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„NEBUNI INTRU HRISTOS" IN PRELUCRARI
OCCIDENTALE ŞI POSIBILE ECOURI
TRANSILVANE
CĂTĂLINA VELCULESCU

Până

de curând, scrierile despre „nebunii întru Hristos" nu au stârnit
interesul specialiştilor în literatura română veche. Acum şase ani am susţinut prima
comunicare unde, în legătură cu credinţele despre fulger-tunet-trăsnet, am vorbit
despe vita unui astfel de „nebun" tradusă în limba română. 1
Îmi propun ca în comunicarea de faţă să ating unnătoarele puncte:
1) O prezentare succintă a fenomenului de „nebuni întru Hristos" ş1 a
literaturii referitoare la ei.
2) Circulaţia între cititorii români atât a scrierilor în limbi străine despre
această categorie de sfinţi, cât şi a traducerilor în limba română a unora dintre
aceste scrieri.
3) Problema prezenţei în ţinuturile româneşti din interioriul arcului carpatic a
unor scrieri occidentale despre „nebunii întru Hristos".
1) „Nebuni întru Hristos" ar trebui să fie toţi cei care trăiesc cu adevărat o
viaţă de creştini. Iisus le-a apărut celor mai mulţi dintre contemporanii săi drept
„nebun", contrazicând fonnalismul şi închistarea gândirii celor „cum se cade".
Bucuria morţii pentru Hristos le dădea tărie martirilor, dar îi scandaliza pe oamenii
ordinii şi înţelepciunii lumeşti.
„Noi suntem nebuni pentru Hristos"; „Am ajuns ca gunoiul lumii, ca
măturătura tuturor" (I Corinteni 4, 1O,13); „Dacă i se pare cuiva dintre voi că este
înţelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înţelept. Căci înţelepciunea
lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu" (I Corinteni 3, 18-19).

1

Comunicare ţinută la Congresul Naraţiunii Populare, Gottingen, 1998, publicată în volumul colectiv Texte
uitate. Texte regăsite, Bucureşti, voi. I, 2002, p. 52-56. În limba germană: Ober Blitz-Donner-Blitzschlag
in rumănischen Handschriflen, în voi. col. Omagiu. Virgil Cândea la 75 de ani, Bucureşti, 2002. Pentru
rezultatele cercetărilor noastre ulterioare, vezi: Texte uitate. Texte regăsite, Bucureşti, voi. li, 2003, p.
219-278; voi. III, 2004, p. 201 + 240; ARS BENE MORIEND! dans un ecrit du X siecle et ses
traductions roumaines, " Symposia. Caiete de Etnologie şi Antropologie" (Craiova), 2004, p. 245-252;
,Narr in Chris to", R.E.S.E.E., 2004, sub tipar.
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Cuvintele apostolului Pavel exprimă răsturnarea valorilor: se cerea ca înţelepciunea
omenească, atât de lăudată de antici, să-şi recunoască nimicnicia în faţa
înţelepciunii divine 2 •
Când creştinismul a devenit şi religia oficialităţilor, deci a intrat inevitabil pe
drumul conformismului, idealul „nebuniei întru Hristos" l-au trăit în continuare
monahii 3 • Iar când în monahism a apărut pericolul anchilozării spirituale, câţiva
dintre monahi, uneori chiar şi laici, au adoptat o formă particulară de a trăi
îndemnul apostolului Pavel. Fie bărbaţi, fie femei ce atinseseră în propria viaţă
duhovnicească treapta de apatheia, şi-au asumat (nu din proprie iniţiativă, ci la
îndemnul divin) rolul de nebun, omul cel mai dispreţuit şi alungat de toţi. Ziua
scandalizau comunitatea creştinilor, unii conformişti, alţii chiar făţarnici, cu
poznele lor. Noaptea se rugau, posteau, aveau viziuni. Salos (feminin: sali) este
numele, probabil de sorginte siriană, pe care l-au dobândit4 . Din Egipt şi din Siria
se pare că a pornit această mişcare, deşi nu lipsesc nici mărturiile despre Roma. 5
Despre doi dintre aceşti saloi au rămas scrieri literare în limba greacă,
traduse curând în georgiană, mai târziu în slavonă, ulterior în latină şi în alte limbi:
italiană, germană, română.

Viaţa lui Simion Salos a fost scrisă de Leontios de Neapolis (Cipru), în
secolul VII (Simion însuşi trăise cu câteva decenii mai înainte) 6 •

2

Datien Molia!, Folie de la Croix, în Dictionnaire de spiritualite ascetique et mistique, Fascicule
XXXV-XXXVI, Paris, 1963, col. 635-644.
3
Despre monahism ca „nebunie întru Hristos", s-a scris imens. Citez aici doar un titlu: Jacques Lacarriere,
Les Hommes ivres de Dieu, Paris, 1961, titlu tradus în germană prin: Gottesnarren, Wiesbaden, 1967.
Am văzut reeditarea din Innsbruck, Viena, 2004.
4
Stephanus Hilpisch, Die Torheit um Christi willen, „Zeitschrift flir Aszese und Mystik", 6, 1931, p.
121-131; Franr;:ois Vandenbroucke, Thomas S_pidlik, Fous pour le Christ, în Dictionnaire de la
spiritualite, voi. V, 1964, p. 752-770; Thomas Spidlik, Spiritualităt des ost/ichen Christentum, în voi.
colectiv Handbuch der Ostkirchenkunde, ed. Endre von lvanka, Julius Tyciak, Paul Wiertz, Dlisseldorf,
1971, p. 498-501. Pentru alte trimiteri bibliografice vezi lucrările citate supra nota I.
Pentru fine analize de nuanţă ale raportului sal6s-mor6s şi ale diferitelor tipuri de sal6s, vezi Vincent
Deroche, Etudes sur Leontios de Neapo/is, Uppsala, 1995, mai ales p. 166-183.
5
A. J. Festugiere, lntroduction, în „Vie de Symeon le Fou" et „Vie de Jean de Chypre", ed. A. J. Festugiere,
Lennart Ryden, Paris, 1974, p. 17-20, 26.
6
Walter Nigg, Der christliche Narr, Zlirich-Stuttgart, 1956; Lennart Ryden, ,,Das Leben des heiligen Narr
Symeon" von Leontios von Neapo/is, Giitteborg-Uppsala, 1963; idem, Bemerkungen zum ,,Leben des hi.
Symeon", Uppsala, 1970; ediţia citată supra, nota 5. Vezi şi: Kretzenbacher, 1984, p. 412-415 (vezi infra
nota 14); Cyril Mango, A Byzantine Hagiographer at Work· Leontios of Neapo/is, în Byzanz und der
Westen. Studien zur Kunst des europăischen Mittelalters, ed. Irmgard Hutter, Viena, 1984; Ewald
Kislinger, Symeon Sa/os' Hund, „Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik", 38, 1988, p. 165-170;
Lennart Ryden, lntroduzione, în I santi folii di Bisanzio ... , ed. Paolo Cesaretti, Milano 1990, p. 5-32;
Derek Krueger, The ,,Life of Symeon the Foof' and the Cynic Tradition, „Journal of Early Studies"
(,.Journal ofthe North American Patristics Society" continuation of „The Second Century„), I, 1993, p.
423-442; Isabella Gagliardi, I sa/oi, ovvero le «forme paradigmatiche» delia sania follia. Ana/isi di
alcune agiograjie e racconti agiografici di area bizantina dai IV al X seca/o", „Rivista di ascetica e
mistica", 19 (63 di „Vita Cristiana"), 1994, nr. I, p. 361-411; Vincent Deroche, Etudes sur Leontios de
Neapo/is, Uppsala, 1995; Derek Krueger, Symeon the Holy Fool: Leontius 's Life and the Late Antique
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Autorul Vieţii lui Andrei Salos se numeşte pe sine însuşi Nichifor, presbiter
la biserica Sf. Sofia din Constantinopol. Deşi „Nichifor" spune că ar fi
contemporan cu eroul său, Andrei, sclavul scit devenit „nebun pentru Hristos"
(secolul V - VI, după unele opinii, după altele: IX - X), totuşi din analiza textului
pe care l-a scris (probabil a prelucrat un material preexistent) s-ar deduce că de fapt
a trăit abia în secolul X. Dintre popoarele slave, ruşii au manifestat o adevărată
înclinare faţă de literatura despre saloi care a devenit la ei o adevărată modă şi chiar
un prototip de comportament în viaţa reală. Cuvântul salos devine în traducerile
slavone urodivâi, apoijurodivâi, cuvânt cu origine tot atât de discutată ca şi cel din
limba greacă7 .
păstrat

manuscrise în slavonă din secolul al XVI-iea, din Ţara
din Moldova, cu fragmente biografice sau cu fragmnete de
întrebări şi răspunsuri din Viaţa lui Andrei Salos.
Ştim de asemenea că în cele două principate româneşti extracarpatice au
circulat exemplare din diferitele ediţii ale Proloagelor de la Moscova, unde în
lecturile subordonate unor zile din lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie sunt
incluse şi fragmente biografice din Viaţa lui Andrei Salos, iar la 21 iulie se dă o
povestire rezumativă despre Simion Salos.
Ne întrebăm în ce măsură au circulat Cetimineele lui Macarie (unde se
găseşte inclusă o traducere slavonă după o formă complexă a Vieţii lui Andrei
Salos), carte din care încă nu am văzut vreun exemplar, dar am obţinut o copie
(după o reeditare recentă) a paginilor despre Andrei. Ar trebui văzute Vieţile
Sfinţilor, în prelucrarea lui Dimitrie Rostovski (folosite, alături de alte surse, de
Ştefan ierodiaconul pentru traducerea celor 12 volume apărute la Mânăstirea
2) S-au

