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Gnoza filosofică, gnoza teologică 
și gnoza teoptică după Grigorie Palama

„nu  to tu n a  este  a sp u n e  ceva d esp re  
D um nezeu și a te afla dim preună cu EI"

Nu contenește Palama a fascina peste veacuri; și nu con
tenește a stârni reacții, nu toate de admirație, ci și de reți
nere, ba unele chiar de opoziție; toate acestea îl țin, însă, 
în prim planul teologiei, cum o dovedește numărul mare 
de lucrări legate de opera sa apărute în ultima vreme. Ne
greșit, a devenit un reper de prim rang al lumii teologice 
contemporane.

Se poate însă lesne constata că, din păcate, foarte adesea 
se vorbește despre el fără  el, uneori chiar cu el fără  ell Vom 
căuta, astfel, în mica noastră introducere, să îi îngăduim să 
vorbească el însuși despre sine, străduindu-ne a folosi cât 
mai multe citate din lucrările sale, în încercarea noastră de a 
analiza foarte succint cea mai importantă operă a sfântului, 
și anume tratatele în apărarea isihaștilor1, cuprinsul cărora

1 Tratatele acestea au urm ătoarele titluri: 1 ,1 .  In  ce priv ință  și până unde 
este fo lo sitoare îndeletn icirea cu știin țele discursive; 1, 2. Cum că celor ce în 
lin iște iau am inte la ei înșiși nu fă r ă  fo lo s  le este a încerca să-și țină m intea înlă- 
untrul trupului; 1 ,3 . D espre lum ină și dum nezeiasca lum inare; 2 ,1 .  îm potriva  
celor ce spun că este cu adevărat m ântuitoare cunoașterea ven ită din instruirea  
cea dinafară; 2, 2. D espre rugăciune; 2, 3. D espre sfânta lum ină; 3, 1. D espre 
îndum nezeire; 3, 2. C atalogul absurdităților ce reies din prem izele filo so fu 
lui Varlaam; 3, 3. Catalogul absurdităților ce reies din concluziile filosofu lu i
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îl fac teme ca: raportul filosofie/teologie, raportul teologie/ 
teoptie, rugăciunea, fotofaniile și teofaniile, îndumnezei- 
rea. întreprinderea noastră în studiul de față ar fi cea de 
a sintetiza viziunea palamită despre cunoașterea -  gnoza 
adică -  proprie filosofiei, cunoașterea proprie teologiei și 
cunoașterea proprie teoptiei, cea pe care o primește omul 
atunci când îl vede pe Dumnezeu.

întrebarea ce neîndoielnic va sta pe buzele cititorilor 
după parcurgerea primului opuscul al Triadei întâia și pri
mul al Triadei a doua -  cele privitoare la vechea filosofie 
elină -  va fi, credem, pe bună dreptate aceasta: de ce a înfie
rat Palama filosofia elină atât de aspru? Căci, de trecem în 
revistă datele sale biografice și luăm cunoștință de susținută 
îndeletnicirea lui cu științele eline, întrebarea devine vădit 
justificată.

Cum știm, Palama a primit o educație aleasă, atât în sâ
nul familiei, cât și la școlile renumite ale vremii. Filothei 
Kokkinos, biograful său, ne spune că „acesta s-a îndeletnicit 
și cu științele dinafara Bisericii, pentru că nu se putea ca 
un astfel de suflet și o astfel de fire să nu se întrarmeze și 
cu săgețile și armele de acolo"2. Instrucția elină a tinerilor 
vremurilor acelora presupunea trecerea prin ciclul 'celor 
patru științe', astfel că tânărul Grigorie, după ce a terminat 
studiile de filosofie și retorică, a urmat lecțiile de fizică și 
logică, pe baza scrierilor lui Aristotel. Capacitatea lui de a 
asimila aceste materii este adeverită de cuvintele învățatu-

Varlaam. Vezi și J. M eyendorff, G regoire Palam as, D effense Ies Saints Hesy-
chastes, Louvain 1959, p. 28. Trim iterile către Triade le vom  face indicând
num ărul triadei, num ărul lucrării din fiecare triadă și num ărul paragra
fului. Trim iterile la pagini sunt la ediția critică a lui H ristou.
2 Filotei al C onstantinopolei, Viața sfântu lu i Grigorie Palam a, ET1E 1, p. 48.
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lui Theodor Metohitis, care, după o discuție în fața împăra
tului, a profesorilor și a învățaților orașului, în care Grigorie 
analizase pe larg o temă din logica lui Aristotel, acesta a ex
clamat: „Și Aristotel însuși, de-ar fi fost de față ca ascultător, 
mult l-ar fi lăudat"3. întâmplarea este evocată și de Palama 
însuși, ca răspuns către Grigoras, la acuza acestuia cum că 
este incult și nu stăpânește principiile filosofice4. Acuze ase
mănătoare i-au adus sfântului, de altfel, și ceilalți adversari 
ai săi, Varlaam și Achindin5. De bună seamă, Grigore nu 
și-a închinat întreaga viață filosofiei aristotelice și științelor 
vremii, cum au făcut Varlaam și Grigoras; însă, îndeletnicin- 
du-se cu aceste studii -  cu mintea sa excepțională -  la vârsta 
tinereții, și-a însușit îndestulător noțiunile din ele.

înainte de a analiza prima temă, cea a concepției pala- 
mite despre filosofie și a raportului acesteia cu teologia, 
reamintim că Sfinții Părinți au fost oameni duhovnicești, 
al căror singur scop al vieții a fost unirea cu Dumnezeu; 
fapt pentru care nu îi interesau problemele filosofice în sine.

3 Ibidem , p. 52. Vezi și Introducerea  prof. H ristou în  EP1E 1, p. 9.
4 îm potriva lui G rigoras, I, voi. IV, 4 ,1 4 , p. 242. A cesta îl apostrofează pe 
Sfântul G rigore ca fiind „analfabet" (CFH B,Istoria B izantină  30, 20, 282).
5 în  Epistola I către Palam a, ed. Schiro, 1954, p. 253, Varlaam îl cataloghează 
pe Sfântul Grigore „neînvățat și incult", iar A chindin în  Epistola către un 
anonim, în  EEBE 27, A tena 1957, p. 106 scrie despre Sfânt că „nu cunoaște 
nici m ăcar principiile prim are ale filozofiei". în  zilele noastre, profesorul 
D im itrakopoulos pune la îndoială cunoștiințele de filosofie ale lui Pala
m a. Vezi Augustin și Palama, Thessalonic, p. 120. Regretabil de asem enea 
este că și episcopul K allistos W are scrie despre Palam a că acesta, în  Captele 
naturale referitoare la cosm ogonie, lasă să se înțeleagă faptul că nu cunoș
tea în  adânc gândirea filosofilor elinilor (Introducere la operele filocalice ale 
Sfântului Grigore Palam a, în  CD Filocalia, ed. N em esis, 1998), spre deosebi
re de profesorul H ristou care, în ediția sa critică, observă cât de profund 
cunoștea Sfântul gândirea antică, chiar dacă uneori nu îi citează foarte 
precis (vezi Introducere, volum ul V al O perelor lui Palama).
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Nu au făcut filosofie de dragul filosofiei, ci au folosit-o pe 
aceasta în alcătuirea terminologiei teologice și în respinge
rea ereziilor (pentru că -  trebuie să o spunem -  toți ereti
cii s-au bazat pe terminologia și gândirea filosofiei antice, 
mințile „furându-li-se cu filosofia și cu deșarta înșelăciune, 
după predania omenească, după stihiile lumii, și nu după 
H ristos"6). Totuși, deși nu au urmărit aceasta, acești mari 
smeriți, prin gândirea lor formată în rugăciune, asceză, tă
cere, plânsul păcatelor, trăirea Tainelor, au creat și o filosofie 
uriașă, unică și de neegalat. Așa se face, de exemplu, că 
filosoful Ammonios din secolul al V-lea încadrează învăță
tura Sfințiilor Vasile cel Mare și Grigorie al Nyssei despre 
proveniența numirilor (anume că gândirea este proveniența 
numirilor) între principalele concepții care s-au formulat în 
vremea lui pe respectiva temă7.

Referitor la atitudinea marilor teologi ai Bisericii, uneori 
foarte critici la adresa filosofiei, vrednicul de pomenire pro
fesor Matsoukas subliniază că aceștia nu s-au opus filosofiei 
în sine, ci o prețuiau câtă vreme ea se referea la realitățile 
create și urmărea cunoașterea zidirilor, fără a purcede, ile
gitim, la explicarea celor necreate. Când însă, prin anumite 
erezii, încerca să înlocuiască sau să explice teologia haris- 
matică, Părinții au respins-o, ca fiind demonică8. Așa se ex
plică de ce uneori Părinții au criticat foarte aspru filosofia.

Astfel, Teofil al Antiohiei scrie lui Autolic, prietenului 
său, că „vechii filosofi au vorbit din gândirea omenească 
și nu după adevăr [...], în închipuire și rătăcire, nu în duh

6 C oloseni 2, 8.
7 C om entariu la opera D espre erm inie, ed. A. Russe, Berlin, 1897, p. 35. Vezi 
m ai m ulte detalii la G. M artzelos, Op. cit., p. 22-23.
8 D ogm atica, 1, ed. Pou m aras, 2000, p. 141.
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curat, ci [în duh] de rătăcire"9. Platon și toți ceilalți filosofi, 
iubind slava deșartă, nici ei n-au cunoscut adevărul, nici 
pe alții nu i-au lăsat să-l cunoască10. Teofil întreabă retoric: 
„La ce i-a folosit lui Platon cultura? Sau celorlalți filosofi 
învățăturile lor?"11 Recunoaște, totuși, că uneori au ajuns și 
aceștia, oarecum, la adevăr și au recunoscut pe Dumnezeul 
Cel Unul, precum și judecata de apoi, răsplătirea faptelor și 
alte învățături religioase; ajunge însă la concluzia că aceste 
elemente le-au luat de la prorocii dinaintea lor12. Teofil re
cunoaște o oarecare capacitate a filosofilor de a se apropia 
de adevăr13.

în lucrarea sa împotriva tuturor ereziilor, Ipolit al Romei 
conchide că ereticii nu își alcătuiesc învățăturile pe baza 
Sfintelor Scripturi, ci pe cea a învățăturilor filosofice și a ini
țierilor mistice proprii religiilor idololatre14. Ton aspru față 
de filosofia antică elină în general folosește și sfântul Grigo- 
rie Teologul, deși foarte instruit în aceasta: „Aruncă tăcerea 
lui Pitagora și bobul orfic și mai noua aroganță despre 'El a 
zis'; aruncă ideile lui Platon și metempsihozele și plimbă
rile sufletelor noastre, și amintirile, și nu frumoasele iubiri 
venite în suflet prin frumoasele trupuri; [aruncă] ateismul 
lui Epicur, și atomii, și neiubitoarea-de-înțelepciune [adică 
nefilosoafa] plăcere; neînsemnata providență a lui Aristotel 
[...] și cuvintele cele moarte despre suflet [...]; înfumurarea 
Stoiei [a stoicilor, adică], lăcomia și vulgaritatea cinicilor"15.

9 Teofil al A ntiohiei, Către A utolic, B, 8, BE1TEE 5, p. 26.
10 Idem , III, 3, p. 51.
11 Ibidem .
12 A, 14, p. 20
13 B, 8, p. 27
14 Ipolit al R om ei, Com batarea ereziilor, II, B E IIE E  5, p. 199.
15 Grigorie Teologul, Cuvântul 2 7 , 10, PG 36, 201B.
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Sfântul Ioan Damaschin, cel care s-a folosit foarte mult de 
filosofie, mărturisește că a luat din ea ce era bun, pentru 
că „toată darea cea bună [...] de la Părintele Luminilor se 
pogoară"16. El a dat cele șase definiții ale filosofiei, având 
la bază -  bineînțeles -  dubla metodologie a Părinților și, 
prin filosofie, înțelegând și teologia și îndumnezeirea17; ne 
spune, însă, că acea cunoaștere a lui Dumnezeu fără credin
ță, bazată numai pe raționamente firești, este sufletească și 
demonică18.

Un exemplu elocvent pentru ceea ce vrem să subliniem 
este sfântul Grigore al Nyssei, cel ce s-a folosit de instruirea 
dinafară -  cum numesc Părinții instruirea în științele eline 
-  mai mult decât orice alt Părinte. Acesta, deși recunoaște 
anumite părți bune ale filosofiei și, în general, ale culturii 
anticare, distinge cunoașterea celor ce sunt de cunoașterea re
velată19. Referindu-se la viața lui Moise -  concret: la faptul 
că Moise a fost crescut de împărăteasa Egiptului -  scrie că 
este bine să trăiască cineva în palatul împărătesei Egiptului, 
adică lângă cultura din afară, dar, căutând cele mai bune, 
să se întoarcă la mama lui naturală, la Biserica Mamă, adi
că la hrănitoarea lui cea adevărată20. Instruirea din afară

16 Iacov 1 ,1 7 . D ialectica, Prefața, ΕΠ Ε 1, p. 22.
17 Idem , 48, p. 204. D efinițiile filosofiei: "1 . Filosofia este cunoașterea ce
lor ce sunt așa cum  sunt, adică cunoașterea firii lor, 2. cunoașterea lu
crurilor dum nezeiești și om enești, 3. C ercetarea (μελετή) m orții, 4. ase
m ănarea cu D u m nezeu  pe cât îi este cu p u tință  om ului, 5. arta artelor, 
știința științelor, pentru  că este în cep utu l tuturor artelor și științelor și 
6. iubirea (φιλία) înțelepciunii, adevărata în țelepciune este D um nezeu; 
iubirea (άγάπη) către D um nezeu, aceasta este filosofia cea adevărată.
18 Expunerea precisă a credinței ortodoxe, PG  9 4 ,1128C.
19 M . Farantos, A  teologhisi ortodox si a teologhisi eretic conform  lui Grigorie 
al N yssei, Θ εολογία  70, nr. 2 -3 ,1 9 9 9 , p. 226.
20 G rigorie al N yssei, La viața lui M oise, ΒΕ Π Ε Σ  65A, p. 113-114.
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este „neroditoare și stearpă, pururea chinuindu-se a naște 
și niciodată ajungând a naște rod viu"21, aceasta deoarece, 
în mod contrar față de învățătura creștină, care are origine 
dumnezeiască, filosofia este de origine omenească22. Filo- 
sofia nu poate pătrunde în tainele teologiei, pentru că „nu 
putem cunoaște nimic despre Dumnezeu din cele făcute 
cunoscute din conceptele omenești"23.

Palama este -  negreșit -  cel mai aspru critic al filosofiei 
eline și cel mai laborios, de vreme ce a scris două tratate 
anume pe această temă24.

