Iov ca obiect al experimentului
ceresc

Pentru analiza care urmeazã, am luat ca referinþã
traducerea lui Petru Creþia apãrutã la Editura
„Humanitas” în 1995. Spre deosebire de Biblia – 1968,
traducerea ºi comentariul realizate de reputatul elenist
pun în evidenþã un lucru foarte important pentru lectura
noastrã – profanã, dar cât se poate de corectã: cele
douã straturi ale „Cãrþii lui Iov”. Primul strat, legendar
ºi arhaic, este format din povestea lui Iov – a „unui
bãrbat pe nume Iov” –, aºa cum a circulat în tradiþia
oralã din epoca pastoralã ºi patriarhalã a poporului
evreu. În textul de la „Humanitas”, acest strat este prezent
în prolog ºi epilog, detaºat prin titluri (I. Începutul
poveºtii lui Iov, respectiv III. Sfârºitul poveºtii lui
Iov), prin genul literar (prozã) ºi prin forma cursivã a
literei.
Al doilea strat al „Cãrþii lui Iov”, cel care conþine
magma fierbinte ºi eternã a cucerniciei ºi geniului
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literar, este o operã poeticã originalã scrisã pe la anii
500-400 î.Hr. de un autor rãmas necunoscut. „Poemul
lui Iov” irumpe din temeiul aºezat la începuturi,
dizlocând frazele atent ºlefuite ºi repetitiv-adormitoare
ale unei poveºti strãvechi unde, cu siguranþã, binele
va ieºi învingãtor pânã la sfârºit, într-o furtunã a
conºtiinþei violentate care se ridicã la cer cu o forþã a
strigãrii resimþitã pânã la noi. „II. Vorbirile” – este
titlul acestui poem tragic în taxonomia Creþia.
Lectura noastrã profanã începe cu atacarea
primului strat, povestitor, care nu putea sã rãmânã
intact dupã interferenþa cu „Poemul lui Iov”. Poetul
sublim – sau teologi precauþi – , infiltreazã un personaj
care, ne asigurã comentatorii avizaþi, nu putea sã fie
actor în poveste din’ceput: Satana, cãci despre el era
vorba, nu se nãscuse, puterea atotcreatoare nu-l
concepuse încã, sau închipuirea atoateimaginativã nu-l
introdusese în joc. La prima vedere – care ne poate
da ºi imaginea unei preconcepþii –, el este cel care
pune la cale experimentul – dupã cum l-am numit
noi cu un termen neutru ºi spãlat metodic de orice
posibilã vinovãþie a nu-ºtiu-cui: Ce-ar fi, Doamne, sã
testãm comportamentul lui Iov schimbând parametrii
existenþei sale pãmântene?
Mai întâi însã, vom rãspunde la întrebarea „Cine
era Iov ca obiect al experimentului ceresc?” La
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începutul poveºtii, presupusul autor din vechime ne
asigurã cã Iov, care trãia odatã în þara Uz, era „un om
vrednic ºi cinstit, care se temea de Dumnezeu ºi se ferea
de pãcat.” Acesta este un pasaj crucial pentru lectura
propusã: obiectul oricãrui experiment trebuie sã se
gãseascã oarecum într-o stare, s-o numim, „absolutã”,
dincolo de orice atingere accidentalã ce ar denatura
datele obþinute. În alþi termeni, un „obiect de laborator”
sau, fie-ne iertatã apropierea, un hamster. Cum vom
vedea puþin mai încolo, însuºi Dumnezeu reia
aprecierea despre Iov, ºi nu fãrã motiv. Povestea
continuã aºa: „I se nãscuserã ºapte feciori ºi trei fete.
Era stãpân peste ºapte mii de oi, trei mii de cãmile,
cinci sute de perechi de boi ºi cinci sute de mãgãriþe,
la care se adãugau nenumãraþi slujitori. Omul acesta
era într-adevãr un om de vazã printre toþi locuitorii
Rãsãritului.” Dupã ce ni se spune cã fiii ºi fetele lui
Iov se întâlneau unii la alþii ºi dãdeau rând pe rând
câte un ospãþ, fiecare la casa lui, prezentarea stãrii
iniþiale a lui Iov ca obiect al experimentului ceresc se
încheie astfel: „Odatã ce un ºir de ospeþe ajungea la
capãtul sãu, Iov obiºnuia sã-i cheme pe toþi la el ºi sã-i
cureþe de pãcate, iar în faptul zilei urmãtoare aducea
câte o jertfã pentru fiecare dintre ei. «Poate», zicea Iov,
«feciorii mei au sãvârºit vreun pãcat ºi în sinea lor l-au
înfruntat pe Dumnezeu.» Aºa avea Iov obicei sã facã.”

