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Notă introductivă

De câțiva ani urmăresc cu interes evoluția cercetării ce are în centru
scrierea Computus ecclesiasticus (CPG 7706) a Sfântului Maxim Mărturisitorul (580-662), activitate desfășurată cu precădere de tânărul cercetător belgian Jean Lempire. Ediția critică a acestei lucrări este pregătită pentru prestigioasa colecție Corpus Christianorum, Series Graeca
de către autorul menționat și Basile Markesinis, fiind anunțată încă
din 20071. La un moment dat, din CV-ul lui Jean Lempire, publicat
în 2012 pe site-ul instituției unde este afiliat, reieșea că această ediție trebuie să apară în 2013. Patru ani mai târziu, volumul anunțat încă
nu fusese publicat și nici nu se regăsea pe site-ul Editurii Brepols. Această
situație a constituit, într-o oarecare măsură, motivul pentru care nu
ne-am grăbit cu traducerea acestui text în limba română, deoarece așteptam ediția critică. Până la data publicării acestui text, ediția anunțată nu a apărut.
Pe plan internațional, de mai puțin de 15 ani, acest opuscul a intrat în atenția savanților pentru a-l edita critic și comenta. O parte importantă din realizarea acestui proiect a fost deja realizată, în special
datorită efortului depus de Jean Lempire (vezi Bibliografia).
Pe plan național, în pofida faptului că opera Sfântului Maxim este
tradusă aproape integral în limba română, acest opuscul despre calculul bisericesc este puțin cunoscut în cultura autohtonă chiar și de
aceia care se preocupă constant de literatura patristică de limbă greacă.
1

Jean Lempire, „Le calcul de la date de Pâques dans les traités de S. Maxime le Confesseur et de Georges, moine et prêtre”, în Byzantion: revue internationale des études byzantines, 81 (2007), p. 270, n. 11.
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Cred că nu am fi foarte departe de adevăr dacă afirmăm că putem
număra pe degetele de la o singură mână trimiterile la Comput-ul maximian pe care le întâlnim în scrierile autorilor români.
Computus ecclesiasticus confirmă încă o dată, dacă mai era necesar, geniul Sfântului Maxim care, prin capacitatea sa de înțelegere a problemelor complexe și diverse, se singularizează nu doar printre autorii din epoca sa, ci chiar printre Părinții greci ai Bisericii. Calitatea
de „reprezentant al creștinismului radical eshatologic” (Ioan Ică jr.)
a Sfântului Mărturisitor reiese limpede și din acest opuscul. Când este
vorba de apărarea dreptei credințe, de Tradiția Bisericii, pentru Maxim nu există loc de compromis.
Printr-o lectură atentă, se pot desprinde din acest text elemente
interesante, care, într-o oarecare măsură, privesc viața și călătoriile
Sfântului și, bineînțeles, date despre cunoștințele extrem de vaste,
nu doar de natură teologică, însușite de Maxim Mărturisitorul.
După cunoștința mea, Computus ecclesiasticus este tradus integral doar în limba rusă2. Prietenul și colegul meu Petru Molodeț a realizat prezenta traducere după singura ediție a Comput-ului maximian
pe care o avem astăzi la îndemână, aceea stabilită de Dionysius Petavius și reluată de abatele Migne în Patrologia Graeca, vol. 19. Pentru
prima parte a scrierii Sfântului Maxim am avut acces și la ediția stabilită de Jean Lempire3, plecând de la Codex Leidensis Scaligeranus
33, manuscrisul cel mai vechi (datat în jurul anului 1000) care pare
a păstra forma cea mai puțin alterată a scrierii maximiene.
Întreaga noastră recunoștință se îndreaptă către colegul Cristian
Pascu, care a realizat într-un mod profesionist diagramele și tabelele conținute de Comput-ul maximian.
2

Прп. Максим Исповедник, „Пасхалистический трактат (предисл., пер. с древне
греч. и коммент. П.В. Кузенкова)”, în Богословские труды, 43-44 (2012), pp. 99-178.