Pentru înțelegerea motivului criticii acesteia virulente, în 
primul rând trebuie avut în vedere cadrul istorico-dogmatic 
în care au fost scrise tratatele acestea, pentru că pomenitele 
lucrări nu sunt decât niște răspunsuri ale provocărilor vre
mii; evident provocări teologice. Nu vom relua cele scrise în 
introducerea la volumul al II-lea al operelor palamite25; vom 
spune doar că Palama trăiește în plină perioadă a teologiei 
scolastice, când filozofia -  din instrument adjuvant pentru 
terminologia teologică -  intrase și în analiza celor necreate, 
dezbătând probleme net teologice. Aristotelismul devenise, 
astfel, o autoritate în teologie, iar revelația era un obiect 
științific supus măsurătorii, analizei și descrierii, ca orice alt 
obiect științific al realității fizice și istorice26. E o perioadă 
de intens conflict între filosofie și teologie, manifestat încă

21 G rigorie al N yssei, D espre viața lui M oise 2, PG 44, 329 B.
22 Ibidem .
23 îm potriva lui Eunom ie, III, BE1TEE 68, p. 57.
24 Tratatele 1 ,1  și 2 ,1 ,  traduse de noi în  acest volum .
25 Introducere, volum ul II, Sfântul Grigorie Palam a, O pere Complete, Ed. 
G ândul A prins, București 2013, pag. 5-8.
26 N. M atsoukas, Introducere în gnoseologie, p. 300.
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din secolul al IX-lea (printr-un Ioannis Italos27, de pildă), 
nemaipăstrându-se cu acrivie dubla metodologie a Părinți
lor, ci preferându-se -  de către unii -  cea unitară a scolasti
cilor28. Vorbim, de fapt, de spiritul Renașterii, de încercarea 
revigorării vechii culturii eline, lucru petrecut în secolul al 
IX-lea, al XlV-lea, al XV-lea, lucru care, am putea spune, se 
încearcă și astăzi; doar că astăzi avem de-a face, mai degra
bă, cu o caricatură a spiritului pomenitelor secole, de vreme 
ce reprezentanții actuali ai acestei renașteri a spiritului elin 
sunt niște caricaturi pe lângă un Ioannis Italos, Varlaam, 
Achindin, Nichifor Grigoras, Plethon sau Vissarion, bărbați 
de o cultură uriașă, care, însă, lepădând dubla metodologie 
patristică29, au introdus greșeli în dogma Bisericii.

Dădeam, în pomenitul nostru studiu, un exemplu eloc
vent pentru confruntarea dintre teologia vie și cea discur
sivă, și anume confruntarea dintre sfântul Simeon Noul 
Teolog și mitropolitul Ștefan al Nicomidiei30, accentuând 
noi faptul că, pe fondul unei letargii teologice manifestată 
după Sinodikonul Ortodoxiei, științele umaniste progresau, 
dându-se o tot mai mare însemnătate factorului uman în 
cunoașterea celor dumnezeiești și, în consecință, filosofia 
fiind din ce în ce mai prețuită31. Așa se face că în timpul lui 
Palama s-a ajuns la punctul terminus al acestei confruntări 
dintre filosofie și teologie.

271. M eyendorff, Sfântul Grigorie P alam a și m istica ortodoxă, p. 78-79.
28 Despre acestea vezi Introducerea noastră la volumul II al Operelor Palamite.
29 D e exem plu , Ioan Italos nu d istinge teologia harism atică de cea știin
țifică și astfel în locu iește trăirea și experiența Bisericii, ca b ază a învăță
turii dogm atice, cu categoriile filosofice (Vezi N. M atsoukas m ai sus).
30 Introducere, Palam a II, G. A., p. 6-7.
31 Op. cit.
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Până a-1 lăsa pe Palama însuși să vorbească, să mai spunem 
că în această dezbatere isihastă se pot distinge trei faze32, deși 
cauza tuturor una este: confruntarea dintre teologia experien
ței duhovnicești și teologia discursivă33. Prima fază (1335-1341) 
este cea a confruntării lui Palama cu Varlaam pe tema diferen
ței funciare dintre metoda apodictică -  în teologie -  a primului 
și metoda dialectică a celui de-al doilea34, dar și a începutului 
dezbaterii chestiunii isihaste în sine; se termină prin condam
narea lui Varlaam la Sinodul din 134135. Triadele lui Palama 
sînt răspunsuri la triadele lui Varlaam împotriva isihaștilor36, 
scrise de acesta în această perioadă, după ce a petrecut o vre
me, probabil în Thessalonic, cu unii dintre aceștia37. De altfel, 
undeva pe la anul 1337, el a mers la Constantinopole și i-a și 
acuzat fățiș pe aceștia de erezie în fața sinodului38.

32 R. Sinkewicz, Gregory Palamas, La theologie byzantine, CCTB 2,2002 , p. 132.
33 C. Chivu, Teologia, Teoptia și îndum nezeirea. D e la Simeon N oul Teolog la 
G rigorie Palam a, Thessalonic 2010, p. 30.
34 Pentru m ai m ulte explicații, vezi Introducerea  noastră din volum ul II al 
O perelor lui Palam a.
35 Op. cit.
361. Despre științe sau Despre cunoaștere sau Despre dobândirea înțelepciunii. 2. 
Despre rugăciune sau Despre desăvârșirea omului sau Despre rugăciune și desă
vârșirea omului. 3. Despre lumină. Vezi Hristou, Introducere, E1TE1, p. 14. M en
ționăm că Triada a  treia a lui Palama este răspunsul către o altă lucrare a lui 
Varlaam, pierdută și aceasta, anume împotriva Massalienilor, scrisă de acesta 
ca răspuns la a Triada a doua a lui Palama. Prin massalieni sau messalieni, 
Varlaam (vezi în Documentele Sinodului de la 1341, PG 151, 688D-689AB, 
dar și Epistola către Ignatie, Dalia controversa palamitica alia polemica esicastica, 
ed. Fyrigos, Roma 2005, p. 388), dar și urmașii săi în ale ereziei, Achindin 
(Epistola către episcopul de Monemvasia, ed. Angela Constantinidis Hero, Letters 
o f  Gregory Akindynos, Washington 1983, p. 222) și Grigoras (Antireticul întâi 
împotriva lui Palama, I, ed. Beyer, p. 251), înțelegeau pe bogomilii, care rosteau 
neîncetat rugăciunea „Tatăl nostru", evident cu trimitere la isihaștii care ros
teau neîncetat rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!".
37 H ristou, Op. cit., p. 8-13.
38 2, 3, 13, p. 549.
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A doua fază (1341-1347) a fost confruntarea lui Palama 
cu Achindin, care susținea printr-o argumentație mult mai 
elaborată decât a lui Varlaam că lucrările lui Dumnezeu sînt 
create39, încheiată cu sinodul din 1347, cu condamnarea lui 
Achindin pentru erezie40. Perioada a treia surprinde ultima 
fază a dezbaterilor isihaste ale lui Palama, și anume cea cu 
Grigora și cu Dexios, Matei al Efesului și Ioan al Ganosului, 
care susțineau că lumina taborică este creată41; se încheie cu 
victoria lui Palama la sinodul din 135142.

Tratatele în apărarea isihaștilor, lucrarea aici tradusă de 
noi, se încadrează istoric în prima perioadă; să facem, așa
dar, câteva referințe la învățătura lui Varlaam despre rolul 
filosofiei eline în teologie, teză care constituie și cauza ex
presiilor dure ale sfântului Grigore.

Despre Varlaam am scris câte ceva în prefața volumu
lui precedent, în special referitor la folosirea în teologie, de 
către el, a unei metodei dialectice aparte, în opoziție cu cea 
apodictică a lui Palama. Acum îi vom acorda o atenția mult 
mai mare, mai ales pe problematica gnoseologică.

Spre deosebire de tradiția patristică, Varlaam exagera 
rolul filosofiei în evoluția dogmei Bisericii. El îi considera 
pe filosofii antici elini „văzători de Dumnezeu și învățați 
și ilum inați de D um nezeu"43. Ca să înțelegem  asprimea

39 Vezi A chindin, A ntiretic îm potriva dogm elor politeiste, 5, ed. J. N. 
Canellas, Gregorii A cindyni R efutationes duae operis Gregorii Palam ae cui 
titulus dialogus inter O rthodoxum  et Barlaam itam , CC, Series Graeca  31, p. 
102; 'Έκθεσίς επίτομος κατά τών τον Π αλαμά π ονηρότατω ν αιρέσεων, 
m anuscr. M onac. gr. 223, f° 12 și 19.
40 C. Chivu, Op. cit.
41 G rigoras, Istoria Bizantină, 3 ,4 3 4 . D exios, Epistole, 2, 2 ,1 1 , Opera Omnia, 
ed. Ioannis Polem is, C C G  55, 247.
42 C. Chivu, Op. cit.
43 Barlaam , Epistole Greche, ed. Schiro, Palerm o 1954, p. 262.
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sfântului Grigorie împotriva filosofiei, de vreme ce în mare 
parte argumentația lui este reacția la greșelile dogmatice ale 
calabrezului, să vedem ideile adversarului său, Varlaam, în 
special pe două direcții complementare, cea a rolului sote- 
riologic al filosofiei eline și a identificării gnoseologice între 
filosofie și teologie.

Referitor la prima direcție, Varlaam afirma că fără filoso
fie și, în general, fără instruirea dinafara Bisericii omul nu 
se poate mântui, întrucât numai instruirea dinafară îl scapă 
pe om din ignoranță44. Prin păzirea poruncilor lui Dumne
zeu omul nu se poate curăți și desăvârși, dacă acestea nu 
sunt secondate de științele eline (τά ελληνικά μαθήματα')45. 
Susținea că filosofia și științele sunt indispensabile tuturor 
oamenilor, înaintea învățăturilor evanghelice46, și că este 
imposibil să ajungă cineva la desăvârșire și sfințenie dacă 
„nu adună de peste tot cunoașterea (εΐ μή πανταχόθεν τό 
ειδέναι σνλλέξη)"47, înțelegând prin aceasta cunoașterea 
din instruirea elină. Varlaam considera instruirea din afară 
a fi dar al lui Dumnezeu, egal cu cele date apostolilor și 
prorocilor48. Și, pentru a sublinia însemnătatea soteriologică 
a filosofiei, Varlaam citează un text al sfântului Grigore al 
Nyssei în care face interpolări și îi schimbă sensul. Astfel, 
accentuând arhiereul Nyssei că numai filosofia Scripturii 
celei de Dumnezeu insuflate curățește desăvârșit sufletul,

44 2, 1 ,3 4 , p. 495: "făp tu rile  nu pot n u m ai d in păzirea poruncilor, nici nu
m ai din nep ătim ire să dobândească cunoașterea (τό ε ιδ έ ν α ι)... nu poate 
fi un om  sfânt fără să se îm părtășească de cunoașterea celor ce sunt (τήν 
γνώ σιν τω ν όντω ν) și fără se se curățească de ign o ran ță", γνώ σις των  
όντω ν  în  vechim e era obiectul filosofiei.
45 2, 1, 18, p. 481.
46 2, 1, 4, p. 468.
47 întrebarea întâi, p. 359.
48 2, 1, 4, p. 468.
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Varlaam citează locul patristic denaturat, zicând că „acestea 
aduc sufletului curățirea desăvârșită", adică și Scriptura, și 
filosofia, schimbând pe επάγονσα (participiu feminin sin
gular, care se referă clar la filosofia Scripturii) cu έηάγονσι 
(prezentul plural, persoana a III-a)49.

Referitor la cea de-a doua direcție, notăm că Varlaam, ca 
inițiator al acestui spirit de revigorare a filosofiei, ajunsese 
să considere identice obiectele, metoda și reușitele filosofiei 
cu cele ale teologiei, susținând că toate bunurile omenești 
sunt darurile lui Dumnezeu50. Conform acestuia, Dumne
zeu imediat ce a creat sufletul, l-a înzestrat cu înțelesurile 
comune și cu facultățile de determinare și distincție, dar 
și cu capacitatea de a realiza silogisme, pe care se înteme
iază τά μαθήματα, adică disciplinele instruirii eline. Prin 
urmare, spunea el, τά μαθήματα sunt daruri ale lui Dum
nezeu51 și, așa cum nu există două feluri de sănătate, unul 
dat adică de Dumnezeu și celălalt de doctori, tot așa nu 
există două feluri de cunoaștere, omenesc și dumnezeiesc, 
ci există un singur fel de cunoaștere sau înțelepciune, dată 
de Dumnezeu filosofilor așa cum a fost dată și prorocilor 
și apostolilor!52 „Cuvintele făptuitorilor lui Dumnezeu" -  
spunea Varlaam -  „și înțelepciunea din ele țintesc spre ace-

49 2, 1, 17, p. 480: C u vin tele lui Varlaam  sunt: "τελ εία ν έπ ά γουσι ταύτα 
τή ψυχή κά θ α ρσ ιν".
50 H ristou, înțelesul cunoașterii îndoite, E. Θ. Σ. Π. Θ., 7 ,1 9 6 2 , p. 121.
51 2 ,1 ,2 7 ,  p. 488.
52 Ibidem , 2 ,1 ,4 ,  p. 468: „C um  stau lucrurile  în  privința sănătății, așa stau 
și în  privința filosofiei, fiindcă, în  chip lim pede, [sănătatea] este dată de 
D um nezeu sau aflată prin îngrijire, și cea care este dată de D um nezeu 
nu este de alt fel d ecât cea dobândită prin  știința doctorilor, ci la fel ca 
ea: așa stau lucrurile și cu în țelepciunea, căci D um nezeu o dă p rorocilor 
și apostolilor, dar ne-a dat și nouă și cuvin tele cele venite prin  theurgi, 
și d isciplinele filosofice, prin care tot în țelep ciunea căutând, o aflăm ".
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lași scop cu filosofia din învățăturile din afară și au același 
rezultat: aflarea adevărului. Că unul [singur] e adevărul 
aflat prin toate acestea, pe de-o parte dat direct din Dum
nezeu apostolilor, iar pe de alta aflat de noi prin sârguința 
[studiului]"53. Poziția lui despre înțelepciunea unitară este 
clară și ea are la bază refuzul metodologiei duble a Părin
ților și asimilarea celei unitare a scolasticilor. Toate aceste 
învățături scolastice își au de fapt izvorul în respingerea 
distincției ființă/lucrări, respingere care exclude orice co
muniune directă cu Dumnezeu.

