de bine. Cel ce ai saracit, §i, dupa ce ai inviat, lepadandu-se
de Tine, Cel ce e§ti pururea in sanurile lui Dumnezeu Tatal, inseteaza
acum de picatura harului ca bogatul cel nemilostiv cu Lazar cel sarac.
Ca in loc de porfira §i de vizon s-a imbracat in focul cel nestins. §i
jele§te vazand pe poporul pagan, eel lipsit mai inainte de faramiturile
adevarului, incalzindu-se acum in sanurile credinfei lui Avraam §i, im
bracat cu porfira Sangelui Tau §i cu haina Botezului, impreuna veselindu-se §i indulcindu-se de harul de fata §i zicand: Hristoase, Dumnezeul nostru, slava Tie!”''*®.
Acest episod al pedepsirii bogatului nemilostiv poate fi aplicat, intr-un
mod mai interior, §i omului pacatos. Fiindca „eu insumi” ma aseman
acestui bogat §i, bogat fiind prin fire cu nemurirea, „am pacatuit impotriva
mea insumi”*^*’, „desfatandu-ma in placeri” '^' prin iubirea de lux §i de
placeri, prin bucuriile acestei lumi'^^, dar mai cu seama din pricina dispretuirii saracilor ?i a absentei compatimirii*^^; bogatul s-a osandit pe
155.
sine insu§i la iad , §i „eu” sunt asemenea lui
„Bogat fiind in patimi, m-am imbracat cu ve§mantul cel in§elator al
falamiciei, veselindu-ma in rautafile neinfranarii [akrasia], §i arat
nemilostivire nemasurata, neuitandu-ma la mintea [nous] mea cea lepadata inaintea u§ilor pocaintei [pro tou pylonos tes metanoias], flamanda
de tot binele §i bolnava de nepurtarea de grija. Dar Tu, Doamne, fa-ma
Lazar sarac de pacate, ca nu cumva rugandu-ma, sa nu aflu deget
sa-mi racoreasca limba ce jele§te in vapaia cea nestinsa; ci ma sala§luie§te in sanurile patriarhului Avraam, ca un lubitor de oameni!”'^®.
Potrivit punctului de vedere adoptat, ne vom putea socoti bogati in
pacate ?i vrednici de focul cel ve§nic ca bogatul cel nemilostiv, sau, ca
Lazar, saraci in virtuti §i flamanzind dupa mantuire . Atunci ne vom
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ruga lui Dumnezeu sa devenim „saraci in pacate” §i in bunuri pamante§ti, ca sa dobandim aceea§i rasplata ca §i Lazar'^^. Parabola e de asemenea prilejul reamintirii importanfei milosteniei §i a iubirii de saraci
pentm a putea savar^i un post duhovnicesc'*”, §i a evidentierii temeiului
dogmatic al faptelor milosteniei: saracia de bunavoie a Cuvantului lui
Dumnezeu pentru a-i imbraca pe oameni in nemurire.
„Sarac Te-ai facut, Hristoase, Cel Bogat, ca sa-i imbogate^ti pe oameni
cu nemurire §i luminare. §i pe mine, cel saracit de placerile vietii, imbogate^te-ma cu virtuti §i numara-ma cu saracul Lazar, izbavindu-ma
de pedeapsa bogatului §i de gheena ce ma a§teapta”'®'.
Pe langa originea sa palestiniana, plasarea acestei parabole in ultima
saptamana a postului se explica poate prin analogia intre saracul Lazar §i
Lazar, prietenul lui Hristos, a carui comemorare se pregate§te. Laudand
rabdarea saracului Lazar in necazuri, Sfantul loan Hrisostom subliniaza
ca acesta era cu atat mai vrednic de admiratie cu cat n-avea exemplul
„unui alt Lazar” ca sa poata indura incercarile sale, sigur de invierea
viitoare'®^. De acum inainte, cre§tinilor le este mult mai u?or sa indure
de bunavoie relele §i ostenelile, urmand modelul saracului Lazar, caci
pregatirea invierii celui de-al doilea Lazar a inceput inca din prima zi a
saptamanii.
Saptamana a Vl-a e cadrul unei intreite inainte-praznuiri: pregatirea
Sambetei lui Lazar, a Duminicii Stalparilor §i a Saptamanii Mari, cum o
arata, de exemplu, aceste trei tropare succesive ale canonului de la Utrenia
de vineri:
„Mai inainte ai zis, lisuse: lata ne suim in cetatea cea sfanta §i voi fi dat
cu adevarat in mainile uciga§ilor, ca sa Ma omoare trupe§te pe Cruce.”
„Vrand, Cuvinte, sa rape^ti din moarte pe prietenul Tau, Te sarguie§ti
a fi omorat pentru noi dupa trup, facand nemuritori pe oamenii cei
credincio§i, Unule, Cel ce e§ti fara de moarte.”
„Sa aducem stalparile cuminteniei [baia sophrosynes] lui Hristos, Celui
ce S-a smerit pe manz cu trupul §i sa-I zicem: Bine e§ti cuvantat, Mantuitorule. Cel ce vii spre Patima”'®^.
Actualizarea dramatizata a Patimii, care va fi obiectul principal al imnologiei Saptamanii Mari, incepe inca din primele zile ale acestei saptamani prin evocarea narativa a bolii, iar mai apoi a mortii lui Lazar §i a
mersului lui Hristos spre lerusalim, unde va intra triumfal dupa ce 1-a
inviat pe prietenul Sau §i unde va suferi Patima Sa cateva zile mai tarziu
(cronologia liturgica urmeaza, a§adar, in principal relatarea Evangheliei
dupa loan). Tot Sfantul Teodor Studitul e cel care evoca in stihirile §i
370

