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COPIILOR MEI

„Καὶ Κασσιαν οῦτοῦ πνέοντος κασσίαν...”
Autor anonim, „Iambi la cuvintele

Sfinților Părinți”, l. 28
(ed. G.C. Amaduzzi, Anecdota litteraria ex mss

codicibus eruta, Rome, Fulgonio, 1773, p. 28)
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Prefa]ă
Deși scrierile monastice ale Sfântului Ioan Casian au avut

o popularitate constantă, reputația sa (într-o foarte mare
măsură cea de autor de teologie) a fost grav compromisă.
Lucrarea de față începe cu o evaluare a ideilor convenționale
despre Sfântul Ioan Casian și, găsindu-le extrem de defec-
tuoase, oferă prima încercare susținută de reinterpretare a
operelor Sfântului Ioan Casian fără a ține cont de polemici
depășite. Este necesară o atenție specială în cazul aspectelor
hristologice ale antropologiei monastice întâlnite la Sfântul
Ioan Casian. În cuprinsul lucrării, se va face referință la con-
temporanii Sfântului Ioan Casian – atât persoane binecu-
noscute, precum Fericitul Augustin, Evagrie Ponticul, Vin-
cențiu de Lérin și Nestorie, cât și mai puțin cunoscute, precum
Prosper de Aquitania, Valerian de Cimiez și Pavel din Tamma –
pentru a oferi o analiză neîmpovărată de anacronism a scrie-
rilor și a importanței lor.
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Cuvânt înainte

Această carte se bazează pe lucrarea mea de doctorat
(susţinută la Universitatea din Durham, Departamentul de
Teologie, 2002). În timpul scrierii acestei teze, am fost ajutat
de Overseas Research Council sub forma unei burse de cer-
cetare în străinătate; de Departamentul de Teologie al Uni-
versităţii din Durham, sub forma unui grant din Dean's Fund,
a unuia din bursa De Bury și a unuia din bursa Evans; sub
forma unui grant din două donații anonime administrate de
către Pr. J. Trenham; și a unuia foarte generos din partea
fundației Virginia H. Farah. Acesta din urmă a fost administrat
de către Preasfinţia Sa Basil (Essey), Episcop de Wichita și
al Episcopiei Americii Centrale din cadrul Arhiepiscopiei
Americii de Nord. Sayedna Basil a fost foarte generos prin
sprijinul pe care mi l-a oferit pentru această lucrare, iar în-
curajarea sa a fost de neprețuit. A reprezentat o foarte mare
onoare pentru mine să-mi desfășor cercetarea doctorală sub
supravegherea Prof. Andrew Louth. În nenumărate feluri
am fost ajutat de o serie de cercetători, prieteni și colegi: Pr. Dr.
Kallistos (Ware), Prof. Gerald Bonner, Prof. Peter Brown,
Pr. Gabriel Bunge, Prof. Patout Burns, Pr. Constantin Chirilă,
Pr. Dr. Adam Cooper; Dr. Mary B. Cunningham, Dr. Carol
Harrison; Prof. C.T.R. Hayward, D-na Anastasia Neubauer,
Dr. Glenn Peers, Pr. Prof. Mark Sheridan, Pr. Dr. Tim Vivian,
Dr. Stuart Weeks și, nu în cele din urmă, Dr. Mika Törönen.
În special, Adam și Mika au fost cei mai buni camarazi la care
poate spera o persoană care scrie o teză de doctorat, învățând
foarte multe de la amândoi. 
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După terminarea tezei, am avut șansa să lucrez un an ca
cercetător asociat postdoctorat în cadrul Departamentului
de Studii anglo-saxon, norvegiene și celtice al Universității din
Cambridge, contribuind la proiectul Fontes Anglo-Saxonici.
Colegii din departament au fost în permanență amabili și
primitori cu patrologul din mijlocul lor. Pe lângă faptul că
mi-au cultivat proaspetele interese față de drumul parcurs
de operele Sfântului Ioan Casian în Insulele Britanice și în ca-
drul monahismului din perioada anglo-saxonă, mi-au permis
să revizuiesc și să completez teza (prin accesul la colecțiile din
biblioteca universitară, ceea ce a reprezentat o oportunitate
extraordinară). Ar fi un gest de neglijență din partea mea dacă
nu le-aș mulțumi în mod personal profesorilor D.N. Dumville
și S.D. Keynes, Dr. Rosalind Love și D-nei Laura Hill.

