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Introducere

În vasta oper  augustinian , care în edi ia aba-
telui Migne num r  nu mai pu in de 15 volume1, se
g se te un mic tratat, numit De Continentia2. Titlul
acestuia, în traducere româneasc  Despre înfrânare,
acoper  îndeajuns de bine subiectul, dar, totodat , aco-
per  i multe inten ii ascunse i atacuri mascate lan-
sate de episcopul african asupra rivalilor cu care pole-
miza. Despre toate acestea îns  vom scrie la timpul
potrivit, sper m într-o succesiune cât mai logic  i
l muritoare.

1. Datarea scrierii

1.1. Ipoteza tradi ional

Într-o not  pus  de editorul Patrologiei Latina la
titlul operei, se afirm  c  aceasta a fost „scris  cam
pe la anul 395, când Augustin era preot sau de curând
episcop”3. Lecturând i L murirea ce precede textul
latin, g sim i o explica ie a acestui fapt: „sunt evo-
ca i tocmai cei dintâi ani ai lui [Augustin], pentru c
aceast  cuvântare este scris  în mare parte împo-
triva maniheilor, a c ror erezie Augustin obi nuia s
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o atace cu înver unare, mai ales la începutul conver-
tirii sale”4.

Luând în considerare datele prezentate pân  aici
i lecturând tratatul, am putea afirma c  Augustin l-a

compus în jurul anului mai sus men ionat, comb tând
erezia al c rei adept fusese pân  nu de mult. Mul i
scriitori, care au tratat adiacent problema au afirmat
acest lucru, bazându-se pe cele dou  argumente pre-
zentate mai sus. Printre ace tia se num r  i autorul
voluminoasei biografii augustiniene, Le Nain de
Tillemont, iar la noi, Eugen Munteanu5. 

1.2. Noi ipoteze

 Ar fi mult prea facil i superficial s  afirm m
doar pe baza unei prime lecturi i a unor însemn ri ce
nu iau în calcul studiile critice ale operelor augus-
tiniene6 c  Despre înfrânare a fost scris în jurul anului
395, în timpul controverselor cu maniheii, de aceea,
a a cum avertizeaz  i autorii anterior cita i, trebuie
s  recurgem la o analiz  mult mai atent  a textului
în sine, deducând de aici contextul în care acesta a
ap rut.

E binecunoscut faptul c  Augustin a f cut o tre-
cere în revist  cronologic  a operelor sale, un catalog al
bibliotecii sale, ce i-a servit ca baz  pentru alc tuirea
Retract rilor7, în care el însu i men ioneaz  c  aceast
succesivitate a fost important  pentru în elegerea
operelor sale8. Din p cate îns , în lista Retract rilor,
nu apare i lucrarea De Continentia, cel mai probabil
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datorit  faptului c  era privit  de Augustin ca o cu-
vântare9, el l sând aceast  categorie a operelor sale
nerevizuit 10.

Cu toate c  nu o men ioneaz  în Retractationes,
aceasta nu r mâne nepomenit  de autorul ei. Astfel,
într-o scrisoare de r spuns c tre Darius, un func io-
nar imperial trimis în Africa, Augustin men ioneaz
c  îi împline te cererea11, trimi ându-i un exemplar al
Confesiunilor, i, mai mult decât atât,„îi trimite i alte
c r i pe care nu le ceruse”12, enumerând între ele i
tratatul Despre înfrânare. Vom face din nou referire la
context, de data aceasta la cel istoric. Coresponden a
dintre cei doi a fost purtat  în jurul anului 429, dac
inem cont c  Darius a venit în Africa în iarna dintre