canoanele sale aceste etape ale intrarii in Saptamana Patimii. Menfionand
inca de luni boala lui Lazar, el zugrave§te marfi trimiterea unor mesageri
la Hristos de catre surorile lui Lazar:
„Fiind cuprinse de plangere surorile lui Lazar §i-au aratat intristarea
Tie, Cunoscatorule a toate; dar Tu ai intarziat putin, ca sa vade§ti
minunea §i sa arafi apostolilor Tai cele infrico^atoare”'®"'.
Lazar moare miercuri (cu patru zile inainte de invierea sa) §i, afland
acest lucru de data asta nu de la mesageri umani, pentru a-§i arata pogoramantul Sau, ci in virtutea atot^tiintei Sale dumnezeie?ti'®^, Hristos Se
indreapta spre ludeea^*®, incepand astfel mersul Sau spre Patima cea de
bunavoie'®’. Joi, „Lazar zace in mormant deja de doua zile”'®* §i Ziditorul continua sa inainteze, in timp ce la Betania apropiatii lui Lazar fin
doliu §i varsa lacrimi a§teptandu-L pe Hristos'®^. Vineri ramane o zi de
doliu, dar, Hristos apropiindu-Se'™, aceasta trece in plan secund pentru a
face ca atenfia credincio§ilor sa se concentreze asupra a§teptarii bucuriei
din ziua urmatoare'^'. in sfar§it, sambata se infaptuie§te cea mai mare
dintre minunile lui Hristos , invierea prietenului Sau „care pufea deja” ,
fiind mort de patru zile” '*.
Examinarea temelor Sambetei lui Lazar iese din cadrul nemijlocit al
acestui studiu, caci aceasta praznuire tine deja de Saptamana Mare. Sa
semnalam totu^i ca ea depa§e§te simpla comemorare a miracolului evanghelic pentiu a dezvolta un bogat comentariu privitor la lucrarea divinoumana a lui Hristos (Acesta plange, intreaba unde a fost pus'^®, dar il
invie numai cu glasul Sau'^®). invierea lui Lazar e simbolul invierii
viitoare a neamului omenesc'^^ §i aratarea atotputemiciei lui Dumnezeu
care rastoama legile naturii stricate'^*. inainte de Grace chiar, iadul tremura la auzul glasului lui Hristos"'^ ?i se grabe^te sa-i dea dramul lui
Lazar sa iasa din el'*“, anunjand astfel apropiata sa nimicire'*'. Acest
praznic al „invierii celei de ob§te” ii intare^te, a^adar, pe ucenicii lui
Hristos inainte de Patima Acestuia'*^. El este „inceperea [preludiul — ta
prooimia] Cracii”'*® §i pregate?te pentru „imparateasa zilelor”'*"'. Lazar
cel inviat va fi martorul Patimii §i invierii invatatoralui §i prietenului
sau'*® dand marturie prin prezenta sa ca Pa^tele trebuie sa se realizeze
efectiv in intreaga umanitate, fiindca El S-a facut „incepatura mantuitoare
a na§terii din nou”'*®(§i, prin urmare, a celui de-al „doilea Botez”).
Majoritatea detaliilor relatarii evanghelice sunt supuse unei transpuneri
anagogice de acela§i tip cu cea care va fi folosita in timpul Saptamanii
Mari pentru a afirma identificarea intima a credinciosului cre§tin cu tainele mortii §i invierii lui Hristos. Aici insa nu este inca vorba de a ne
identifica cu Hristos, ci mai degraba cu Lazar. Toti trebuie sa parasim in
timpul postului „prietenia pentru trup” pentru a ne face, ca §i Lazar, prieteni ai lui Hristos, ca sa inviem impreuna cu el'*^. Bolnavi cu sufletul.
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a§a cum Lazar era cu trupul, ne recunoa§tem in aceasta perioada pregatitoare intin§i pe patul placerilor'*® avand inima strapunsa de sagefile
demonilor, zacand in mormantul trandaviei §i al nepasarii, acoperit de
piatra deznadejdii'^®:
„Rastoama, Hristoase, de pe smeritul meu suflet piatra cea grea a tran
daviei celei grele §i ma ridica din mormantul nesimfirii spre lauda Ta,
Cuvinte' >191
Trimiterea de mesageri la Hristos de catre Marta §i Maria reprezinta
ostenelile Postului Mare realizate prin conlucrarea dintre acfiune §i contempla^ie (ale earor figuri tradifionale sunt cele doua surori ale lui Lazar),
gra(ie carora Hristos va veni prin Patima Sa sa ne izbaveasca mintea
{nous) inlantuita in patimi.
„Injugand contempla(ia §i acfiunea [theorian kai praxin hosper syzeuxantes), sa ne sarguim a trimite lui Hristos de veste, ca sa invieze cu
venirea Sa cea infrico§atoare mintea [noun] noastra cea ingropata ca
pe un alt Lazar; sa-i aducem stalparile drepta|ii [baia dikaiosynes] §i
sa strigam: Binecuvantat e§ti Cel ce vii!’>192
A§adar, pe „mine” ma invie Hristos in Lazar §i pe mine ma elibereaza
din moarte inainte chiar de comemorarea Patimii Sale, aratand astfel ca
prin pocain(a §i asceza vom putea ajunge „deja invia(i” la Saptamana
Mare, pentru a o putea praznui duhovnice^te:
„Cuvinte al lui Dumnezeu, inviind cu cuvantul Tau cel datator de viata
sufletul meu cel omorat de pacate ?i inchis in mormantul calcarii poruncilor, invrednice§te-ma sa-Ti aduc stalpari de virtu(i Tie, Biruitorului
mor(ii”” l
Temele Sambetei lui Lazar §i ale Duminicii Stalparilor sunt cel mai
adesea impletite, intrucat reprezinta doua aspecte complementare ale reveiarii divino-umanita(ii lui Hristos inainte de Patima Sa'®‘^. Aceste doua
praznice sunt de altfel privite mai degraba ca o singura sarbatoare desfa§urata in doua zile, fiindca au un tropar comun, iar temele unuia se regasesc din plin in ceiaialt, astfel ca amandoua sunt situate simbolic in aceea§i
zi: „cu §ase zile inainte de Pa§te”'®^. „Praznie indoit”, el este in acela§i
timp 0 expresie a lucrarii divino-umane a lui Hristos: invierea lui Lazar
reveleaza Divinitatea Sa, iar intrarea Sa in lerusalim §ezand pe asin umanitatea Lui'^®. Astfel, in Saptamana a Vl-a nu mai e cu putin^a separarea
pregatirii pentru unul din praznice de pregatirea pentru eeiaialt.
„Spus-ai mai inainte adormirea lui Lazar, pe care peste pu(in timp
inviindu-1, lauda vei primi de la pruncii care poarta ramuri, semnele
[ta symbola] Patimii Tale, Mantuitorule’'>197
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Inca de la sedelnele Utreniei de luni, studied Iosif §i mai ales Teodor
incep sa cante „cantarea inainte-praznuirii” Stalparilor’^*.
Mersul lui Hristos spre Patima Sa cea de bunavoie e un element care
permite impletirea acestor trei teme'®^. Pe masura ce El se apropie, imnologia i§i schimba caracterul pentru a deveni tot mai hristologica, astfel
ca, odata intrat in lerusalim pentru Patima Sa, Hristos ocupa intreaga
aten^ie a credincio§ilor care L-au urmat pas cu pas incepand din lunea
precedenta^°°. Acest urcu? spre lerusalim, ce culmina odinioara in procesiunea (astazi aproape disparuta) din Duminica Stalparilor sau Floriilor^”',
inso|e§te simbolic toata saptamana cu o ampia mi§care procesionala:
credincio§ii urmeaza §i insoiesc pe Hristos in acest mers care ii duce spre
comuniunea mistica cu Patima Sa, dar care reprezinta §i urcu§ul lui Hristos
la Tatai, model al urcu§ului duhovnicesc al omului §i al intrarii sale in
lerusalimul ceresc^“ .
Am putea astfel compara destul de exact aceasta „procesiune” care incepe in lunea Saptamanii a Vl-a cu Intrarea Mare ce are loc la Liturghie
inaintea anaforalei^®^. Preotul iese din sanctuar pe u§a dinspre miazanoapte cu darurile pregatite la proscomidiar pentru a intra aid prin u§ile
imparate§ti dupa ce traverseaza naosul §i aduna astfel virtual spafiul pe
care-1 circumscrie acesta. Prin urmare, intreg cosmosul, painea, vinul,
spafiul §i timpul, §i intreaga lume sensibila reunita in biserica-microcosmos intra in sanctuar pentru a fi aduse jertfa, pentru a fi asumate de
Logosul divin, pentru a fi indumnezeite §i transfigurate^®''. Tot a§a, inainte
de Patima, credincio§ii antrena|i in practica virtufilor timp de 40 de zile
insoiesc duhovnice§te pe Hristos in mersul Sau §i se identifica cu pruned
care-L vor primi in lerusalimul inimilor lor cu „stalparile virtufilor lor”^°^.
„Veniti sa gatim Domnului cele de intampinare, aducandu-I stalpari de
virtufi [baia areton\, ca a§a II vom primi in sufletul nostru ca in cetatea
lerusalimului, laudandu-L §i inchinandu-ne Lui”^°®.
Stalparile de virtufi sunt roadele ostenelilor ascetice desfa§urate in
timpul Postului Mare. Stranse intr-un mod in acela§i timp sensibil §i duhovnicesc^®’, respectiv adaugand la asceza faptele postului duhovnicesc,
ele ingaduie credincio?ilor sa-L primeasca cu vrednicie pe Hristos fiind,
prin urmare. mijloacele identificani §i mai stranse cu El in Patima Sa.
Aceasta exegeza a relatarilor evanghelice arata bine finalitatea hristologica a intregii cateheze a Triodului. Dupa ce timp de peste §ase saptamani am fost indemnafi la pocainfa, la smerenie, la post, la strapungerea
inimii §i la alte virtufi, de acum nu mai e timp pentru desfa§urarea unei
invafaturi teoretice, fiecare trebuind sa-§i arate roadele faptelor sale §i sa
probeze valoarea lor reala; sunt acestea vrednice „sa primeasca pe Hristos”
§i sa slujeasca laudei universale? Cad in cele din urma doxologia e criteriul consisten^ei viitufilor.
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incheierea Postului Mare