Românească şi

City, University of California Press, 1996; Claudia Ludwig, Sonderformen byzantinischer Hagiographie
und ihr /iterarisches Vorbi/d, Frankfurt am Main etc., 1997, p. 167-219, 346-348, 381-383.
Pentru versiunea siriacă, vezi Lucas van Rompay, The Syriac Version of the Life of Symeon Sa/os, în
Philohistâr: Miscellanea in honorem Caroli Laga Septuagenarii, ed. Antoon Schoors, Leuwen, 1994, p.
381-398.
Existenţa unui manuscris din secolul X cu o traducere în georgiană ne-a fost semnalată de prof. dr. Erich
Renhart; vezi Die Handschriften der Universitdtsbib/iothek Graz, ed. Anton Kem, voi. 2, Viena, 1956, p.
410 (Atenţie, în voi. 3 al acestui catalog, este indicat pentru acest manuscris-Ia Indici, p. 457-secolul VI).
Pentru trimiteri la versiunile georgiene, armene, arabe, vezi Lucas van Rompay, op. cit., p. 398.
7
Pentru bibliografie asupra Vieţii lui Andrei Sa/os, vezi lucrările citate supra nota I.
Amintesc aici doar Lennart Ryden (ed.), The life of St. Andrew the Foo/, 2 voi., Uppsala, 1995 (în
continuare: Ryden I şi Ryden II). Ryden a cercetat şi soarta traducerilor după Viaţa lui Andrei Sa/os
(Ryden I, p. 186-189), dar nu cunoaşte traducerile româneşti (a căror existenţă am semnalat-o ulterior);
trimite în schimb la imaginea Pokrov-ului (,.Acoperământul Maicii Domnului") de la Mânăstirea
Suceviţa (Ryden I, p. 200). Însă această imagine apare-într-o altă variantă-şi în pictura altor mânăstiri
(Mânăstirea Hurez-paraclis; Mânăstirea Surpatele etc.). Deşi nici o caracteristică vestimentară sau de
înfăţişare (hainele rupte, trupul aproape gol, murdar, barba şi părul răvăşite-pentru Andrei -; tinereţea şi
statutul de laic bogat-pentru Epifanie) nu este respectată, iar cei doi sunt pictaţi în ţinuta convenţională de
călugări (nici unul nu era călugăr!), totuşi maicile de la mânăstirile amintite semnaleaz.ă prezenţa lui
Andrei şi a lui Epifanie între personajele adăpostite sub mantaua ocrotitoare a Sf. Fecioare.
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Neamţ,

la începutul secolului XIX), dar deasemenea încă nu am văzut vreun
exemplar.
Lennart Ryden a identificat un manuscris grecesc târziu (secolul XVIII), de
la Bucureşti, cu Viaţa lui Andrei Salos8. Probabil că atunci când se va edita
catalogul manuscriselor greceşti de la B.A.R. alcătuit de regretatul Mihai Carataşu
vor ieşi la iveală şi alte copii ale scrierilor lui Nichifor Presbiterul şi Leontios de
Neapolis.
Tot aşa cum bănuim că în bibliotecile din ţară se găsesc şi alte manuscrise
sau ediţii, slavone sau greceşti, cuprinzând ecouri ale scrierilor despre sa/oi.
Traduceri în româneşte s-au făcut atât după Viaţa lui Simion Sa/os, cât şi
după cea a lui Andrei, şi ele se păstreză în copii manuscrise şi tipărituri.
Vieţile Sfinţilor tipărite la Mânăstirea Neamţ la începutul secolului al
XIX-iea şi Proloagele imprimate în acelaşi loc în 1854 - 1855, deşi au la bază
traduceri făcute de ierodiaconul Ştefan, nu sunt totuşi identice ca exprimare la
nivelul tuturor textelor referitoare la unul şi acelaşi eveniment din Viaţa lui Andrei
Salo/.
Manuscrisele cuprinzând Viaţa lui Simion Sa/os sunt puţin numeroase 10 am identificat până acum două în Catalogul manuscriselor de la BAR alcătuit de
Gabriel Ştrempel.
Sunt în schimb numeroase şi diverse ca izvoare ale traducerilor,
manuscrisele cuprinzând fie fragmente biografice, fie fragmente de erotapokriseis
(întrebări şi răspunsuri), fie cele două categorii alăturate (dar nu amestecate) din
Viaţa lui Andrei Salos 11 •
Nu ştim încă dacă traducerile după cele două Vita au circulat şi în
Transilvania.
Pentru a înţelege cum a evoluat atitudinea românilor faţă de ideea „nebuniei
întru Hristos'', este necesară continuarea cercetării prin investigarea pericopelor 12 , a
culegerilor de comentarii exegetice şi de predici (traduceri sau „originale").
Rămâne de asemeni necesară o investigare a hagiografiilor şi a extraselor din
paterice (sau din Lavsaicon, Limonar - Livada duhovnicească ... ), pentru a găsi
eventualele referiri la monahism, ca la o modalitate specifică de trăire a „nebuniei
întru Hristos".

8

Rydenl,p.92, 155, 177, 181.
Vezi lucrările citate supra, nota 1.
10
Pregătim editarea unuia dintre aceste manuscrise.
11
Vezi supra, nota 1.
12
În Duminica a 10-a după Rusalii se citeşte la liturghie din I Corinteni 4, 9-16, adică tocmai unul din
pasajele fundamentale pentru fenomenul „nebun întru Hristos".
Pentru a-i celebra pe „cuvioşi şi nebuni întru Hristos" (aşezaţi între mucenici) se citeşte „la utrenie din
Luca 6,17-23; la liturghie Gal. 5,22-26; 6,1-18; Matei 4,25; 5,1-21" (vezi Noul Testament, Bucureşti,
1972, p. 765, 779).

9
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3) Referitor la spaţiul din interiorul arcului carpatic, cercetarea ar trebui să
urmeze două direcţii principale.
În primul rând ar trebui să aflăm - aşa cum am spus mai sus - în ce măsură
au fost cunoscute textele despre sa/oi - în limbi străine sau în româneşte,
manuscrise sau tipărite-identificate în Moldova şi în Ţara Românească 13 •
În al doilea rând ar trebui să urmărim dacă au circulat scrieri apusene
referitoare la „nebunia întru Hristos". Voi aminti în continuare câteva astfel de cărţi
sau manuscrise în limba latină şi germană, majoritatea din Austria şi Bavaria 14 • Cei
cărora le este accesibilă limba maghiară, vor găsi poate scrieri similare şi în această
limbă.

a)
În unele culegeri de comentarii exegetice sau de predici, autorii acordă
atenţie ideii de „nebun întru Hristos", fără a face însă vreo referire la tipul special
de sal6s/j.
Ne întrebăm dacă au ajuns în mânăstirile catolice din Transilvania predicile
cunoscutului călugăr minorit BERTHOLD din REGENSBURG, care a trăit în
secolul al XIII-lea 16 •
Mai mari şanse avem probabil să găsim între cărţile care s-au păstrat unele
tipărituri din secolele XVI-XVII.
Pentru secolul al XVI-iea îi amintim pe franciscanul JOHANNES PAUL,
cunoscut mai ales pentru cartea sa Schimpf und Ernst, 17 şi pe protestantul
CYRIACUS SPANGENBERG, teolog şi scriitor 18 .