In fața lui Varlaam, care îi num ea pe filosofii elini 
θεόττταί (văzători-de-Dumnezeu), reacția sfântului Grigore 
Palama a fost caustică. El răspunde lui Varlaam că nu numai 
că nu au fost văzători-de-Dumnezeu (de vreme ce această 
vedere se realizează prin tăcerea înțelegătoare), dar au avut 
și „duhul rătăcirii"54, așa cum o dovedesc înseși faptele lor, 
care îi arată a fi „iluminați" de la demoni55. Vrând să înve
dereze caracterul demonic al filosofiei atunci când ea intră 
în cele ale teologiei, când încearcă să explice prin metodele 
și silogismele ei problemele credinței, sfântul Grigorie omi
te -  intenționat, pare-se -  celelalte înțelesuri pe care le are 
termenul δαίμων sau termenul δαιμόνων56 (entitate între

53 2, 1, 5, p. 469.
54 E pistola I  către Varlaam, 42, p. 249., G. A. p. 177.
55 Epistola 1 către Varlaam, Ed. H ristou , 45, p. 249-51.
56 Ibidem  46, p. 252: N ici dem onion -u l ce l-a însoțit pe Socrate, căruia [filo
zoful] i-a fost credincios toată viața, nu îți dă de în țeles -  ție, filozofului 
vrem ii noastre -  ce este ilum inarea acelora? N ici d in arătarea balauru lu i 
la m oartea p latonicului P lotin  nu ai putut pricep e ce este ilum inarea 
acelora și ce este dem onion-ul care era totdeauna cu ei, pe care «dum ne
zeiesc» num indu-1 acela, s-a silit să înalțe  d um nezeiescu l din sine însuși 
-  precum  [îi] zice el -  spre acela, toată viața, chiar și în  clipa m orții? Vezi 
P laton, Banchetul, 202d. D upă vechii elini, fiecare om are de la naștere un
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zeu și om, duh al inspirației lor, sufletul însuși). în  același 
context, citând cuvintele sfântului Grigorie Teologul, și 
anume „aruncă ideile lui Platon", adaugă: „dar și teoriile și 
luminile cu nume mincinos prin care acela s-a împreunat cu 
demonii cei înșelători și de care a fost inițiat"57.

Palama nu acuză, așadar, filosofia ce rămâne în hotare
le ei, adică în  cunoașterea zidirilor, ci „filosofia unora ca 
aceștia" -  filosofia scolasticilor -  care au introdus învățătu
rile și metodele ei în învățătura cea de Dumnezeu insufla
tă58. Iar introducerea aceasta nu înseamnă numai o simplă 
schimbare a unei învățături, ci are consecințe dezastruoase 
în viața duhovnicească a Bisericii, lucru foarte bine sesizat 
de sfântul Grigorie. Așa se explică de ce vorbește așa de 
aspru despre filosofie. Trebuie, însă, să spunem că sfântul 
Grigorie nu împiedică preocuparea cu filosofia, care poate 
fi folositoare, în special celor din afara vieții monahale. Fi
losofia exersează și ascute ochii sufletului59, dar nu trebuie 
să ne preocupăm de ea până la bătrânețe, deoarece numai 
cel viclean însuflă un astfel de zel, ca să îm piedice veni
rea minții la cunoașterea cea adevărată și sălășluirea fricii 
lui Dumnezeu în suflet60. Sfântul Grigorie îi reproșează lui 
Grigoras că, îmbătrânind în studiul științelor dinafară și tră
ind în nevoința filosofiei neroditoare, s-a lipsit de curățirea 
necesară cercetării problemelor teologice și, mai rău decât

daim onion  bu n  sau rău. D em onul sau D aim onion poate să fie și îngerul 
păzitor (R epublica  620d) sau poate sa fie sufletul însuși (Tim eu  90a). P la
ton num ește pe Eros "d em on " care nu  este n ici om, nici dum nezeu, ci se 
găsește în tre  im perfecțiune și p erfecțiune (Banchetul 202d).
57 Op. cit., 49, p. 253-254.
581 ,1 ,1 6 , p. 379: ,,Ο ΰ γά ρ περί φ ιλοσοφ ία ς ημείς άττλώς λ έγ ο μ εν νύν, 
άλλα π ερί τής τώ ν τοιούτω ν φ ιλ ο σοφ ία ς".
591 ,1 ,1 2 ,  ρ . 374-375.
601 ,1 ,  7, ρ . 368.



Cuvânt înainte 23

atât, cucerit de filosofie, a dobândit o cugetare arogantă61 
. Folosirea filosofiei nu este ceva rău, „căci a fost făcută să 
fie ceva bun"62, totuși, în folosirea ei este nevoie de multă 
atenție și de o cunoaștere în adâncime a învățăturii Bisericii, 
pentru că, în general, cultura dinafară este „miere amesteca
tă cu cucută"63. învățăturile filosofilor sunt folositoare ca să 
dobândim armele acelora și să le folosim împotriva lor sau, 
mai ales, a ereticilor care urmează lor, tot așa cum împotri
va mușcăturilor șerpilor folosim medicamentele preparate 
tocmai din veninul lor64.

Cât privește opinia lui Varlaam despre rolul soteriologic 
al filosofiei eline, era firesc ca Palama să ia o poziție critică, 
pentru că o astfel de învățătură ar fi avut consecințe grave 
asupra vieții duhovnicești a Bisericii. „Cum așa, cunoaște
rea de Dumnezeu cea dinlăuntrul creștinilor și mântuirea 
cea prin aceasta65 se fac prin cunoașterea proprie filozofiei 
ori prin credință (credință care -  prin necunoaștere -  des
ființează cunoașterea [proprie] acesteia66)? Că dacă se fac 
prin cunoaștere, deșartă a ajuns credința și s-a desființat 
făgăduința ce zice că de vei crede în inima ta Domn [pe] Iisus

61 îm potriva lui G rigoras, A', 16, IV, p. 243.
621 ,1 ,  21, p. 385.
63 1, 1, 20, p. 384. A m intim  că tocm ai cu cucută s-a otrăvit Socrate. D io- 
gene Laertios, Viața Filosofilor, 2 ,4 1 . Este singura m ențiune d in perioada 
antică cum că acea poțiune otrăvitoare luată de Socrate conținea cucută. 
In Faidon, P laton descrie în  detaliu ep isod ul otrăvirii lui Socrate și m ai 
ales al reacțiilor p o stfac tu m ,  num ind acea poțiune „otravă-φ ά ρμ α κ ον", 
fără a spune dacă conținea cucută (κώ νε iov). Vezi 57a, 58a, 63e, 115d.
64 1, 1, 11, p. 374: „Εις τούτο τοίνυν χρήσιμα τάκείνω ν ήμ ΐν , ώς 
κατ'εκείνω ν  χρή σθ α ι καθ α ιρούντα ς".
65 «cea prin aceasta»: cea prin cunoașterea de D um nezeu.
66 «cunoașterea [proprie] acesteia»: cunoașterea -  sau gnoza -  proprie 
filozofiei.
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te vei mântui"67 -  scrie sfântul Grigorie, subliniind uriașul 
pericol de a fi înlocuită credința, care are rol soteriologic, 
cu filosofia, care nu are nici un rol în mântuirea oamenilor. 
Mântuitorul „nu a zis 'de vrei să fii desăvârșit însușește-ți 
instrucția dinafară, grăbește-te spre primirea disciplinelor 
de studiu, agonisește-ți știința celor ce sunt7, ci a spus: 'Vin
de tot ce ai, împarte săracilor, ia-ți crucea și alege a urma 
Mie' și, mai mult, și-a ales drept ucenici pescari și oameni 
neînvățați68?".

Trecând la cea de-a doua direcție a învățăturii lui Varla- 
am, și anume la cea a confuziei gnoseologice între filosofie 
și teologie, spunem dintru început că, Palama, în opoziție 
totală cu acesta, distinge clar filosofia de teologie, răspun- 
zându-i cum că „îndoit69 este felul înțelepciunii"70.

Notăm că învățătura despre îndoita cunoaștere sau îndo
ita înțelepciune este răspândită în întreaga tradiție patristică 
și apare, întâi de toate, în Sfânta Scriptură. Sfântul Apos
tol Pavel deosebește înțelepciunea lumii de înțelepciunea 
creștinilor. „Au n-a nebunit Dumnezeu înțelepciunea lumii 
acesteia?" -  se întreabă Apostolul; și adaugă: „că de vreme 
ce întru înțelepciunea lui Dumnezeu nu a cunoscut lumea 
pe Dumnezeu prin înțelepciune, a binevoit Dumnezeu să 
mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii71. în
țelepciunea lui Dumnezeu este înțelepciunea cea adevăra
tă, filosofia cea mai înaltă, care ne conduce la cunoașterea 
cea deplină, la Dumnezeu72, pe când cealaltă înțelepciune

67 2, 3 ,4 3 , p. 577. Rom ani 10, 9.
681 ,1 ,5 ,  p  365.
69 A dică dublu.
701 ,1 ,1 7 ,  p. 380.
711 C orinteni 1, 20-21.
72 R om nia 1 ,2 3  și G alteni 4, 8-9.
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este „trupească"73, „înșelăciune deșartă"74 și „nebunie la 
Dum nezeu"75. Aceeași deosebire clară găsim și la sfântul 
Apostol Iacob76. învățătura aceasta despre îndoita cunoaș
tere sau îndoita înțelepciune se regăsește și în tradiția pa
tristică de dinaintea sfântului Grigorie Palama: Clement 
Alexandrinul77, Origen78, sfântul Vasile cel Mare, fericitul 
Diadoh al Foticeei79, sfântul Maxim Mărturisitorul80, sfântul 
loan Damaschin81, sfântul Simeon Noul Teolog82.

Urmând acestei tradiții, sfântul Grigorie Palama res
pinge afirmația lui Varlaam privitoare la existența unui

731 C orinteni 1 ,1 2 .
74 Coloseni 2, 8.
751 C orinteni 3 ,1 9 .
76 Iacov 3 ,1 5 -1 7 : „N u este în țelep ciunea aceasta de sus pogorându-se, ci 
este păm ântească, sufletească, d ră ce a scă .. .  Iar în țelep ciunea cea de sus 
în tâi este curată, apoi făcătoare de pace, blândă, p lecată, p lină de m ilă și 
de roduri bune, fără de judecată, și n efățam ică".
77 Strom ate, 6 ,1 7 ,  ΒΕΠ ΕΣ  8, p. 236: „D ouă sunt ideile adevărului, num i
rile (τά ονόμ ατα) și lucrurile (π ράγματα, adică cele esențiale), num irile 
la filosofii elini, lucrurile la noi, „b arb arii".
78 îm potriva lui Kelsos, 13, PG 6 , 1309A . A ici el face d istincția în tre  în țelep 
ciunea lum ii, care este nebunie la D um nezeu, și în țelep ciunea dum ne
zeiască, ce o d ă D um nezeu prin  harul dum nezeiesc (θεία χά ριτι Θεού 
δω ρουμένου).
79 Capete 11, FG . 1, p. 238. A ici sfântul subliniază că această ruptură 
în tre cunoașteri este în  prim ul rând rezultatul căderii om ului: „εις τό 
διπλουν τής γ νώ σ εω ς ά π ω λίσ θ ησ εν".
80 Capete despre teologie, 1 ,22, ΕΠΕ 14, p. 456: „Cunoașterea este îndoită: pri
ma, cea cu caracter de știință, care cercetează numai prin deprindere (καθ' 
έξιν) rațiunile lucrurilor și care nu are nici un folos, dacă nu purcede la lu
crarea poruncilor; cealaltă este cea practică prin lucrarea (κατ' ενέργειαν), 
care ne dă prin experiența lucrurilor înțelegerea ca adevărată a lo r". Vezi 
pentru m ai m ulte detalii și studiu profesorului Γ. Θ εοδορούδης, Θεία και 
άνθρώ ηινη σωφία κατά τόν άγιον Μ άξιμον 'Ομολογητήν, în Πρατικά  
Θεολογικοϋ Συνεδρίου I. Μ. Θ., 2001, ρ. 107-120.
81 Vezi m ai sus.
82 Capete teologice și practice, 85-86, ΕΠ Ε 19A, p. 528.
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singur adevăr și a unei singure înțelepciuni, aducând argu
mentul că aceste două înțelepciuni diferă substanțial: „Ce 
împărtășire are învățătura cea insuflată de Dumnezeu cu 
deșertăciunea?"83. Și aceasta, în primul rând, pentru că în
țelepciunea teologiei este dumnezeiască, din Duhul Sfânt, 
adică este dar duhovnicesc, pe când filosofia este dar na
tural „nepogorât de sus"84. Cu toate că filosofia a avut în 
ea sădită înțelepciunea, mai apoi s-a denaturat sub influ
ența celui rău, s-a schimbat și a devenit nebună85. Sfântul 
Grigorie respinge, de asemenea, ideea lui Varlaam despre 
„înțelepciunea-în-sine", chipurile o înțelepciune dincolo de 
scrierile filosofilor, un fel de είδος, care, după cum observă 
sfântul, neavând existența nici în Dumnezeu, nici la oameni, 
amintește de teoria ideilor lui Platon86.

După Palama, cunoașterea filosofiei -  sau, în general, 
cunoașterea din afară -  poate fi folosită în dezvoltarea pro
blemelor teologice, în special prin terminologia ei, însă în 
gândire au prioritate întotdeauna Scriptura, Tradiția și ilu
minarea Duhului Sfânt87, pentru că „noi am îmbogățit măr
turisirea de credință nu urmând cugetărilor (filosofice), ci 
cuvintelor celor de-Dumnezeu-spuse"88. Dacă avem la bază 
aceste cuvinte, atunci putem cugeta, filosofa, dezvolta anu
mite silogisme, sau ne putem folosi de termenii filosofiei, 
de cugetările ei, însă se cere atenție mare.

Referitor la scopurile celor două, al filosofiei și al teologiei, 
Palama este tranșant: ele se deosebesc clar. Prima are ca scop

83 2, 1, 6, p. 470.
841 ,1 , 21, p. 385.
85 Op. cit.
86 2, 1, 22, p. 485.
87 2, 1, 6, p. 470.
88 Cuvinte doveditoate despre purcederea D uhulu i Sfânt, I, 2 ,1 8 , p. 94.
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(τέλος) ceea ce este folositor în această lume, cercetează rațiu
nile firii și mișcările făpturilor și, atunci când rămâne în aceste 
hotare, este o știință a adevărului în privința celor ce sunt (ή έν 
τοϊς ovot πραγματεία τής άληθείας89). Când depășește însă 
hotarele acestea și caută dincolo de acestea, devine „nebună 
și nefilosoafă"90, „mincinoasă", „cădere din înțelepciune"91, 
„demonică"92, „neroditoare și nedesăvârșită"93, „cunoaștere 
mincinoasă"94. Spre deosebire de filosofie, teologia -  filosofia 
cea după Hristos -  le țintește pe „cele ce ochiul nu le-a văzut și 
urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit"95, care în 
parte se descoperă acum celor vrednici, în arvună, iar în veacul 
cel fără sfârșit desăvârșit se vor arăta96.