Daca privim cele 40 de zile propriu-zise ca o perioada distincta de
Saptamana Mare, Postal Mare se termina in seara de vineri a Saptamanii
a Vl-a^”^. Daca totu§i postal continua pana in Saptamana Mare, incepand
din Sambata lui Lazar el dobande?te o dimensiune diferita: din ascetic §i
pedagogic el devine euharistic^®®. Ambianta lungilor cateheze duhovnice§ti, pe care le dezvoltau imnologic §i formal slujbele Postului Mare,
dispare pentru a face loc a^teptarii arzatoare a Mirelui, ultimelor pregatiri
inaintea venirii Lui^'° §i asimilarii mistagogice cu principalii protagoni§ti
ai dramei ce va cuknina in unirea cu Hristos Insu?i in moartea §i invierea Sa.
Potrivit lecfionarului armean, in vechiul oficiu de la lerusalim vinerea
Saptamanii a Vl-a era deja privita drept ziua incheierii oficiale a celor
40 de zile de post^". Idiomela, tot de origine palestiniana, cantata potri
vit Triodului tiparit ca „Slava” la Utrenia de vineri §i repetata de doua ori
la Vecemie la inceputul stihirilor de la „Doamne, strigat-am”, marcheaza
limpede trecerea intre doua perioade liturgice distincte, dar totu§i intim
dependente una de cealalta, Saptamana Mare neputand fi praznuita cu
vrednicie decat daca Postal Mare a fost |inut cu folos.
„Plinind cele patruzeci de zile de suflet folositoare, cerem sa vedem ?i
sfanta saptamana Patimii Tale, lubitorule de oameni; ca sa slavim in ea
faptele Tale cele mari §i nespusa Economia Ta pentru noi, cu un cuget
cantand: Doamne, slava Tie!”^*^.
Incepand cu Vecernia acestei vineri, toate textele din Mineie §i din
Octoih sunt suprimate pana la Duminica Tomii, pentru a face loc numai
Triodului: astfel, in cele 10 stihiri de la „Doamne, strigat-am” de vineri
se numara idiomela citata mai sus, stihira Mucenicilor §i 7 stihiri ale lui
Lazar (de fapt 5 stihiri, primele doua fiind repetate de doua ori) atribuite
imparatului Leon. „Slava” §i „§i acum” sunt amandoua inso(ite de idiomele pentru Lazar; caci in timpul Saptamanii Mari se suprima §i majoritatea troparelor §i stihirilor Nascatoarei de Dumnezeu (theotokia), lucru
exceptional in cursul anului liturgic §i care arata limpede c& meditafia
asupra Intruparii §i divino-umanitatii trece atunci de la uimirea in fa|a
misterului matemitatii divine la actualizarea apogeului „kenozei” Logosului^'^
incheierea Postului Mare e subliniata la aceasta Vecemie de lectura
pericopelor finale ale ciclului Facerii (49, 33-50, 26) §i Proverbelor
(31, 8-31). Totu§i atmosfera Postului Mare nu e cu total abandonata: nu
numai in plan imnografic, dar §i in cel al mbricilor typikon-vXm. ea se
continua pana in Miercurea Mare, intr-adevar, ciclul parcurgerii Psaltirii
prin versete semnificative selectate ca prochimene nu ajunge in aceastS
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vineri decat la Psalmii 123 §i 124. El se va continua in timpul primelor
trei zile ale Saptamanii Mari, pentru a se incheia virtual cu extrase
dintr-un psalm de polieleu (Ps 135, 26) din Psalmul 137, 1, omi^and
Psalmul 136, caci acum nu mai trebuie sugerat exilul in Babilon ca la
inceputul Postului Mare^’'^, ci bucuria viefii in Dumnezeu in momentul
intrarii in Patima^'^.
Fapt mai izbitor inca, pana la Vecemia din Miercurea Mare slujbele i§i
pastreaza esentialul particularitatilor lor cvadragezimale §i indeosebi rugaciunea Sfantului Efrem Sirul^'®. Chiar §i dupa ce au fost oficial incheiate
cele 40 de zile §i pare prea tarziu pentru inceperea „intoarcerii”, virtutile
pazitoare ale caintei evocate in aceasta rugaciune raman in continuare
concluzia rugaciunilor liturgice. Modul (tropos) pocaintei continua dincolo de limitele Postului Mare, amestecandu-se cu tema veghii eshatologice a celor trei zile ale „Slujbei Mirelui”, aratand astfel ca ambian^a de
strapungere a inimii §i cainta, metaniile §i rugaciunea Sfantului Efrem,
trebuie sa patrunda pana in inima praznuirii Patimii, reprezentand insa§i
condifia participarii autentice a credinciosului la „Taina lui Hristos”.
Aceasta distinctie a incheierii Postului Mare in doua etape: incheierea
sa tematica in vinerea Saptamanii a Vl-a §i incheierea sa formala in
Miercurea Mare, corespunde simetric intrarii progresive in post, despre
care am vazut ca este nu numai rezultatul evolutiei istorice a Triodului,
dar §i o masura de economic menita sa-i introduca incetul cu incetul pe
credincio^i in „stadionul inffanarii” §i in modul de a fi cu totul special
care este corolarul lui. Modul Postului Mare se continua §i in prima parte
a Saptamanii Patimii pentru a arata practic corespondenta §i impletirea
existente intre cainfa §i viata in Hristos, cainfa introducandu-ne in dimensiunea mistagogica a vietii in Hristos.
In Palestina, Duminica Stalparilor era ziua in care se reintorceau in
manastire monahii ce ie?isera din ea pentru a petrece cele 40 de zile de
post in singuratatea de§ertului^'^. Ca §i in cazul Duminicii Lasatului de
branza, acest obicei local a fost asumat ?i transpus de Triod pentru a deveni semnul savar?irii „alergarii celor 40 de zile”, in care, fiecare, monah
sau mirean, s-a identificat oarecum cu vechii monahi izolandu-se, intorcandu-se in el insu§i pentru a practica postul sufletului ?i al trupului §i a
se consacra rugaciunii in de§ertul sau interior. Promotorii acestei transpuneri au fost imnografii Constantinopolului, in principal Sfantul Teodor
Studitul. Inca din joia Saptamanii a Vl-a, troparele lor fac aluzie la aceasta
reunire a asceiilor care se intorc aducand fiecare „maituria propriei con?tiin)e” cu privire la faptele curafirii sSyar^ite in timpul Postului Mare.
„Veni|i cei din pustii §i din munfi §i din pe^teri, aduna^i-vl {inand
stalpSri impreunS cu noi, sa intdmpinam pe Imparatul §i StSpanul; cS
vine sa mantuiasca sufletele noastre”^^*.
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Aceasta adunare simbolica a anahore^ilor inso^e§te aceea§i mi§care
procesionaia ca aceea a lui Hristos, a cSrei importan^ia o subliniaza. Saptamana a Vl-a cheama la adunarea reunirea tuturor lucrurilor, pentru
ca, impreuna cu cei ce s-au impra§tiat in spafiu pentru lupta, sa se reuneasca intre^ cosmosul, vazut nevazut, ca la Intrarea Mare a Liturghiei
euharistice. Intinzandu-§i de bunavoie mainile pe cruce, Hristos a adunat
§i fixat de propriul sau trup spafiul divizat §i sfa§iat de pacat . Lumea a
trecut astfel de la dcmnia dualita^ii §i a contrariilor la cea a unita^ii
sintezei celor opuse in Duninezeul-om. Dar chiar ?i atunci cand lubirea
dumnezeiasca §i-a aratat profunzimile in jertfa de pe Cruce, ea continua
sa respecte libertatea omului lasandu-i alegerea de a colabora sau nu la
realizarea Marii Taine a unirii firilor desparfite ?i a divino-umanizarii
cosmosului in Biserica. Efectiv §i defmitiv realizata in Persoana lui Hristos
intr-un moment precis al istoriei, aceasta sinteza ramane inca secreta §i
ascunsa in „taina” Bisericii pentru cei ce doresc sa o actualizeze fara sa fi
fost constran?i la aceasta. Prin asceza, cain^a §i post continuu, cre?tinii
trebuie sa se faca disponibili §i sa se deschida spre aratarea ?i in ei a unirii
contrariilor in Hristos-Unul. E potrivit astfel ca la sfar^itul Postului Mare
asceiii risipifi in „de§ert” sa evidenfieze aceasta sinergie devansand reunificarea realizata pe Cruce prin adunarea lor care simbolizeaza restaurarea puterilor sufletului in inima lor. Fiecare credincios va veni atunci
maintea lui Hristos purtdndu-^i deja crucea §i preamarindu-L cu ramurile
viitu^ilor sale.
„Astazi harul Sfantului Duh pe noi ne-a adunat §i tofi, luand Crucea
Ta, zicem: Bine e§ti cuvantat Cel ce vii in numele Domnului! Osana
Celui dintru inaitime!”^^.
Adunarea praznicului Stalparilor poate fi privita ?i ca o imagine §i o
anticipare a adimarii eshatologice a viilor §i a mortilor pentru a se infa|i§a
cu to^ii inaintea Judecafii universale. „Copiii Sionului” adunati atxmci in
Sion^^', respectiv monahii ?i tofi cei ce s-au consacrat renunfarii §i ostenelilor, adunaji acum in biserica, anticipeaza aceasta ultima reunire la care
vor fi chema^i toil de sunetul trambiiei;
„§i va trimite pe ingerii Sai cu sunet mare de trambita, §i vor aduna pe
cei ale?i ai Lui din cele patru vanturi, de la marginile cerurilor §i pana
la celelalte margini”^^^.
Reunifi astfel mistic, iar sfar§itul fiind deja prezent in inima timpului,
vom putea participa cu vrednicie la desfa^urarile eshatologice ale Saptamanii Mari: Slujba Mirelui, inijierea in tainele Joii Mari §i cele trei zile
care sunt o icoana a „Pa§telui ve§niciei”. Comutarea permanenta ce poate
fi stabilita intre momentul istoric al Patimii, actualizarea lui liturgica §i
transpunerea sa eshatologica e unul din elementele esenjiale ale spiritua376