Ştim că în Transilvania au circulat traduceri selective după Proloagele de la Moscova (vezi Cătălina
Velculescu, Slavonic and Rumanian Variants ofthe Collection of Texts entitled „Prolog'', R.E.S.E.E„
18, 1980, no. 3, p. 636-646; idem, Les copistes de Transylvanie et Ies apologies de Barlaam, R.E.S.E.E.,
19, 1981, no. 4, p. 137-749; idem, Cărţi populare şi cultură românească, Bucureşti, 1984, p. 75-109;
idem, Die rumtinischen Prologe, în voi. col. Omagiu Profesorului Dan Grigorescu, Constanta, 2002, p.
127-132).
14
Leopold Kretzenbacher, Bayerische Barocklegenden um „Narren in Christo", în Volkskultur und
Geschichte. Festgabe far Josef Dunninger zum 65. Geburtstag, Berlin, 1970, p. 463-483 (în continuare:
Kretzenbacher, 1970); idem, Narren in Chris/o. Steirische und bayerische Barockspiele, ,,Zeitschrift fur
bayerische Landesgeschichte", voi. 47, 1984, p. 407-440 (în continuare: Kretzenbacher, 1984);
Jacqueline Leonhardt-Aumiiller, ,,Narren um Christi Willen" eine Studie zur Tradition und Typologie des
,,Narren in Christo" und dessen Ausprtigung bei Gerhard/ Hauptmann, Miinchen, 1993, p. 5-56 (în
continuare: Leonhardt-Aumiiller).
15
Pentru o prezentare generală vezi Andre Derville, Folie de la Croix. Tradition, în Dictionnaire de
Spiritualite, vezi supra nota 2.
16
Leonhardt-Aumiiller, p. 36. Vezi Berthold von Regensburg, Deutsche Predigten, ed. F. Pfeiffer, J. Strobl,
2 voi., Viena, 1862, 1880 ( voi. I, p. 1-11; voi. 2, p. 211-212). Aici şi în continuare, folosesc şi
informaţiile din Lexikon farTheologie und Kirche, ediţiile din Freiburg etc„ anii 1958 şi 2000.
17
Leonhardt-Aumiiller, p. 33. Pentru autor, vezi Robert G. Wamock, Einleitung, în Die Predigten
Johannes Paulis, ed. Robert G. Wamock, Miinchen, 1970. Vezi Predigt III., p. 56-58.
18
Leonhardt-Aumiiller, p. 33-34 (Cyriacus Spangenbergk, Die erste Epistel Sanct Pauli an die Corinthier,
cap. Die dreizehende Predigt, zum dritten, Eisleben, 1561-1563; nu am văzut această carte rară, care se
găseşte la Osterreichische National Bibliothek, cota: 77.N.6). Pentru autor, vezi: Realencyklopădie fur
protestantische Theologie und Kirche, ed. Albert Hauck, voi. 11, Leipzig. 1906, p. 567-572.
13
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Pentru secolul al XVII-iea, ar merita să fie căutate cărţile unor autori
precum: capucinul PROKOPIUS de TEMPLIN 19, iezuitul CORNELIUS van den
STEEN (A LAPIDE) 20 , dominicanul LUDWIG SCHMUTZER cu ale sale
Lucubrationei 1• O importanţă deosebită are predica alcătuită de minoritul FRANZ
JOSEPH ROTH Baron von BUSMANSHAUSEN pentru sărbătoarea Sfintei
Catharina22 • Prelucrând afirmaţia Sf. Apostol Pavel: "Spectaculum facti sumus
mundo" (I Corinteni 4,9), autorul afirmă că: „Auff dieses Theatrum in dieses Spiel
hat sich auch der Eingeborene Sohn Gottes eingelassen, die ewige Weissheit", de
aceea Iisus a fost privit de unii contemporani drept „nebun". Urmând gândirea
typologică, Roth îi atribuie lui David următoarele cuvinte, ce ţin de relaţia typos
(David) - antitypos (Christos): „So wahr als Gom lebt, ich will spielen vor Gott;
lch will die verachtlichste Persan spielen und vertretten. Ludam, & vilior fiam, plus
quam factus sum, ich will spielen, und wann es moglich ist, noch ein schlechtere
Persan agieren, und soit es gar der Narr seyn, so gilt es mir doch gleich." 23 Acest
mod de a acţiona se apropie de comportamentul sa/os şi exprimă înclinarea barocă
spre teatru şi ştergerea graniţelor dintre „a fi" şi „a părea".
b) Se spune că scrierile greceşti despre sfinţii sa/oi nu s-ar fi răspândit în
Occident. Această afirmaţie generală se cuvine nuanţată. Dintre cele douăzeci şi
trei de manuscrise greceşti cu Viaţa lui Simeon Sa/os descrise de Lennart Ryden,
nu mai puţin de şapte, din secolele XI - XIII, provin din Sudul Italici. Lennart
Ryden şi J. Festugiere au folosit în editarea textului grecesc al Vieţii lui Simeon
Salos şi două dintre aceste manuscrise în limba greacă provenind din Italia de Sud,
unul din secolul XI, altul de la începutul secolului XII (anul 1102) 24 •
c)
În editarea Vieţii lui Andrei Salos, Lennart Ryden utilizează, priintre
altele, şi un manuscris grecesc din secolele XI-XII, provenind din Italia de Sud
(Calabria)25 . Un manuscris grecesc din secolul XII, copiat, este adevărat, în insula
19

Leonhardt-Aumiiller, p. 37-38. (Prokopius von Templin, Patrociniale, cap. Die 38. Predigt, Salzburg,
1674, p. 373-374; nu am văzut această carte rară). Prokopius von Templin, Encaeniale. Das ist Hunderl
Kirch Tags Predigen, cap. Die 84. Predigt; Salzburg 1671, p. 932-942. Am văzut această carte rară în
Biblioteca Mânăstirii Franciscanilor din Graz, precum şi în reeditarea prin reproducere fotografică, cu
comentarii de Dieter Bitterli, Amsterdam, 1990.
20
Leonhardt-Aumiiller, p. 34 (Cornelius van den Steen, Commentaria in Vetus et Novum Testamentum,
voi. 11: Commentaria in Omnes Divi Pau/i Episto/as, Antwerpen, 1679, p. 226). În catalogul electronic
al ONB, apare edi\ia din 1714-1720, cota: 6.B. l.
21
Leonhardt-Aumiiller, p. 38. Ludwig Schmutzer, Lucubrationes. Năcht/iche Zeitvertreibungen, cap.
Predigt zum Sonntag Sexagessimae, Viena, 1692, 280-295. Am văzut această carte rară în edi\ia
Dillingen, 1694, cu aceeaşi paginaţie, la Biblioteca Mânăstirii Franciscanilor din Graz. Cartea apare şi în
Karlsruher Virtueller Katalog (= KVK) la Verzeichnis deutscher Bucher des I 7. Jahrhundert.
22
Leonhardt-Aumiiller, p. 34-36 (Franz Joseph Roth, Baron von Busmanshausen, Opus concionum
Quadripartitum, voi. 3, Koln, 1684, p. 156-169; nu am văzut această carte rară; apare în KVK, la
bibliotecile din HBZ, NRW Verbundkatalog).
23
Citat după Leonhardt-Aumiiller, p. 35 (Busmanshausen, op. cit., p.162-165).
24
Lennart Ryden, ,.Das Leben des hei/igen Narr Symeon", vezi supra n. 6, p. 35, 37, 39, 41, 42; A. J.
Festugiere, op. cit. (vezi supra, n. 5); p.XI.
25
Ryden 1, p. 85, 98-99; 151.
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Zakyntos, dar de o persoană din Taranto, au folosit bollandiştii în anul 1688 în Acta
Sanctorum, luna mai (în al 6-lea volum pentru această lună), însoţind textul grecesc
de traducerea latină a lui Conrad Janning2 6 • (Din secolul al XVI-iea se păstrază un
scurt fragment de traducere italiană a unui pasaj din întrebările cu subiect
apocaliptic din Viaţa lui Andrei27 , dar acesta aparţine mai degrabă etapei următoare
în traduceri - vezi infra).
Până în secolul al XVI-iea, când se realizează sistematic traduceri de
hagiografii din greceşte în latineşte, nu am găsit ştiri despre circulaţia manscriselor
greceşti. Se păstrează în schimb ştiri despre existenţa în Apus a unor forme de viaţă
similare cu ale sa/oi-lor.
Se cuvine să-i amintim aici pe doi dintre primii asceţi care au trăsături
asemănătoare cu sa/oii, dar provin din Roma: Serapion (Sarapion) Sidonitul din
Istoria Lausiacă (Lafsaicon) şi Procopius din povestirea despre Teofil şi Maria din
Vieţile Sfinţilor din Răsărit (cap. 52) de Ioan de Amida, sfărşitul secolului VJ2 8 •
Pe de altă parte avem ştiri despre persoane care se manifestă în Occident
într-un mod similar cu sa/oii, ca spre exemplu o Sfăntă Ulphia din nordul Franţei,
secolul VIll 29 • Dar şi mai aproape de aceştia se află: vestitul Jacopone da Todi
(secolul XIII, Bologna), devenit franciscan terţiar; Ioan Colombini (secolul XIV,
Siena, cunoscător al Vieţii Sf Maria Egipteanca, fondatorul Ordinului Jesuaţilor);
Juan de Dios (Johannes vom Gott) (secolul al XVI-iea, Portugalia), fondator al
Ordinului „Barmherzige Briider" şi, tot din secolul XVI, "Sfăntul vesel al Romei",
Filippo Neri, fondator şi el al unui Ordin, cel al Oratorienilor30 • Acestea sunt
personaje cu existenţă istorică, lor adăugându-li-se altele despre care nu se poate
spune cu siguranţă dacă nu cumva aparţin doar ficţiunii literare.