Revizuirile finale ale acestei teze au fost făcute în Durham,
unde, în momentul de față, dețin un post în Leverhulme Early
Career Fellowship. 

Cea mai mare recunoștință o datorez copiilor mei, Helen,
Beata, Anthony și Alexander, a căror prezență îmi aduc
aminte în permanență că viața înseamnă mult mai mult de-
cât cărți. Cu dragoste, această carte le este dedicată.

28 februarie 2005
Sărbătoarea Sfântul Ioan Casian,

Durham
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Abrevieri

Pseudo 
Ancient Christian Writers
Așezămintele mănăstirești și despre leacurile celor
opt păcate capitale
Augustinianum
Corpus Christianorum Scriptorum Latinorum
conl Conlationes
Convorbiri duhovnicești în 24 de cărți
Clavis Patrum Graecorum (ed. M. Geerard)
Clavis Patrum Latinorum (ed. E. Dekkers)
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
Dictionnaire de Spiritualité (ed. M. Viller et al.)
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române
Die greichischen christlichen Schriftsteller
Gregorii Nysseni Opera
De incarnatione Domini contra Nestorium
Institutiones

Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie
Journal of Early Christian Studies
Journal of Theological Studies
Loeb Classical Library
Le Muséon. Revue d’études orientales
Orientalia Christiana Analecta

(ps.?-)
ACW 
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Aug

CCL
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LCL
Mus
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Introducere

1. Profilul Sfântului Ioan Casian 
în cadrul teologiei istorice

Interesul față de scrierile Sfântului Ioan Casian (cca 360-
435) nu a slăbit niciodată. Acest fapt se datorează în mare
măsură echilibrului încântător existent între narațiunea plină
de viață și, mai ales, modul profund de înțelegere a psihologiei
umane. Sfântul a manifestat o puternică influență asupra
dezvoltării ascetismului apusean prin publicarea istorisirilor
despre petrecerea sa alături de Părinții pustiei în timpul celor
două călătorii din Palestina în Egipt (cca 385-399/400). Scri-
erile sale, Așezăminte (titlul întreg, Așezămintele mănăstirești și
despre leacurile celor opt păcate capitale) și Convorbiri (Convorbiri
duhovnicești în 24 de cărți), au fost transcrise și studiate secole
de-a rândul. Ele au devenit relatări normative despre Părinții
pustiei, mai ales atunci când apusenii s-au aflat separați de
Egipt din cauza circumstanțelor politice și, în cele din urmă,
a celor teologice.

Un indiciu despre cât de mare a fost impactul pe care l-au
avut scrierile Sfântului Ioan Casian îl constituie faptul că
unele dintre ele, circulând și în limba greacă, i-au adus cinstea
de a fi asimilate în corpusul ascetic al literaturii grecești,
Sfântul Ioan Casian și Fericitul Ieronim fiind (din câte știu eu)
singurii scriitori ascetici latini care s-au bucurat de acest lucru.
Mai mult decât atât, fragmente ale scrierilor Sfântului Ioan
Casian au avut, sub forma apoftegmelor, o arie de circulaţie
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la fel de mare precum însuși creștinismul1. În literatura greacă2,
coptă3, siriacă4, armeană5, arabă6, etiopiană7 și slavă8 se regă-
sesc citate, iar în unele cazuri fragmente întregi, din „Casian
Romanul”.

Și totuși, chiar și în această formă fragmentară, scrierile
Sfântului Ioan Casian au avut în mod inevitabil un impact
limitat. Este caracteristic stilului său simplu, ca apoftegmele
atribuite lui de către tradițiile răsăritene și orientale să fie
în întregime amintiri despre ceea ce au făcut sau au spus alții.
Cât despre tratatele care ies în mod ocazional la lumină, de
exemplu cele din greacă, arabă sau slavă, ele tind să întă-
rească alte opere din vastul corpus al literaturii ascetice și
monastice, fără a se distinge de acestea cu ceva nou. Chiar și
persoana Sfântului Casian tinde să se evapore în negura istoriei.

