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,Inex-Yvrs LELoLrp,

Profwaimile uitate
ole creçtinisnuiltLi.
Cortuorbiri uL

Karbt Anclréa cle

Guise, traduccrc din
francezà de Gabdela

Sauclu, Cultea Vechc,

Bucureçti,2oo8,19i p.

ft oiectia §riirrlo çi Reliq ie de la Crrrtec Veclrc,

L., coordonatà de academicianul Basarab Nico-
lescu çi cercetàtoarea Magda Stavinschi, a adts
pe pia{a càr1ii din România (cu aceastà ocazie
umplându-se un gol imens) o garniturà de lucràri
menite sà indice pun{i spre comunicarea între
Religie çi §tiin1à (capitole ireconciliabile în r.iziu-
nea unora) çi, mai mult decât orice, sâ risipeascà
cea{a creatà de iresponsabila çi obtrua replicà,
nebiblicà, ,.crede çi nu cerceta".

Printre numele prezente în serie, se mrmàrà
çi enigrnaticui çi controrersatul teoiog,Jean-Yves
Leloup. Stu'fânrl prin sife-ul personal,, aflàm cà a
cunoscut câutarea religioasà în Hinduism çi Bu-
dism, iar, în ceie din uurà. în Ortodoxie, fiind hi-
rotonit preot. Nu çtim din care Bisericà Or.todoxà
face paüe cânonic, dar çtim cà este un 6n curos-
càtor de filosofie çi psihologie, un'impàtimit cer-

' Vorïr aminti aleator doar câleva: Ba.sarah Nicolescu,
Iitlagila .Sl,avinschi (coorclonalorii coiecf iei), J ohn T.em-
plcton, Rene Gimd, Gianni Vaftimo, Alcxei Nestcruk,
Arrdgv Neu'berg etc.

' - 
r,r'v§v.jeanl,r,esleloup.cont/fr/biographie.php, 23

iulie zotz. Cititorul este întâmpinat cie urmàtoare-
lc informalii: ,,Jcan-Yves l,cloup, Doctor în Tilosofie,
psihologie çi teologie, scriitor, cont'erenliar, domini-
can pe urnrà preot ortodox, oièr5 în cà4iie, conlèrin-
lele çi serninariile sale o trprol'und:rre a lexlelur sacre.
precum çi o apropicre çi o ref'lcxie dc o mare bogàtic
asupra spiritualità!ii în cotidian datorità unei l'onnàri
plur:idisciplinare de o rarà cornplenre lrtaritate. i!{em-
bnr ai Or.gonisaiion des 'lîa<litians t/nieg <loctor ho-
norr.q causa în çtiinlc a1 llnivcrsitàlii din Colombo (Sri
L,anka), ,Ieau-Yves Leloup predà în Eutopa, Stateie
{Inite çi hr America de Sud în dilèrite unir.ersità1i çi
institute de cercetare în antropologie fundamenteüà.
Autora peste cincizeci de lucràri, traduceri çi comcn_
tarii ia evangheliile (apocrii'e n.t.) ale iui Toina, ioan,
Filip çi Ivlaria din Magdala, participà la numeroase în-
tâlniri in fer-t rcrcliiii. "

cetâtor al gnosticisrnului antic çi al isiliasmuhü.
Românilor le este cunoscllt datorità unor lucràri
cai A auea grijit defiin{ù". Filon çi terapeu{ii din
Alexantlria;. Scrieri clespre o-ihasni+, unde isi-
hasmnl, parte din traditia creçtinà multimiienarà,
este treclit plin filtml unor pàrinli ca Dionisie
Areopagitul, ioan Casian sau Maxim Màrturisi-
torui, frrà a lipsi paralele între tipul de nieditalie
creçtinà çi lrindrristà, respectiv budisTâ; Açeozd-te

ç i t ner q i. Elo ç itLl ciLldt ct r iei irtte r io ar es, cea nrai
recentà traducere în românà. IJn autor poiivalent,
atipic pentru spatiui ortodox, chiar înclinat spre
sincretism, un scriitor care e la limita ortodoxiei
patristice, deçi se reclarnà de la aceasta, un teolog
asupra gândirii càruia çi a sistemului pe care vrea
sàl creeze ar fi potrivite niçte stuclii aprofundate,
pentrll o rrrai brrnà lâmulile.