lita^ii Postului Mare. Acest aspect e deja prezent inca de la celebrarea
adunarii monahilor, despre care am vorbit, dar el era de fapt pregatit de
multa vreme, fiindca de la Duminica Vame§ului §i a Fariseului intreg
Triodul se straduie§te sa zdrobeasca mchiderile temporalitSlii, insistand
m fiecare clipa pe dialectica mtre „deja” §i „nu inca”.
Postul Mare se incheie, a§adar, in SEptamana a Vl-a punand astfel
limpede in eviden^a fmalitatea hristologica a virtu|ilor practicate in el §i
orientarea eshatologicS a celebrarii Saptamanii Patimilor. Deja sSvar^ita
§i virtual incheiata in modalitatea „voluntara” a ascezei, in timpul celor
trei zile in care culmineaza, Patima nu face decat sa evidenjieze intr-un
mod mai explicit hristologic ceea ce in definitiv era realitatea cotidiana §i
scopul ultim al ostenelilor ascetice in timpul Postului Mare. De aceea —
independent de originea ei istorica — putem considera ca extrem de
semnificativa pentru argumentul nostru celebrarea la Constantinopol a botezurilor catehumenilor in Sambata lui Lazar de catre patriarhul insu§i^^^.
Practica a carei supraviejuire e acel „Caii in Hristos v-aji botezat” cantat
la Liturghie in locul lui „Sfinte Dumnezeule”. Inainte chiar de a incepe
praznuirea Patimii, Postul Mare se incheia prin acest rit de inijiere in viaja
in Hristos care ilustreaza astfel intregul sau sens, a§a cum il confirma
troparul cantat atunci de psaljii Marii Biserici pentru intregul popor:
„Ingropaii cu Tine prin botez, Hristoase Dumnezeul nostru, ne-am
invrednicit de viafa cea nemuritoare prin Invierea Ta. De aceea laudandu-ne, strigam Tie; Osana Celui dintru inalfime! Bine este cu v ^tat
Cel ce vine intru numele Domnului!”^^'*.
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Concluzie
Caracteml mistagogic al timpului liturgic

