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text, f r  note, se parcurge foarte u or, stilul fiind clar, limpede, uneori cu 
accente colocviale, ca în majoritatea best-sell-urilor recente2. 

Escape from Rome... este, f r  îndoial , o carte provocatoare, bine 
argumentat , un exemplu de erudi ie i interpretare în context comparativ. 
Walter Scheidel, al turi de Ian Morris, este unul dintre pu inii istorici al 
Antichit ii care poate ini ia ast zi o dezbatere asupra temelor de interes 
global actuale plecând de la mo tenirea civiliza iei clasice, lucru nu tocmai 
u or de realizat într-o perioad  în care studiile clasice sunt marginalizate, 
chiar puse la îndoial , iar clasici tii nu mai sunt de mult repere de urmat în 
spa iul public sau în dezbaterile de interes general. 

 
Drd. George IVA CU,  

Centrul de Studii Clasice i Cre tine, Facultatea de Istorie, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, 

george.ivascu28@yahoo.com 
 

MARCELLO MARIN, Studi agostiniani. Trenta saggi fra retorica ed 
esegesi, a cura di Renzo Infante, Edipuglia, Bari, 2019, 556 p. (Auctores 

Nostri 21), ISBN 978-88-7228-883-2 
 

Studiile adunate în prezentul volum au fost publicate pe durata a pa-
tru decenii (mai exact, în intervalul 1980-2015) i sunt grupate în trei sec i-
uni. Sub titlul generic Retorica ed esegesi (p. 11-130), prima dintre ele cu-
prinde studii dedicate unor probleme de retoric  i exegez  prezente în o-
pera lui Augustin. Dup  un articol cu rol introductiv, intitulat chiar Reto-
rica ed esegesi in Agostino. Note introduttive (p. 11-24), autorul discut  pe 
rând câteva dintre procedeele retorice întrebuin ate de episcopul de Hip-
pona, insistând asupra unor elemente precum antifraza, irrisio, alegoria .a. 
(Irrisio. Note di lettura agostiniana, p. 33-42; La definizione agostiniana 
di antifrasi e la sua fortuna, p. 43-55; Allegoria in Agostino, p. 57-81 etc.). 
Autorul acord  o aten ie aparte lui Augustin „predicatorul” (e.g. Voce e Pa-
rola, Parola e Verbo. Note su Agostino predicatore, p. 113-121), a c rui ope-
r  dezv luie, nu o dat , temeinice cuno tin e i abilit i oratorice, deprinse 
în colile de retoric  ale timpului. Mai multe pasaje din scrierea autobiogra-
fic  intitulat  Confessiones ni-l înf i eaz  pe tân rul Augustin preocupat 
de arta discursului, în care dorea, ca i al i tineri intelectuali din epoc , s  
exceleze. Vasta cultur  oratoric , literar  i filosofic  acumulat  de Augus-
tin constituie, f r -ndoial , o marc  distinctiv  a personalit ii sale, iar stu-
diile semnate de Marcello Marin surprind cu mult  acuitate acest aspect. 

A doua sec iune a volumului discut , pe mai mult de dou  sute de 
pagini, Di alcuni scritti agostiniani (p. 131-362), autorul oprindu-se, între 

                                                 
2 Vezi Noah Yuval Harari, Sapiens. A Brief History of Humankind, Oxford, 2014. 
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altele, asupra unor scrieri precum De civitate Dei, De Genesi ad litteram 
imperfectus liber, Confessiones .a. Studiile reunite aici graviteaz  în jurul 
unor motive precum cel al convertirii la filosofie, v zut  ca un demers a c -
rui miz  este s  produc  o mutatio morum (motiv ilustrat, între altele, în 
Conf. VI, 7) sau motivul prieteniei (amicitia), reliefând totodat  diferite as-
pecte referitoare la polemica pe care Augustin o desf oar  cu unii dintre 
contemporanii s i. De un interes aparte sunt studiile intitulate Ironia irri-
sione sarcasmo: forme della polemica nell’omiletica agostiniana (p. 301-
322) i Forme della polemica agostiniana: contro Cresconio, grammatico 
donatista (p. 323-360), care surprind latura de polemist a episcopului de 
Hippona. De notat faptul c  ironia i sarcasmul, utilizate ca tehnici retorice 
în discursul de factur  polemic , nu au constituit decât arareori obiect de 
studiu pentru cercet torii din domeniul literaturii patristice. Studiile inclu-
se în volumul de fa  aduc astfel o contribu ie important  la în elegerea mo-
dului în care satira i sarcasmul s-au manifestat în mediile intelectuale ale 
lumii cre tine. 