Această problemă (căci este o problemă) este cauzată
de faptul că deținem relativ puține informații despre viața
Sfântului Ioan Casian. De pildă, data nașterii și cea a morții sale
reprezintă aproximări rezonabile, însă rămân aproximări,
iar locul nașterii și al morții rămâne, de asemenea, subiectul
unei controverse teologice. Nu cunoaștem ce l-a adus pe

1  Afirmația este îndreptățită deoarece, până acum, nu am găsit urme
ale Sfântul Ioan Casian în limba georgiană sau sogdiana veche.

2  e.g. Nicodim (1782): 61-87; Dyovouniotis (1913); Marsili (1934); cf. Fotie,
cod 197 (ed. Henry [1959-1991]: 3: 92-95).

3  e.g. apoph copt 26 (ed. Chaîne [1960]: 5).
4  Vezi Sauget (1987): 97, 173.
5  Cf. pater armen 4.18R, 5.54A-B, 6.8R, 11.18R, 13.14A-B, 13.15R, 18.73B

(CSCO 335:198; 361, 54-56,137-138; 371, 137, 182-183, 193; 379, 102-103).
6  e.g. în traducerea arabă a „Enānīšō’, paradisus partum: vezi Sauget (1987):

133; vezi și Graf (1944-1953): 1: 380-388 (apoftegmele arabe), 401 (fragmente
arabe din scrierile Sfântului Ioan Casian).

7  e.g. ascet 5, 20, 22, 32, 38 (CSCO 458: 5, 23-24, 25-28, 37-38, 40 [text];
459: 3-4, 16-19, 25-26, 28 [trad.]); pater aeth 34 (28) (CSCO 277: 10-11 [text];
278, 9 [trad.]); coll mon 16.7 (CSCO 238: 133-134 [text]; 239: 98 [trad.]).

8  e.g. în Sfântul Paisie Velicicovschi, Filocalia (ed. Zamfiresco [1990]:
1075-1114).
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acesta în Galia sau unde a scris operele sale. Unii teologi au
susținut că era originar din partea locului și acum doar se
întorcea acasă, iar alții, la fel de credibil, că era din Dobro-
gea de astăzi9. (Trebuie afirmat faptul că sosirea Sfântului
Ioan Casian în Marsilia nu pledează împotriva unei origini
est-europene. Marsilia reprezenta un important port de
escală pentru vasele de pe Marea Mediterană, sfântul
putând foarte ușor să ajungă aici din oricare dintre aceste
locuri10.) Mare parte din informațiile despre viața Sfântului
Casian au fost extrase din scrierile sale. De pildă, am aflat
din acestea că prenumele său era Ioan, că a avut parte de o
educație aleasă în literatura clasică și că, în Egipt, s-a aflat
în aceleași cercuri din care făcea parte și Evagrie Ponticul11.
Abia dacă există suficiente date pentru a alcătui o biografie
completă, iar acest lucru este cu siguranță imposibil fără a
ne baza în cea mai mare parte pe informații preluate din
surse contemporane pentru a umple, cât mai plauzibil cu
putință, numeroasele lacune.

2. Autorul din umbr\ [i tradi]ia teologiei monahale

Deși este foarte ușor să ne imaginăm că Sfântul Ioan
Casian și-ar fi dorit cu bucurie să rămână ascuns în spatele

9  O prezentare detaliată a acestei dezbateri este disponibilă în Vannier
(1999): 23-27. În ceea ce mă privește, sunt convins că Sfântul Ioan Casian
era originar din România de astăzi. 

10  Rouge´ (1966): 141-2; Bats (1992); Hermary (1999). Paulin de Nola,
car 24 (PL 61: 621), relatează călătoria lui Martinian care, plecând de la
Narbonne, a naufragiat lângă Marsilia, „fiica grecilor sădită pe pământ
galic” (ll. 305-306), unde a fost îngrijit de către frații de acolo. Cf. cu călă-
toria lui Posthumian din Alexandria la Narbonne, care la fel se sfârșește
în Marsilia: Sulpiciu Sever, dial 1.1.3 (CSEL 1: 152-153).