Studiul Triodului, pe care am incercat sa-1 intreprindem incepand cu
perioada pregatitoare ?i pana in pragul Saptamanii Mari, s-a facut din trei
perspective: din cea a inmografiei privita in ea insa§i (partea I), din cea a
Typikon-vlm §i a corectivelor sale imnografice (partea a Il-a), §i din cea
a structurii timpului liturgic in Tried privit in continuitatea sa (partea
a Ill-a). Aceste trei puncte de vedere ne-au constrans sa ne repetam uneori,
dar ne-au permis sa ajungem la ni§te concluzii convergente §i sa aratam
coerenta §i unitatea duhovniceasca a acestei perioade de pregatire in
vederea Pa§telui.
Virtufile la care cheama marii imnografi ai Triodului se concentreaza
in esenta asupra pocaintei (metanoia). Ele sunt instrumentele, sau mai
degraba darurile lui Dumnezeu manifestate de viata pamanteasca a lui
Hristos, care ingaduie celor ce s-au indepartat de harul Botezului, recazand in pacat, sa fie restaurati §i innoiti cu total dupa chipul lui Hristos.
Mai mult decat o virtate propriu-zisa, cain|a e un mod de viafa, o stare
noua a persoanei umane aflata in cautarea adevaratei sale identitati in
Hristos. Nu este doar o dispozitie interioara de penitenta §i regret pentru
indepartarea de intimitatea cu Dumnezeu, ci se manifesto ?i in afara
printr-o schimbare a intregii conduite a cre§tinului ritmata in timpul celor
40 de zile de regulile postului §i ale slujbelor. Acest „mod al caintei”
(tropos metanoias), aceasta convertire radicals a fiinfei angajata pe calea
cura(irii §i a restaurarii frumusefii sale feciorelnice dobandite la Botez,
nu este desigur inca decat o pregatire in vederea primirii lui Hristos in
Cuminecarea pascala; dar, introducand toate celelalte virtati, el apare
deopotriva drept mijlocul de a vietai deja in Hristos inca inainte de Pa§te,
de a fi introdu^i in procesul „divino-umanizarii” umanita(ii prin modalitafile specifice ale ascezei liber asumate. Cainta se aseamana daltii sculptorului care prelucreaza masa informa a materiei pamante§ti pentru a face
sa se iveasca in ea virtatile, respectiv fa|a lui Hristos care e plinatatea lor.
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Triodul asuma timpul simbolic concentrat in cele 40 de zile pentru a
revela in el o modalitate permanenta a conduitei cre§tinului: caracterul
mistagogic, adica „sacramental” al ascezelor virtutilor. Triodul leaga
sufletul ?i trupul prin virtutile morale §i prin post, prin slujbe §i succesiunea lor zilnica, pentru a convert! persoana, pentru a-i da prilejul de a conlucra liber la formarea lui Hristos in ea §i de a se pregati in vederea Invierii tainice cu El, anticipand-o prin trecerea ascetica de la moarte la viata
§i de la patimi la nepatimire.
Sfantul loan Hrisostom afirma ca „suntem cre^tini in masura in care
imitam pe Hristos”'. Trebuie „sa calcam pe urmele lui lisus...”^, dar nu
intr-un mod sentimental, ci prin transpunerea in conditiile actuale a existenfei umane a pogorarii Cuvantului, a smereniei §i tuturor virtutilor Sale^.
Conformandu-ne umanitatii Lui vom putea avea astfel acces la Divinitatea Lui, inseparabil unita cu aceasta. Potrivit Sfantului Maxim Marturisitorul, vocafia celui ce se conformeaza Evangheliei este exprimata in felul
urmator:
„Evanghelia e icoana adevarurilor, aratandu-i inca de aici in chip limpede pe toti cei ce au dobandit asemanarea bunatatilor viitoare. Caci
Cuvantul ii pregate?te, prin nadejde, ca, primind arhetipul bunatatilor,
sa se insufleteasca §i sa se faca icoane vii ale lui Hristos, ba mai mult,
identic! cu El, dupa har sau asemanare”"'.
Altoiti pe trupul lui Hristos prin Botez, cre§tinilor le ramane sa duca la
capat aceasta unire cu El, aratand in ipostasa lor proprie indumnezeirea
firii omene^ti asumata de Cuvantul lui Dumnezeu prin asceza, prin jertfa
de bunavoie a „eului” lor limitat, prin imitarea §i conformarea cu Patima
Sa inainte chiar de actualizarea ei rituala. in viafa „practica” pe care o
reprezinta perioada de pregatire a Pa§telui, e potrivit sa dobandim prin
vointa puterea Crucii, a mortii, a mormantului §i a invierii:
„A Crucii prin nelucrarea pacatului, a morfii prin lepadarea cea mai
deplina a rautafii, a mormantului prin renuntarea la inchipuirile produse
in suflet de lucrurile supuse simturilor, a invierii prin bogafia virtutilor
§i a bel?ugului cuno§tinlei adevarului lui §i prin ridicarea cugetarii de
la cele stricacioase la inaltime, ca sa ne facem un trup §i un suflet cu
El [Col 1, 13]”^
Asceza, cainta, lacrimile, ritmul slujbelor etc. ii conformeaza astfel pe
cre§tini Trupului lui Hristos, ii fac concorporali cu dumnezeiescul lor
invatator, intr-o modalitate diferita, dar in fond cu acela§i rezultat ca §i
Euharistia. Prin aceasta intrepatrundere intre moarte §i inviere, umanitate
§i divinitate in toate actele lui Hristos §i in toate lucrarile Trupului Sau,
Biserica, Postul Mare, atat in mod global, cat §i in fiecare din elementele
lui constitutive, apare ca o anticipare, o transpunere a Pastelui, iar asce379