In timp ce filosofia cercetează făpturile -  spune Palama 
- ,  teologia cercetează adevărul despre Cel ce este cu adevă
rat97, între acestea fiind așadar o deosebire fundamentală. 
Filosofia adevărată implică o αναφορά către Cauzator, adică 
un urcuș și o 'referire' la El; cel ce nu se ridică și nu 'se refe
ră' la Acesta nu este în adevăr și are doar o închipuire de în
țelepciune, un idol înșelător, adică lipsă de înțelepciune, dar

89 A ntiretic către A chindin, III, 6 , 1 , ,  p. 379.
90 Ibidem .
911 ,1 ,1 2 ,  p. 375 și 2, 3, 3, p. 540.
921 ,1 ,1 8 ,  p. 381.
93 2, 3, 3, p. 539.
941 ,1 ,  2, p. 361.
951 C orinteni 2, 9.
96 Antiretic către Achindin, ΙΠ, 6 ,1,379-380: „Τής δέ κατά Χριστόν φιλοσοφίας, 
έν πράξεσι μέν πρός εκείνα βλέπει τό τέλος, ,,ά μήτε οφθαλμός είδε 
μήτε ούς ήκουσε μήτ" έπί καρδίαν άναβέβηκεν ανθρώ που", νυν μέν 
μόνοις τοϊς άξίοις έκ μέρους ώς έν άρραβώνος άποκαλυπτόμενα μοίρα, 
κατά δέ τόν άληκτο αιώνα φανερούμενα τελεώ τερον". Foarte sugestiv 
cuvântul ,,άρραβών" care înseam nă și "logodnă", pentru că aici se face lo
godna unirii cu Dum nezeu, iar în  îm părăție nunta.
97 Ibidem .
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în nici un caz înțelepciune98, subliniindu-se astfel diferența 
esențială dintre filosofie, care se rezumă la cunoașterea zidi
rilor, și teologie, care urcă spre Cauzatorul zidirilor. înțelep
ciunea dumnezeiască este absolut necesară omului pentru 
mântuire99, este „înțelepciunea cea adevărată"100, „cea întru 
Hristos"101, „desăvârșită"102, „de nebiruit"103, „apostolică"104, 
„veșnică"105.

Opus filosofiei, care este o creație a intelectului uman, 
teologia își are baza în viața duhovnicească a Bisericii. Pen
tru Palama, începutul teologiei este credința, care este „mai 
bună decât orice dovadă și este fundamentul statornic celor 
ce cred"106. Credința este aceea care, depășind „noțiunile lu
ate din contemplarea făpturilor"107 și „puterile înțelegătoare 
ale sufletului"108, îl eliberează pe om din fel de fel de rătăciri 
și îl întărește în adevăr109. La înțelepciunea dumnezeiască 
nu se ajunge „prin cuvinte și silogisme", ci „prin fapte și 
viață"110. Aceasta este dată prin harul dumnezeiesc nezidit 
al Sfântului Duh, prin simțirea Lui cea dincolo de simțire, 
pentru că „întru Dumnezeu cunoaștem pe Dum nezeu"111.

981 .1 .1 7 ,  p. 380. Vezi și D ionisie A reopagitu l, D espre num irile dum neze
iești, 4, 23, PG  3, 725 AB.
99 2, 1, 15, p. 469.
100 2, 1, 18, p. 480.
1011 .1 .1 7 ,  p. 480.
102 2, 1 ,4 3 , p. 504.
103 2, 1, 6, p. 470.
104 2, 1, 8, p. 472.
105 1, 1 ,2 2 , p. 386.
106 A ntiretic către A chindin , III, 6 ,1 ,  p. 380.
107 2, 3, 42, p. 546.
108 2 ,3 ,  40, p. 573.
109 2, 3 ,4 2 , p. 575.
1,0 2 ,1 ,1 1 ,  p. 370.
ln 2, 3, 68, p. 602.
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Curățirea minții de gândurile pătimașe este o premisă ab
solut necesară, pentru că numai mintea curățită și golită de 
gânduri prin trezvie poate primi iluminarea luminii dum
nezeiești112, prin care credinciosul ajunge la cunoașterea 
adevărului113. Toate acestea se petrec în Biserică, comuni
tatea îndumnezeirii cum o numește Palama114, cea care este 
chezașul adevărului teologiei115, ca una ce a fost primitoarea 
Descoperirii și doar ei îi sînt proprii Scriptura și Tradiția.

Conchizând, așadar, asupra celor referitoare la raportul 
dintre gnoza filosofică și gnoza teologică, am spune că, în con
cepția lui Grigorie Palama, filosofia și teologia se deosebesc 
clar atât după conținut, cât și după scop. Filosofia se preocupă 
de cele ale vieții trecătoare, de cunoașterea 'celor ce sînt', adi
că a făpturilor (yvcăuic zărv ovtxov), și poate să fie folositoare 
teologiei prin terminologia și metoda ei, pe când teologia se 
preocupă cu cele ale vieții viitoare, de cunoașterea Celui ce 
ține toate făpturile, a Celui ce este cu adevărat. Neîndoielnic, 
teologia poate deveni foarte lesne filosofie, de vreme ce este 
accesibilă „și celor ce nu și-au curățit viața și sufletul"116; însă 
atunci se îndepărtează de izvorul ei, care, după sfântul Grigo
rie, este teoptia, adică vederea lui Dumnezeu. Se operează aici, 
așadar, o clară distincție -  oarecum surprinzătoare, deși te
meinic argumentată -  între teologie și teoptie: "iar teologia [sau 
cuvântarea-de-Dumnezeu] într-atâta e departe de vederea lui 
Dumnezeu în lumină și într-atâta e deosebită de petrecerea 
[dimpreună] cu Dumnezeu: pe cât e despărțit [prin hotar fap-

112 A ntiretic către A chindin , III, 7 ,1 3 -1 5 , p. 470-472.
1131 ,1 ,3 ,  42, p. 363.
114 Cuvinte doveditoare, I, 78, p, 149.
115 Com baterea scrisorii lui Ignatie al A ntiohiei, 3 ,2 ,  p. 627.
116 Ibidem .
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tul de] a ști [despre un lucru] de a dobândi [acel lucru]; că nu 
totuna este a spune ceva despre Dumnezeu și a te afla dim
preună cu El"117, clarifică Grigorie Palama. Ce facem, însă, cu 
tradiția Părinților, cea de la Capodocieni până la Simeon Noul 
Teologul, care nu numai că nu distingeau teologia de teoptie, dar 
chiar asimilau teologia culmii vieții duhovnicești? Mai ales că, 
să nu uităm, vorbim despre cel mai mare teolog al secolului 
al XlV-lea, al cărui argument central -  invocat și de ucenicii 
săi -  este tocmai continuitatea dintre învățătura lui și tradiția 
patristică. Să dăm, însă, câteva exemple din patristică.

Dacă la începutul literaturii creștine termenul „teologie" 
era evitat, din cauza faptului că purta clara amprentă a fi- 
losofiei idolatre, mai apoi începe să fie folosit de un Iustin 
Filosoful, de Clement Alexandrinul, Origen și Eusebiu al 
Cezareei. Pentru Eusebiu, de pildă, teologia se referă la firea 
veșnică a Cuvântului, spre deosebire de iconomie, care se re
feră la întruparea Lui118. După Sinodul I Ecumenic, Părinții 
deosebesc clar teologia, care se referă la relațiile Persoane
lor Treimii, de iconomie, care se referă la relația lui Dumne
zeu cu lumea119. Iarăși, din perspectiva vieții duhovnicești, 
pentru Vasile cel M are120, Grigorie Teologul121 și Grigorie

1171, 3, 42, p. 453.
118 Vezi Eusebiu al Cezareei, Istoria bisericească, 1, 1, 7, PG 20, 46A . G. 
M antzarid is, înțelesul teologiei, Κ ληρονομιά 1, A', p. 107-111.
119 Vezi G. M artzelos, Ființa și lucrările lu i D um nezeu după Vasilie cel M are, 
ed. P ou m aras, 1984, p. 22-24.
120 D espre credință, PG 31 464D -465A B. D espre D uhul Sfânt, 30, PG 32, 
213D -216A .: «θεολόγος δέ π α ς  καί ό μυρίαις κη λ ΐσ ι την ψ υχήν στιγ- 
μ α τίσ α ς...α ύ το χειροτόν η το ι κα ί σ π ουδα ρχίδα ι τώ ν Εκκλησιώ ν 
τά ς π ροστασίας δια λα γχά νουσ ι τήν οικονομ ία ν τού Π νεύματος 
π αρω σάμενοι»
121 C uvântul 27, PG 3 6 ,16Α. Pentru G rigorie Teologul, văzătorii de D u m 
nezeu, M oise și Pavel, sunt teologi. Vezi C uvântul 28, PG 36, 29A.
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al Nyssei, teolog este cel care atinge culmea îndumnezeirii. 
Nysseanul consideră că teologia se dobândește prin cură
țirea de patimi și prin atingerea culmii vieții virtuoase122. 
Teologia -  scrie el -  este „munte anevoie de suit, la poalele 
căruia și cel ce este ca un leu abia la poale îi ajunge"123. 
Evident că pentru acesta teologia nu numai că se leagă in
destructibil de viața duhovnicească, dar este chiar vârful 
acesteia; teza aceasta o aflăm și la scriitorii ascetici, de pil
dă la Evagrie, pentru care fazele vieții duhonvicești sunt 
nepătimirea, cunoașterea și -  încununarea -  teologia, care este 
„vederea Sfintei Treimi"124. Tot așa Teologul cel Nou, Simeon, 
identifică teologia cu teoptia125, iar teolog este cel ce petrece în 
lumina dumnezeiască126.

Un loc patristic foarte important pentru chestiunea în 
discuție este din Dionisie Areopagitul, care face oarecum 
trecerea spre ceea ce înțelegea Palama prin teologie: «de al
tfel, trebuie să se înțeleagă și aceea că îndoită este predania 
teologilor: una negrăită și de taină, iar alta arătată și mai 
cunoscută; una simbolică și săvârșitoare, iar alta filosofică și 
apodictică; iar grăitul s-a împletit cu negrăitul; iar una con
vinge și leagă adevărul celor spuse, iar cealaltă săvârșește

122 Grigorie al Nyssei, La viața lui Moise, ed. Musurillo-Jaeger, p. 
82, PG 44, 376A.
123 Ibidem, p. 84 kcu 376C. în PG este «τήν υπώρεοχν φθάνει».
124 Evagrie, Capetele practice, 1-3, PG 40, 1221. Vezi și zicerea lui 
«Dacă ești teolog te vei ruga cu adevărat. Și dacă te rogi cu ade
vărat, ești teolog" din Filocalia gr, 1, p. 182.
125 N um ai dacă luam  im nele care poartă titlul Π ερί θεολογίας, am  vedea 
im ediat ce în țelege acesta prin teologia. Vezi Im nele 31, 33, 38, 45, 52. 
Vezi și Cap. II, SC 5 1 ,1 5 , p. 75.
126 Cap., II, 1, SC  51, p. 73: „cel ce teologhisește se aseam ănă cu cel ce 
petrece la curțile îm părătești în  haină îm părătească plină de lum ină și 
fiind apropiat de îm p ărat vorbește m ereu cu acesta".
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și întemeiază în Dumnezeu prin mistagogii mai presus de 
învățătură»127.

Prin urmare, părută diferență dintre Palama și Părinți 
pe această temă se rezumă la nivelul terminologic, nicide
cum la înțelesuri. Ceea ce Simeon numește teologie, Pala
ma numește teoptie. Termenul „teologie" nu mai însemna 
în timpul lui Palama ceea ce însemna, de pildă, pentru un 
Grigorie al Nyssei; mai mult, așa cum explică profesorul 
Mantzaridis, pe baza înțelesului termenului „teologie" din 
vremea sa, Palama nu avea cum să nu îl numească pe Var- 
laam „teolog", de aceea a făcut deosebirea dintre teologie 
și teoptie128. El nu micșorează însemnătatea teologiei, ci o 
deosebește de teologia dialectică care îl considera pe Dum
nezeu „actus purus", dar o leagă de izvorul ei, de teoptie.

După Grigorie Palama, teologii adevărați nu se îngrijesc 
-  precum scolasticii -  de o mișcare anagogică dinspre reali
tățile create spre cele necreate, prin „înțelesuri și contempla
ții", ci de o comuniune cu lumina necreată a lui Dumnezeu. 
Caută cunoașterea directă, care vine din experiere, „cunoaș
terea de dincolo de cunoaștere"129, după cum numește sfân
tul teoptia. Teoptia este calea cea mai bună a cunoașterii lui 
Dumnezeu, deși în esență nu este cunoaștere, de vreme ce 
depășește toată cunoașterea130; doar prin aceasta se arată 
clar că Dumnezeu există și se află dincolo de cele ce sunt131. 
Palama, așa cum am spus, sublimează că aceasta nu este 
cunoaște. Mai mult, el distinge teologia de teoptie și după

127 EnicrTOĂij 9, ed. Ritter, p. 278 și PG 3 , 1105D.
128 G. Mantzaridis, Op. cit., p. 89.
129 2, 3, 33, p. 565.
130 2, 3, 17, p. 553.
131 2, 3, 38, p. 408.
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rodul acestora în parte, anume în timp ce rodul teologiei 
este cunoașterea lui Dumnezeu, rodul teoptiei este îndum- 
nezeirea, pentru că prin această vedere omul, devenind lu
mină, se îndumnezeiește prin lumină132. Văzând lumina Lui, 
se unește în această lumină cu cel de dă lumina și devine 
asemenea cu cel ce dă lumina133.

Dincolo de aceastea, Palama atenționează, că teoptia nu 
poate fi confundată cu teologia apofatică, așa cum greșit sus
ținea Varlaam, care confunda 'vederea în nor' al lui Dionisie 
cu teologia apofatică, spunând că theoria desăvârșită este 
teologia apofatică134. Varlaam considera teologia apofatică 
drept cea mai înaltă formă de cunoaștere, în timp ce Palama 
consideră pe aceasta ca fiind vederea luminii necreate, care 
se găsește dincolo de cuvânt135.

Conchizând, spunem că pentru Palama teologia se rezu
mă la „cunoașterea dogmelor despre Dumnezeu" și la „a 
vorbi despre Dumnezeu", de aceea trebuie să fie mereu în 
„unire cu lumina de dincolo de fire", prin care se dobân
dește faptul de a teologhisi fără primejdia de a greși136. în 
viziunea lui, deosebirea teologiei de teoptie presupune ne-

132 2, 3, 57, p. 591. Vezi și Omilia 53, EE1E 11, p. 328.
133 2, 3, 36, p. 570: „Vederea luminii acesteia este, așadar, unire. . 
. iar ceea ce vede, de nu lucrează după nimic altceva, de toate ce
lelalte despărțindu-se, și aceasta se face pe de-a-ntregul lumină 
și ajunge asemenea cu ceea ce se vede, mai mult, se și unește [în 
chip] neamestecat [cu aceea], [și aceasta] fiind [de acum] lumină, 
și lumină văzând prin lumină; și de se privește pe sine -  lumină 
vede; iar [de privește] la ceea ce vede -  lumină este și aceasta; iar 
[de privește] la aceea prin care are [putința de] a vedea -  și aceea 
este lumină;
134 2, 3, 50, p. 582.
135 2, 3, 49, p. 582.
1361, 3,15, p. 425.
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greșit și unirea și legătura lor permanentă, pentru că vor
birea despre Dumnezeu fără vorbirea cu Dumnezeu este 
primejdioasă137. Evident, teologia poate rămâne și numai la 
sfera cunoașterii, limitându-se doar la realitatea creată și la 
transmiterea adevărului, fără să aibă legătură cu experiența 
duhovnicească. O astfel de teologie are, însă, efecte grave 
asupra vieții duhovnicești, pentru că, îndepărtându-se de 
izvorul ei, devine stearpă. De aceea, sfântul Grigorie este 
foarte clar: deși se deosebesc -  teologia și teoptia -  teologia 
trebuie să fie legată de teoptie; să fie, adică, în nemijlocită 
legătură cu Cel care „este și Θεός (Dumnezeu), și θεολόγος 
(teolog)"138.