Pentru traducerea câtorva fragmente din Comput-ul Sfântului Maxim (de fapt, extrase din
traducerea publicată în 2012), vezi Pavel V. Kuzenkov, Христианские хронологические
системы. История летосчисленияв святоотеческойи восточнохристианскойтрадиции,
Москва, Русский издательский центр, 2014, pp. 699-704, 938-943.
3
Jean Lempire, Le Comput ecclésiastique de saint Maxime le Confesseur: édition,
traduction et commentaire de la première partie (Mémoire présenté en vue de l’obtention
du titre de licencié en langues et littératures classiques), Louvain‐la‐Neuve, 2004.
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Mulțumesc Editurii Doxologia, care a arătat de la bun început
deschidere față de proiectul nostru, preocupându-se ca acest volum
să apară în condiții editoriale excepționale.
Florin Crîșmăreanu,
Iași, 13 august 2017
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CALENDARUL: O REVOLUȚIE
FĂRĂ SFÂRȘIT
(STUDIU INTRODUCTIV)
„Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră,
zadarnică este şi credinţa voastră.”
(I Cor. 15, 14)

I. Scurtă istorie a comput-ului. Câteva repere

Astăzi, cu toții știm la ce se referă termenul revoluție. Potrivit articolelor de dicționar (spre exemplu, Larousse), revoluția înseamnă
„schimbarea bruscă și violentă a structurii politice și sociale a unui
stat, care se produce când un grup se revoltă împotriva autorităților
și preia puterea”. Puțini știm însă faptul că acest sens al termenului
s-a impus destul de târziu, cândva în secolele XVI-XVII, mai întâi în
Insulele Britanice. Inițial, latinescul revolutio însemna cu totul altceva, viza „întoarcerea în timp”, „mișcarea circulară” și se folosea cu
precădere în astronomie, cu privire la mișcarea astrelor. Așadar, „la
origine, termenul însemna «rostogolire» – ca în mișcarea prin care
a fost dată la o parte piatra care astupa intrarea în mormântul lui
Hristos –, altfel spus: revolutio era orice mișcare de rotație care presupunea o revenire la ceva anterior. Acest sens s-a impus și în astronomie; Copernic l-a folosit atât pentru mișcarea de rotație a Pământului în jurul Soarelui, cât și pentru rotația Pământului în jurul
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axei sale”1. Acest sens originar îl voi avea în vedere în rândurile de
mai jos, deoarece mișcarea astrelor a determinat din cele mai vechi
timpuri măsurarea timpului.
Din perspectivă creștină, prin căderea protopărinților, omul a căzut în timp, așa cum îl percepem noi astăzi. Fiind astfel pe „stadionul
acestei lumi”2, omul trebuie să găsească și mijloacele prin care să poată
măsura trecerea timpului și a făcut-o în moduri diverse, observând în
primul rând natura înconjurătoare și ciclurile care se succed, uneori
regulat, ale aștrilor, anotimpurilor etc. În mod firesc, succesiunea cea
mai la îndemână a reprezentat-o alternanța dintre zi și noapte, strâns
legată de mișcarea celor doi aștri, Soarele și Luna3. Apoi, în funcție de
mișcarea de rotație a Pământului în jurul Soarelui, se succed anotimpurile, anii, viața fiecăruia dintre noi. Fără nici o îndoială, calendarul,
oricât de simplu sau de complex ar fi acesta, este legat indisolubil de
viața unei comunități, dictând ritmul acesteia. Așa a fost dintotdeauna,
de la primele populații tribale și până în zilele noastre. Așadar, simplu
Reinhardt Koselleck, Conceptele și istoriile lor. Semantica și pragmatica limbajului social-politic, traducere de Gabriel H. Decuble și Mari Oruz, București, Editura Art, 2009,
pp. 208-217, aici p. 214. Într-unul dintre studiile sale, Édouard Jeauneau aduce în discuție etimologia cuvântului „Galileia” ‒ „GELGEL [alți specialiști consideră că acest termen