Fàrà sà ne propultem o analizà a teologiei lui
Leloirp, Pr ofitnz inûle uiTate nle cre,sfrnismului
relevà câtera tràsàturi ale acesteia. Cartea ctr-
prinde o serie de conrorbiri realtzate de Karin
Andrea de Guise, ,,zalistà çi filosoafà" (p. Z) cu
.Iean-Yres Leloup. Dupà revizuirea de càtre in-
tenier.at, s-a adàugat çi un aparat critic, ceea ce
a ficut ca genul inten'iului sà fie dublat de stilul
çtiiniific. Douà chestiru'ri pot fi sr-rbliniate dupà
ràsfoirea Profitnzimilor.,. : paralela inedità çi,
totodatà, pro\.ocatoare dintre,,arhetipui" Mariei
Magdalena çi Iuda iscarioteanul, ,,arhetipui dez-
amàgitului": respecti\r, iàmurirea conceptualà,
utilà, firà preten{ii de noutate, adusà noliunilor
de gnostrc, gnosf?crsm çi gnozü..

Maria Magdalena çi Iisus Hristos: o
relafle ipoteticà?

I\{aria Nlagdalena ,,este o femeie apar{inând
istoriei noastl'e unlane, în interioml unirersului
nostru tranzitoriu, dar ea apar{ine çi imagina-
rului nostru, care debordeazà çi dà sens acestei
istorii" (p. SZ) çi nu .so1i2 sau amanta lui Iisus diir
Nazaret. crrm lasà sà se înleleagà unele lucràri de
fictiune apàrute îii r.rltimul tirnp (aluzie la Corlul
hLi DuVinci). Femeia este ,,arhetipul intui1iei,,,
iar bàrbatul, ,,al ra{ir.rnii": ,,Nrr trebuie sà despàr-

3 JaN{-Yr.'e-s l,ctoue, A auea grijà de.fiin[ü, trad. Roxana
Min:ut, trd. Elena Francisc Publishing, BucweçLi, zorrit.a [dent, Strieri despre isî.hasrn, traducàtori ()ctarirn
Cre! çi Augustin Cre[, Ijcl. ]tirul Aria<lnci, zoo5.5 ldetn, Açeazù-te çi mergi. Elogiul ucllütcrriei intr.r.:-
ocre, trad, Alina Gabriela Nangiu, Ed. Elena Francis:
Publislring, Bucureçti, zorz.
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1in ceea ce Dumnezeu a unit: bàrbatul çi femeia,

la{iturea çi intui[ia, Orienttrl çi Occidentul, cu

diferitele lor modalità{i de a percepe Realitatea

runicà; învà1àtura lui Iisus vizeazà Anthropos-rtl,

integrarea polaritâ1i1or" (p'++). În toatâ acestà

logicà, Antluopos constittlie completitudinea/

integrarea calità1ilor feminine çi masculine iar

iubirea este singura care te poate face sà tràieçti

Raiul: ,,tot ceea ce facem în absenia iubirii e timp
pierdut, tot ceea ce facem din iubire este o firâ-
mà de eternitate regàsitâ" (p. +B).

leloup nu trece neobsen'atà pozifia unor clerici

aprsetü çi a mrui discurs ,,prea celibatar" refet'itor

la femeie. Maria Magdalena, ca prostituatà, este

o inrenfie a clerului medieval, întrucât nu existà

surse bibiice (ce ne îndreptàfesc sà con-sideràrn

atributrd lucanic, ,,pàcàtoasà", în sensttl de des-

frânatà?) san istorice care sà o caufioneze. ,,Per-

sonajul Mariei Magrlalena ca prosiittratà în sensril

modem al termenriltri este o inven{ie a clerului; ea

der,ine, astfel, o nouà imagine a Erei: femeia, ispi-

titoare, «vagina dentata», cauzà a tutul'or càderilor

omului..., ca çi cum omul nu ar fi fost preocupat c1e

alte probleme decât de cele legate de sex" (p. +t).
Incompleta îulelegere a roh-üui femeii în rela{ia

Hirstos * nrulsinrc a ücut ca o parte din cler sà fie

reticerüà fa{â de elementul fenrinin or, dacà negàltl

feminitatea, negàm însàçi masculinitatea' Aça

se explicà qi,,excesele pederaste" sau exageràrile

în interpretarea Cinei (identificarea lui joan cn

Mada). Maria ,,t'iu e nici maulâ, nici fecioarà, riici

prostituatà - este femeie", întàre-çte lelotrp {p. Sz).