Ryden I, p. 86, 97-98, 151, 189. Spre deosebire de Simion Salos, Andrei nu apare, după ceea ce ştim până
acum, în calendarele bisericeşti anterioare bollandiştilor. În Occident el nu va ocupa nici ulterior un
asemenea loc. Dar el nu se află nici în calendarul contemporan al Bisericii Ortodoxe Române (ar fi
necesar să vedem calendare ruseşti). Grecii au manifestat constant circumspecţie faţă de Viaţa acestui
Sf'ant (Ryden I, p. 72, 185), deşi nu conţine episoade atât de „dure" ca cele din Viaţa lui Simion, probabil
că, în primul rând, datorită „apocalipsului" cu care este întreţesută. Ştim că în Cetimineele lui Macarie
(tipărite în secolul al XVIII-iea, la Moscova), se găseşte forma complexă a Vieţii lui Andrei Salos, dar nu
ştim dacă şi când se menţionează în calendare numele lui Andrei, aşezat în Cetiminee şi în culegerile de
Vieţi de Sfinţi la 2 octombrie, adică în directă legătură cu ,,Acoperământul Maicii Domnului" (Pokrov),
sărbătoarea de la 1 Octombrie, ce constituie un fragment din Viaţa lui Andrei Sa/os.
27
Ryden I, p.189.
28
A. J. Festugiere, op. cit. (vezi supra, n. 5), p.18-23, 26.
29
Stephanus Hilpisch, op. cit., (supra n. 4), p. 129, Frani;:ois Vandenbroucke, Thomas Spidlik, op. cit. (vezi
supra n. 4 ), p. 763; Kretzenbacher, 1970, p. 477; Francesca Rizzo Nervo, Percorsi di santita: sali versus
salos, ,,Bollettino delia badia greca di Grotta-Ferrata", serie nouă, voi. 65, 1991, p. 313-337;
Leonhardt-AumUller, p. 56-57, 80, 186.
30
Stephanus Hilpisch, op. cit., (supra n. 4) p. 129-131; Walter Nigg, op. cit. (vezi supra n. 6);
Kretzenbacher, 1970, p. 466-467, 472, 477-478; Kretzenbacher, 1984, p. 420-423; Leonhardt-AumUller.
p. 43, 57-59, 78-81.
26
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Unui alt tip de „nebunie întru Hristos" îi aparţine Sfântului Francisc ş1
urmaşilor săi spirituali 31 •
Se poate deci afima că, deşi în Occident fenomenul sa/os nu a atins
intensitatea din Răsăritul imperiului roman şi, mai târziu, din Rusia, el nu este nici
necunoscut, nici absent. O importanţă deosebită aş acorda faptului că trei dintre
personajele amintite au fondat Ordine călugăreşti, iar Jacopone da Todi aparţine nu
doar istoriei Bisericii (într-un mod din păcate tragic), ci şi istoriei literaturii italiene.
Disputele din secolul al XVI-iea între catolici şi protestanţi au ca urmare,
între altele, şi amplificarea interesului pentu scrierile patristice şi hagiografice în
limba greacă.
Joannes Pinius, traducătorul şi editorul textului despre Simion Salos în Acta
Sanctorum (vezi infra, Acta Sanctorum, Veneţia, 1746), spune că Luigi
Lip(p)oman(us) (hagiograf care a trăit în prima jumătate a secolului al XVI-iea,
traducător al lui Simion Metaphrastes) l-ar fi trecut pe Simion Salos, la data de I
iulie 32 , ca de altfel şi Martyrologium Romanum (Roma, 1583)33 . Simion Salos
(denumit „abba") este menţionat tot la ziua de I iulie34 de către LAURENTIUS

31
32

33

34

Vezi bibliografia aticolului ,,Narr in Christo", R.E.S.E.E., 2004, sub tipar.
Nu am văzut încă Vieţile de Sfinţi alcătuite de Lipoman. La ONB se găsesc: Sanctorum priscorum
patrum vitae numero centumsexaginta tres, Veneţia, 1551-1558; Historia ·de vitis Sanctorum, Lovanii,
1568 (cota: 42.D.2); De vitis Sanctorum nune primum a Laurentio Suris emendatis et auctis, Veneţia,
1581, 6 voi. (cota 22.M.20). Traducerea Vieţii lui Simeon este, spune L. Ryden, cea făcută de Sirleto şi ea
va fi preluată şi de Surius (Lennart Ryden, „Das Leben ...", p. 9, 28; vezi supra n. 6).
Acolo unde nu menţionăm altă sursă, însemnează că am văzut cărţile vechi citate în Biblioteca
Universităţii din Graz, secţia SOSA.
Martyrologium Romanum, alcătuit în secolulal al X-lea Lipoman a tipărit forma dată de Ado de Vienne,
în timp ce G. Sirleto şi C. Baronius au tipărit în 1583 (cu reluări) o prelucrare după Usuard de
Saint-Germain (tot sec. X). Este necesar să vedem dacă şi în ce zi apare Simion Salos, la Ado şi la
Usuard. Am văzut Martyrologium Romanum în ediţia din 1587. Ioan, prietenul din pustie al lui Simion,
este trecut la ziua de 21 iulie.
Am folosit informaţii generale luate din Lexikon far Theologie und Kirche, editura Herder, 1993 ş. u.
În reeditarea din 1970 a Martyrologium Romanum, Simion Salos şi prietenul său, „Ioannes monachos",
sunt trecuţi la 21 iulie. Este desigur necesară o cercetare comparativă a diferitelor Martirologii. Dar
subliniem că în Apus, ca şi în Răsărit, Simion Salos aparţine Sfinţilor „oficiali'', trecuţi în calendarele
bisericeşti. Vezi şi: Ferdinand Schon, Martyrolgium der Einsiedler und Wiistenmonche, Regensburg,
1947, p. 126, 141; J. E. Stadler, J. N. Ginal, Vollstăndiges Heiligen-Lexikon, Hildesheim, New York,
1975, p. 315; O. Wimmer, H. Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, Innsbruck etc., 1982, p.750; etc.
Simion apărea în menologion-ul bizantin anonim de secol X, în Synaxarul de Constantinopol din acelaşi
secol, în Syna.xarul armean din secolul XIII. Vezi: A. J. Festugiere, lntroduction (supra n. 5, p. 41-43);
D. Krueger, Symeon the Holy Fool ... (supra n. 6) p. 52-56.
Această schimbare de dată este considerată de Joannes Pinius, traducătorul şi editorul textului despre
Simion Salos în Acta Sanctorum (vezi infra, Acta Sanctorum, Veneţia, 1746,-25 februarie-, p. 130), drept
rezultatul unei lecturi greşite a numeralului grecesc „ka" (=21). Bollandiştii trimit la: textele din
calendarele greceşti şi ruseşti contemporane cu ei, pe care le procuraseră, traduseseră şi pulicaseră,
însoţite de comentarii, la începutul seriei de volume cuprinzând luna mai (vezi infra); precum şi la:
Menologiul zis „al împăratului Vasile" (Bulgaroctonul)-„in Menologio Cryptae Ferratae"-; Historia
ecclesiastica (cap. 4) a lui Evagrie Scholasticul; Horo/agii etc., cărţi de care se ocupau cardinalul Sirleto
sau iezuitul Petrus Canisius ..
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SURIUS (carthusian, prieten cu iezuitul Petrus Canisius) care introduce în cartea sa
De probatis Sanctorum historiis35 , traducerea latină a scrierii lui Leontios de
Neapolis, traducere care îl denumeşte pe Simion „abba". Surius trimite la
Menologhion-ul din secolul X al lui Simion Metaphrastes. Absenţa din acest
Menologhion a Vieţii lui Andrei Sa/os, explică faptul că ea nu apare în cartea lui
Surius 36 . Marea răspândire a cărţii lui Surius, atât în latină, cât şi în germană,
constituie, credem, explicaţia interesului deosebit faţă de Simion Salos, denumit în
latineşte „Salus".
La sfărşitul secolului XVI - începutul lui XVII, când iezuitul MATIHĂUS
RADER (originar din Tirolul de Sud) şi-a adunat în Bavaria materialul pentru
cartea Viridarium Sanctorum, „ex Menaeis graecorum lecta et translata", se
întâlneau în spaţiul germanic tradiţii diferite: pe de o parte literatura despre
„nebuni/nebunie" scrisă de personalităţi precum: Sebastian Brandt, Erasmus de
Rotterdam, Thomas Mumer3 7 , pe de alta o circulaţie (restrânsă, este adevărat) a
manuscriselor greceşti (traduse uneori) cu ştiri despre sa/oi. La un astfel de
manuscris grecesc, încă neidentificat, din biblioteca din Augsburg, trimite Rader în
mod explicit3 8 • Comentând în Vita Sanctorum (p. 134): denumirea dată lui Smion
35