derivă din rădăcina galil; n.m. F.C.] în ebraică – care înseamnă fie «transmigratio facta»,
potrivit lui Ieronim (Liber interpretationis hebraicorum nominum, CCSL 72, p. 64 și p. 140),
fie «revolutio», potrivit lui Dionisie Areopagitul (Caelestis Hierarchia, XV, 9; PG 3, 337D340A). Astfel ar trebui să înțelegem «întoarcerea de la firea omenească la slava cea dintâi,
care a fost părăsită prin păcat»” (É. Jeauneau, „Jean Scot et la Métaphysique des Nombres”,
în „Tendenda Vela”. Excursions littéraires et digressions philosophiques à travers le Moyen Âge,
Turnhout, Brepols [Instrumenta Patristica et Medievalia. Research on the Inheritance of
Early and Medieval Christianity, 47], 2007, p. 475). Apropiindu-ne de zilele noastre, un
teolog precum David B. Hart consideră că „Evanghelia a creat în societatea și sensibilitatea umană o revoluție care – tocmai pentru că nu a fost subită, traumatizantă și mărginită, ci
progresivă, continuă și atotpăstrătoare – a fost cea mai semnificativă, profundă și radicală revoluție din istoria umanității” (David Bentley Hart, Ateismul: o amăgire. Revoluția creștină
și adversarii ei, traducere de Eva Damian, Iași, Doxologia [col. „Historia Christiana”, 2],
2017, p. 11).
2
Sfântul Macarie cel Mare, Omilii duhovniceşti, traducere de Constantin Corniţescu,
Bucureşti, EIBMO, 2010, p. 26.
3
Potrivit Tradiției Bisericii, Soarele și Luna, cei doi luminători, au fost creați de către
Dumnezeu în a patra zi (Fc. 1, 14). Așa cum vom vedea în rândurile de mai jos, utilizând
ciclurile lunare și cele solare se poate obține cu precizie chiar data facerii lumii.
1
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sau complex, orice calendar este gândit plecând de la ciclurile lunare
și solare, a căror mișcare a generat toate calculele cronologice.
La îndemnul lui Julius Caesar, în anul 45 î.Hr., calendarul existent
atunci a fost revizuit și, astfel implementat, a rezistat până la reforma
gregoriană (secolul al XVI-lea)4. Calendarul iulian, care este unul solar,
s-a constituit plecând de la datele oferite de astronomul Sosigene din
Alexandria (sec. I î.Hr.), care s-a inspirat, la rândul său, din calendarul
egiptean de 365 de zile, la care se adăuga, din patru în patru ani, o zi lunii
februarie (anul bisect). Pentru a se suprapune peste fazele Lunii, calendarul iulian a trebuit să îndrepte și întârzierea de cinci zile care
exista față de ciclul lunar. În prezent, 13 zile consemnează decalajul
între calendarul iulian și anul solar. Abia în anul 2100, decalajul va fi de
14 zile. Anul solar sau tropic durează 365 de zile, 5 ore, 48 de minute
şi 46 de secunde. Anul iulian, care este de 365 de zile şi 6 ore, este foarte
apropiat de anul solar, diferența fiind de doar 6 ore pe an și se regăsește
în anul bisect, de 366 de zile. Chiar și așa, în pofida „exactității” sale,
calendarul iulian rămâne în urmă față de ciclul solar cu o zi la 128 de
ani, iar față de ciclul lunar cu o zi la 308 ani.
Papa Grigorie al XIII-lea proclamă la 24 februarie 1582 bula Inter
Gravissimas, prin care reformează, corectează calendarul iulian. Totuși, calendarul gregorian nu este nici el perfect5, de vreme ce păstrează o diferență față de anul astronomic de 24 de secunde, dar este,
fără nici o îndoială, mai exact prin comparație cu acela iulian, unde diferența era de 11 minute (anul astronomic este mai lung decât calendarul
Eroarea fundamentală a calendarului implementat de Caesar era legată de data echinocțiului de primăvară, stabilit la 25 martie. În pofida inexactităților sale, minore prin comparație cu alte realizări similare, calendarul iulian rămâne valabil pentru stabilirea datei Paștilor în toată Biserica Ortodoxă, cu excepția ortodocșilor din Finlanda, care l-au refuzat.