Cele douã faze ale
experimentului Iov

Deasupra lui Iov, în cer, – cupola posibilã a unui
laborator –, pregãtirile par sã fi ajuns la soroc: „Într-o
bunã zi, Fiii lui Dumnezeu, îngerii sfatului Sãu, s-au
înfãþiºat înaintea Lui, iar printre ei se afla ºi Satana.”
Dumnezeu, ºi nu Satana, deschide discuþia – dar putem
considera acest fapt, deocamdatã, ca o prerogativã a
puterii divine: „Domnul l-a întrebat pe Satana: «Pe
unde ai umblat?» «Am colindat ºi am cutreierat
pãmântul», a rãspuns Satana.” ªi acum, prin centrarea
discuþiei spre un subiect singular pe faþa pãmântului
– Iov –, Dumnezeu pare sã sugereze ce va urma,
Satana fiind laborantul de serviciu: „ªi iarãºi l-a întrebat
Dumnezeu: «L-ai vãzut pe robul Meu Iov? Nu este om
ca el pe întregul pãmânt; un om vrednic ºi cinstit, care
se teme de Dumnezeu ºi se fereºte de pãcat».” ªi Satana
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prinde din zbor tema experimentului, dând un rãspuns
de tipul „Da, dar...”
Se pare cã Dumnezeu îl urmãreºte de mult pe
robul Sãu Iov care s-a impus atenþiei cereºti prin felul
desãvârºit în care respectã prescripþiile divine. Ne
îndeamnã sã formulãm aceastã presupoziþie nu numai
forma apodicticã a exprimãrii lui Dumnezeu, dar ºi
prezenþa între profeþiile lui Iezechiel, care a trãit pe la
anii 590 î.Hr., a unor afirmaþii cu aceeaºi tentã de
evaluare absolutã: „14,12 Fost-a cuvântul Domnului
cãtre mine ºi mi-a zis: 14,13 Fiul omului, dacã vreo
þarã ar pãcãtui înaintea Mea, abãtându-se în chip
nelegiuit de la Mine, ºi Eu aº întinde mâna Mea asupra
ei, aº zdrobi în ea tot spicul de grâu ºi aº trimite asupra
ei foametea ºi aº începe sã pierd în ea pe oameni ºi
dobitoace; 14,14 Dacã s-ar afla acolo cei trei bãrbaþi:
Noe, Daniel ºi Iov, apoi aceºtia, prin dreptatea lor, ºi-ar
scãpa numai viaþa lor, zice Domnul Dumnezeu.” La
fel mai departe, 19, 20, cap. 14 din cartea „Iezechiel”.
Nu putem trece cãtre urmãtorul pas al expunerii
– prima fazã a experimentului Iov – fãrã sã marcãm
aceastã diferenþã de atitudine ºi de ton în
comportamentul ºi verbul lui Dumnezeu, aºa cum apare
în povestea pe care tocmai o urmãm ºi cele din
profeþiile lui Iezechiel: de la pace la rãzboi, de la
mulþumire la mânie. Cu alte cuvinte – ºi Iov din
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poveste ºtia acest lucru, altfel n-ar fi fost aºa de
meticulos în prevenirea oricãrui pãcat –: Dumnezeu
este bun cu tine ºi te rãsplãteºte cu o viaþã îndestulatã
ºi îndelungatã dacã, ºi numai dacã, nu te abaþi de la
voinþa Lui; dacã Îi faci împotrivã, înfruntându-L chiar
ºi în sinea ta, Domnul îºi va întinde braþul asupra ta ºi
te va pierde. Tocmai am formulat ceea ce în limbaj
doctrinar se numeºte concepþia tradiþionalã a
rãsplãtirii ºi a pedepsei dupã faptele sãvârºite
în faþa Domnului, iar în „Cartea lui Iov” constituie
fundamentul teoretic al experimentului.
Sã revenim la firul povestirii: „«Da, a rãspuns
Satana, dar oare degeaba este el cucernic? N-ai
împrejmuit Tu oare cu ocrotirea Ta pe el, casa lui ºi
toatã moºia câtã o are? Ai binecuvântat lucrul mâinilor
lui ºi geme þara de turmele sale. Dar întindeþi numai
mâna ºi apasã-Þi degetul pe avutul lui: mã pun chezaº
cã Te va blestema în faþã!» Atuncea Dumnezeu i-a spus
Satanei: «Bine, îþi dau pe mânã tot ce are. Dar pe el
sã-l cruþi.» ªi a plecat Satana dinaintea Domnului.” ªi
iatã cum Dumnezeu încuviinþeazã experimentul Iov.