anii 428-429, deci la doi ani dup  scrierea Retract -
rilor13. Având în vedere precizarea anterioar , c  în
redactarea acestora un principiu a lui Augustin a fost
cronologia, David Hunter afirm  c  enumerarea lu-
cr rilor pe care Augustin o face în aceast  scrisoare
este una cronologic . Astfel, tratatul a c rui datare ne
intereseaz  ar trebui plasat între 417, anul în care a fost
scris  De patientia, i 421, anul în care e datat  De fide
et spe et caritate, întrucât anul în care a fost compus
De providentia nu ne este cunoscut14. Acesta este un
prim argument care poate fi adus pentru a plasa scrie-
rea operei Despre înfrânare într-o perioad  mai târzie,
respectiv a doua jum tate a celei de-a doua decade a
secolului al IV-lea.
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Celelalte argumente care s  sus in  aceast  ipo-
tez  fac referire la cuprinsul scrierii, la ereziile pe care
Fericitul Augustin le-a comb tut prin ea i la contro-
versele în care le-a folosit, de aceea le vom trata în
subcapitolul subsecvent.

1.3 Analiza intern  i datarea scrierii pe baza acesteia

Dup  cum men ionam anterior, editorul Patro-
logiei Latine în Admonitio ne spune c  aceast  scriere
are rolul de a-i combate pe manihei. Citind îns  textul,
sesiz m c  primul atac direct pe care îl face Augustin
împotriva maniheilor se g se te abia în V. 14, undeva
la începutul celei de-a doua treimi a lucr rii. Comen-
tatorii moderni s-au întrebat „de ce a a teptat Augus-
tin atât de mult lansarea atacului”15 i au început o
cercetare mult mai am nun it  a lucr rii i a eventua-
lelor asem n ri care ar putea fi g site între aceasta
i alte opere augustiniene.

Astfel, s-a recurs la analiza unor citate scripturis-
tice din multele existente în cuprinsul lucr rii, pe baza
c rora Augustin î i structureaz  discursul. 

Anne-Marie La Bonnardière analizeaz  pe rând
cit rile din Evrei 5, 14, Ioan 13, 23, Efeseni 5, 27, Ia-
cov 1, 14 i 2, 14, Psalmi 118, 133, Ieremia 17, 5, II Co-
rinteni 3, 5, Romani 14, 23, Psalmi 65, 3 i ajunge la
concluzia c  aceste versete sunt folosite de Fericitul
Augustin doar în operele scrise dup  anul 412 i apar-
in perioadei în care Augustin se afla angajat în lupta

antipelagian 16.
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David Hunter analizeaz  i el frecven a citatu-
lui din Romani 14, 23 i observ  c  acesta este pen-
tru prima oar  întâlnit în De Continentia, fiind reluat
foarte des în operele datate între anii 418-42017.

Marie-François Berrouard a urm rit evolu ia exe-
gezei augustiniene a textului de la Romani 7, 14-25
în diacronie, un text mult uzitat de Fericitul Augustin
i în De Continentia. El raporteaz  folosirea acestui text

de c tre Augustin la disputa pelagian  i dovede te c ,
între anii 396-411, episcopul de Hippo nu d dea foarte
mare importan  identific rii personajului despre care
se vorbe te în Romani 7. În perioada 411-415, în ope-
rele împotriva lui Celestius, Augustin folose te textul
amintit pentru a-i descrie pe cre tinii afla i sub har.
Anul 417, dup  cum afirm  Berrouard, a fost unul cru-
cial pentru interpretarea augustinian  a pasajului enun-
at, întrucât, în decursul acestuia, Augustin a studiat

asiduu scrierile lui Pelagius, s-a convins de gre elile
acestuia18 i i-a încheiat oscila iile privitoare la per-
soanele vizate de Sfântul Pavel în Romani 7, 14-25. De
acum înainte (i.e. anul 417), va afirma deschis c  aici
Pavel vorbe te despre omul aflat sub lege, despre cre -
tinii afla i sub har i chiar despre sine însu i19. Ches-
tiunile eviden iate de Marie-François Berrouard î i g -
sesc aplicabilitate i în datarea operei pe care o avem
în discu ie, întrucât Fericitul Augustin îi identific
drept adresan i ai textului din Romani 7 pe to i cre -
tinii i chiar afirm  c  Pavel face referire la el însu i
când le scrie acestea romanilor20. Luând în considerare
indiciile date de autorul francez, ar trebui s  afirm m