Ultima parte a volumului, Fortuna dei classici, fortuna di Agostino 
(p. 363-549), reune te, pe de o parte, o serie de studii dedicate fenomenului 
recept rii autorilor clasici în opera lui Augustin i, pe de alt  parte, discu ii 
privitoare la destinul pe care l-au avut unele dintre scrierile augustiniene, 
din Evul mediu pân  în modernitate. Deosebit de interesant  este analiza 
pe care profesorul Marin o propune pe marginea unor termeni precum philo-
sophia i sapientia, recuren i în scrierile episcopului de Hippona (Note su 
philosophia e sapientia in Agostino, p. 363-376), oferind cititorului o incur-
siune în istoricul semnifica iilor pe care cei doi termeni le-au dobândit în 
scrierile autorilor clasici i în opera lui Augustin. Între altele, autorul propu-
ne o analiz  pe marginea unui pasaj din dialogul lui Cicero intitulat Horten-
sius (fr. 41 Grilli), citat de Augustin în Confesiuni, III, 4, 8. În pasajul res-
pectiv, activitatea filosofic  este incriminat  în m sura în care aceasta poate 
constitui un mijloc de a-i în ela pe ceilal i (sunt qui seducant per philoso-
phiam), nefiind pu ini cei care caut  s - i ascund  viciile sub m re ul, în-
cânt torul i cinstitul nume de filosof (magno et blando et honesto nomine 
colorantes et fucantes errores suos). Cum bine se tie, prima întâlnire a lui 
Augustin cu dialogul Hortensius a avut loc pe când acesta abia împlinise 
nou sprezece ani (vezi De beata vita, 1, 4), dar dialogul respectiv avea s  
r mân  una dintre lecturile favorite ale viitorului episcop, care citeaz  din 
scrierea respectiv  atât în operele sale de maturitate, cât i în cele de la se-
nectute. A a cum noteaz  Marcello Marin, lecturile repetate ale pasajului 
din Hortensius (fr. 41 Grilli) trebuie s -i fi sugerat episcopului de Hippona 
o coresponden  de idei cu pasajul paulin din Col. 2, 8 – Videte ne quis vos 
decipiat per philosophiam et inanem seductionem secundum traditionem 
hominum, secundum elementa huius mundi et non secundum Christum. 
Potrivit exegezei augustiniene, pasajul în cauz  ar condamna nu filosofia în 
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sine, ci doar acea filosofie care nu urm re te convertirea i edificarea mora-
l  a celui care o practic . Augustin ofer  astfel o lectur  în cheie scripturisti-
c  a pasajului din Cicero, atât dialogul Hortensius, cât i Epistola c tre Co-
loseni vorbind, potrivit interpret rii sale, despre unul i acela i sens al filo-
sofiei, în eleas  ca instrument sau cale (via) de a tr i potrivit lui Hristos (se-
cundum Christum vivere).  

În afar  de Cicero, printre sursele clasice frecventate de Augustin se 
num r  i autori precum Horatius, Sallustius, Terentius i Vergilius, ale c -
ror ecouri în scrierile augustiniene ( i nu numai) sunt reliefate cu mult  a-
cuitate de profesorul Marin. Studii precum cele intitulate La presenza di 
Orazio nei Padri latini: Ambrogio, Girolamo, Agostino. Note introduttive 
(p. 377-389), L’utilizzazione di Sallustio nel De civitate Dei (p. 413-426), 
Agostino e Terenzio, o del problema delle traduzioni (p. 445-460) sau Ago-
stino lettore di Virgilio: memoria, riuso e contestazione (p. 461-495) ofer , 
fiecare în parte, analize minu ioase ale modului în care diferite surse ale li-
teraturii clasice au fost receptate i reinterpretate în opera lui Augustin.  

Studiul intitulat Uno sguardo sui commenti al De civitate Dei ago-
stiniano (p. 497-512) ofer  o trecere în revist  a celor mai importante mo-
mente din istoria recept rii tratatului De civitate Dei, din Evul Mediu tim-
puriu (începând cu Prosper din Aquitania) i pân  în perioada umanist . A-
ceea i problematic  a recept rii operei augustiniene este discutat  i în stu-
diul Eugène Ionesco lettore delle Confessioni di Agostino (p. 513-526), în 
care autorul relev  prezen a în cuprinsul volumului La quête intermittente 
(1988) a mai multor teme i motive împrumutate din Confesiuni. Volumul 
se încheie cu studiul intitulat La morte dell’amico in antichi e moderni rac-
conti (p. 527-549), care propune, între altele, o analiz  detaliat  a pasajului 
din Confesiuni, IV, 4, 9 - 9, 14, în care Augustin evoc  moartea prematur  a 
unui bun prieten din perioada în care preda retorica la Thagaste (c. 347), 
prieten c ruia nu-i men ioneaz  îns  numele. Durerea i nelini tea sufle-
teasc  („devenisem eu însumi pentru mine o mare problem ” – Conf. IV, 4, 
9), punerea la îndoial  a sensului vie ii i c utarea unui remediu pentru a-
ceast  suferin  l untric  vor constitui tot atâ ia topoi literari i filosofici re-
lua i de un mare num r de autori din posteritatea lui Augustin. 

Varietatea temelor abordate i rigoarea tiin ific  ce caracterizeaz  
cele treizeci de studii semnate de Marcello Marin asigur  volumului de fa  
un loc aparte între sursele bibliografice indispensabile pentru cunoa terea 
i în elegerea operei lui Augustin, sub multiplele ei aspecte – retoric, filoso-

fic sau teologic.  
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