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INTRODUCERE

Fecioara Maria în universul creştin

Fecioara Maria ocupă un loc de seamă în tradiţia creşti-
nilor ortodocşi şi catolici. În schimb, protestanţii neagă rolul
de mijlocitoare ce îi era în mod larg atribuit înainte de Re-
formă, considerându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos drept
Unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Ceea ce nu l-a
împiedicat pe Martin Luther să scrie un superb comentariu la
„Cântarea Fecioarei Maria” (Magnificat), în care laudă modul
în care Dumnezeu a preamărit-o pe această femeie smerită
şi simplă.

Totuşi astăzi comunităţile protestante privesc cu un oare-
care respect şi interes persoana Fecioarei Maria, după cum ne
dă mărturie, printre altele, documentul elaborat în Franţa de
„Groupe des Dombes”*: Maria în planul lui Dumnezeu şi comu-
niunea sfinţilor1.

Amploarea cinstirii acordate Maicii Domnului în univer-
sul creştin este cu atât mai impresionantă cu cât prezenţa ei
este foarte discretă în scrierile pe care creştinii din primele
secole le-au reţinut ca referinţe normative, adică în cărţile
Noului Testament*.

În Evanghelia după Marcu, considerată cea mai veche din
cele patru devenite canonice, Fecioara Maria este menţionată

1 

1 Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, Bayard Cen-
turion, Paris, 20022.

* A se vedea Charles Perrot, Binecuvântată eşti tu între femei (Luca 1, 42)
– Fecioara Maria în contextul primului secol creştin, Scriptură, Tradiție, Li-
turghie 3, Doxologia, Iaşi, 2018 [n. tr.].

* „Groupe des Dombes” este un grup ecumenic francez care îşi trage
numele de la o veche mănăstire cisterciană din Ain, lângă Lyon (Abbaye
Notre-Dame-des-Dombes). A fost fondat în 1937 la iniţiativa preotului
catolic Paul Couturier [n. tr.].
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o singură dată de Marcu atunci când Iisus merge în satul Său
natal şi învaţă în sinagogă (cf. Mc. 6, 3). Locuitorii Nazare-
tului se întrebau între ei de unde avea El această înţelep-
ciune şi cum putea săvârşi minunile, iar apoi adaugă: „Au
nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al
lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt, oare, surorile
Lui aici la noi?”. Din câte se pare, ei Îl opun pe Iisus părinţilor
Săi după trup, fraţilor Săi şi surorilor Sale, pe care îi consi-
derau, spre deosebire de El, persoane obişnuite şi care nu
aveau nimic în comun cu activitatea Sa. Maica Domnului este
din nou menţionată de Evanghelistul Marcu – dar fără a fi
numită – la Marcu [3, 31-35] unde „Mama Lui şi fraţii Lui”
vin să-L caute pe Iisus în timp ce învăţa în casă; Iisus, privind
pe cei ce şedeau în jurul Său declară: „Oricine va face voia lui
Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea”
(Mc. 3, 35). Această afirmaţie nu este prea favorabilă pentru
Maica Domnului; Iisus Se plasează aici ca unul ce vrea să rupă
orice legătură cu familia Sa – atât de importantă în societatea
din acea vreme – pentru a Se putea consacra în deplină liber-
tate vestirii Împărăţiei lui Dumnezeu2.

Dacă menţiunile cele mai vechi ale Maicii Domnului în
tradiţia evanghelică atestă în mod cert numele ei, ele nu des-
criu însă şi o persoană care ar fi avut în mod incontestabil
conştiinţa misiunii lui Iisus şi L-ar fi susţinut. Mai târziu,
Evanghelistul Luca, autorul Evangheliei ce-i poartă numele
şi al Faptelor Sfinţilor Apostoli, o va prezenta, la începutul