36

l7
38

Leonhardt-Aumiiller, p. 66-67; Kretzenbacher, 1984, p. 437-438, n. 35. Cartea lui Laurentius Surius, De
probatis Sanctorum historiis, a fost tipărită iniţial în 6 volume la Ki:iln, în 1570-1575; reluată şi
amplificată de două ori în secolul XVI: 1575 -1581, 1586. Reaşezată în patru volume, a apărut din nou la
Ki:iln în 1618. Am văzut ediţia din 1618, voi. 3, p. 1-13. Cartea a fost tradusă şi tipărită în limba germană
în 1574-1580. Au fost tipărite numeroase ediţii selective atât după textul latin cât şi după cel german.
În Acta Sanctorum, voi. I pentru luna mai (zilele 1-5 mai), din care am văzut ediţia de la Veneţia, 1737,
sunt publicate la început (p. I-LXXII): Ephemerides graecorum et moscorum, adică un calendar
bisericesc grecesc şi unul slavon. Calendarul slavon este ilustrat cu figurile (stereotipe) ale sfinţilor.
Andrei Salos nu apare în nici unul din cele două calendare. Simion Salos şi prietenul său Ioan, cu care s-a
dus în pustie, apar în amândouă calendarele, la ziua de 21 iulie (p. XXXIV-XXXVI). În calendarul
slavon, cei doi sunt reprezentaţi ca ieromonahi, cu îmbrăcămintea şi încălţămintea convenţională, alături
de profetul Ezechil (desculţ şi înfăşurat într-o manta). (Cei trei apar împreună şi în calendarele
contemporane din Biserica Ortodoxă Română: „Cuvioşii Simion şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc
lezechiel"). În comentariul din Acta Sanctorum la calendarul grecesc, se spune despre Simion:
„cognomento Salus, id est Stultus dictus, cujus Vitam, per 63 capita prolixe deductam a Leontio,
Neapolis Cypri Episcopo, gaudeamus nos habere." Se mai face trimitere la Sirleto (Guglielmo),
cardinalul dn secolul XVI cunoscut pentru activitatea sa de organizare a Bibliotecii Vaticanului.
Walter Nigg, op. cit. (vezi supra n. 6); Leonhardt-Aumiiller, p. 39-42.
Kretzenbacher, 1970, p. 473, 477(mai ales), 480-481; Kretzenbacher, 1984, p. 410-n. 5, 411-n. 9, 430-n.
30, 431; Leonhardt-Aumiiller, p. 78-79 (Matthaeus Rader, Viridarium Sanctorum ex menaeis Graecorum
/ectum. trans/atum el annotationibus i//ustratum, a apărut într-un volum, la Augsburg în 1604; în 1614, a
apărut la Miinchen o ediţie în 3 volume (aici vezi voi. 2, p. 68). Viridarium Sanctorum şi Bavaria Sancta
(apărută în 1615, reapare în 4 volume la Antwerpen-Miinchen, 1624-1628) ale lui Matthaeus Rader,
precum şi De probatis Sanctorum a lui Laurentius Surius au slujit ca sursă de inspiraţie pentru multe
piese din teatrul iezuit (vezi Indicii cu numele din comentariile tăcute de Elida Maria Szarota, Das
Jesuiten Drama im deutschen Sprachgebiet. Eine Perioche Edition, 3 volume,-fiecare volum apărut în 2
părţi-, Miinchen, 1980-1983; la acestea se adaugă un al patrulea volum: lndices, (n.n.: din texte şi
comentarii) alcătuit de Peter Mortzfeld, Miinchen, 1987. În continuare: Szarota). La Biblioteca Mânăstirii
Franciscanilor din Graz, am văzut: Viridarium Sanctorum, volumul din 1604 şi voi. l din 1614; Bavaria
Sancta, volumul din 1615 şi voi. 3 din 1627.
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(„din Edessa" sau „din Emesa"), Joannes Pinnio afirmă că ar fi posedat
manuscrisul lui Matthaeus Rader cu o traducere în limba latină a unui Minei
grecesc, unde se spunea: „Simion din Edessa" (presupus loc al naşterii şi al primei
părţi a vieţii). În schimb, în Viridarium Sanctorum s-ar menţiona că Simion a trăit
în Emesa39 .
Traducerilor în latină a surselor literare din limba greacă, li se adaugă tradiţia
vie a sa/oi-lor occidentali, despre care am vorbit mai sus. Cartea lui Rader, scrisă în
limba latină, s-a răspândit mai ales în Austria şi Bavaria. O parte a ei va fi preluată
şi transpusă în germană, peste 135 de ani, de un confrate de Ordin: JACOB
SCHMID (vezi infra) care provenea, ca şi Rader, din Tirolul de Sud şi şi-a dus
viaţa tot în Bavaria.
În Acta Sanctorum a bolandiştilor (serie începută în secolul XVII de iezuitul
Jean Bollandus, continuată în secolul XVIII de acelaşi Ordin, ai cărui membri
reuşesc să scoată, chiar şi după desfiinţare, volumele cu Sfinţii de până la sîarşitul
lunii octombrie), se scrie despre Simion (denumit „confessor") la ziua de 1 iulie,
deşi editorul ştie că data corectă este cea de 21 iulie, dată la care Martyrologium
Romanum îl menţionează pe Ioan, prietenul lui Simion cu care a stat aproape 30 de
ani în pustie. Joannes Pinius, editorul şi traducătorul, cunoaşte textul din cartea De
probatis Sanctorum historiis a lui Surius, text pe care îl şi foloseşte pentru
comparaţie, şi reproduce textul grecesc din ms. Vatican 819, traducându-l în latină.
În comentariul său, J. Pinius enumeră, reproduce şi compară izvoare greceşti şi
latineşti (vezi supra)4°.
La aproape 100 de ani după Viridarium Sanctorum a lui Matthaus Rader, a
apărut la Salzburg, în 1703, o altă carte: Wunderlicher Traum von einem groj3en
Narrennest a lui ABRAHAM A SANCTA CLARA; cunoscut predicator al Curţii
din Viena, care a trăit un timp şi în Graz41 • În capitolul dedicat: "nebunilor întru
Hristos" (capitolul al XII-iea, intitulat: Ein lobwurdiges Narr), autorul vorbeşte, pe
lângă câteva nume rămase aproape necunoscute, despre trei personalităţi ale lumii
occidentale: Bernard de Clairvaux, Jacopone da Todi, Filippo Neri 42 .

39
40

41

42

La ONB vezi cota 43.M.60 şi cota 41.Mm.39, pentru Viridarium Sanctorum.
În volumele văzute de noi, numele lui Simion Salos nu apare în Index.
Am văzut ediţia din 1746, Veneţia, p. 129-135 (comentariu), p. 136-169 (text latinesc şi grecesc). În
comentariu se face trimitere la un alt Sîant Salos: Theodorus, trecut în Acta Sanctorum la 25 februarie;
am văzut ediţia din 1736, Veneţia, voi. 3 din luna februarie, p. 508. Se menţionează că grecii, în Minee, îl
compară pe Theodorus cu regele David care a simulat nebunia în faţa regelui Achiş (!Regi 21,3). Sfinţii
stulti (saloi) sunt lăudaţi ca sfinţi ce au ajuns „ad perfectionem vitae".
Leonhardt-Aumtiller, p. 42-44; Alois Haas, Bib/iographie; Bib/iographische Daten; Nachwort, în
Abraham a Sancta Clara, Wunder/icher Traum von einem grojJen Narrennest, ed. Alois Haas, Stuttgart,
1969, p. 59-76 (prima ediţie a apărut în 1703, la Salzburg, fiind amplificată şi reeditată de autorul însuşi,
apoi de continuatori).
Abraham a Sancta Clara, op. cit., p. 49-55. Abraham nu delimitează între aceştia pe cei care aparţin
categoriei sa/6s.
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Cartea din 1739 a iezuitului JACOB SCHMID43 are două părţi. Prima parte,
intitulată Die Spiehlende Hand Gottes, conţine o culegere de povestiri depre actori,
saltimbanci, comedianţi care s-au convertit în mod miraculos la creştinism, iar unii
dintre ei chiar au murit martirizaţi 44 . În a doua parte a aceleiaşi cărţi: Die Wei.f3e
Torrheit, găsim povestiri despre persoane din categoria sal6s (adică despre cei care
au jucat de bună voie, în viaţa reală, rolul de nebuni). Două dintre acestea:
călugăriţa din mânăstirea egipteană din Tabennisi (numită Amma sau Isidora) şi
Simion din Emesa (Salos), îşi au originea în izvoare greceşti.
După interzicera Ordinului iezuiţilor, cartea lui Iacob Schmid, asemeni altor
cărţi care au stârnit neîncredera iluminiştilor, nu s-a mai păstrat în biblioteci, ba
unele exemplare au fost chiar arse 45 • Identificarea vreunui exemplar din lucrările
amintite anterior în bibliotecile din Transilvania ar merita toată atenţia
specialiştilor.