Sexualitatea, srrbiect tabu în niediile eclesi-

ale, este abordatà cu tnuit curaj de autor. Nici

sexualitatea, nici abstinen{a nu reprezitrtà r'alori

în sine; iarîn afara iul:rlii çi a libertà1iiîçi pierd

sensul. În Hristos au fost astlmate çi au cunoscut

màsura dirinului, au fost sacraiizate, depàçindu-

se astfel anin-ralicul asllpra càrtlia ràmâne blocat

discursul rnedier,al (p. SB).
Jean-Yves Leloup nu se sfieçte sâ r'orbeascà

nici despre o ipoteticà relalie între Iisus çi Maria
Magdalena, chiar dacâ aceasta a constitidi pe

parcurstü carierei lui irn capàt de acuzare çi uti
p161i1, pentru cei care l-au condau:nat tle erezie

çi l-au excourunicat. Nici pentru cititorirl pios nu

e sirr- plu sà parcurgâ aceastà parte, întrucât pro-

blema însâçi poate purta marcâ irnpietâ1ii. Dar

teologul liue cu o completare beneficâ, recoufot-
tantà, pe care nu o îrnpàr'tâçesc neapàrat, i'orbind
despre o rela{ie castà, în abstinenlà: ,,castitatea

este ceea ce menfine distanla între douâ âin{e, :=
distanla necesat'à pentru revelarea alteritàli lor' N
Elei;i amintesc de marea poruncà datà in Grà- C
dina Edenuiui: «Nu vei mânca din aceasta», nrt U
vei consuma, nt î1vei asimila pe celàlalt, nu îl lei H
;;i;;;laçi. în acest sens, susTine autorul, I
este evident cà lisus çi Maria aveall o relaiie, însà, B
foarte important, <<castà»" (p. 69). ,,.'. prezenta

Mariei Magdalena în preajma lui Hristos se do-

verleçte a fl irnportantà. El nu a «simulat» cà este

un bàrbat, el era capabil sâ inilieze o relafie, de

intimitate, cu o ferneie, era un bàrbat «complet»'

în ceea ce privEte natura acestei intimità{i çi cali
tatea acestei rela{ii, se impune discre{ie" (p. n)'

Nici sàrutul, atât de învinovà1it, utilizat ca

argument înpotriva celor care sus{inearr o relatie

castà a Mântuitorultti, nu ràmâne neanalizat de

aritorul francez. Pentnt el, sàrutul Mariei Mag-

dalena, al lui luda, ai lrri Dumnezeu çi Nloise,

sàrutui din Cântarea Cântàrilor - trebuie luate

în înlelesul iudaic de ,,a respira împreunà", acel

ruah. Un sàrut fàrà de care omul nu poate res-

pira duhoi'niceçte, açadar nici vorbà de sàrutul

carnal, trupesc, pàtimaç.

Iuda, tràdâtor sau vânzàtor?
În ce-l prireçte pe Iuda çi profilul tràdàtolu-

lui, lelorç porneste de la tura din predicile papei

Benedict din Sàptàmâna Patinrilor anului 2oo6,

urde luda este considerat râul întruchipat, o

analizà calificatà ca pàrtinitoare çi nesustenabilà

eranghelic. Deçi la nirel declarativ autorttl se fe-

reçte de-a face apoiogia lui luda, totuçi eI este ull
sus{inàtor al ,,misiunii inedite" pe care a avut-o în
planui de mântuile al lumli, ,,Afost lucla predesti-

nat?", iar râspunsul se contureaâ tre.ptat: Tuda nu

tràdeazà, el vinde, el livreazà lumii pe cel ce i S-a

liyrat, iar Mântuitorirl asumà nroal'tea. ,,Tot ce ntt

e asumat, uu e salrai". îu plus, Iuda a ficut ceea ce

trebuia sà facâ, çi-a îndeplinit rnisiunea (p. BB). §i
atrmci, ne întrebàm noi, a fost Iuda predestinat?

trnten'ier,atorul, deloc contod, îi reproçeazà

lui J.Y. Leloup cà face din Iuila riu ,,înger", ceea

ce-l împinge pe autor sà den'olte çi sâ explice cà

luda este ,,arhetipul omului deceplionat"; zelotul

luda a fost mai întâi tràdat, tràdârii lui Hristos

i-a unnat tràdarea lui luda, ,,u11 onl decep{ionat",

afirntà fostui doniinican, ,,çi orice onl decep{i-

onat derine periculos. În felul acesta fac eu din

luda arhetipul omului decepfionat, care se simte
respins, tràdat de ceea ce iubea mai mrrlt. Este
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arhetipul care «se potriveçte» cel mai bine recon-
stituirii istorice a lui Iuda Iscarioteanul, sau Iuda
Zelotul" (p. qS). Cu toate acestea, profilul Iscario-
teanului prezent în càr$le gnostice pàieçte în fa{a

complexitàtii redate în evangheliile gnostice.
În pofida celor afirmate çi susfinute în h'rsfim-

rimileuikfte..., discursul clespre luda pare a fi cel

pu[in echivoc, chiar problematic. Cititinrl pasajul
uncle încearcâ sà làmrrreascà problema damnàrii
eteri)e a apostolului tràdàtor, ne întâliiim cu o
idee care {rizeazé, origenismul: ,,Eu cred, potrivit
Simbolului Credintei Apostolilor, «cà Hristos a
coborât în infern» çi coboarâ mereu, pentru «a

scoate», a-i lua cu sine de acolo pe toti damnaçii
pàmântului, çi în prirnul rând pe Iuda. Cr"r alte
cuvinte cred cà Iubirea, «Dàndrea Fiinfei» care

este la originea nnirersuiui, cunoaçte profunzi-
rnile conçtiente çi inconçtiente aie frecàrui om çi
ale întregii umanità1i, qi le asrmrà" (pp. B+-BS)