2 Mai multe femei cu numele de Maria sunt menţionate de Evanghe-
listul Marcu în momentul pătimirilor Mântuitorului (cf. Mc. 15, 40), al
punerii Sale în mormânt (cf. Mc. 15, 47) şi al descoperirii mormântului
gol (cf. Mc. 16, 1); una dintre ele este Maria Magdalena. S-a dorit uneori să
se identifice Fecioara Maria cu „Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui
Iosi” din Mc. 15, 40 (ceea ce nu reprezintă de altfel decât una dintre posi-
bilele traduceri ale acestor cuvinte), deoarece numele masculine cores-
pund celor doi fraţi ai lui Iisus potrivit Mc. 6, 3. Dar acest lucru pare puţin
probabil deoarece este greu de crezut că Evanghelistul Marcu o desem-
nează pe Maica Domnului referindu-se la doi dintre fraţii lui Iisus şi
nu la El. Afirmaţia că desemnarea poate proveni din contextul primei
comunităţi creştine din Ierusalim, acolo unde Iisus a murit, iar Iacov şi Iosi
trăiau încă şi erau binecunoscuţi, nu mi se pare prea convingătoare.
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ultimei sale scrieri, drept un membru eminent – împreună
cu fraţii Domnului – al primei comunităţi creştine din Ieru-
salim (cf. Fapte 1, 14), dar nu o va mai menţiona deloc apoi.
În Evanghelia după Ioan, Maica Domnului – căreia nu i se
spune niciodată pe nume – apare în două episoade impor-
tante: cel al nunţii din Cana Galileii (cf. In 2, 1-5) şi cel unde,
de pe Cruce, Iisus o încredinţează ucenicului pe care El îl
iubea (cf. In 19, 25-27). Dar aceste două episoade sunt, fără
îndoială, încărcate de simbolism şi valoarea lor istorică rămâne
aleatorie.

Se respiră un aer total diferit în relatările referitoare la Naş-
terea Mântuitorului pe care Evangheliştii Matei şi Luca le-au
plasat la începutul scrierilor lor. Şi, dintre toate cărţile Noului
Testament, doar aici cititorul află că Maica Domnului era ne-
prihănită atunci când l-a zămislit pe Iisus (cf. Mt. 1, 25).
Desigur, importanţa acordată Fecioarei Maria de cei doi Evan-
ghelişti este foarte diferită: pentru Evanghelistul Matei, ade-
văratul protagonist este dreptul Iosif, iar Maica Domnului
este mai mult pasivă; în timp ce pentru Evanghelistul Luca,
ea prezintă o identitate „autonomă”, datorită mai ales unor
episoade precum Buna Vestire sau vizita la Elisabeta.

Cadrul istoric al acestor două episcoade este însoțit de ele-
mente deosebite. Totuşi, nu putem nega faptul că aceste două
episoade prezintă un oarecare cadru legendar. Deja, cum
vom vedea pe scurt în continuare, ele sunt pe alocuri con-
tradictorii. În plus, potrivit acestor texte, conştiinţa Fecioarei
Maria despre natura şi misiunea lui Iisus nu concordă cu dis-
tanţa pe care, aşa cum tocmai am amintit, tradiţia cea mai
veche i-o atribuie referitor la activitatea Fiului ei.

Observăm, aşadar, că în textele devenite canonice rolul
Fecioarei Maria devine important, dar prin intermediul unor
relatări care nu par să reproducă evenimente reale3.

În aceste condiţii, cum ar trebui înţeleasă evoluţia per-
soanei Fecioarei Maria de la un statut marginal în textele

3 Cele două episoade menţionate în Evanghelia după Ioan nu fac excep-
ţie decât în aparenţă, deoarece susțin în lucrarea de față marea probabi-
litate că intenţia simbolică primează în faţă fidelităţii faptelor reale.
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cele mai vechi, atât în ceea ce se spune despre ea, cât şi în rela-
ţia limitată cu misiunea Fiului său, până la scoaterea ei în
evidenţă din ce în ce mai puternic în tradiţie, şi în particular
punerea ei în valoare ca Fecioară mamă?