11  Aceste informații, împreună cu altele, au fost stabilite de către
Chadwick, Cristiani, Hammett, Tibiletti și alți teologi menționați în
continuare. 
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scrierilor sale, propun să nu-l lăsăm să facă acest lucru. După
cum va demonstra studiul de faţă, Sfântul Ioan Casian a fost
un gânditor original și cu capacitate de sinteză, putând să
dezvolte temele auzite într-un anumit loc pentru a le folosi
într-altul, într-o formă ușor diferită.Ca atare, el a fost un is-
cusit promotor al unei tradiții teologice monahale. Așadar,
unul din scopurile acestui studiu va fi să abordeze și să eva-
lueze mijloacele diferite în care Sfântul Ioan Casian dezvoltă
aspectele învățăturii contemporane. Există însă și alte motive
pentru care dorim să evităm a deveni complici la obiceiul
Sfântului Ioan Casian de a se ascunde ca autor al operelor sale
și este important să atragem atenția asupra lor de la bun început.

Pentru că, dacă pierdem din vedere contribuțiile Sfântului
Ioan Casian la operele monastice, vom deveni și mai pasibili
de a pune întrebări nechibzuite în privința lor. Un exemplu
ar putea fi edificator: recent, cercetătorii au criticat, fără prea
multe menajamente, credibilitatea Sfântului Ioan Casian ca
sursă a detaliilor istorice privind monahismul egiptean12 –
fapt care, într-un anume fel, constituie o folositoare aducere
aminte a nevoii de atenție critică în cadrul poziției noastre
față de literatura veche. Însă chiar și așa stând lucrurile, este
inutil ca orice cititor să ia în serios prefețele Sfântului la
scrierile sale, unde acesta își semnalează clar intenția de a pune
la dispoziție acest material într-un mod folositor clericilor care
încercau să promoveze monahismul în Apus. Sfântul Ioan
Casian nu a intenționat să scrie o „Istorie a monahilor din
Egipt”, ci să influențeze istoria monahilor din Galia. Cu alte
cuvinte, Sfântul Ioan Casian a recunoscut că prin scrierile sale
a urmărit să răspândească o anumită tradiție. Motivul pentru
care lucrarea sa Convorbiri are nevoie de o interpretare rec-
tificată, de această dată, sub forma unui simplu fragment de
reportaj, este dat în cea mai mare parte de neglijența interpre-
ților care i-au urmat. Însă este evident că, odată ce credibilitatea

12  Câteva exemple vor fi discutate în capitolul al III-lea. 
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Sfântului a fost astfel atacată, suspiciunea s-a instalat și s-a răs-
pândit, ducând la niște rezultate care ar fi de-a dreptul amu-
zante, dacă n-ar fi fost atât de nefavorabile pentru un studiu
obiectiv al persoanei și al scrierilor Sfântului Ioan Casian13.

În cele ce urmează, propun (ca o strategie alternativă de
interpretare a operelor Sfântului Casian) să ne concentrăm
asupra tradiției pe care acesta încearcă să o inspire mona-
hismului din Galia. Făcând aceasta, cu siguranță vom putea
ține seama de limitele credibilității sale ca istoric, însă vom
putea, totodată, să plasăm lucrarea sa în contextul monahis-
mului din Nitria și, astfel, să dobândim o înțelegere mai
profundă asupra operelor sale14. În cele din urmă, această car-
te îl va prezenta pe Sfântul Casian drept un înzestrat și sofis-
ticat teolog al monahismului.

3. Îndemnul Sfântului Ioan Casian 
la cultivarea ascetic\ a în]elegerii cre[tine

În cazul creștinismului din Orient și din Orientul În-
depărtat, nu este de mirare că Sfântul Ioan Casian se face
nevăzut: la urma urmei, el este o persoană relativ neînsem-
nată ale cărei opere fragmentare împart aceeași arie vastă cu
cele ale unor autorități mult mai cunoscute decât el. Însă,
chiar și în Apus, unde operele sale s-au păstrat în întregime,
el dispare. Până la un anumit punct, această dispariție poate
fi pusă pe seama obiceiului său din Convorbiri, de a se descrie
cu modestie ca fidelul și tăcutul tovarăș de călătorie al Sfân-
tului Gherman. Însă aceasta nu reprezintă decât o explicație
parțială. Dispariția Sfântului Casian mai trebuie înțeleasă

13  Un bun exemplu a ceea ce poate rezulta dintr-o necontrolată sus-
piciune cu privire la credibilitatea Sfântului Ioan Casian, în Frank (1996). 