5
Cu privire la scăpările calendarului gregorian, vezi o prezentare sintetică în Teodor
M. Popescu, „Problema stabilizării datei Paştilor. Privire istorică asupra divergenţelor şi computurilor pascale. Încercări de îndreptare. Greutatea și necesitatea unui acord. Propuneri și
posibilități actuale”, în Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române, XVI, nr. 3 (1964), p. 396. Pentru
o discuție asupra reformei gregoriene, vezi și Pavel Kuzenkov, „Correction of the Easter Computus: Heresy or Necessity? Fourteenth Century Byzantine Forerunners of the Gregorian
Reform”, în Antonio Rigo – Pavel Ermilov (eds.), Orthodoxy and heresy in Byzantium. The
definition and the notion of Orthodoxy and some other studies on the heresies and the nonChristian religions (Quaderni di Νέα Ῥώμη 4), Roma, Università degli Studi di Roma „Tor
Vergata”, 2010, pp. 147-158.
4
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introdus de către Caesar – cu cele 11 minute). Așadar, indiferent după
ce calendar ne ghidăm, acesta nu este unul definitiv, ci într-o continuă
dinamică, adaptat la mișcarea de rotație a celor doi luminători. Dacă
nu poate fi niciodată exact, de ce este nevoie de a schimba calendarul
din când în când? Stă, probabil, în natura umană dorința de a fi cât mai
preciși, fără însă a putea ajunge și la un rezultat definitiv, ultim (situație similară întâlnită în experimentele microfizicii, dar și în scenariile macrofizicii).
Este de domeniul evidenței faptul că „nimic nu generează diviziuni
mai intense decât respectarea unor calendare diferite”6. Cum bine se
știe, în creștinism, calendarul nu este o dogmă, nerespectarea sa nu
ar trebui să producă vreo ruptură în sânul Bisericii (cu toate că, din păcate, astfel de lucruri s-au petrecut); el ține de o chestiune de practică,
extrem de importantă, uneori fiind chiar cea mai relevantă pentru viața
de zi cu zi a credincioșilor. Poate că un creștin de rând nu știe nici măcar
dogmele fundamentale ale credinței sale, dar apără cu strășnicie datele
sărbătorilor, indiferent că știe sau nu ce se sărbătorește. În perioada
interbelică, Vasile Băncilă observase foarte corect faptul că „putea să
se schimbe chiar o dogmă, poporul nu ar fi făcut atâta caz ca de schimbarea calendarului”7.
Pentru creștini, calendarul s-a constituit pe evenimentul central:
Învierea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că „problema
datei Paștilor este veche cât creștinismul. Neputând face dintru-început obiectul unei hotărâri apostolice sau canonice, precise și autoritare, valabile pentru toate Bisericile, ea a fost supusă unor variații legate de tradiții locale, în parte, deosebite unele de altele”8. Din Scripturi
Henry Chadwick, Răsăritul și Apusul. O istorie a scindării creștinătății. Din epoca
apostolică până la Sinodul de la Florența, traducere de Irina-Monica Bazon, Iași, Doxologia (col. „Historia Christiana”, 1), 2016, p. 23.
7
Vasile Băncilă, „Reforma calendarului”, în Duhul sărbătorii, ediţie îngrijită de Ileana
Băncilă, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996, p. 33.
8
Teodor M. Popescu, art. cit., p. 334; vezi și Constantin Clement Popovici, „Capitolul al şaptelea al literii P din Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastare: Despre Sfintele
Paşti sau despre computul pascal”, în Candela, XVIII-XIX, 1898-1900 (şi extras: 1900,
IX + 386 p.). Ieromonahul Matei Vlastares a fost un canonist din secolul al XIV-lea. Este
autorul unei colecții ordonate alfabetic, numită Nomocanonul (1335), iar la litera P,
discută problema stabilirii Paștilor.
6