Această evoluţie se manifestă mult mai detaliat într-un
anumit număr de relatări apocrife. Mai mulţi ani de cerce-
tare a acestor scrieri m-au convins că ele nu constituie – sau nu
sunt doar – nişte evoluţii ulterioare şi secundare ale infor-
maţiilor conţinute în Evangheliile incluse în cele din urmă
în canonul Noului Testament. Anumite apocrife conţin tra-
diţii mult mai vechi decât relatările referitoare la Naşterea
Domnului din Evangheliile după Matei şi Luca, iar analiza
lor poate contribui în mod decisiv la înţelegerea cum şi, mai
ales, plecând de la ce surse s-au format acestea din urmă.

Aceasta nu înseamnă însă că textele apocrife ne oferă
elemente istorice mult mai fiabile despre Naşterea Domnului
decât Evangheliile. Chiar şi ceea ce am putea reconstitui din
forma precedentă primelor capitole din Evangheliile după
Matei şi Luca trebuie de fapt considerat ca relativ din punct
de vedere istoric. Circumstanţele reale ale Naşterii lui Iisus
vor rămâne pentru totdeauna necunoscute, şi de altfel nu
există motive să credem că ele au fost în mod necesar parti-
culare. Dar cum voi arăta în paginile ce urmează, consider
că este imposibil în acest moment să înţelegem caracterul
specific al relatărilor canonice referitoare la Naşterea Dom-
nului fără a le compara cu relatările apocrife cele mai vechi.
Din această perspectivă, ipoteza mea este următoarea: rela-
tările cele mai vechi ale Naşterii Domnului, atât cele conţi-
nute în scrierile ce vor deveni canonice, cât şi altele, nu se
bazează pe evenimente, ci pe enunţuri teologice vizând să
ilustreze singularitatea persoanei lui Iisus Hristos prin scoa-
terea în evidenţă a caracterului unic al Naşterii Sale. Asemenea
enunţuri au putut fi stabilite apelându-se la citate din Ve-
chiul Testament, interpretate ca profeţii despre Naşterea lui
Iisus; unele dintre ele neexistând de fapt sub această formă
în Vechiul Testament, fiind modelate pentru a ocupa funcţia
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de profeţie. De fapt, relatările referitoare la Naşterea Dom-
nului, care ne sunt atât de familiare şi dragi, nu sunt consti-
tuite doar din unităţi narative minore pe care cercetarea exe-
getică le-a reperat deja de bună vreme, în particular la Evan-
ghelistul Matei. Acestea au fost, la rândul lor, inspirate de
enunţuri nenarative care insistau pe Naşterea lui Iisus dintr-o
Fecioară, motiv care oferă o excelentă posibilitate de afirmare
a naturii dumnezeieşti a Mântuitorului. Aceşti „sâmburi gene-
ratori” au produs diferite tipuri de relatări care, progresiv,
s-au dezvoltat în cicluri narative relativ complexe.

Nu pretind că această ipoteză explică originea tuturor
elementelor din aceste relatări, şi cu atât mai puţin că ne
conduc la înseşi sursele Naşterii lui Iisus dintr-o Fecioară;
de altfel nu abordez această problematică în cartea de faţă.
Dar consider că pista adoptată în paginile ce urmează ne poate
ajuta să înţelegem cum s-au constituit naraţiunile referitoare
la Maica Domnului. Studiul meu nu este deci în mod parti-
cular consacrat prezentării relatărilor apocrife despre Fecioara
Maria. El le rezumă pe acestea din urmă în perspectiva de
a corela examenul operelor literare cu problematica istorică
a formării, evoluţiei şi funcţiei acestor opere în cadrul istoriei
creştinismului antic.