14  Vezi mai ales capitolul al IV-lea. 
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și ca o consecință a unui fenomen mult mai interesant, care
reprezintă chiar miezul acestui studiu. În ciuda aparențelor
care par a arăta contrariul, Sfântul Ioan Casian nu a scris căr-
țile sale doar pentru a-i edifica pe cititorii lor. Fără îndoială,
ele sunt niște lucrări edificatoare și tocmai din acest motiv
au fost prețuite de atâtea generații, însă fundamentele lor sunt
inspirate din teologie. Această idee ar putea părea curteni-
toare, mai ales pentru cei care consideră că edificarea nu apare
(și, probabil, nu poate să apară) într-un mediu neutru teo-
logic și pentru cei care cred că este cu adevărat uluitor să des-
copere, în epoca patristică, un autor care a încercat să cultive
duhul fără ca, în același timp, să dirijeze și mintea.

Însă tocmai în acest punct își fac apariția permanentele
probleme ale interpreților săi moderni, deoarece creșterea
intelectuală pe care el o impune în mod constant (chiar și prin
ceva banal, cum este caracterizarea interpretativă a obiceiu-
rilor monahale) mai este discutată de un teolog monastic,
al cărui nume nu-l pomenește niciodată: Evagrie Ponticul.
Nu suntem în măsură să spunem prea multe despre repu-
tația lui Evagrie printre creștinii latini, însă, deși a fost atacat
de un polemist ca Fericitul Ieronim15, el și-a găsit un susți-
nător în Ghenadie din Marsilia care, împreună cu Rufin din
Aquileia, i-a tradus în latină unele opere. Așadar, este ne-
cugetat să pretindem că Sfântul Ioan Casian a ascuns dinadins
numele și influența lui Evagrie (și cu atât este mai necugetat
să caracterizăm pe Evagrie ca fiind „dascălul” sau „învăță-
torul” Sfântului Ioan Casian). Primul studiu sistematic despre
ceea ce Sfântul Ioan Casian a împrumutat de la Evagrie a fost
scris înaintea importantelor progrese contemporane făcute în
studiul operelor evagriene, care tind să sugereze că și Evagrie
a aparținut unei tradiții teologice larg răspândite; prin ur-
mare, acea timpurie monografie înclină să lase pe Sfântul Ioan

15  Vezi Fericitul Ieronim, ep 133.3 (ed. Labourt [1949-54]: 8: 53).
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Casian să fie eclipsat de așa-zisa influență a lui Evagrie16. Prin
aceasta nu negăm însă că scrierile lui Evagrie au influențat
pe Sfântul Ioan Casian (de fapt, așa cum vom vedea în capi-
tolul legat de învățătura sa despre rugăciune, operele lui Evagrie
oferă numeroase puncte de comparație). Mai degrabă, tre-
buie sugerat faptul că Sfântul Ioan Casian n-a fost subjugat
de așa-zisul sistem al lui Evagrie, oricare ar fi fost acesta, ci,
de fapt, a fost întru totul capabil să aducă contribuții personale
tradiției de care amândoi au aparținut.