137 Epistola către Varlaam, I, 41, p. 248.
138 ,,δς  θ εός ώ ν προαιώ νιος δι' ή μ ά ς κα ί θ εο λ ό γ ο ς έγ εγ όνει". Cuvinte
le D oveditoare, I, Prolog, p. 24.



Notă asupra ediției

Lucrarea de față marchează încă un pas în realizarea 
traducerii integrale în limba română a Operelor sfântului 
Grigorie Palama, care vor fi cuprinse în ediția noastră în 
15 volume. Ea cuprinde 6 din cele 9 lucrări din opera prin
cipală a sfântului, anume Cuvintele în apărarea celor cei ce 
se liniștesc în chip sfânt. Acestea sunt: 1, 1. în ce privință și 
până unde este folositoare îndeletnicirea cu științele discursive; 
1, 2. Cum că celor ce în liniște iau aminte la ei înșiși nu fără  
folos le este a încerca să-și țină mintea înlăuntrul trupului; 1, 
3. Despre lumină și dumnezeiasca luminare; 2 ,1 . împotriva ce
lor ce spun că este cu adevărat mântuitoare cunoașterea venită 
din instruirea cea dinafară; 2, 2. Despre rugăciune; 2, 3. Des
pre sfânta lumină. Vrednicul de pomenire părinte Stăniloae 
a tradus în limba română lucrările 1, 3 (Viața și învățătura 
sfântului Grigorie Palama, ed. Scripta, p. 172-214), 2, 2 (FR 
8, p. 223-262) și 2, 3 (FR 8, p. 264-372). Menționăm că aces
te trei opuscule sunt traduse de noi în acest volum după 
o metodă diferită de cea a părintelui, pe criterii filologice 
mai stricte și cu ajutorul mijloacelor electronice moderne 
de genul TLG, BibleWorks, diferite dicționare, de care pă
rintele nu a beneficiat atunci când a făcut traducerea. Noi 
am evitat comparațiile sterile și referințele critice la aceste 
traduceri ale părintelui, pentru că scopul muncii noastre 
este a zidi. Subliniem că lucrarea acestuia are indiscutabil 
meritul de a fi deschizătoare de drumuri.
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De asemenea, cât privește trimiterile la Vechiul Tes
tament, menționăm că acestea s-au făcut ținând cont în 
primul rând de Septuaginta, de aceea pot apărea anumite 
inadvertențe cu trimiterile la Scriptura românească. Cât 
privește trimiterile la Sfinții Părinți, singurul neajuns pare 
a fi o oarecare neuniformitate a trimiterilor la edițiile aces
tora, aceasta pentru că textul a fost lucrat de mai mulți tra
ducători și în perioade diferite, traducători care au folosit 
edițiile potrivit preferințelor lor; de aceea uneori apare edi
ția lui Migne, alteori unele ediții critice ale Sfinților Părinți.

într-o anexă, oferim cititorilor fragmente selectate din 
Epistole ale Sfântului Grigorie legate direct de problemati
ca scrierilor din volumul de față.

Textul grecesc al scrierilor cuprinse în volumul de față 
este luat din primul volum al ediției critice a Operelor com
plete ale sfântului Grigorie Palama îngrijite de profesorul 
Panaiotis Hristou, și anume Γρηγορίου τού Παλαμά, Συγ
γράμματα, τόμος A', ediția a II-a, Thessalonic 1988. Am 
recurs la mici modificări ale textului original, acolo unde 
textul era evident greșit.
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ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Επειδή τινων ήκουσα λεγόντων δεΐν μεταδιώκεεν τήν 
έξω σοφίαν καί τούς μονάζοντας, ώς άνευ ταύτης οϋκ ένόν 
άγνοιας καί ψευδών άπαλλαγήναι δοξασμάτων, καν εις 
απάθειαν άφίκηταί τις άκραν, ούδέ τελειότητάς τε καί άγι- 
ότητος έπιλαβέσθαι, εί μή πανταχόθεν τό είδέναι συλλέξει, 
μάλιστα δε τής καθ' Έλληνας παιδείας, θεού γάρ καί αυτή 
δώρον των προφήταις καί άποστόλοις δά άποκαλύψεως δε
δομένων ομοίως, καίγνώσίς δι' αυτής τών όντων τή ψυχή 
προσγίνεται καί τό γνωστικόν -  κρεΐττον όν άπασών τών 
τής ψυχής δυνάμεων -  κοσμεί, πάσάν τε άλλην κακίαν εξο
ρίζει τής ψυχής (καί γάρ πάν πάθος εξ άγνοιας φύεται τε 
καί κρατύνεται), άλλά καί εις τήν τού Θεού γνώσιν ποδηγεΐ 
τον άνθρωπον (άλλως γάρ ούκ ένι γνώναι τον Θεόν, εί μή 
διά τών αυτού κτισμάτων), επειδή ταϋτ' ήκουσα λεγόντων, 
ήκιστα μεν έπείσθην, τής μικράς έν τή μοναχική πολιτεία 
μοι πείρας πάν τούναντίον προδειξάσης, άπολογήσασθαι 
δέ προς αύτούς ούκ ήδυνήθην, έπεί καί λόγον ύψηλότε- 
ρόν τινά φασιν, ώς «ούχ άπλώς τής τε φύσεως πολυπραγ- 
μονοϋμεν τά μυστήρια καί τον ούρανού καταμετροϋμεν 
κύκλον καί τάς άντιτεταγμένας τών άστρων κινήσεις 
έρευνώμεθα, συνόδους τε καί άποστάσεις καί έπιτολάς τάς 
τούτων καί τά έκ τούτων συμβαίνοντα θηρώμεθα καί μέγα 
φρονούμεν επί τούτοις, άλλ' έπεί τούτων μεν οί λόγοι έν 
τώ θείω καί πρώτω καί δημιουργικά) νφ, τών δ' έν έκείνω

1 Paragrafu l în cep e  cu un 'Επειδή oarecu m  in trad uctib il aici (întrucât, 
pentru că), care se repetă la ju m ătatea  p aragrafu lu i, iar la final are un 
έπεί, toate acestea alcătuind o construcție cauzală fină, pentru a sublinia 
m otivul întrebării.
2 L iteral „a ști, a cu n o a ște ". Τό είδένα ι  este  form u la  aristo te lian ă  de 
încep ut a M etafizicii (980a).



Zk
întrebarea întâia

Fiindcă am auzit1 pe unii zicând că și monahii trebuie 
să caute înțelepciunea cea din afară, pentru că fără ea nu 
poți scăpa de ignoranță și de învățăturile mincinoase, chiar 
de ar ajunge cineva la nepătimire desăvârșită, și că nu poți 
atinge desăvârșirea și sfințenia dacă n-ai adunat de peste 
tot cunoașterea2, mai bine zis instruirea elinească, pentru 
că și aceasta este dar al lui Dumnezeu3 la fel ca și darurile 
date prin descoperire apostolilor și prorocilor, și ea aduce 
sufletului cunoașterea celor ce sînt și împodobește puterea 
de cunoaștere, care este mai presus decât toate celelalte pu
teri sufletești, alungă orice altă răutate a sufletului (fiindcă 
din ignoranță se naște și se întărește orice patimă), dar îl 
călăuzește pe om și la cunoașterea lui Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu nu poate fi cunoscut altfel decât prin zidirile 
lui; fiindcă am auzit acestea și nu m-au convins defel, pu
țina mea cercare în petrecerea monahicească arătându-mi 
ceva cu totul opus, dar n-am putut însă să mă apăr în fața 
acestora, căci au o argumentație mai înaltă, cum că „noi nu 
degeaba iscodim cu de-amănuntul tainele firii4, și măsurăm 
crugul cerului, și cercetăm mișcările în opoziție ale stelelor, 
și pândim conjuncțiile, și disjuncțiile, și răsăriturile acestora 
și toate cele ce se întâmplă cu ele, și credem că este mare lu
cru ceea ce facem, ci fiindcă, pe de o parte, rațiunile acestora 
se află în mintea cea dumnezeiească, și primă, și creatoare,

3 Este expresia lui Varlaam . Vezi ed. Schiro, E pistola a I ll-a  către Palam a, 
p. 290. A cesta m ergea atât de departe încât sp unea că „nepătim irea nu 
vindecă ignoranța după d ispoziție  a su fletu lu i". Vezi la Palam a, C uvânt în 
apărarea ..., 2 ,1 ,  37, p. 499.
4 A dică ale celor ce sînt, ale făpturilor și naturii.



40 Sfântul G rigorie Palama

Λόγων αί εικόνες ένεισι τή καθ' ήμάς ψυχή, τούτων ούν έν 
έπιγνώσεί σπεύδομεν γενέσθου καί διαιρετικαΐς καί συλλο- 
γιστικαίς καίαναΛυτικαίς μεθόδοίς τών τής άγνοιας εαυτούς 
τύπων άπαλλάξαι καί ούτω καθ' όμοίωσι,ν -  ζώντές τε καί 
μετά θάνατον -  είναι τού Ποιήσαντος»· έπεί ούν προς ταϋτα 
ούχ ικανός είναι άντιπεΐν ένόμισα, σιωπήσας προς έκείνους 
τότε, παρά σοϋ νύν άξιώ, πάτερ, διδαχθήναι τούς ύπέρ τής 
άΛηθείας Λόγους, ώς έτοιμος γενοίμην -  κατά τον απόστο
λον -  «λόγον διδόναί περί τής έν ήμΐν έλπίδος».

1 ,1
Τ Ο Τ  ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΣΙΤΕΛΗΣ Η ΠΕΡΙ 

ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΒΗ

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

[1] Αδελφέ, «καλόν χάρπι βεβαιούσθαι τήν καρδίαν», 
άποστολικώς ειπεΐν λόγω δέ πώς αν ένδείξαιτό τις τό ύπέρ 
λόγον άγαθόν; Χρή τοίνυν καί κατά τούτο σε χάριτας όμο- 
λογεΐν Θεφ χάριν παρασχόντι τοίαύτην, ή τοϊς τά πάντα 
οϊομένοις είδέναι περιουσφι σοφίας ούδ' έπί νούν έρχεται. 
Καν μή τούτοίς άντιλέγειν έχης, καίτοί τής άληθείας μή * *

5 M etoda dieretică  presupunea în  filosofia antică aplicarea dierezei, anum e 
metoda de a divide ideile generale, m ergând dialectic spre cele particulare. 
E vorba de o descendență a dialecticii. Vezi Platon, Sof. 283a. Poate însem na 
și diviziunea genului în  specii. Vezi D iogene Laertios, Viața Filosofilor, 7 ,61 , 
8. La Aristotel, genul trebuie divizat în  diferențe. Vezi Anal. Post., H, 96b-97b.
6 M etodă care folosește silogism ul, care presupune o argum entație logică 
bazată pe prem ise logice care converg în tr-o  concluzie. A ristotel e m ult 
m ai com plex și îm parte silogism ul în dialectic și apodictic -  v. Topice lOOab.
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iar pe de alta chipurile rațiunilor din [mintea] aceea sînt în su
fletul nostru, ne sârguim, dar, a ajunge la cunoștința acestora, 
și a scăpa de întipăririle ignoranței prin metodele divizioniste5, 
silogistice6 și analitice7, și a fi astfel după asemănarea Făcăto
rului, trăind și după moarte8"; fiindcă am socotit, dar, că nu 
sînt în stare să contrazic aceste învățături, tăcând atunci în fața 
acelora, cer de la tine acum, părinte, să mă înveți cuvintele cele 
spre apărarea adevărului, așa încât să fiu gata, după cuvântul 
apostolesc, „a da răspuns despre nădejdea din noi"9.

1, 1
AL PREAFERICITULUI ARHIEPISCOP 
AL THESSALONICULUIGRIGORIE, 

CUVÂNT ÎN APĂRAREA CELOR 
CE SE LINIȘTESC ÎN CHIP SFÂNT,

PRIMUL DINTRE CELE DINTÂI 
ÎN CE PRIVINȚĂ ȘI PÂNĂ UNDE ESTE FOLOSITOARE 

ÎNDELETNICIREA CU ȘTUNTELE DISCURSIVE

RĂSPUNSUL ÎNTÂI

[1] Frate, „bine este să adeverești prin har inima ta "10, ca 
să spunem apostolește, căci prin cuvânt cum ar putea cine
va arăta binele cel mai presus de cuvânt? Trebuie, dar, să-i 
mulțumești lui Dumnezeu celui ce ți-a dat un astfel de har, 
care nici nu le-a venit în minte celor ce cred că din prisosință 
de înțelepciune le știu pe toate, și, deși nu-i poți contrazice 
măcar că știi că nu au nimerit adevărul, nu trebuie să te

7 M etoda care are la bază analiza, adică dem onstrația prin deducție, care 
pleacă spre cunoaștere întotdeauna de la prem ise adevărate sigure. Vezi 
A ristotel, Topice lOOab.
8 Până aici este u n  citat al oponenților, pe care nu l-am  găsit decât aici.
91 Petru 3 , 15. 10 Evrei 13, 9.
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καταστοχαζομένους είδώς, δυσχεραίνειν ού δε? σύ μένγάρ 
έργω πεπεισμένος, πάντη τε καί πάντως εις τό διηνεκές 
έστηριγμένος έση καί άπερίτρεπτος, μόνιμον έχων παρά 
σεαυτώ την τής αλήθειας ιδρυσιν οί δέ λογικαΐς άποδεί- 
ξεσιν έπερειδόμενοι περιτραπήσονται πάντως καν μη νΰν 
υπό σοϋ· καί γάρ «λόγφ παλαίει πας λόγος», δηλαδή καί 
άντιπαλαίεται, καί τον νικώντα λόγον διά τέλους εύρεΐν 
άμήχανον, ώς είναι τής οικείας ήττης άνέλπίδα- καί τούτ' 
έδειξαν Ελλήνων παΐδες καί οί κατ' έκείνους σοφοί, κρείτ- 
τονιτώ  δοκεΐν δείξειλόγου διηνεκώς άλλήλους άνατρέπον- 
τες καί ύπ' άλλήλων άνατρεπόμενοε