Spre deosebire de volumele cu Acta Sanctorum a iezuiţilor bollandişti,
evocarea figurilor de sa/oi constituie pentru scriitori precum Rader sau Schmid, tot
din Ordinul iezuit, nu o încercare de reconstituire istorică a mentalităţii acestor
sfinţi, ci un mod de a aduce argumente elocvente pentru importanţa pe care o au
între virtuţi modestia şi ascultarea, simultan cu un mod de a ilustra lupta dintre
virtuţi şi vicii, sau de a încerca să-i convertească pe cititori sau ascultători la o cale
de viaţă considerată cu adevărat creştină. Încercarea de a oferi credincioşilor o
literatură de delectare care în acelaşi timp să aibă şi calităţi „ziditoare" a jucat de
asemeni un rol important46 •
Din aceeaşi vreme în care au scris Matthaus Rader şi Jacob Schmid, au ajuns
până la noi mărturii despre reprezentări ale unor piese de teatru (desfăşurate în
colegiile iezuite, într-o mânăstire benedictină, într-o reprezentare de carnaval) care
fie îl au ca personaj principal pe Simion denumit în latineşte Salus (presupus joc de
cuvinte între gr. sal6s şi lat. sa/us-mântuire47 ), fie (într-un singur caz) doar îl
43

44

45
46

47

Kretzenbacher, 1970, p. 467-481, Kretzenbacher, 1984, p. 411-n. 9, Leonhardt-Aumiiller, p.74-81, 186.
Cartea (pe care nu am văzut-o) se găseşte la ONB, cota 41.W.60 şi 682802-B.Adl. IAlt Mag.
Referitor la acest fel de „nebuni" există o bibliografie specială. Pe lângă Jaqueline Leonhardt-Aumiiller şi
cele două articole ;1 ;,; lui Leopold Kretzenbacher, deja citate, mai amintim aici doar Claudia Ludwig,
Sonderformen byzantinischer Hagiographie und ihr /iterarisches Vorbild, Frankfurt am Main, 1997, mai
ales paginile 349-384.
Kretzenbacher, 1970, p. 468.
Leonhardt-Aumiiller, p. 76-79. Pentru o prezentare sistematizată a bibliografiei problematicii teatrului la
iezuiţi, vezi Nigel Griffin, Jesuit Drama. A Guide to the Literature, în voi. col. I Gesuiti e i primordi de/
teatro barocco in Europa, ed. M. Chiabo, F. Doglio, Roma, 1995, p. 465-496, bibliografie căreia i se
adaugă întreg volumul în care este publicată.
Deşi prima piesă (Graz, aproximativ 1600) în care apare acest nume este prezentată pe larg şi transcrisă
parţial de Robert Hofer în lucrarea sa de doctorat rămasă netipărită: Das Grazer Jesuitendrama.
1573-1600 (dactilogramă, Graz, 1931, p. 42-72, 127-133), totuşi echivalarea: Simion Salus =Simion
Salos o face abia L. Kretzenbacher, 1970, p. 464. „Salus", denumire prezentă-după cum am văzut-de la
primele menţionări ale lui Simion din Emesa, sau din Edessa, poate fi însă transformarea obişnuită a gr. os în lat. -us.
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amintesc. Numai unele dintre textele acestor piese s-au păstrat, dar pentru
majoritatea au ajuns până la noi „programele" tipărite ale spectacolelor (programe
denumite Perioche48 ), care cuprind şi câte un scurt rezumat49 , fie în limba latină (ca
şi piesa însăşi), fie în limba germană.
Cel mai vechi manuscris cunoscut (cu textul în latină) datează, cum am spus,
din jurul anului I 600 şi se datorează activităţii iezuiţilor din Graz în cadrul
Contrareformei. Despre reprezentarea scenică nu s-a păstrat însă nicio informaţie,
deşi în manuscris se dau numele actorilor, în dreptul numelor din lista de personaje.
Apelul la figura lui Simion Salos rămâne doar un pretext pentru transmitera
propriilor idei, iar din intenţiile lui Leontios de Neapolis nu se păstrează nimic50 •
Alcătuirea piesei trebuie privită în contextul aceloraşi preocupări care au dus la
· alcătuirea, editarea şi reeditarea, traducerea şi prelucrarea unor cărţi precum De
probatis Sanctorum a lui Laurentius Surius sau, puţin mai târziu, a seriei de Acta
Sanctorum iniţiate de Jean Bollandus. Legăturile oraşului Graz cu Transilvania în
această perioadă sunt atestate: între 1586 - 1782 au studiat în gimnaziul şi
universitatea din Graz 59 de tineri veniţi din „Siebenbilrgen" (majoritatea înainte
de 1640, dată după care prezenţa lor devine cu totul sporadică). 51 Johann Andritsch
a selectat din matricole elevii la gimnaziu şi studenţii proveniţi din Ungaria şi
„Siebenbilrgen". Ceea ce numim astăzi „Transilvania" depăşeşte însă limitele
suprafeţei numite „Siebenbilrgen", deci şi numărul celor veniţi din teritoriile cu
majoritatea populaţiei românească este în realitate mai mare. Cu rare excepţii,
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Kretzenbacher, 1984, p. 431.
În greceşte, cuvântul perioche însemnează tocmai: „rezumat". Mulţumesc lui Erich Renhart pentru
această clarificare.
50
Weis Anton, Handschriften Verzeichnis der Stiftbibliothek zu Reun, „Beitrăge zur Kunde
Steierrnărkischer Geschichtsquellen" (Graz), 12, 1875, p. 100; Robert Hofer, op. cit.; Kretzenbacher,
1970, p. 464; Kretzenbacher, 1984, p. 411-419; Leonhardt-Aumiiller, p. 59-64., 186-187. Vezi
Jean-Marie Valentin, Le theatre des Jesuites dans Ies pays de langue allemande (1554-1680); salut des
âmes et ordre des cites, 3 voi., Berna, 1978 (în continuare: Valentin), nr. 436; Walter Steinmetz,
Handschriften Verzeichnis der Stift-Bibliothek zu Rein, catalog electronic, 1999, continuu perfectat, nr.
180. Manuscrisul (54 f.) a făcut parte din biblioteca arhiducelui Ferdinand, devenit Împăratul Ferdinand
II (1619-1637). Sunt date, pe foaia cu personajele, şi numele actorilor, aşa cum se făcea deobicei, actori
pe care W. Steinmetz îi consideră a aparţine cercului arhiducelui Carol.
Am văzut acest manuscris în Biblioteca de Ia Stift Rein din Steiermark.
51
Johann Andritsch, Studenten und lehrer aus Ungarn und Siebenburgen an der Universitiit Graz
(1586-1782), Graz, 1965 (în continuare: Andritsch, Studenten) (sub denumirea de „student" sunt trecuţi
şi cei care învăţau în colegiu sau în gimnaziu); Paul W. Roth, Siebenburgische Studenten in Graz,
„Blătter filr Heimatkunde" (Graz), 73, 1999, p. 99-102. Aceste lucrări mi-au fost semnalate de dr.
Hans-Peter Bojar, Landesmuseum Joanneurn, Graz.
Dintre numele „actorilor" menţionate în manuscrisul păstrat la Stift Rein, doar cele două de la urmă pot
fi puse în legătură cu listele publicate de J. Andritsch: „Canisai" = Kanizsai, Kanisay (p. 202) şi „Stella"
= Csillag (p.214 ). „ V alentinus Canisai, Ungarus" apare în matricola anului 160 l, 15 februarie, la clasa de
gramatică, deci treapta a doua a gimnaziului (Andritsch, Studenten, p.28, l l). Nu se spune din ce
localitate vine. Un „Jacobus Stella .. Vngarus", din Egger, se găseşte abia în anul 1606, 18 ianuarie, în
clasa de „sintaxă" (tot treapta a doua a gimnaziului), deci probabil altcineva decât „actorul" din piesă.
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aceşti tineri nu erau însă români ci unguri sau saşi. 52 Printre studenţii din anul 1598
îl găsim pe Georgius Forro, iezuit din Transilvania care va deveni profesor şi va
rămâne în Graz până în 1607. Între 1607 şi 1610, Forro a trăit în Transilvania,
pentru ca după un refugiu în Polonia, să se reîntoarcă, prin Moldova şi Ţara
Românească, tot la Universitatea din Graz. Georgius Forro a avut bune relaţii cu
Gheorghe Buitul 53 , românul din Caransebeş ce va lucra după 1620 împreună cu
Stephanus Mako (un alt student transilvănean la Graz) în încercarea de a-i
convinge pe români să treacă la catolicism. 54
Cel de al doilea text (scris în limba latină, cu o Perioche în germană) reflectă
o reprezentare scenică din 1640, la Universitatea din Dillingen. Aici sunt chiar
indicate sursele: De probatis Sanctorum, cartea lui Laurentius Surius, şi
Martyrologium Romanum, precum şi minee şi calendare greceşti. Autorul, deşi
introduce şi scene noi, rămâne în general aproape de textul lui Leontios, uneori
chiar pentru părţile lui „licenţioase" 55 •
Cel de al treilea text este o Perioche (în germană şi latină) a unei piese
reprezentate în 1674, la Mi.inchen, unde Simion (Simon!) Salus apare, alături de alţi
Sfinţi („vier beri.ihmte Heilige und grosse Verachter cler Welt": „Macarius (n.n.
probabil Egipteanul), Matthaeus Heranus (?), Jacoponus (n.n.: da Todi)" -, într-un
Pentru modul cum J. Andritsch a făcut selecţia numelor, vezi op. cit., p. 12.
Câţiva dintre cei înscrişi se declară „valachus", dar nu provin din Transilvania ci din Sudul Dunării. Iată
câteva exemple până la 1620: doi provin din Bosnia-anii 1592 şi 1599 (Andritsch, Studenten, p. 24, 28,
243), unul din Zagreb-anul 1616 (Andritsch, Studenten, p. 43, 247), un altul din Burgenland-anul 1602
(Andritsch, Studenten, p. 31). Acesta din urmă se desemnează pe sine însuşi drept „Paulus Tallian,
Valachus" şi vine din „Czikliniensis", loc cunoscut şi sub numele de „Olahcikkleny" (Spitzzicken)
(Andritsch, Studenten, p. 31, 243). Vezi şi Andritsch, Studenten, p. 246-247: „Walachus". Toţi aceştia ar
merita, desigur, o cercetare aparte, tot aşa cum, datorită principiului de selecţie enunţat la p. 12, ar merita
să fie revăzute în întregime matricolele.
53
Andritsch, Studenten, p. 27-28, 255; Lucian Periş, Documente din arhiva Curiei generale a ordinului
iezuit din Roma. Spicuiri din corespondenţa misionarilor George Forro şi George Buitul, în voi. col.
Transilvanian Spirituality and European History. Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, ed.
Iacob Mârza & Ana Dumitran, Alba Iulia, 1999 (în continuare: Periş, Documente, 1999), p. 177, n. 2.
Mulţumesc domnului drd. Ioan Maria Oros, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, pentru că mi-a
indicat şi pus la dispoziţie lucrări recent apărute în ţară despre iezuiţii din Transilvania
54
Andritsch, Studenten, p. 48.
Tot din Caransebeş vine la Graz mai târziu, în 1661, „Nicolaus Sebesi", „Magyari dictus", care se
întoarce ca misionar între românii din Transilvania şi moare la Alba Iulia în 1680 (Andritsch, Studenten,
p.89).
Cel mai de seamă student român al Universităţii din Graz este, în secolul al XVII-iea, Gabriel Ivul (luul),
originar tot din Caransebeş, care însă nu se va mai întoarce printre români (Andritsch, Studenten, p. 72;
Algeria Simota, !vui Gavril, în Dicţionarul literaturii române până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 468).
Demn de amintit este şi Michael Salabeck, născut la Iaşi, prezent la Graz în 1730-1731, care va lucra
apoi între românii din Transilvania şi chiar la Blaj (Andritsch, Studenten, p. 148).
Printre cei 57 de iezuiţi proveniţi din Ungaria şi Transilvania care au fost profesori la Graz, se numără şi
Gabriel Hevenessi (1684-1693 în Graz), care a propus Papei ca, în cazul în care ar accepta să treacă la
catolicism, românilor să le fie permis să folosească mai departe la liturghie ritul grec. Ideea va fi utilizată
de împăratul Leopold I (Andritsch, Studenten, p. 261-262).
55
Leonhardt-Aumliller, p. 64-65, 73-74, 187; Valentin, nr. 1261.
52
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comentariu al Corului 56 • Personajul principal al piesei este Alexandru Cărbunarul,
filozof care a părăsit vanitatea înţelepciunii şi ispitelor lumeşti şi s-a transformat în
cărbunar. Între izvoarele folosite, Szarota aminteşte şi Viridarium Sanctorum a lui
Rader, precum şi Grigore Taumaturgul şi Grigore de Nyssa.
Cea de a patra mărturie o constituie nu textul - pierdut - ci „programul"
(Perioche) în limba latină pentru reprezentarea din Landshut, în timpul
carnavalului din 170257 . Din rezumat se înţelege că autorul a amplificat (conform
cerinţelor specifice atmosferei de carnaval) ponderea gestului lui Simion de a intra
în Emesa trăgând după el un câine mort. A introdus deasemeni scene noi cu
atmosferă specific carnavalescă şi a trecut „corului" misiunea de a nara mersul
biografiei lui Simion58 . În Synopsis se trimite la Surius (Laurentius).
Cea de a cincea mărturie, o Perioche în limba latină din anul 1713 59 ,
vorbeşte despre o reprezentare însoţită de muzică, la colegiul iezuit din Dillingen,
reprezentare care, s-ar părea, avea foarte puţin în comun cu textul din 1640. Totuşi
în rezumatul din „program" este indicată ca sursă tot cartea lui Laurentius Surius,
De probatis Sanctorum. De această dată se accentuează funcţia misionară a vieţii
de sa/os, dar datele oferite sunt prea puţine pentru a ne face să înţelegem cât se
preluase din naraţiunea lui Leontios de Neapolis60 •
Cel de al şaselea text (o Perioche în latină) îl datorăm abaţiei benedictine din
Ottobeuren şi a fost pregătit pentru carnavalul din 1726. Est cel mai apropiat de
intenţiile lui Leontios de Neapolis61 •
În sfârşit, un al şaptelea text, păstrat deasemeni doar ca „program", reflectă
un spectacol la acelaşi colegiu iezuit din Dillingen de la care a rămas textul din
1713. Şi aici, ca şi în 1640 şi 1713, este indicată ca sursă cartea lui Laurentius
Surius, De probatis Sanctorum 62 •
În alte aşezăminte de învăţământ iezuite s-au prezentat (între 1631 - 17 51)
cel puţin cinci spectacole avându-l ca personaj principal pe Jacopone da Todi, cel
care ar putea fi numit un sa/os occidental, în comportamentul căruia sunt însă
vizibile şi semnele unui alt mod de a trăi „nebunia întru Hristos", cel al Sf. Francisc
de Assisi 63 •