S-ar putea spune cã acest pariu cu Satana, cãci
prinsoare este între Domnul ºi Satana, peste capul
robului Iov, atestã încrederea lui Dumnezeu în puterea
credinþei lui Iov; El are curajul sã-l lase în puterea
Satanei tocmai întrucât este „un om vrednic ºi cinstit,
care se teme de Dumnezeu ºi se fereºte de pãcat.”
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Încuviinþându-l, înseamnã cã ºi Dumnezeu este
interesat în rezultatul lui: dacã Iov va fi „dezbrãcat”
de tot ce a obþinut de la Mine ca rãsplatã pentru
credinþa sa, îºi va mai pãstra el aceastã credinþã? Sã
ne amintim de Iezechiel ºi, în general, de neîncrederea
Dumnezeului din „Vechiul Testament” în
comportamentul omului – sursa celor mai multe
nemulþumiri divine. Mai întotdeauna nu îndeplineºte
aºteptãrile creatorului sãu. Cerul, fulgerele ºi tunetele,
fiarele sãlbatice, norii nu îi dau lui Dumnezeu atâta
bãtaie de cap cât îi provoacã omul.
Dar Iov rãspunde încrederii puse în el de
Dumnezeu: „Iov s-a ridicat, ºi-a sfâºiat veºmântul ºi
ºi-a retezat pãrul. Apoi, cãzând la pãmânt, s-a închinat
ºi a spus: «Gol am ieºit din pântecele maicii mele, / Gol
mã voi întoarce în pãmânt. / Domnul a dat, Domnul
a luat, / Fie numele Domnului binecuvântat.» În toatã
nenorocirea lui, Iov n-a sãvârºit nici un pãcat ºi nu a
ridicat cuvânt împotriva Domnului!”
Urmeazã evaluarea de cãtre cei doi iniþiatori a
primei etape a experimentului. Scena este aceeaºi, la
fel ºi personajele. Povestitorul reproduce întocmai
scenariul iniþial, dar acum repetarea este semnul
aproape invizibil al unei lupte acerbe. Satan nu se
grãbeºte sã deschidã discuþia; la rându-i, Dumnezeu
pune aceleaºi întrebãri ºi face aceleaºi aprecieri. Apoi
vine ºi concluzia: „Viaþa lui e ºi acum fãrã prihanã...”,
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adicã ce ºtia Dumnezeu despre Iov s-a dovedit
adevãrat, însã cu ce preþ? O spune Domnul Însuºi:
„...în zadar m-ai îndemnat sã-l pierd.” În varianta
Creþia, zãdãrnicia îndemnului lui Satan pare sã arate
mai mult mulþumirea lui Dumnezeu pentru rezultatul
experimentului ºi mai puþin grija lui pentru „pierderile”
lui Iov. Biblia – 1968 traduce acest pasaj crucial astfel:
„...ºi tu m-ai întãrâtat pe nedrept împotriva lui ca sã-l
prãpãdesc.” (2,3). Aici, Dumnezeu pare sã recunoascã
o anumitã cedare în faþa ispitei lui Satan ºi comiterea
unei nedreptãþi împotriva lui Iov. Aceste nuanþe sunt
importante pentru a putea desluºi epilogul, „Sfârºitul
poveºtii lui Iov”, destul de neclar.
Dar Satana nu se dã bãtut. El minimalizeazã
relevanþa încercãrii la care fusese supus Iov: „Piele
pentru piele. Un om se poate lepãda de tot ce are doar
sã scape cu zile.” ªi îl atrage pe Dumnezeu în ceea ce
numim a doua fazã a experimentului Iov: „Dar
întindeþi numai mâna ºi apasã-Þi degetul pe carnea
lui ºi pe oasele lui: mã pun chezaº cã Te va blestema
în faþã.” Atunci, Dumnezeu i-a spus Satanei: „Bine,
þi-l dau pe mânã, însã cruþã-i viaþa.” ªi de aceastã
datã Iov rezistã atacului necruþãtor: „În toatã
nenorocirea lui, Iov n-a rostit un cuvânt cu pãcat.”
Într-un fel, aici s-ar închide povestea experimentului
zadarnic – pentru iniþiatorii cereºti – la care a fost
supus Iov. Un popas de meditaþie este binevenit...
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