[2] Προς ούν τούς έκείνοις προσέχοντας διά βίου καί 
θηρωμένους γνώσιν έκ τής έξω παιδείας καί ταύτην έπί 
τοσούτον έγκωμιάζοντας ταϋτ' είπών, άποχρώντως τε καί 
πρεπόντως, έμοί γε δοκεΐν, έρεΐς, ώς 'ού μάλλον γνώσιν 
ή άγνωσίαν έκ τούτων ύμΐν αύτοΐς περιποιεΐσθε, ώ βέλτι
στοι'. Καθάπερ γάρ οί τής παρ' άνθρώπων έφιέμενοι δόξης 
καί πάνθ' ύπέρ αύτής πράττοντες άδοξίας μάλλον ή δόξης 
έπιτυγχάνουσιν, έπείπερ άλλοις άλλα άρέσκει, τον αύτόν 
τρόπον καί οί παρά τών έξω σοφών τήν γνώσιν θηρώμενοι 
μάλλον άγνωσίαν κατ' αυτούς έκείνους ή γνώσιν καρποϋν- 
ται· διαφέρουσι γάρ άλλήλων αί δόξαι καί διαφέρονται προς 
άλλήλας καί οί άντοτείμενοι πλείους τών όμολογούντων 
έκάστη. Τό δέ πιστεύετε είρηκέναι τίνά τούτων δυνηθήναι 
τούς έν τώ δημιουργική) νώ λόγους, μή καί λίαν πλημμελές 
ή· «τίς γάρ έγνω νοΰν Κυρίου;» φησίν ό άπόστολος· εί δέ μή 
τούτους, ουδέ τάς έν τή ψυχή τούτων εικόνας έκ τής έξω σο
φίας συνίδεΐν έστι. Ψευδογνωσία τοίνυν έστίν ή έκ ταύτης 
τής σοφίας τό κατ' εικόνα θείαν θηρωμένη γνώσίς. Ούκουν, 
ούκ έσται δι' αύτήν τή αύτοαληθεία έμφερής ή ταύτην έχου- 
σα ψυχή, άλλ' ουδέ ποδηγοΐτο αν προς τήν άλήθείαν έκ * *

” G rigorie Teologul, Poem e morale, 33, PG 37, 9 2 9 ,9 : «Λ όγφ  παλαίει πας  
λόγος, βίφ δέ τίς;», adică «Cu cuvântul se luptă tot cuvântul, dar cu viața
care [cuvânt se poate lupta]?»
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mâhnești. Că tu, dar, fiind încredințat prin faptă, peste tot 
și în orice împrejurare vei fi mereu întărit și neclintit [în cele 
ale credinței], având în sineți statornică temelia adevărului 
-d a r  cei ce se reazimă pe demonstrațiile logice negreșit vor 
fi răsturnați, chiar dacă nu acum de tine, căci „cu cuvânt se 
luptă orice cuvânt"11, adică este și luptat la rândul lui, și este 
cu neputință să găsești un cuvânt care să biruiască deplin, 
așa încât înfrângerea lui să nu mai poată fi de așteptat. Și 
pe acest lucru l-au arătat elinii și ai lor înțelepți, răsturnân- 
du-se mereu unul pe altul și răsturnați fiind unii de alții, 
chipurile printr-o argumentație mai bună.

[2] Prin urmare, celor care toată viața lor se iau după 
aceia, și vânează cunoașterea din instruirea cea din afară, 
și o laudă atât de mult, după ce le vei fi zis acestea -  în 
chip îndestulător și cuvenit, mi se pare mie -  le vei spune: 
„Dragilor, din acestea dobândiți mai degrabă necunoaștere 
decât cunoaștere", pentru că, așa cum cei ce doresc slava cea 
de la oameni și fac totul pentru ea mai degrabă ajung să capete 
mai degrabă neslăvire decât slavă (pentru că nu tuturor le plac 
aceleași lucruri), așijderea și cei care vânează cunoașterea de 
la înțelepții dinafară câștigă, precum aceia înșiși spun, mai 
degrabă necunoaștere decât cunoaștere. Căci opiniile12 se 
deosebesc între ele, și se împotrivesc una alteia, iar pentru 
fiecare dintre ele cei ce i se împotrivesc sînt mai mulți decât cei 
ce se învoiesc cu ea, iar a crede că vreuna dintre acestea poate 
afla rațiunile din mintea creatoare nu este, oare, lucru foarte 
greșit, pentru că „cine a cunoscut", spune apostolul, „mintea 
Domnului?"13. Iar de vreme ce nu poate afla [rațiunile] acestea, 
nu este cu putință nici a pricepe din înțelepciunea cea dinafară 
chipurile lor din suflet. Așadar, cunoaștere mincinoasă este 
cunoașterea care vânează din această înțelepciune însușirea 
de a fi după chipul dumnezeiesc. Prin urmare, ea nu va face 
asemenea cu Insuși-Adevărul sufletul ce o are, ba nici la

12 A ici folosește același cuvânt ca pentru  slavă δόξα.
13 R om ani 11, 34.
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ταύτης- καί ή καύχησις λοιπόν ματαία τών επ' αυτή τούτου 
γε ένεκα σεμνυνομένων. Ακουέτωσαν Παύλου σαρκικήν 
σοφίαν καλούντος τήν θύραθεν, δς καί «νούν σαρκός» λέ
γει τήν «φυσίούσαν γνώσιν». Ή τοίνυν τής σαρκός σοφία 
πώς τή ψυχή τό κατ' εικόνα παρέξεταρ «Βλέπετε», φησί, 
«τήν κλήσιν ήμ ώ ν ού πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ού πολλοί 
δυνατοί, ού πολλοί εύγενεις». Ώς ούν ή τής σαρκός εύγένειά 
τε καί δύναμίς τήν ψυχήν ούκ ένδυναμώσείεν Αν ούδ' έξευ- 
γενίσειεν, ούτως ούδ' ή τής σαρκός σοφία σοφήν άπεργάσε- 
ται τήν διάνοιαν. Καί όντως άρχή σοφίας γνώναι σοφίαν, 
ώστε διελέσθαι καί προελέσθαι τής χαμερπούς καίγηΐνης 
καί άνονήτου τήν μεγαλωφελή καί ούρανίαν καί πνευματι
κήν καί παρά Θεού καί προς Θεόν έρχομένην καί Θεώ τούς 
κτησαμένους συμμόρφους άποδεικνϋσαν.

[3] Ού μήν άλλ' έπεί, καθάπερ κάκεινοι λέγουσι, τών 
έν τή δημίουργικώ νφ λόγων αί εικόνες έν ήμιν είσι, τί τό 
ταύτας τήν άρχήν άχρειώσαν τάς εικόνας; Ούχ ή Αμαρτία 
καί ή τού πρακτέου είτε άγνοια είτε περιφρόνησις; Δια- 
τί μή άδιδάκτως ένορώμεν ταύτας, έν ήμϊν αύτοΐς ούσας 
έντετυπωμένας; Ούχ ότι τό παθητικόν μέρος τής ψυχής 
κακώς έπαναστάν αύτάς τε διέστρεψε καί τό διορατικόν 
αύτής συνέχεε καί μακράν έποίησε τής Αρχετύπου καλ
λονής; Ούκούν τούτου παντός μάλλον έπιμελητέον καί τής 
Αμαρτίας άφεκτέον καί τον νόμον τών έντολών διά πράξε- 
ως άναγνωστέον καί Αρετής πάσης άνθεκτέον καί δύ εύχής 
καί θεωρίας Αληθούς έπανιτέον προς Θεόν, τον βουλόμε- 
νον τό τε κατ' εικόνα σών καί τήν άληθογνωσίαν σχειν. 
Καθαρότητος γάρ Ανευ, καν μάθης τήν Από Αδάμ μέχρι 
συντέλειας φυσικήν φιλοσοφίαν, μωρός ούδέν ήττον, ότι μή 
καί μάλλον, έση ή σοφός· έκείνης δε ανευ, καθαρθείς καί

14 Este vorba de însu șirea  de a fi după chipul dum nezeiesc.
15II Corinteni 1 ,1 2 . 16 7 Coloseni 2 ,1 8 .
I71 Corinteni 8 ,1 .  18 J Corinteni 1, 26.
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adevăr nu-1 va călăuzi. Și zadarnică este, dar, lauda celor ce 
se mândresc cu ea pe temeiul acesteia3 * * * * * * * * * * 14. Să-l audă pe Pavel 
numind „înțelepciune trupească"15 înțelepciunea din afară și 
„minte a trupului"16 „cunoașterea care îngâmfă"17. Așadar, 
cum va putea înțelepciunea trupului să-i aducă sufletului 
însușirea de a fi după chipul [lui Dumnezeu]? „Priviți", zice, 
„la chemarea voastră, căci nu mulți sînt înțelepți după trup, 
nu mulți puternici, nu mulți de neam bun"18. Drept aceea, 
după cum a fi de neam bun după trup și puternic după 
trup nu dă putere și noblețe sufletului, nici înțelepciunea 
trupului nu face înțeleaptă gândirea. Cu adevărat, începutul 
înțelepciunii este a cunoaște înțelepciunea, încât a deosebi 
înțelepciunea atotfolositoare, și cerească, și duhovnicească, 
și de la Dumnezeu, și către Dumnezeu îndreptată, și care i-a 
arătat de un chip cu Dumnezeu pe cei ce au dobândit-o, de 
înțelepciunea târâtoare pe pământ, și pământească, și fără de 
folos, și a și-o alege pe cea dintâi.

[3] Ba mai mult, de vreme ce, precum și aceia spun,
chipurile rațiunilor din mintea creatoare sînt în noi, ce
anum e a netrebnicii aceste chipuri întru început? Nu
păcatul și ori necunoașterea a ceea ce trebuie făptuit, ori
disprețul față de aceasta? De ce nu le putem vedea în 
noi pe acestea fără a fi învățați, de vreme ce în noi sînt 
întipărite? Nu pentru că partea pătimitoare a sufletului,
răsculându-se în chip rău, le-a strâm bat, și a tulburat
partea lui străvăzătoare, și le-a dus departe de frumusețea
arhetipului? Prin urmare, de [partea] aceasta, mai mult
ca de orice, trebuie să se îngrijească cel ce vrea să aibă
teafără însușirea de a fi după chipul [lui Dumnezeu] și să
aibă cunoașterea adevărului, și trebuie să stea departe de
păcat, și prin făptuire să citească legea poruncilor, și să se
țină de toată virtutea, și să se întoarcă la Dumnezeu prin
rugăciune și vedere adevărată. Căci fără curăție, chiar
de ai învăța toată filosofia naturală de la Adam până la
sfârșitul [lumii], vei fi mai curând nebun decât înțelept,
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τών πονηρών ήθών καί δογμάτων άπαλλάξας την ψυχήν, 
τήν νοούσαν τον κόσμον τού Θεού σοφίαν κτήση καί «τώ 
μόνω σοφφ Θεώ» συνδιαιωνίσει,ς άγαλλόμενσς. Δογμάτων 
δε λέγω, ού τών περί μεγέθους ιανήσεως ουρανού καί τών 
κατ' ουρανόν σωμάτων καί όσα διά ταϋτα γίνεται, ουδέ γης 
καί τών περί γην καί τών έντεθησαυρίσμένων ταύτη μετάλ
λων καί λίθων διαυγών, ούδέ τών έκ τής διπλής άναθυμι- 
άσεως κατά τον άέρα συμβαινόντων. Προς γάρ επιστήμην 
τών τοωότων βλέποντες πάσαν άπαυθύνειν σπουδήν τε 
καί ζήτησεν αϊρεσίς έστιν έλληνική· οίγάρ Στωϊκοί πάντες 
τέλος τής θεω ράς τήν επιστήμην ορίζονται.

[4] Νυν δή τινες, ώς σύ φής, τού τοΐς χριστιανοΐς προκει- 
μένου τέλους, τών έπηγγελμένων ήμΐν έπί τού μέλλοντος 
αίώνος άρρήτων άγαθών, ώς ελάχιστου περιφρονήσαντες 
καί τήν επιστήμην εις γνώσιν μεταλαβόντες, τή τών κατά 
Χριστόν φιλοσοφούντων έπεισάγουσιν έκκλησίμ. Τούς 
γάρ ούκ είδότας τάς μαθηματικάς έπιστήμας άνάγνους 
άποφαίνονται καί άτελεϊς- εντεύθεν δ' άνάγκη πάντας τών 
μεν ελληνικών άπρίξ άντέχεσθαι μαθημάτων, τών δ' εύαγ- 
γελικών κατολιγωρεΐν διδαγμάτων (παρ' αυτών γάρ ούδέ- 
ποτε γένοιτ' άν τής τών κατ' αύτούς έπιστημών άγνοιας 
άπαλλαγή) καί τού λέγοντος «γίνεσθε τέλειοι» καί «ει τις έν 
Χριστφ τέλειος» καί «ήμείς δέ λαλοΰμεν έν τοΐς τελείοις» κα- 
ταμωκωμένους άναχωρεΐν, ώς άπειρου παντάπασιν έπίστή- 
μης τοιαύτης. Ού ταύτης ούν έγώ τής άγνοιας άπαλλαγήν 
ύποτιθέμενος, καθαρότητα σωτήριον έκάλεσα ταύτην (οίδα 
γάρ καί άνέγκλητον άγνοιαν καί γνώσιν έγκεκλημένην) · 
ούκουν ταύτης, άλλά τής περί Θεού καί τών θείων δογμάτων 

19 Vasile cel M are, La Psalmi, 14, PG 29, 256BC.
20H erillos Calcedonianul la D iogene Laertios, Viața filosofilor, 7,3 ,1 6 5 . Nu 
toți stoicii erau  de acord cu această d irecție. D eși d iscipol al filosofului 
stoic Z enon, nu  găsim  la acesta d in urm ă o astfel de idee, iar C icero îl 
critică pentru această poziție. Vezi De finibus, 4, 40.
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pe când fără aceea [înțelepciunea din afară], curățindu-ți 
și izbăvindu-ți sufletul de obiceiurile și dogmele viclene, 
vei dobândi înțelepciunea lui Dumnezeu, care a biruit 
lumea, și vei petrece în veci împreună cu Dumnezeu Cel 
singur înțelept, veselindu-te. Când spun „dogme" n-am în 
vedere învățăturile despre mărimea și mișcarea cerului și a 
corpurilor cerești și câte se petrec din pricina lor, nici pe cele 
despre pământ, și pe cele ce țin de pământ, și metalele care 
se află ca zăcăminte în el, și pietrele prețioase, și toate câte 
se întâmplă din pricina dublei mișcări a vaporilor în aer19, 
fiindcă alegerea elinilor este a-și îndrepta toată sârguința 
și toată cercetarea către știința acestora, că asta fac și toți 
stoicii, definind știința drept culme a contemplației20.