56

Szarota (vezi supra n. 38), voi. 3, partea a 2-a, p. 1826, 2311-2312; voi. 3, p. 464
Simeon Salus. Stultus propter Christum. Sub ferias saturnales in scenam datus a Rhetorica
Landishutana. Anno 1702. Bayerische Saatsbibliothek Miinchen a avut amabilitatea de a ne trimite o
copie.
58
Leonhardt-Aumiiller, p. 65-66, 73-74, 187; Valentin, nr. 3526.
59
Sapiens Stultitia. ln scenam data a Collegio D. Hieronymi. Dilingae. 20. & 22. Febrnarij, Anni
MDCCXll/. Bayerische Saatsbibliothek Miinchen a avut amabilitatea de a ne trimite o copie.
60
Leonhardt-Aumiiller, p. 66-67, 73-74, 187; Valentin, nr. 3927.
61
Leonhardt-Aumiiller, p. 67-68, 73-74, 187.
62
Idem, p. 68, 73-74, 187; Valentin, nr. 6120.
6
J Leonhardt-Aumiiller, p. 69-74, 187-188.
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finale

„Nebunia întru Hristos" ar trebui să fie atitudinea oncarui creştin. De-a
lungul secolelor ea a devenit însă o fonnă specifică de manifestare, concretizată
diferit mai ales de cei care aleg calea monahică de vieţuire.
Sal6s (fem. sali) este o fonnă aparte de a trăi ca „nebun întru Hristos".
Manifestându-se iniţial între creştinii din Egipt şi Siria, modul de viaţă sal6s se
răspândeşte, cu mari variaţii de intensitate în timp şi în spaţiu, mai ales în Estul
Europei creştine, dar apare sporadic, în fonne specifice, şi în Vest. Există
manuscrise şi cărţi care dovedesc că cititorii (sau ascultătorii) români au cunoscut
texte greceşti şi slavone cu Vieţi de saloi, scrieri din care, în secolul al XVIII-iea
s-au făcut şi traduceri.
În Occident, atât calendarele cât şi culegerile hagiografice îl amintesc
constant pe Simion Salos. În secolele XVII - XVIII, în Bavaria şi Austria s-au scris
cărţi şi au avut loc spectacole de teatru în care, pe lângă personaje din tradiţia
occidentală a „nebunilor întru Hristos", apar şi personaje venite din universul
literaturii creştine timpuriu medievale în limba greacă. Cel mai frecvent întâlnit
este Simion Salos („din Emesa" - oraşul în care s-a întors din pustiu - sau
chiar„din Edessa" - oraşul în care se bănuieşte că s-ar fi născut), persoană cu
existenţă reală, cunoscută mai ales ca personaj principal al cărţii scrise de Leontios
de Neapolis în secolul al VII - lea64 .
Se ridică în mod logic unnătoarele întrebări:
- Au ajuns cărţile occidentale amintite la cunoştinţa cititorilor din interiorul
arcului carpatic?
- În şcolile iezuite de la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Alba-Iulia, Târgu
Mureş, în colegiul de la Cluj 65 , s-a reprezentat cumva (în limba latină) vreo piesă
care să aibă printre personaje un „nebun întru Hristos" sau chiar un salos ?
64
65