Importanţa căpătată de Maria, ca Fecioară mamă a Fiului
lui Dumnezeu, a făcut ca mai apoi credincioşii să se intere-
seze de modul în care și-a petrecut ultima parte a vieții sale. Nu
ştim aproape nimic despre o astfel de reflecţie în primele
secole; mai multe indicii ne arată că ea era în curs de for-
mare în secolul al IV-lea, dar primele texte care ne vorbesc
în mod explicit despre acest lucru datează din secolul al V-lea,
adică dintr-o epocă în care canonul Noului Testament era
constituit. Aşadar, textele care înfăţişează evenimente refe-
ritoare la sfârşitul vieţii Maica Domnului nu mai puteau la
acea epocă decât să fie considerate drept scrieri apocrife.
Cinstirea de care se bucura Maica Domnului şi reflecţia te-
ologică despre persoana ei au dus, în schimb, la integrarea
acestor relatări în „tradiţia” Bisericii, doar că se punea pro-
blema dacă aceste scrieri exterioare canonului pot constitui
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un temei la nivelul credinţei. Episcopii au fost cei care, prin ca-
litatea lor, şi-au asumat sarcina să legitimeze conţinutul acestor
scrieri, atribuindu-le unei tradiţii de origine apostolică pentru
care autoritatea Bisericii se prezenta drept garantă. Aşa se ex-
plică faptul că numeroase relatări despre „Adormirea” Maicii
Domnului sunt conţinute în omiliile unor episcopi, după cum
vom arăta în detaliu în continuare.

Ultimul capitol al acestei cărţi va fi deci consacrat prezen-
tării literaturii apocrife referitoare la sfârşitul vieţii Maicii
Domnului. Va dezvolta unele consideraţii asupra „motivelor
generatoare” ale acestor texte şi va da câteva exemple despre
modul în care apocrifele au fost aşezate deoparte ca atare,
în timp ce conţinutul lor era reluat cu precădere în omilii
deoarece devenise indispensabil pentru „memoria” pe care
Biserica voia să o construiască apropo de originile sale.
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CAPITOLUL I
Cum să o studiem pe Fecioara Maria

în scrierile apocrife?

1. Fecioara Maria în cărţile canonice şi în scrierile 
apocrife

În creştinismul antic, distincţia dintre textele canonice
şi scrierile apocrife este un fenomen secundar, deoarece co-
lecţia canonică s-a format în mod progresiv şi nu poate fi
considerată constituită decât începând din a doua jumătate
a secolului al IV-lea; pentru unele cărţi decizia finală venind
chiar mult mai târziu*.

Desigur, din secolul al II-lea se vorbeşte despre scrieri
„apocrife”, doar că prin această denumire se făcea trimitere
la opere individuale şi nu implica în nici un caz excluderea
lor dintr-o colecţie de scrieri normative sau canonice*. Cum

* În Orient, autoritatea Apocalipsei scade din ce în ce mai mult în-
deosebi după ce, în 250, Dionisie al Alexandriei a susţinut cu talent că ea nu
fusese scrisă de autorul celei de a patra Evanghelii şi al Epistolelor ioanice.
Ea nu va fi admisă în canonul oriental decât în jurul anului 400. Origen şi
Chiril al Ierusalimului nu o vor include în listele lor canonice, iar Grigorie
de Nazianz o omite. În Occident, Epistola către Evrei nu a fost admisă
în canon deoarece nu era recunoscută ca aparţinând Apostolului Pavel.
Astfel se explică absenţa ei din Fragmento Muratoriano şi din Codex Cla-
romontanus (în jurul anului 300). Autoritatea acestei scrieri în Occident
nu se va impune decât spre sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul seco-
lului al V-lea cu Ilarie de Poitiers, Ieronim şi Augustin [n. tr.].

* Termenul ἀπόκρυφα desemna la origine nişte „scrieri ascunse” sau
„secrete” recomandate a fi cunoscute doar de cei iniţiaţi. Cuvântul grec
ἀπόκρυφα (adjectiv neutru plural provenit din verbul κρύπτω [ascuns]),
înseamnă „[lucruri] ascunse”, sau „secrete”. Or, o carte poate fi conside-
rată ἀπόκρυφα în două situaţi: 1) atunci când ea este ţinută în mod inten-
ţionat ascunsă, în adevăratul sens al cuvântului; 2) atunci când originea
ei este ascunsă, adică necunoscută (cf. Dan. 12, 4.9; 4 Ezd. 14, 44) [n. tr.].
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vom vedea în paragraful următor, începând din a doua ju-
mătate a secolului I au circulat în comunităţile creştine mai
multe scrieri care se prezentau ca vehiculând viaţa şi învă-
ţătura lui Iisus şi a ucenicilor Săi, viaţă şi învăţătură consi-
derate normative de credincioşi. Unele din aceste scrieri au
fost în cele din urmă recunoscute drept transmiţătoare au-
tentice ale acestei memorii şi au intrat în constituirea cano-
nului Noului Testament. Totuşi, după închiderea canonului,
au continuat să fie compuse şi alte scrieri de acelaşi gen, dar
care din acel moment „s-au născut” atunci drept apocrife; vom
încerca deci să sugerăm în continuare care a fost rolul lor.