za, al carei cadru este, apare ca o „mica inviere”. A§a cum spune Sfantul
Maxim Marturisitorul comentand pe Sfantul Grigorie din Nazianz:
„implinita inca de pe acum in Hristos, lumea de sus trebuie sa se implineasca iara§i mai pe urma in cei asemenea lui Hristos, cand cei ce
s-au facut parta§i asemanSrii morfii Lui prin patimirile lor se vor face
parta?i ai Invierii Lui”^.
Prin urmare, este lucru potrivit ca sa fim parta§i dinainte, in timpul
Postului Mare, atat la moartea, cat §i la Invierea lui Hristos:
„In fiecare zi sa praznuim prin omorarea patimilor invierea virtutilor
imitand pe Domnul”, spune Sfantul Teodor Studituf.
Tocmai in asceza, in intoarcerea ostenitoare la harul Botezului, candidaiii la cel de-al „doilea Botez”, fiind deja inifiafi, pot primi arvrma „Pa§telui ve§niciei”^. Caci in Biserica timpul, marcat inca „putin timp” {Ap
6, 11) de diviziune §i moarte, devine timp liturgic, timp „hristificat”.
Hristos e prezent tainic in timpul liturgic §i, dupa chipul intrepatrunderii
in El a firii divine §i umane, El asuma timpul stricaciunii pentru a-1 umple
de ve§nicie, a-1 transfigura, a-1 indumnezei^. Actualizat atat de praznicele
Sale, cat §i in sarbatorile sfinfilor, El ramane unul §i neimparjit in ciuda
diversitatii manifestarilor Sale, a§a cum sala§luie§te deplin in ipostasa
renascuta a sfinfilor, fara ca ace§tia sa-§i piarda caracteristicile lor personale'°. Sarbatorile, sau chiar perioade cum e Postul Mare, apar, prin
urmare, ca adevarate „energii” divine, ca „taine”", ca „sacramente ale
timpului”^^, culminand in praznicul Pa§telui, recapitulare §i plinatate a
tuturor sarbatorilor.
Totu§i aceasta diversitate a sarbatorilor nu e decat una din adaptarile la
condifiile lumii cantitatii, caci introducandu-se in comuniunea cu Hristos
Unul, ele sunt in cele din urma tot atatea „mici Pa?te” care ne pregatesc
pentru comuniunea f^ra contopire in viitorul Pa§te ve§nic, Hristos „totul
in to^i” (Col 3, 11).
„Acolo vom cunoa§te raiiunile lor [ale praznicelor] mai curat ?i mai
inielept in Logosul Insu§i, Dumnezeul ?i Mdntuitorul nostru, in prSznuirea ?i veselia celor mSntuiJi”*^
Praznuirea ve^nicS a celor ale§i este deci unirea ?i comuniunea cu
Hristos, Care e oarecum sdrbdtoarea personiflcatd. De aceea, in aceasta
lume, praznicele §i perioadele lor pregatitoare apar ca tot atitea participari efective la Dumnezeul-om, ca inse§i caile indumnezeirii credinciosului prin patrunderea in timpul indumnezeit al Bisericii care asculta
dinainte de legile lumii transfigurate. Prin intermediul omului, totul in
Biserica e indumnezeit, „hristificat”, divino-umanizat'"^, iar sarbatoarea e
continua. Toate zilele sunt Pa?te ?i duminici, adica o inviere impreuna
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cu Hristos §i o anticipare a viefii ve^nice; dar ele simt §i pregatiri pentru
aratarea a ceea ce nu e inca prezent decat in parte. Astfel, dupa ce 1-a
indemnat pe cre§tinul desavar§it sa traiasca toate zilele ca pe o duminica,
Origen subliniaza sensul §i locul unei perioade ascetice cum este cea a
Postului Mare:
„Iar cMd te pregate§ti pentru via^a cea adevarata te indepartezi mereu
de placerile viefii care in§ala pe cei mulfi, ajungand sS nu mai dore?ti
placerile camii, ci, dimpotriva, chinuindu-ti trupul §i supunandu-1 robiei [Rm 8, 6], atunci nu incetezi sa praznuie§ti mereu vinerea sau «ziua
pregatirii» \paraskeue\. lar din clipa in care ai in^eles ca «Hristos,
Pa§tele nostru, S-a jertfit» [7 Co 5, 7] §i ca trebuie sa-I praznuim ziua
mancand din camea Cuvantului, atunci nu trebuie sa fie nici o clipa in
care sa nu praznuim Pa§tele, cuvant care inseamna «jertfS de trecere»,
caci prin fiecare gand, cuvant ?i fapta nu incetam sa trecem de la
treburile acestei vie^i la Dumnezeu, grabindu-ne spre cetatea Sa dumnezeiasca”'^.
Tensiunea dialectics intre „deja” §i „nu inca” sta la temelia timpului
liturgic, dar ea nu apare ca o contradictie, ci ca o antinomic dinamica §i
divino-umana. Ve?nicia e efectiv prezenta §i comunicabila in Hristos, in
inima timpului, dar indumnezeirea efectiva, deplina realizare a misterului
liturgic necesita libera conlucrarea a credinciosului la mantuirea lui. De
aceea, an de an, Biserica va propune cu rabdare acelea§i sarbatori §i acelea§i perioade, intr-o mi§care circulars. Acest ritm circular nu se inchide
insS asupra lui insu^i intr-o repeti^ie purS, ci vine sS mSsoare ?i sS ritmeze
progresul §i urcu^ul duhovnicesc al fiecSruia, pStrunderea sa tot mai
adancS §i nelimitatS in taina Dumnezeului-om, fiindcS obiectul cSutSrii e
infinit. Reluand parcursul celor 40 de zile ale PSresimilor, cel care-§i va
fi pSstrat bunurile dobandite cu un an in urmS nu va mai strSbate acela§i
drum: prSznuirile, troparele, insS§i forma slujbelor vor dobandi pentru el
0 semnificafie mai adancS ?i vor fi prilejul unor noi eforturi de a-?i indrepta gre?elile facute in anul trecut. Nu exists propriu-zis vorbind ciclu
liturgic inchis asupra lui insu?i; de aceea, reprezentarea ciclului liturgic
sub forma unui cere nu ar fi corectS, fiindcS i-ar suprima intreaga dimensiune a dezvoltSrii duhovnice§ti a persoanei. El ar trebui reprezentat mai
bine ca un cere deschis spre o dimensiune verticals, ca o spirals ascen
dents'®. Mi§carea circulars ar reprezenta condifiile umanitSfii cSzute care,
inlSnfuite incS de cantitate, a fost totu^i adunatS in Hristos §i in trupul
SSu mistic, Biserica, care propune periodic credinciojilor actualizarea
„vie|uirii” {politeia) Sale. Mi§carea ascendents nu apare in structura
exterioarS a timpului liturgic, ci reprezintS mai degrabS timpul interior §i
personal al progresului fiecSruia spre conformarea §i comuniunea cu
Hristos. Prin Sfintele Taine §i virtu|i, cre§tinul devine Hristos prin bar
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indumnezeind in el insu§i timpul stricaciunii. Timpul cosmic deja asumat
de anul liturgic pentru a deveni timp al lui Hristos devine astfel un timp
al urcu§ului omului in Hristos: „§i, lucru infrico^ator, faptul ca flrea
noastra e schimbatoare e ca o aripa in zborul spre ce e mai inalt”, scrie
Sfantul Grigorie al Nyssei^’.
Sfiniii sunt intr-o stare de nelucrare fata de sensibil, dar care depa?e§te
orice lucrare’^, fiindca urea neincetat spre unirea cu Cel Neapropiat.
Transpusa in plan liturgic, aceasta stare paradoxala a fapturii indumnezeite se aplica timpului Bisericii: ordonat, ciclic §i repetitiv. Dar insa§i
aceasta repetitie e prilejul supremei lucrari duhovnice§ti a „celui ce urea
?i nu se opre?te niciodata, mergand din inceput in inceput printr-un inceput
mereu mai inalt care n-are capat in el insu§i”'^. Timpul ciclic ?i timpul
liniar converg, a§adar, in mistagogia timpului liturgic.
„Caci nu va fi sfar§it al inaintarii lor in veci.
Pentru ca stabilitatea cre$terii spre sfar§itul fara sfar§it
va sta in cuprinderea Necuprinsului
§i-i va satura Cel de care nimeni nu se poate satura.
Plinatatea Lui ?i slava luminii
va sta in inaintarea intr-un adanc §i intr-un inceput fara sfar§it.
§i a§a cum, avand pe Hristos ca pe Cel care a luat chip inauntrul lor,
stau alaturi Celui ce lumineaza in chip neapropiat,
a?a sfarjitul se face in ei inceputul slavei
§i, ca sa fac in|elesul mai clar,
in sfar^it vor avea inceputul, iar in inceput sfar?itul”^®.
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Prescurtm §i sigle