A. J. Festugiere, op. cit., p. 1-3 (vezi supra n. 5).
Transilvania era în aceea.şi „provincie" a Ordinului iezuit ca şi Steiermark, Kămten, Niederosterreich,

Oberosterreich, Ungaria. O altă „provincie" era: Bayem, Tirol, Vorarlberg, Vorderosterreich,
Graubiinden, Elvetia În Transilvania, multi iezuiti proveneau din tinuturile unde se vorbea germana
Vezi Kurt Adel, Das Jesuilendrama in Osterreich, Viena, 1957, mai ales p. 11; Andritsch, Studenten,
harta p. 220-221; Lucian Periş, Le Miss ioni Gesuile in Transilvania e Moldavia ne/ Seicento,
Cluj-Napoca, 1998 (în continuare: Periş, Missioni, 1998), p. 25-29, 41-43, 112-113, 125-137, plus
pasajele referitoare la Gheorghe Buitul: p. 79-82, 90-103; Paul Shore, Jesuit Missions and Schools in
Eighteenth Cenlury Transylvania and Eastern Hungary, în voi. col. Leseslojfe und Kullurelles Niveau
des niederen Klerus. Jesuilen und die nalionalen Kulturverhăltnisse. Bohmen, Măhren und das
Karpalhenbecken im XV!l und XVfll. Jahrhundert, Szeged, 2001, p. 101-118 (vezi în acela.şi volum
Jakob Mârza, Ober die Lesestojfe und den kulturellen Horizont des rumănischen Klerus im XVI-XVIII
Jahrhundert in Siebenbiirgen, p. 35-41 ).
Pentru o prezentare rezumativă a relaţiilor iezuiţilor cu Biserica greco-catolică din Transilvania vezi:
Vasile Lutai, Die Ro/le der Jesuiten in der Unierten Kirche Siebenbiirges, lucrare de diplomă, Facultatea
de Teologie Catolică, Viena, 1998; Marionela Wolf, Ordinul iezuit şi unirea bisericească a românilor
din Transilvania, „Annales Universitatis Apulensis. Historica", 6/11, 2002, p. 47-54.
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- Dacă textele despre sa/oi, scrise în limba latină sau germană, au ajuns până
la locuitorii din ceea ce numim astăzi, prin extrapolare, Transilvania, au fost oare
printre cititorii sau auditorii prezumtivi şi vorbitori de limba română?
Sa/oii aparţin literaturii bisericeşti. Se poate discuta în ce măsură sunt ei
înrudiţi cu tradiţia populară a „nebunului înţelept" din cultura arabă (în vechime:
Buhlii1 66 ; mai târziu: Nastratin Hogea67 ), cu cea a lui Eulenspiegel din cultura
germană sau chiar, pentru orizonturi mai îndepărtate, cu înţeleptul Zen68 •
Când reflectăm la rolul şcolilor iezuite pentru posibilul contact cu literatura
în limba latină sau germană venită dinspre Austria şi Bavaria, să ne amintim că
monahii iezuţi nu se recrutau dintre români (cu rare dar celebre excepţii, cum este,
la sfărşitul secolului XVI şi începutul lui XVII, aceea a lui Gheorghe Buitul şi a
fratelui său, Ioan Sebeş69 ), ci proveneau mai ales (dar nu exclusiv) din ţinuturile de
limbă germană70 • În ce măsură între şcolari se găseau şi români, aceasta este o
problemă care merită toată atenţia. Chiar dacă cititorii sau auditorii români nu ar fi
avut acces la literatura la care ne referim, avem totuşi îndatorirea de a cerceta
posibila ei prezenţă printre cititorii sau auditorii de alte limbi din spaţiul transilvan.
Iar dacă astfel de scrieri, cu circulaţie am zice „populară'', nu ajung până dincoace
de Tisa, spre Carpaţi, merită să ne întrebăm „de ce", suspectând poate o accentuată
lipsă a humorului în raporturile cu hagiografia şi eclesiologia.
Deşi instabilităţi politice şi confruntări interconfesionale dure au dus la
repetate alungări ale iezuiţilor şi, implicit, la închideri ale şcolilor71 , activitatea lor
nu a rămas fără ecouri în diferite domenii. Între aceste ecouri amitim Occisio
Gregarii in Moldova Vodae tragedice expressa, „cea mai veche piesă de teatru

66

67

68

69

70

71

Ulrich Marzolph, Der Weise Narr Buhliil, Wiesbaden, 1983; idem, Der Weise Narr Buhliil in den
modernen Volksliteratur der islamischen Lander, „Fabula" 28, 1987, p. 72 etc.; Heinrich Gelzer, Ein
griechischer Volksschriftsteller des 7. Jahrhunderts, în Ausgewahlte kleine Schriften, Leipzig, 1907, p.
43.
Kretzenbacher 1970, p. 465-466; Hans-Joachim Kissling, Aus dem Derwischwesen Sudosteuropas, în
Beitrdge zur Kenntnis Sudosteuropas und des Nahen Orients, ed. H.-G. Beck, M. Bernath etc., voi. 2
(Grazer und Munchener Balkanologische Studien), Mi.inchen, 1967, p. 56-70; Geo Widengren,
Harlekintracht und Monchskutte, Clownhut und Derwischmutze, în Orienta/ia Suecana, voi. 2, ed. Erik
Gren, Uppsala, 1953, p. 41-111.
Kretzenbacher 1970, p. 465-467.
Pentru cititorii români relaţia s-ar face, poate, într-o oarecare măsură, cu Pepelea, cu Păcală şi Tândală
sau cu personaje de tip Cenuşotcă
Dar de toate apropierile invocate, pe „nebunul întru Hristos" îl deosebşte tocmai subsumarea sa unei alte
ierarhii de valori duhovniceşti: cea instaurată de Hristos.
Algeria Simota, Buitul Gheorghe, în Dicţionarul literaturii române până la 1900, Bucureşti, 1979, p.
131-132; Periş, Missioni, 1998, p. 79-82, 90-103; Periş, Documente, 1999, p. 176-178, 190-197.
Paul Shore, op. cit. (vezi supra n. 65). În acelaşi volum, vezi şi: Frederic Barbier, Prob!ematique d'une
recherche collective, p. 7-9; Antal Molnâr, Rudolf Bzensky SJ (1651-1715), ein tschechischer Miss ionar
und Geschichtsschreiber in SiebenbUrgen, p. 67-77.
Pe lângă lucrările lui Lucian Periş, citate supra, vezi de acelaşi autor şi I cattolici e la vita politica in
Transilvania (1601-1613), în voi. col. TransylvanianSpirituality, 1999, p. 139-148.
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românească cunoscută" 72 , care are pasaje în latină, română, germană, maghiară,
rromă (iezuiţii

au depus eforturi pentru convertirea ţiganilor din Transilvania),
probabil prin anii 1778-1780, în mediul şcolii de la Blaj a Bisericii Unite,
evident efect al contactului cu teatrul „de colegiu" iezuit7 3 •
scrisă

„NARREN IN CHRISTO" IN WESTLICHEN VERARBEITUNGEN
UND MOGLICHE SIEBENBURGICHE WIEDERSPIEGELUNGEN
(Zusammenfassung)
Ich setze mir zum Ziel, folgende Punkte zu beri.ihren:
1) Eine knappe Vorstellung der Erscheinung „Narren in Christo" und der
sie betreffenden Literatur.
2) Die Zirkulation unter den rumanischen Lesern sowohl der
fremdsprachigen Schriften i.iber diese Kategorie von Heiligen, wie auch der
Rumanischi.ibersetzungen einiger davon.
3) Die Frage der Prasenz in den rumanischen Gebieten innerhalb des
Karpatenbogens einiger abendlandischer Schriften i.iber „Narren in Christo".

72

73

Florin Faifer, în Dicţionarul literaturii române până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 636-637.
Pentru rolul iezuiţilor în Biserica Unită, vezi bibliografia din lucrarea lui Vasile Lutai citată supra n. 65.
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