[4] Acum însă, precum spui tu, unii, disprețuind ca pe 
ceva de nimic scopul creștinilor, anume negrăitele bunătăți 
făgăduite nouă în veacul ce va să fie, și, prefăcând știința 
în cunoaștere, o furișează în Biserica celor ce filosofează 
după Hristos, iar pe cei ce nu cunosc științele matematice 
îi declară întinați și nedesăvârșiți. De aici reiese în  mod 
necesar că e nevoie ca toți să ne ținem strâns de științele 
elinești, și să nesocotim cu totul învățăturile evanghelice 
(fiindcă acestea nu ar putea aduce vreodată izbăvire de 
necunoașterea științelor lor21), și să ne depărtăm în derâdere 
de cel ce spune „fiți desăvârșiți"22, și „dacă cineva este 
desăvârșit în H ristos"23, și „noi grăim în cei desăvârșiți", 
ca de unul care este total neexperimentat în știința de acest 
soi. Eu, dar, nu socotind-o izbăvire de atare necunoaștere 
am numit-o pe aceasta „curăție mântuitoare" (căci cunosc 
și o ignoranță fără vină, dar și o cunoaștere vinovată); 
așadar, nu de aceasta scăpând, ci de ignoranța în privința 
lui D um nezeu și a du m nezeieștilor dogm e, câtă au

21 Adică ale acelor „unii" despre care se vorbește la începutul paragrafului.
221 Corinteni 14, 20
23 Coloseni 1, 28.
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άγνοιας άπαλλαγείς, όσην οί καθ' ήμάς άπηγόρευσαν θεο
λόγοι, καί παν ήθος κατά τάς αυτών βελτιώσας ύποθήκας, 
γενήση Θεού σοφίας άνάπλεως, είκών όντως καί ομοίωμα 
Θεού, διά μόνης τής των ευαγγελικών εντολών τηρήσεως 
τετελεσμένος. Ό  καί ό τής Εκκλησιαστικής ιεραρχίας ύπο- 
φήτης Διονύσιος κατ' αύτήν άπεφήνατο σαφώς· «ή γάρ προς 
τον Θεόν άφομοίωσίς τε καί ένωσις, ώς τα θεία», φησί, «διδά
σκει λόγια, ταΐς τών σεβασμιωτάτων εντολών άγαπήσεσι καί 
ίερουργίαις μόνως τελείται». Εί δ' ούκ άληθής ό λόγος ούτος, 
άλλ' έκ τής έξω παιδείας τό κατ' εικόνα τον άνθρωπον εύρεΐν 
καί ίδεΐν έστιν, ώς τούς χαρακτήρας έπίτό κρείττον μεταρρυθ- 
μίζούσης καί τό σκότος τής άγνοιας έξαιρούσης τής ψυχής, οί 
καθ' Έλληνας σοφοί θεοειδέστεροι άν είεν καί θεοπτικώτεροι 
τών προ νόμου πατέρων καί τών έν τώ νόμω προφητευσάν- 
των, ών οί πλείους έξ άγροικικού βίου προς ταύτην τήν άξίαν 
έκλήθησαν. Ιωάννης δέ, ή τών προφητών ύστάτη κορωνίς, 
ούκ έξ άπαλών ονύχων έπ' έρημίας διετέλει τόν βίον άνύων; 
Ού τοίνυν πρός αυτόν ώς προς άρχέτυπον άφορώσιν έκαστος 
όπως έχει δυνάμεως τών άποταττομένων τώ κόσμψ; Παντί 
που δήλον. Πού τοίνυν έν έρημία διδασκαλεία τής ματαίας 
ώς δ' αύτοί λέγουσι, σωτηρίαν φιλοσοφίας; Πού πολύπτυχοι 
βίβλοι καί οί ταύταις διά βίου προστετηκότες καί τούς άλλους 
πείθοντες; Πού δέ τών βιβλίων τούτων ύποθήκαι βίων τοιού- 
των έρημικών τε καί παρθενικών καί άγών άνάγραπτος, πρός 
μίμησιν έπαίρων τούς έντυγχάνοντας;

[5] Καί ϊνα τούτον άφώ τόν έν γεννητοϊς γυναικών 
ύψηλότερον, ώ πρός τοσούτον ύψος άναβεβηκότι τής, ώς 
αύτοί φασιν, όδηγούσης πρός Θεόν παιδείας ούδέν έμέλη- 
σε (καί γάρ ούδ' ίεραΐς ούτος έντετύχηκε βίβλοις)· ϊνα τοί
νυν τούτον άφώμεν, ό προ τών αιώνων ών καί μετ' αύτόν

24 D espre Ierarhia C erească 2, PG 3, 392 A.
25 M atei 11, 11. Lura 7 ,2 8 .
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interzis-o teologii noștri, și îmbunătățind tot obiceiul tău 
după învățăturile lor, plin te vei face de înțelepciunea lui 
Dumnezeu, cu adevărat chip și asemănare a lui Dumnezeu, 
desăvârșit numai prin ținerea poruncilor evanghelice, ceea ce 
a arătat limpede și Dionisie, tâlcuitorul ierarhiei bisericești, 
în cartea cu același nume, că zice: „Asemănarea și unirea cu 
Dumnezeu, se săvârșesc, precum ne învață dumnezeieștile 
Scripturi, numai prin iubirea și sfânta lucrare a preacinstitelor 
porunci"24. Iar de n-ar fi adevărat acest cuvânt, ci omul ar 
putea prin învățătura dinafară să afle și să vadă însușirea 
de a fi după chipul [lui Dumnezeu], ca una ce schimbă în 
bine caracterele și alungă întunericul ignoranței sufletului, 
atunci înțelepții elini ar fi mai după chipul lui Dumnezeu și 
mai văzători de Dumnezeu atât față de părinții de dinaintea 
Legii, cât și față de cei ce în Lege au prorocit, dintre care cei 
mai mulți au fost chemați la această vrednicie de la un trai 
țărănesc. Dar Ioan, cununa cea mai de pe urmă a prorocilor, 
nu din pruncie și-a petrecut în pustie viața? Nu spre acesta 
caută ca spre un arhetip, pe cât îi stă în putere, fiecare dintre 
cei ce se leapădă de lume? De bună seamă. Unde, dar, se află 
în pustie școli ale filosofiei zadarnice pe care ei o numesc 
„mântuitoare"? Unde [sînt acolo] cărțoaiele și cei care se țin 
de ele toată viața lor și îi conving și pe alții să facă așijderea? 
Unde în aceste cărți există îndemnuri la o astfel de viață 
pustnicească și feciorelnică și unde stă scris acolo despre 
nevoința care să-i stârnească spre imitare pe cei care le citesc?

[5] Și ca să-l las acum deoparte pe cel mai mare dintre cei 
născuți din femei25, care a urcat la o astfel de înălțime, dar nu 
s-a îngrijit deloc de instruirea cea călăuzitoare, precum zic 
ei, la Dumnezeu (acesta nici măcar cărțile sfinte nu le citea); 
ca să-l las deoparte, deci, pe acesta, Cel care este mai înainte 
de veci, și după el s-a arătat26, și a venit în lume tocmai

26 A dică s-a arătat în  timp.
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φανείς καί δ ώ  τούτο έλθών εις τον κόσμον, ϊνα μαρτυρήση 
τή αληθείς καί ανακαίνιση τό κατ' εικόνα καί πρός τό αρχέ
τυπον έπαναγάγη, πώς ού παρέσχε ταύτην τήν δια. τών έξω 
μεθόδων άνοδον; Πώς δ' ούκ είπεν, 'εί θέλεις τέλειος είναι, 
τής έξω παιδείας έπιλαβού, σπεύσον πρός τήν τών μαθη
μάτων ανάληψην, περιποησαι σεαυτφ τήν επιστήμην τών 
όντων', αλλά 'τά υπάρχοντα πώλησον, διάδος πτωχοϊς, τον 
σταυρόν άρον, άκολουθεΐν έμοί προθυμήθητι'; Πώς δ' ούκ 
έδίδαξεν καί σχηματισμούς καί ποσότητας καί τάς πολυ- 
πλανεϊς τών πλανητών άποστάσεις τε καί συνόδους, καί 
τών φυσικών προβλημάτων τάς άπορίας διέλυσεν, ώς άν 
άπό τής ήμετέρας ψυχής τό τής άγνοιας σκότος έξέληται; 
τί δέ καί μαθητάς άλιεΐς, αγραμμάτους, άγροίκους, άλλά 
μή σοφούς, συνεκάλει, καίταύθ' ϊνα καταισχύνη τούς έξω 
σοφούς, ώς ό Παύλος φησς Πώς ούν καταισχύνει τούς πρός 
αυτόν, ώς ούτοι λέγουσα, όδηγούντας; Διατί δε καί τήν σο
φίαν αυτών  έμώρανε; Τίνος δέ χάριν καί διά τής μωρίας 
τού κηρύγματος ευδόκησε σώσαι τούς πιστεύοντας; Ούκ 
επειδή διά τής σοφίας ό κόσμος ούκ έγνω τον Θεόν; τί δέ καί 
μαθόντες ους φής; Λόγου Θεού σωματικώς ένδημήσαντος, 
ός έγενήθη ήμϊν σοφία άπό Θεού, καί τού φωτός άνασχόν- 
τος, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, 
ήμέρας τε δίαυγασάσης καί φωσφόρου άνατείλαντος έν 
ταΐς καρδίαις ήμών τών πιστών, κατά τό τών αποστόλων 
κορυφαΐον, αύτοί τε δέονται θρυαλλίδος έπκτκευαστής, τής 
άπό τών έξω φιλοσόφων γνώσεως, πρός θεογνωσίαν όδη- 
γούσης, καί τούς άλλους παραινούσα, άφεμένοις τού καθ' 
ήσυχίαν διά τής τών λογισμών επιστασίας καθαίρειν εαυ
τούς καί δι' άδίαλείπτου προσευχής προσανέχειν τφ Θεφ, 
καταγηράν μάτην, λύχνω τυφομένμ» παρακαθημένους.

[6] Άρ' ούδ' εκείνο ποτ' έπήλθεν επί νούν αύτοϊς, ώς έφέ- 
σεί τε καί μεταλήψει τού φυτού τής γνώσεως έκπεπτώκαμεν 

271 (ΣοτΜεηί 1, 27. 2ίΙοαη 1, 9.
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ca să dea mărturie pentru adevăr, și să înnoiască însușirea 
noastră de a fi după chipul lui Dumnezeu, și să-l întoarcă 
la arhetip, cum de nu ne-a dat nouă calea aceasta de suiș 
prin metodele dinafară? Cum de n-a spus: „Dacă vrei să fii 
desăvârșit însușește-ți instruirea dinafară, grăbește-te spre 
primirea disciplinelor de studiu, agonisește-ți știința celor 
ce sînt, ci a spus: „Vinde-ți tot ce ai, împarte-le săracilor, 
ia-ți crucea și urmează-mă cu râvnă"? Cum de n-a învățat 
despre analogii, și configurații, și cantități, și disjuncțiile, 
și conjuncțiile cele departe-rătăcitoare ale planetelor, și nu 
a dezlegat aporiile problemelor științelor naturale ca să 
se risipească din sufletele noastre întunericul ignoranței? 
Oare de ce a chemat ucenici pescari, necărturari, țărani, nu 
înțelepți, și asta ca să-i rușineze pe înțelepții cei din afară, 
după cum zice Pavel27? Cum de îi rușinează, dar, pe cei ce, 
așa cum spun aceștia, călăuzesc la El? Pentru ce a nebunit 
înțelepciunea acestora? De ce a binevoit să îi mântuiască 
pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii? Nu pentru că 
lumea nu l-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu? 
Ce vor face cei ce au învățat științele despre care zici tu? 
Cum se face că, deși a venit în lume cu trup Dumnezeu 
Cuvântul, Care s-a făcut nouă înțelepciune din Dumnezeu, 
și a răsărit Lumina ce luminează pe tot omul care vine în 
lume28, a venit ziua și a răsărit luceafărul în inimile noastre, 
ale credincioșilor, potrivit apostolului mai întâi pe scaun 
șezător, învățații de care vorbești tu înșiși au nevoie de o 
feștilă încropită -  și anume de cunoașterea cea de la filosofii 
dinafară, călăuzitoare la cunoașterea de Dumnezeu - ,  și mai 
îndeamnă și pe ceilalți ca, lăsând curățirea lor prin lucrarea 
pazei gândurilor întru isihie și alipirea de Dumnezeu prin 
rugăciunea necontenită, să îmbătrânească zadarnic stând la 
lumina chioară a opaițului.

[6] Oare nu le-a venit în minte acestora nici faptul că am 
căzut din acel loc dumnezeiesc al desfătării prin dorirea
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εκείνου τού θείου χωρίου τής τρυφής; Έργάζεσθαι γάρ αυτό 
καί φυλάττειν κατά τήν εντολήν ούκ έθελήσαντες, εϊξαμεν 
τφ πονηρφ συμβούλω τήν είσοδον κλέψαντι καί τφ κάλλει 
θέλξαντι τής γώσεως τοΰ καλού καί τού πονηρού. Τάχα δή καί 
νύν ούτος τοϊς μή βουλομένοις έργάζεσθαι καί φυλάττειν τήν 
έαυτών καρδίαν, κατά τήν τών πατέρων ύφήγησιν, ουρανίων 
σφαιρών τε καί τών κατ' αύτάς ακριβή γνώσιν επαγγέλλεται, 
πολυκινήτων τε καί αντίρροπων, γνώσιν ούσαν καλού καί πο
νηρού, τφ μή έν τή έαυτής φύσει κεκτήσθαι τό καλόν, άλλ' 
έν τή τών χρωμένων προαιρέσερ συμμεταβάλλουσαν ταύτη 
προς έκάτερον πρό δέ τούτων μικρού, καί διά ταύτ' ίσως, 
εμπειρίας τε καί χάρσας πολυγλώσσων διαλέκτων, δύναμη/ 
ρητορείας, είδηση/ ιστορίας, μυστηρίων φύσεως εύρεσιν, πο- 
λυειδεΐς μεθόδους λογικής πραγματείας, πολυμερείς σκέψεις 
λογιστικής επιστήμης, σχηματισμόν άύλων πολυσχήμονας 
άναμετρήσεις, ά πάντα καλά τε καί πονηρά φαίην αν έγωγε, 
μή μόνον προς τό δοκούν τοΐς χρωμένοις μεταγινόμενα καί 
συμμεταμορφούμενα ραδίως τφ σκοπώ τών έχόντων, άλλ' ότι 
καί καλόν μεν ή πρός ταύτα σχολή, γυμνάζουσα προς όξυ- 
ωπίαν τον τής ψυχής οφθαλμόν παραμένειν δ' άχρι γήρως 
ταύτη προσανέχοντα πονηρόν, πρός αγαθού δ' αν εΐη μετρίως 
έκγυμνασάμενον πρός τά μακρφ κρείττω καί μονίμώτερα με- 
τασκεύασασθαι τον αγώνα, πολλήν αύτφ καί τής τών λόγων 
περιφρονήσεως φερούσης τήν έκ Θεού άμοιβήν. Διό φησιν ό 
θεολόγος ό δεύτερος περί Αθανασίου τού πάνυ τούτ' έκ τών 
έξω κερδήσαι λόγων, τό συνιδεΐν ών ύπεριδεΐν έδοκίμασεν 
αυτός τε τούτων, ώς αύτός αύθις λέγει, τούτ' άπήλαυσε μό
νον, τό παριδείν καί έσχηκέναι ών Χριστόν προετίμησεν.