4. Problema interpret\rii anacronice 
a Sfântului Ioan Casian: pista fals\ a lui Prosper

Probabil, cea mai mare ironie în istoria receptării operei
Sfântului Ioan Casian este aceea că, promovând multe dintre
concepțiile lui Origen despre rugăciune și rațiune, fără a face
furori, a fost pândit de acuzația că ar fi nedesăvârșit teologic
într-un aspect cu totul diferit. Chiar și în timpul vieții, Sfântul
Ioan Casian a fost atacat de Prosper de Aquitania, potrivit că-
ruia operele sale, atât de larg răspândite, reflectau o perspectivă
teologică particulară în ceea ce privește harul divin. Prosper
a definit perspectiva Sfântului ca una opusă învățăturii Feri-
citului Augustin despre har, iar apoi a învinuit-o ca fiind
un „cap de pod” al pelagianismului în cadrul Bisericii
sobornicești, pe care noi ar trebui s-o vedem drept o inter-
pretare singulară, necugetată și regretabil de influentă a scri-
erilor Sfântului Ioan Casian. Deși trebuie să mai așteptăm alți
o mie de ani pentru crearea termenului în sine17, acuzația de

16  Marsili (1936); teologii care i-au urmat lui Marsili au luat de bun
punctul său de vedere (e.g. Munz [1960], Stewart [1998]). Pentru o cerce-
tare contextuală relevantă despre Evagrie, vezi în special Bunge (1983)
și Driscoll (1995) și (1997).

17  Vezi Jacquin (1907).
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semipelagianism s-a născut odată cu tratatul lui Prosper
împotriva Sfântului Ioan Casian numit Contra Collatorem.
Teologii moderni au început să abandoneze termenul „semi-
pelagian”, fapt mai mult decât îmbucurător: nu se poate spune
cu exactitate dacă acest termen aduce vreo valoare discuției
noastre privind istoria și teologia eclezială a veacului al V-lea,
deoarece nu se știe exact ce însemna acest termen și, de fapt,
unul dintre puținele lucruri care se cunosc cu certitudine este
că își are originea în dezbaterile care datează din veacuri
de două ori mai îndepărtate de cel al Sfântului Ioan Casian,
al Fericitului Augustin, al lui Prosper și al lui Pelagie decât
erau aceștia patru de veacul lui Iisus Hristos!

Însă, din pricina avântului istoric uriaș pe care l-a avut
această afirmație, nu este suficient doar să condamni ter-
menul de „semipelagian”, de fapt, este chiar periculos să con-
damni un singur cuvânt. După cum vom avea destule ocazii
să observăm în decursul acestui studiu, rețeaua de idei care
în veacul al XVII-lea a fost etichetată de către Francisco Suarez
ca semipelagianism era destul veche18. Întrucât structura de
idei precede termenul cu mai mult de un mileniu, nu există
nici un motiv să credem că, abandonând termenul, vom scăpa
cumva și de șablonul unei astfel de gândiri: imaginea a ceea ce
reprezintă semipelagianismul a rezistat aproape 1200 de ani
înainte ca termenul să fie atestat, de aceea este puțin probabil ca
după 50, în care folosirea sa a fost evitată, să se fi eliminat cumva
deprinderea de a gândi după șablonul său. De exemplu, chiar și
lăsând la o parte în discuțiile teologilor anacronismul legat

18  Suarez (1620): 164: „Dicti sunt semipelagiani, uel reliquiae Pelagia-
norum, quia partim a Pelagio discedebant, partim cum illo sentiebant,
et ita ab illo exorti sunt, quia particulam erroris eius retinuerant” [„Se
numesc semipelagieni sau rămăşiţa pelagienilor, cei care într-o anumită
măsură îşi au originea de la Pelagius şi parţial gândesc asemenea lui, dar
care deşi au răsărit din acela, păstrează şi erorile lor specifice”]. Cf. Prosper,
ep ad Aug 7 (PL 51: 68): „in istis pelagianae reliquis prauitatis non mediocris
uirulentiae fibra nutritur” [„în aceasta, perversitatea rămăşiţei pelagiene
este hrănită de o fire nu mai puţin virulentă”].
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de persoana Sfântului Ioan Casian și veacul al V-lea, încă
mai auzim cu o alarmantă regularitate afirmații ce susțin că
Părinții pustiei sunt semipelagieni19.