Dm
= duminica
Lu
= luni
Ma
= mar|i
Mi
= miercuri
Jo
= joi
Vi
= vineri
Sm
= sambata
LuM, MaM, MiM, JoM, ViM, SmM= Lunea Mare, Marfea Mare, Miercurea Mare,
DmVF
DmFR
StriMf
SmAsc
DmLca
DmLbr
Lubr
DmFl
SmLaz
Vc
Ut
Dst
St

La
ca

CM
od
tr
se
idiom
gl
Pav

=
=

=
=
=
=
-

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=

Joia Mare, Vinerea Mare, Sambata Mare
Duminica Vame^ului §i Fariseului
Duminica Fiului Risipitor
Sambata Morfilor
Sambata Ascejilor
Duminica Lasatului de came (Apokreon)
Duminica Lasatului de branza (Tyrophagia)
Lunea Saptamanii branzei etc.
Duminica Floriilor
Sambata lui Lazar
Vecemie (Hesperinos)
Utrenie (JDrthros)
„Doamne, strigat-am”
la Vecemie
stihoavna (aposticha) la Vecemie sau la LFtrenie
„Laude” (Aineite)
canon
Canonul Mare al Sfantului Andrei Cretanul
oda canonului
tropar {apolytikiori)
sedelne (kathismata) poetice la Utrenie dupa stihologiile Psaltirii
sau dupa oda a 3-a a canonului
stihira idiomela (redac|:ia palestiniana a Triodului)
glas
Pavecemija (Apodeipnori)
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Exemple: Lu III {Utod'i c a l tr 5) = lunea Saptamanii aIll-adinP ostul Mare,
Utrenie, oda a 3-a a celui de-al 2-lea canon, troparul al 5-lea.
Ma rV (Fc Dst 3) = Marfea Saptamanii a IV-a din Postul Mare, Vecernie, „Doamne strigat-am” stihira a 3-a.
Sm gl 2 {La 1) = sambata glasului 2 (din apendicele Triodului), Utrenie,
„Laude”, stihira 1.
Horologion ho Megas [Ceaslovul Mare], Atena, 1974
Hor A
Pa A
Parakletike [Octoihul Mare], Atena
Pentikostarion [Penticostarul], Atena
PeA
Triodion, ed. Atena, 1967
TrA
Triodion, ed. Roma, 1879
TrR