Pentru epoca cea mai veche, aşa cum am spus, nu există
nici un motiv de separaţie, în studiul surselor literare, între
cărţile canonice şi cele care nu au fost incluse în canonul
Noului Testament, deoarece atât unele, cât şi celelalte au
fost compuse într-o epocă în care nu exista încă un canon şi
nici un raport cu faptul, ulterior, că ele vor fi incluse sau nu.
Cu toate acestea, în majoritatea studiilor referitoare la lite-
ratura creştină veche găsim în continuare capitole separate
pentru „Noul Testament” şi pentru „scrierile apocrife”; la
fel – pentru a nu cita decât un alt exemplu – la începutul mo-
nografiilor referitoare la persoana istorică a lui Iisus Hristos,
atunci când sunt prezentate sursele şi se stabileşte valoarea
lor, găsim capitole separate pentru Evangheliile canonice şi
pentru cele necanonice.

Cine citeşte aceste rânduri se poate întreba pe bună drep-
tate: De ce oare, dacă ţinem cont de cele menţionate mai sus,
mai este necesar un studiu despre persoana Fecioarei Maria
în scrierile apocrife? Nu ar fi mult mai corect să vorbim de
persoana ei în toate scrierile creştine vechi, independent de
faptul dacă ele au fost sau nu canonizate? Întrebarea este
deplin justificată. De fapt, în paginile ce urmează voi încer-
ca să arăt că nu putem înţelege reprezentările Fecioarei Maria
din textele devenite canonice fără a lua în considerare infor-
maţiile din scrierile apocrife, deoarece în anumite cazuri
acestea ne permit accesul la sursele din care s-au inspirat
autorii scrierilor cuprinse în Noul Testament, în particular
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Evangheliştii Matei şi Luca. Într-adevăr, există un mare număr
de studii excelente despre relatările referitoare la Naşterea
Domnului conţinute în scrierile acestor doi Evanghelişti, dar
eu consider că atâta timp cât ele au fost examinate fără a se
ţine în mod serios cont de scrierile apocrife, se îngrădeşte
semnificaţia unor aspecte. O asemenea atitudine din partea
exegeţilor se datorează, după părerea mea, influenţei – în
general inconştiente – supoziţiilor teologice din studiile isto-
rice şi literare, lucru ce voi încerca de altfel să-l arăt în rân-
durile ce urmează.

Am decis să scriu o carte despre persoana Fecioarei Maria
în scrierile apocrife tocmai pentru a pleda în favoarea unei
noi abordări. Îndeosebi în prima parte, dedicată relatărilor
despre Naşterea Domnului, voi încerca să integrez relatările
canonice şi necanonice, dar fără a reface analiza celor dintâi;
pentru acestea mă voi baza pe rezultatele studiilor exegetice
existente, destul de numeroase şi aprofundate, şi mă voi
concentra pe studierea scrierilor apocrife. Scopul meu este
să demonstrez – şi tocmai în aceasta, cred eu, constă aportul
nou al acestei cărţi, elaborată de altfel progresiv, de-a lungul
anilor, prin intermediul mai multor cercetări personale – în
ce mod un astfel de examen ne permite să cunoaştem istoria
cea mai veche a naraţiunilor despre Fecioara Maria, a celor
ce aveau să devină, la rândul lor, canonice şi apocrife.