Pe lângă coerența conceptuală obscură a acestor afirmații,
termenul în sine necesită serioase reconsiderații întrucât, la
bază, el nu reprezintă nimic mai mult decât antiaugustinism20,
iar ceea ce constituia antiaugustinismul in Antichitatea târzie,
ba chiar cine erau presupușii săi adepți, cu excepția lui Iulian
de Eclanum și a altor câțiva, este departe de a fi evident.
Drept vorbind, afară de afirmațiile zgomotoase ale lui Prosper,
în următoarele șapte secole nu mai avem nici o dovadă con-
cretă pentru „augustinism”, drept urmare, nu avem nici un
motiv real să presupunem că a existat un monolit, un monstru
teologic („teologia augustiniană”) care să fi atras o opoziție
sistematică în timpul acestei perioade. Ceea ce este adese-
ori adus ca dovadă în sprijinul acestei viziuni – în special
Convorbirea a XIII-a și semipelagienii galici târzii – va face
subiectul cercetării noastre în cele ce urmează, unde aceste
dovezi vor fi găsite ca fiind mult prea puțin convingătoare

19  Un asemenea punct de vedere este susținut, de exemplu, în Paladie,
ed. Butler (1898-1904): 1: 205-206); se poate deduce însă din discuții, semi-
narii, lucrări prezentate în cadrul conferințelor și conversații informale
cu colegii din cercurile academice că acest punct de vedere este susținut
până astăzi.

20  Amann oferă un excelent exemplu (DSp 14, 1796-1797): „Pour nous,
le semipélagianisme est essentiellement un antiaugustinisme exacerbé,
qui, s’effrayant à tort ou à raison de certaines affirmations du docteur
d’Hippone sur le gouvernment divin des volontés humaines, sur la dis-
tribution des secours célestes, sur l’action de la grace, essaie de ménager
dans l’œuvre du salut un part, plus ou moins considérable, plus ou moins
exclusive aussi, à l’effort humain” [„Pentru noi, semipelagianismul este
în esenţă un antiaugustinism exacerbat. Aceştia, temându-se în mod în-
temeiat sau datorită anumitor afirmaţii ale teologului din Hippo privi-
toare la dumnezeiasca ocârmuire a voinţelor omeneşti, la distribuirea
ajutorului ceresc, la modul de acţiune al harului, au încercat să păstreze
în lucrarea mântuirii o parte mai mult sau mai puţin importantă şi toto-
dată mai mult sau mai puţin exclusivă efortului omenesc”].
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decât am fi fost noi tentați să credem, conduși fiind de con-
vențiile teologilor.

Așadar, un alt scop major al acestui studiu este să sub-
mineze pretenția lui Prosper de a vorbi în numele unei orto-
doxii augustiniene normative, demonstrând că argumentele
teologice ale lui Prosper nu inspiră încredere în problema
și mai circumspectă de a răspunde și evalua cu precizie
Convorbirea a XIII-a a Sfântul Ioan Casian. Dacă nu ne pu-
tem bizui pe el pentru evaluarea unui singur document
contemporan, atunci cu atât mai puțin nu putem avea încre-
dere în sinteza oferită de acesta pentru numeroasele opere
ale Fericitului Augustin.

5. Afirma]iile de antiaugustinism [i consecin]ele lor 
asupra interpret\rii Sfântului Ioan Casian

Chiar dacă termenul de „semipelagian” a fost abandonat,
un număr de probleme asociate folosirii acestui termen în
scopuri analitice încă mai incomodează studierea operelor
Sfântului Ioan Casian21. Mai exact, în cazul recentelor cerce-
tări despre Sfântul Ioan Casian nu există nici o recunoaș-
tere vizibilă a ilegitimității reducerii „antipelagianismului”
la Augustin și la adepții săi, fapt care reprezintă o mișcare
decisivă pentru transformarea controversei pelagiene într-o
chestiune bipolară, și astfel pentru interpretarea oricărui text
care nu se încadrează nici într-o extremă, nici în cealaltă ca
fiind „unul de mijloc”. După cum vom vedea, nu există nici
un motiv pentru care să credem că au fost doar două opțiuni po-
sibile, întrucât nu a existat nici o încercare de catalogare a pre-
supuselor afirmații „antiaugustiniene” din Convorbirea a XIII-a
și nici una de evaluare a lor în raport cu scrierile Fericitului

21  Exemplele următoare vor fi sprijinite cu documente în capitolele
corespunzătoare de mai jos. 