Typikon
Typikon-ul Marti Biserici [Megales Ekklesias], e d . M A T E O S (1962)
Typikon-vl r e fo r m a t ( G . B l O L A K I S ) , C o n s t a n t i n o p o l, 1864
Typikon-ul de la mdndstirea Fecioarei Evergetis din Constantino
pol ( e d . D i m i t r i e v s k i )
Typikon-ul mdndstirii Mdntuitorului de la Messina (e d . A r r a n z )
Typikon-ul mdndstirii Mdntuitorului Pantokrator din Constanti
nopol ( e d . G a u t h i e r )
Typikon-ul Sfdntului Sava (ed. Vene(ia, 1738 sau variantele din
Opisanie III, ed. DiMiTRlEVSKi)
D i m i t r i e v s k i , Opisanie... I s a u I I I
H.G. B e c k , Kirche und theologische Literatur im byzantinischen
Reich, Miinchen, 1959
G . R a l l i s / M . P O T L I S , Syntagma ton theion kai hieron kanonon
ton te hagion kaipaneuphemon Apostolon kai ton hieron oikoumenikon kai topikon synodon kai ton kata meros hagion Pateron,

Typ
Typ ME
Typ CP
Typ Ev
Typ Mes
Typ Pant
Typ Sab
Opis
KTL
RP

Atena, vol. I-V , 1852-1854

PGL
PE

Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1968
, Synagoge ton theophtongon rhematon kai
didaskalion ton theophoron kai hagion Pateron, Atena, vol. I-IV,
G .W .H . L

Pa

v e l

E

a m p e

,

a

v e r g e t in o s

1957-1966

Apophalph- Apoftegmele Pdrinfilor Pustiei seria alfabeticd [Patericul], PG 65
Apophsyst = Apoftegmele Pdrinfilor Pustiei seria sistematicd, ed. parfiala F. N au
in Revue de VOrient Chretien 1907-1913 [numerotatie ?i clasificare dupa traducerea franceza a intregului corpus realizat de monahii benedictini de la Solesmes, 3 vol., 1966, 1970, 1976]
Cuvant sau discurs (logos)
Cateheza (kathechesis)
Inva]atura (didaskalia)
Omilie (homilia)
Capete (kephalaia)

Cuv
Cat
Inv
Om
Cap

=
=
=
=
=

BHG

= Bibliotheca Hagiographica Graeca, F .

H

a l k in

, B r u x e lle s ,

1985^

BZ
CSCO

= Byzantinische Zeitschrift, Manchen, 1901 sq
= Corpus Scriptorum ChristianorumOrientalium, Paris, 1903 sq
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1957,

DACL
DSp
DTC
EO

= Dictionnaire d ’ArcMologie chretienne et de Liturgie, Paris, 1907 sq
- Dictionnaire de Spiritualite,¥ans, 1931 sq
= Dictionnaire de Theologie Catholiqm, Paris, 1907 sq
=
(/’On'ewi, Paris, Constantinopol, Bucurejti, 1897-1942
(39 vol.)
GCS
= Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten (drei) Jahrhunderte, Berlin, 1897 sq.
MEPREO = Messagerde I Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale
OCA
= OrientaliaChristiana Analecta, Roma, 1935 sq
OCP
= Orientalia Christiana Periodica, Roma, \935 sq
PG
= Patrologiae Graecae cursus completus, 161 vol., ed. J.-P. MiGNE,
Paris, 1857-1866
PL
= Patrologiae Latinae cursus completus, 221 vol., ed. J.-P. Migne,
Paris, 1844-1884
PO
= Patrologia Orientalis, R. G r a f f i n - F. N a u , Paris, 1907 sq
RAC
= Reallexikon fur Antike und Christentum, Stuttgart, 1950 sq
RAM
= Revue d ’Ascetique et de Mystique, Toulouse, 1920 sq
REB
= Revue des Etudes Byzantines, Paris, 1943 sq
SC
= Sources Chretiennes, Paris/Lyon, 1941 sq
SO
= Spiritualite Orientale, Abbaye de Bellefontaine, 1966 sq
TU
= TexteundUntersuchungenzurGeschichtederaltchristlichenLiteratur, Leipzig-Berlin, 1882 sq
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Postul Mare este acel timp privilegiat din cursul anului bisericesc
cand pregatirea pentru participarea credincio^ilor la drama Patimirii si lumina Invierii din Saptamana Mare ia forma unei anticipari
ascetice a Pastelui. Pe parcursul a patruzeci de zile de post, priveghere si rugaciune staruitoare ace^tia lucreaza cu smerenie in ei
infi$i la curatirea si restaurarea firii intinate fi risipite de pacat.
intreg acest efort spiritual al Postului Mare e jalonat ?i insotit in
Ortodoxie de cultul Bisericii cuprins in Triad, una din cele mai
profunde si zguduitoare carti.
Monument unic al Bisericii rasaritene, sinteza a liturgicii ?i asceticii
ortodoxe, asimilare practica a teologiei Parin^ilor $i reflex al
experientei spiritualitatii monahale, Triodul il initiaza concret pe
credinciosul ortodox in imitarea lui lisus Hristos, invitandu-1 la
actualizarea mistagogica a Botezului sau aflat in inima tainei Paste
lui. Crucea ?i invierea lui lisus Hristos devin astfel experienta con
crete in cultul si in spiritualitatea Bisericii, ajung taina mantuitoare
a rastignirii §i invierii noastre.
Desi este o adevarata enciclopedie cultica si spirituala a Ortodoxiei,
din nefericire Triodul e putin cunoscut ^i inteles astazi. Ca mare parte
din valorile Ortodoxiei, el esteinca o comoara insuficientvalorificata.
Triodul explicat al parintelui ieromonah Makarios Simonopetritul
ofera in sfar§it o ampla lectura teologica ?i liturgica acestui monu
ment, prezentandu-1 si interpretandu-1 dintr-o perspective mistagogice, profund duhovniceasce. Analizele flne §i precise ale perintelui Makarios evidentiazd impletirea unice intre teologie si cult,
imnografie ?i tipic, intre postul sufletului $i postul trupului.
Trecand in reviste elementele cotidiene §i principalele etape ale
cursei duhovnice^ti a Postului Mare marcate de duminicile lui
speciale, in al cdror centru se inal^e Crucea de viate fecetoare, ele se
incheie cu o profunde meditatie asupra timpului liturgic ?i functiei
sale mistagogice in cultul ortodox.
Jalon important al unui itinerar spiritual personal care avea se-1
conduce pe autor la initierea in Ortodoxie ?i monahism la Sfantul
Munte, cartea pdrintelui Makarios e un ghid indispensabil pentru
to^i cei ce doresc se aibe o viziune precise asupra celui mai impresionant ?i complex monument al spiritualite^ii liturgice ortodoxe:
Triodul.

ISBN 978-973-7859-39-6

789737 859396