După cum am menţionat, abordarea tradiţională a per-
soanei Fecioarei Maria în creştinismul antic ia în considerare
textele apocrife creştine separat de cele devenite canonice. Se
procedează la studiul textelor presupunându-se că apocrifele
conţin, referitor la Fecioara Maria, redactări secundare vizând
dezvoltarea şi completarea elementelor prezente în scrierile
canonice. Dacă o asemenea poziţie este de înţeles atunci când
exegetul sau istoricul este motivat în particular de exigenţe
de ordin teologic şi acordă o atenţie mai mult sau puţin deose-
bită istoricităţii relatărilor canonice despre Naşterea Dom-
nului, este semnificativ să observăm că o abordare de acest
gen este în mod egal adoptată şi de specialiştii care consideră
că textele canonice înseşi au foarte puţine a ne spune referitor
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la persoana istorică a Maicii Domnului. Ei sunt convinşi de
fapt că apocrifele nu fac altceva decât să dezvolte ulterior ela-
borările legendare conţinute în textele canonice şi nu permit
să ajungem la tradiţii mult mai vechi decât literatura deve-
nită canonică. Specialiştii termină în general prin a separa
scrierile canonice şi apocrife, fără a o face însă plecând de
la presupuneri teologice care ar privilegia a priori literatura
canonică1. O asemenea delimitare este cu atât mai practicată
astăzi de comentatori când ţin să demonstreze în studiile lor
că mărturiile Noului Testament despre Fecioara Maria sunt,
în substanţa lor, plauzibile, deși nu au nici o dificultate în a
recunoaște caracterul legendar al informaţiilor referitoare la
Fecioara Maria incluse în scrierile apocrife.

2. O nouă abordare în studierea apocrifelor

În paginile ce urmează voi adopta o nouă perspectivă,
împărtăşită şi de alţi specialişti, ce mi se pare a fi cea mai
coerentă din punct de vedere metodologic şi mult mai pro-
lifică din punct de vedere istoric. Aşa cum am menţionat,
dacă ţinem cont de faptul că – ceea ce, după părerea mea,

1 Pentru o sinteză a studiilor dedicate persoanei Fecioarei Maria (şi lui
Iisus în general) în scrierile apocrife cunoscute până în 1909, lucrarea lui
Bauer Walter (1877-1960), Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen
Apokryphen (J.C.B. Mohr, Tübingen, 1909) rămâne încă foarte utilă, mai
ales pp. 4-87 (pp. 8-21 despre Fecioara Maria înaintea „căsătoriei” cu drep-
tul Iosif). Cartea fiind consacrată vieţii lui Iisus, episodul Adormirii Maicii
Domnului nu este luat în considerare. Despre Fecioara Maria în scrierile
apocrife găsim multe informaţii în articolul lui Édouard Cothenet, „Marie
dans les apocryphes”, în H. du Manoir, ed., Maria. Études sur la Sainte
Vierge VI, Beauchesne et fils, Paris, 1961, pp. 71-156. Putem de asemenea
consulta sinteza lui James Keith Elliot, „Mary in the Apocryphal New
Testament”, în C. Maunder, ed., Origins of the Cult of Virgin Mary (Burns
& Oates, Londra/New York, 2008, pp. 57-70), care ne informează pe scurt
despre conţinutul şi ideile din Protoevanghelia lui Iacov, despre cele două
rescrieri ale sale în latină şi despre „compilaţia J” (a se vedea mai departe
în studiul nostru), precum şi, într-un mod foarte general, despre textele
privind Adormirea şi mutarea cu trupul la cer a Maicii Domnului.
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este evident – canonizarea unei colecţii de scrieri creştine este
un fenomen secundar, atunci trebuie să examinăm toate tex-
tele anterioare acestei canonizări, comparându-le plecând
de la acelaşi nivel. În ceea ce priveşte subiectul nostru, aceasta
înseamnă că scrierile necanonice ne permit să accedem la
tradiţii mult mai vechi decât cele din compoziţia textelor apoi
canonizate (fără ca aceasta să presupună în mod necesar
evenimente „care au avut efectiv loc”) şi că enunţurile din
apocrife despre Fecioara Maria nu depind în mod necesar
de cărţile canonizate. Mai mult, unele apocrife ne pot ajuta
să înţelegem reprezentările Fecioarei Maria din scrierile
Noului Testament deoarece ele ne permit să întrevedem unele
elemente pe care acestea din urmă le-au exploatat la rândul
lor; de asemenea, ele ne permit să evaluăm mai bine sursele
folosite de operele devenite apoi canonice, precum şi modul
în care autorii lor au reelaborat aceste surse (în aportul lor
„redacţional”) şi, prin urmare, mesajul pe care au vrut să-l
transmită.