Paragrafele urmàtoare anrplifr cà ima ginea trnui
susçinâtor al apocatastazei într-o formà în care o
rnai întâlnim la §fântul Grigorie de Nyssa, çi Ou
care Biserica n-a validat-o.

.,. 1n ce categorie de gnostici và plasali?
În capitoid Gnozdçi gnosrrcfsrt, grtostici

; i ps euclo - g na sticii, autorul face niçte precizàri

Cntsropnn LEIâl,oIs,
Prendre soil de

I'autre - Urc uision
clrétienne de lcr
comntunicaüon,
préfacc de Jcan-
Françt-ris Colosiilo,
Cerd zorz.

extrem de importante, în parte cunoscute de
teologi, dar foarte pu{in cunoscute de prrblicul
iarg, ,,Gnoza este, asadar, o experientâ spiritualà
r,'izionarà" {p,tzù. Între cei doi termeni existà o
diferen{à fundamentalà; cine nu o face eçueazà

lamentabil, crede Leloup. El identiâcà 4 tipuri
de gnozâ: r) Gnoza care presupune cunoasterea

în raport cu,,unu" (monism) z) Cnoza care e.ste

cunoastere în raport cu ,,doi" (dualism); 3) Gnoza
care este cunoastere în raport cu,,starea interine-
diarâ" (imago); 4) Gnoza care este cunoaçtere çi
integrare a lui,.trei" (tireosis, transfigurare). Cea

de-a patra, patristicà, este consideratà cornpletà
(pp. n7-trg s.u.) Autorul tine sà precizeze cà

ader.àrul gnostic descoperà nu inventeazà, o nu-
an1â deosebit de importantà (p. r3B) iar gnoza pe

care o simte aproape de modul lui de gândire, de
la care -se reclamà, este cea patristicà.

O carte grea çi contraindicatà celor care n-au
un miniinum de cunoçtinfe teologice, în schimb
pro\ocatoare pentru teologii çi cititorii maturi cle

teologie. Un autor ironconfornrist care frizeazâ
erezia, un teolog enigmatic care abia de acum va

începe sà fie descoperit cu adevàrat, iar ortodoxia
lui ràrnâne sà fie anaiizatà pe viitor îir studii çti-
in[ifice çi sustinute.

Lwtr Vtotr-xt-M,rri l

cr e çtittd a supt' o. cotttut tic d r ii.,.Un esetr inora tor,,
pentnl .Iean-François Colosimo, cel care sem-
neazà prefaia acestei càr1i. Acesta observà de
asemenea: ,,Panorama {àrà precendent oferità
cle Christophe Levalois dà naçtere unorîntrebàri
cruciale".

Înainte de a schila evoiu{ia termenilor de
comunicare çi comuniune din secolul XVI pânà
în zilele noastre, autorul începe prin a er,iden-

{ia diferen{a dintre aceçti termeni. El eracà, de
asemenea, çtiin{ele comtinicàrii, naçterea lor' în
secolul XX, pre-supoziliile si dezvoltarea lor, pro-
r,ocàrile momentului cât çi abaterile obsen,abile.
frrà a uita noile perspectire,

Dupa o frescà istoricà a relaliilor dintre Bise-
ricile creçtine çi conrunicarea de-a lungui a ulti-
melor douà milenii, al doilea capitol expune ana-
liza çi acliunile celor trei mari confesiuni creqtine

public secundar, redactor çef a1 site-uiui de irï,,:.i:--,r;
Orthodoie.conr, nrenrbru al mmi.siei ,,I4assmedia ... ::..-
formalii" al ÀdLrnàrii )rpiscopilor Ortodoc4i din i"'r:, ....
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/-\ are ar putea f, apoltul tradiliei creçtine adus
\-, cornunicàr'ii în zilele noastre? Aceastà între-
bare ocupà nn loc cenü'alîn cartea lui Cristophe
ler.aiois', Grijafas(t cle aproapele - O uizime

' Christophe t evaiois cste preot ofiodox (parohia Sffur-
tuj Serafint de Saror,,, Paris, Arhiepiscopia parohiilor or-
todoxe ruseçti din Europa Occidentalà), junulist, Lstoric
çi teolog de fcrrma{ie, profe.v.» în sislemul de înr,àLiLmânt