Exigenţa de a nu separa reprezentările Fecioarei Maria
din textele devenite canonice şi din cele devenite apocrife
nu înseamnă că în paginile ce urmează vom face o exegeză
detaliată a relatărilor canonice, care de altfel au fost îndestul
studiate; totuşi, tocmai din cauza acestor aspecte enunţate
mai sus, nu le vom lăsa complet deoparte, ci vom ţine cont
de acele aspecte care permit să ilustrăm abordarea noastră
metodologică diferită de cele practicate în mod tradiţional.
Metoda folosită în actualul studiu urmăreşte, aşadar, să fie –
în limitele aptitudinilor mele – în mod stric istorică. Ceea ce
nu înseamnă deloc (cred că este de prisos să amintesc) că
aş pretinde să propun aici reconstrucţia istorică evidentă a
„faptelor” „din spatele” textelor. O asemenea îmbinare între
fapte şi texte, care ar face din cele din urmă un fel de calc
lingvistic al celor dintâi, ar fi naivă şi ar putea fi contestată
de toate cercetările actuale asupra textului, literară sau de
alt gen. Suntem foarte conştienţi astăzi că atât „faptele” pe
care le reconstituie, cât şi textele sunt nişte compoziţii şi că
relaţiile lor reciproce sunt foarte complexe. În plus, chiar şi
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istoricii, care nu reduc întreaga cercetare istorică la o com-
poziţie retorică, ştiu bine că nu există nici o entitate conformă
cu „reconstrucţia sigură a faptelor”. Cercetarea istorică pro-
cedează întotdeauna şi în mod inevitabil prin aproximări, fiind
supusă verificărilor sistematice şi modificabile, nu doar pentru
că nu va putea niciodată să cuprindă şi să descrie în între-
gime un eveniment sau un proces istoric, ci pentru că acestea
sunt văzute într-un mod întotdeauna nou şi diferit în funcţie
de poziţia observatorului/istoricului, de supoziţiile sale per-
sonale şi de întrebările pe care le pune surselor sale (precum
şi de modul în care el îşi construieşte propriul sistem de surse).

Este o opinie pe care, chiar desigur, nu o putem aprofunda
aici, am vrut doar să o evoc pentru a aminti că, atunci când pro-
cedez potrivit unei metode riguroase din punct de vedere
istoric, propun să aplicăm la toate textele, fără nici o deose-
bire între canonice şi apocrife, regulile acceptate drept carac-
teristice demersului istoric. Mă voi strădui, aşadar, să mă abţin
să efectuez demersuri inductive naive plecând de la texte
la „fapte” care ar fi existat înainte de apariţia textelor. Drept
urmare voi căuta să examinez în ce mod textele „construiesc”
relatările, referindu-se întotdeauna la nişte texte anterioare
(texte ipotetice), adesea pierdute, modificându-le în mod sis-
tematic pentru a servi concepţiilor lumii şi existenţei umane
pe care autorii acestor texte le propun destinatarilor lor sau
eventualilor cititori.

Relatările despre Fecioara Maria, asemenea multor altor
scrieri, au fost compuse, iar apoi reelaborate în mai multe rân-
duri, precum componentele lingvistice ale procesului de co-
municare, şi integrate în strategii ce urmăreau să facă accep-
tate ca legitime – de comunităţile potenţialilor destinatari
cărora se adresau instanţele ce au produs textele – instituţii,
norme, practici, concepţii şi raporturi de putere. Adică acele
strategii care vizau, printre altele, să definească, să consoli-
deze, să modifice însăşi comunitatea căreia scrierile i se adre-
sau. Altfel spus, interesul textelor creştine vechi referitoare
la persoana Maicii Domnului nu pare să consiste în faptul
că ele ar permite reconstrucţia unei figuri istorice (care pentru