[7] Αλλ' ό πονηρός, πονηρώς ύποσπάν ή μάς τών κρε στά
νών άεί γλίχόμενος, ϊυγγας έντίκτει ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς

29 G rigorie Teologul. PG 35, 1088Β. 
30L iteral „de cele superioare".
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și îm părtășirea de pomul cunoașterii? Că nu am vrut să 
îl lucrăm și să îl păzim pe acesta după poruncă, ci ne-am 
lăsat înșelați de vicleanul sfetnic care s-a furișat în suflet și 
ne-a momit cu frumusețea cunoașterii binelui și a răului. 
Pesemne că și acum tot acesta este cel care le făgăduiește 
celor ce nu vor să-și lucreze și să-și păzească inima, după 
îndemnul Părinților, cunoașterea cu de-amănuntul a sferelor 
cerești și a celor ce țin de ele, mult-mișcătoare și cumpănite, 
care este cunoaștere a binelui și a răului și pentru că nu 
a dobândit binele în firea sa, ci în libera alegere a voinței 
celor ce o folosesc, schimbându-se într-o parte sau în alta 
împreună cu aceasta, iar puțin înainte de acestea, și poate 
din pricina acestora, [le făgăduiește] experiențe și daruri 
ale dialectelor poliglosice, puterea retoricii, știința istoriei, 
descoperirea tainelor firii, tot felul de metode ale sistemului 
logicii, raționamente variate ale științei calculului, măsurări 
multiforme ale formelor nemateriale, care sînt toate bune 
și rele, aș zice eu unul, nu numai întrucât se schimbă după 
părerea celor ce le folosesc și se prefac cu înlesnire după 
scopul celor care le au, ci și pentru că, pe de o parte, bun 
lucru este îndeletnicirea cu acestea, care exersează agerimea 
ochiului sufletesc, dar pe de alta este rău să te afierosești 
acestora până la bătrânețe. Bine ar fi ca, după ce și-o va fi 
exersat cu măsură, să-și strămute nevoința spre cele mult 
mai bune și mai dăinuitoare, multă răsplată aducându-i de 
la Dumnezeu disprețuirea științelor discursive. Drept aceea, 
al doilea teolog29 zice despre Athanasie cel vestit că ceea 
ce a câștigat din științele dinafară este că a priceput cele 
pe care a socotit de cuviință să le treacă cu vederea: din 
acestea, precum însuși spune, de un singur lucru s-a folosit, 
și anume că a trecut cu vederea și a le avea pe cele în fața 
cărora L-a preferat pe Hristos.

[7] însă cel viclean, viclenește dorind pururea cu ardoare 
să ne rupă pe noi de cele mai înalte30, naște în sufletele
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καί δεσμοΐς άγαπωμένοις τοΐς άνονήτοις σχεδόν άδιαλύτως 
συνδεΐ, τό πολύ τε καί μακρόν υποτίθεται μήκος καί πλήθος 
τούτων τών γνώσεων, ώσπερ έτέροις πλούτον ή δόξαν άδο- 
ξον καί σαρκικός ήδονάς, ώς άν, τή τούτων ζητήσει διά βίου 
παντός άπασχολήσαντες εαυτούς, άπρίξ έπιλαβέσθαι τής 
καθαιρούσης την ψυχήν παιδείας ούκ έξισχύσωμεν, ής αρχή 
μεν ό φόβος τού Θεού, παρ' ου δέησις εν κατανύξει συνεχής 
προς τον Θεόν γεννάται καί ή τών ευαγγελικών θεσπισμά
των φυλακή, διά τούτων δε καταλλαγής γεγονυίας προς 
θεόν, ό φόβος εις άγάπην μεταβάλλει καί τό τής ευχής οδυ
νηρόν εις τερπνόν μετενεχθέν τού φωτισμού τό άνθος ανα
τέλλει· τούτου δ' οιον όσμή διαδιδόμενη προς τον φέροντα ή 
τών τού Θεού γνώσις μυστηρίων. Αύτη παιδεία καίγνώσις 
αληθής, ής ούδέ την άρχήν, τον τού Θεού φόβον δηλαδή, δύ- 
ναται χωρήσαί τις ένεσχη μένος τή τής ματαίας αγάπη φιλο
σοφίας καί ταις στροφαΐς αύτής καί θεωρίαις ένειλούμενός 
τε καί συστρεφόμενος. Πώς γάρ άν εις ψυχήν δλως είσέλθοι, 
πώς δ' είσελθών παραμεΐναι δυνηθείη, προκατειλημμένην 
καί ένηδυνομένην καί οΐον στενόχωρουμένην παντοδαποΐς 
καί πολυτρόποίς διαλογισμούς, εί μή πάσι χαίρειν είπούσα 
τής κατά Θεόν όλη γένοιτο σχολής, ϊνα καί τής άγάπης όλη 
τούτου γένηταί κατά τήν εντολήν; Διά τούτο γάρ τής θείας 
σοφίας καί θεωρίας αρχή έστι τούτου ό φόβος, έπεί μεθ' ετέ
ρων παραμένειν ούκ έχω, πάντων άπαλλάξας τήν ψυχήν καί 
τή προσευχή καταλεάνας, έπιτήδειον οιον πυξίον ποιεί προς 
καταγραφήν τών χαρισμάτων τού πνεύματος.

[8] Ταύτ' άρα καί ό μέγας Βασίλειος, προθείς τό τού Φαραώ 
προς τον Ισραήλ ότι «σχολάζετε, σχολασταί έστε, λέγετε Κυ- 
ρίω τω Θεφ ήμών προσευξώμεθα, επιφέρει- «αύτη μεν ούν ή

31 P arim iile  1, 7.
32 Avem aici ο analogie cu tăblițele de scris confecționate din lem n învelit
cu ceară. 31 32 33 34 Cf. Ieșirea  5 ,1 7 .
34 Term enul σχολή -  odihnă, zăbavă, răgaz -  este opus celui de ασχολία, 
ce desem nează activitatea orientată pragm atic. într-un mod contraintuitiv
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noastre fascinații și cu legături dragi ne leagă de cele 
fără folos aproape fără putința dezlegării și ne îmbie cu 
mulțimea și mărimea acestor cunoștințe precum pe alții îi 
îmbie cu bogăția ori cu slava cea fără slavă și cu plăcerile 
trupești, doar-doar, pe viață fiind prinși până peste cap 
cu cercetarea acestor [științe], nu vom mai fi în  stare să 
ne ținem strâns de instruirea care ne curățește sufletul, al 
cărei început este frica lui Dumnezeu31, din care se naște 
rugăciunea neîncetată către Dumnezeu întru străpungerea 
[inimii] și paza rânduieli evanghelice, prin care făcându- 
se împăcarea cu Dumnezeu, frica în iubire se preface, iar 
durerea rugăciunii prefăcându-se în desfătare, răsare 
floarea luminării, și cunoașterea tainelor lui Dumnezeu 
este ca o mireasmă a acestei [flori] revărsată către cel ce 
o poartă. Aceasta este instruirea și cunoașterea adevărată, 
căreia cel care este robit iubirii de filosofia zadarnică și este 
încurcat și învârtit de alambicările și teoriile acesteia, nici 
măcar începutul, adică frica de Dumnezeu, nu poate să i-1 
încapă -  căci cum ar putea intra aceasta, iar intrând cum ar 
putea rămâne, într-un suflet care e deja stăpânit, îndulcit 
și oarecum strâmtorat de gânduri multe și felurite, dacă 
sufletul, neluându-și rămas bun de la toate, nu se face tot 
al zăbavei după Dumnezeu, ca să se facă tot și al iubirii 
Lui, după poruncă. Frica de Dumnezeu este începutul 
înțelepciunii și vederii dumnezeiești întrucât, neputând 
să petreacă [în suflet] alături de alte lucruri, îl șterge de 
toate și, încălzindu-1 prin rugăciune, îl face ca pe o tăbliță32 
îndemânoasă spre înscrierea harismelor Duhului.

[8] Pe acestea și marele Vasilie, după ce a pus înainte 
zicerea lui Faraon către Israil: „Zăboviți, zăbovitori sînteți, 
ziceți: Dom nului Dum nezeului nostru să ne rugăm "33, 
spune: „Aceasta este zăbava34 cea bună și folositoare celui
pentru cititorul rom ân, elinii vedeau în  σχολή prilejul pentru îndeletniciri
intelectuale, de unde vine și înțelesul de „școală" al cuvântului respectiv.
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αγαθή σχολή καί ώφέλιμος τώ σχολάζοντυ πονηρά δέ σχολή 
ή των Αθηναίων, οι εις οΰδέν άλλο εύκαίρουν ή λέγειν τι. καί 
άκούειν καινότερον, ήν καί νύν τινες μιμούνται τή τού βίου 
σχολή, φίλην ούσαν πονηροίς πνεύμασιν». Ώς αν δέ μή τις 
ειπη προς τάς ρητορικάς μόνας λογολεσχίας άποτείνόμενον 
ταύτα λέγειν τον μέγαν, εκείνο προσθήσομεν, ό φησιν αύθις 
αύτός, διευκρινών τό σολομώντειον εκείνο παράγγελμα, 
«γνώναι σοφίαν καί παιδείαν καί νοήσαι λόγους φρονήσεως»· 
«ήδη γάρ τινες», φησί, «γεωμετρία σχολάζοντες ήν έξεύρον 
Αιγύπτιοι ή άστρολογία τη παρά των Χαλδαίων τετιμημένη 
ή άλως περί σχήματα καί σκιάς καί μετεωρολογίαν έχοντες, 
τής των θείων λογίων παιδεύσεως ύπερείδον· επειδή ούν πολ
λοί τή περί ταύτα σπουδή κατεγήρασαν έν τή τών ματαίων 
έρεύνη, διά τούτο άναγκαία ή τής παιδείας έπίγνωσις πρός 
τε τήν αϊρεσιν τής ώφελίμου παιδείας καί πρός άποταγήν τής 
άνοήτου καί βλαβεράς». Όράς πώς ματαίαν, βλαβερόν, άνό- 
νητον, τήν έξω παιδείαν καί αύτήν τήν τών μαθημάτων καί 
τήν έξ αυτών προσαγορεύει γνώσιν, ήν τινες, ώς σύ φής, τέ
λος θεωρίας καί σωτήριον άποφαίνωνται; ’Εκείνος δέ καί τήν 
οίκείαν άπολοφύρεται ζωήν, πρός τον Σεβαστείας Ευστάθιον 
γράφων, όσην τή περί τά μαθήματα ταύτα μελέτη τον νούν 
προσέχων διήνυσεν· «έγώ» γάρ, φησί, «πολύν χρόνον προσ- 
αναλώσας τή ματαιότητι καί πάσαν σχεδόν τήν έμαυτού νεό
τητα έναφανίσας τή ματαιοπονία, ήν είχον προσδιατρίβων τή 
άναλήφειτών μαθημάτων τής παρά τού Θεού μωρανθείσης 
σοφίας, επειδή ποτέ, ώσπερ έξ ύπνου βαθέος διαναστάς, κα- 
τεΐδον τό άχρηστον τής σοφίας τών αρχόντων τού αίώνος τών 
καταργουμένων, πολλά τήν ελεεινήν μου ζωήν άποκλαύσας, 35 36 37 38 39

35 Vezi Faptele apostolilor  17, 21.
36 La Psalm i, 45, PG 29, 429A .
37 Pilde 1 ,2 -3 .
38 O m ilia 12, La P ilde, PG 31, 397BC.
39 Vasilie cel M are. 401 Corinteni 1, 22.
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ce  zăbovește. Vicleană este zăbava atenienilor (care cu nimic 
altceva nu-și treceau vremea decât cu a face, ori a spune, ori 
a auzi ceva nou35), pe care și acum unii o urmează în răgazul 
vieții lor, prietenă fiind cu duhurile rele"36. Ca nu cumva să 
zică cineva că Marele [Vasilie] are în vedere doar vorbăriile 
ritoricești, vom adăuga altceva ceea ce tot el, lămurind 
porunca lui Solom on: „Spre cunoașterea înțelepciunii 
și învățăturii și spre înțelegerea cuvintelor priceperii"37, 
spune: „Pentru că unii, zăbovind cu geometria, pe care 
au născocit-o egiptenii, sau cu astrologia, cea prețuită de 
haldei, sau ținându-se cu totul de chipuri, și cu umbre, și 
cu cunoașterea celor cerești, au trecut cu vederea instruirea 
cea din dumnezeieștile Scripturi. Deci, fiindcă mulți, din 
râvnă pentru acestea, au îm bătrânit în cercetarea celor 
zadarnice, este de trebuință neapărată să-ți dai seama de 
felul instruirii [cu care ai de-a face], spre alegerea instruirii 
folositoare și spre lepădarea celei fără folos și dăunătoare."38 
Vezi că numește „zadarnică", „dăunătoare", „fără folos" 
instruirea cea dinafară, și însăși cunoașterea disciplinelor 
de studiu, și pe cea venită din ele, pe care unii, precum 
zici tu, o declară culme a vederii și mântuitoare? Pe când 
acela39, scriind către Eustatie al Sevastiei, jelește însăși 
viața sa, câtă și-a petrecut-o ațintindu-și mintea la studiul 
disciplinelor acestora, că scrie: „Eu, cheltuind mult timp 
cu zădărnicia și pierzându-m i cu osteneala zadarnică 
mai toată tinerețea, pe care mi-am mâncat-o cu însușirea 
disciplinelor înțelepciunii celei nebunite de Dumnezeu40, 
într-un târziu, trezindu-mă ca dintr-un somn adânc, am 
priceput netrebnicia în țelepciunii stăpânitorilor celor 
desființați ai acestui veac41, și, după ce am plâns viața mea 
vrednică de milă, m-am rugat să mi se dea o călăuzire"42.
411 C orinten i 2, 6. P otriv it lui T heodorit, „stăp ânitorii acestui v eac" sînt 
sofiștii, și poeții, și filosofii, și ritorii, care au slavă în  v iața de acum  din 
pricina iscusinței lor în  arta vorbirii. Vezi PG 82, 241.
42 Epistola  223, PG 32, 824A B.
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εύχόμην δοθήναί μοί τινα χειραγωγίαν». Ήκουσας τίνα της 
παιδείας καί τής -γνώσεως, ήν νυν έξαίρειν μάτην σπεύδουσί 
τίνες, τά προσρήματα; Ματαιότης, ματαιοπονία κατανομά- 
ζεταρ σοφία μωρανείσα, σοφία καταργουμένη, σοφία τού 
αίώνος τούτου καί των αρχόντων αυτού, σοφία τής κατά Θεόν 
ζωής τε καί πολιτείας άφανιστική. Διό καί ό τής αληθινής σο
φίας εραστής πολύν μετάμελον έσχεν ένδιατρίψας αύτή καί 
μηδεμίαν χειραγωγίαν προς τήν αληθινήν σοφίαν εύρόμενος.

[9] Νύν δ' είσίν, άπηρυθριασμένως ούκ οίδ'δπως, οι λέ- 
γουσιν, ώς αυτός λέγεις, μηδέν έμπόδιον είναι προς τελει
ότητα βίου τό διά βίου τήν έλληνικήν παιδείαν έκμελετάν, 
μηδέ τών τού Κυρίου λόγων άκούοντες άντικρυς προς 
αύτούς λεγομένων, «ύποκριταί, τά μέν σημεία τού ούρανού 
οϊδατε διακρίνειν, τον δέ καιρόν τής βασιλείας πώς ού δια
κρίνετε;». Τού γάρ καιρού τής αιωνίου βασιλείας έπιστάν- 
τος καί τού διδόντος αύτήν Θεού έπιδεδημηκότος, πώς, είγε 
αληθώς έφίενται τής τού νού άνακαινίσεως, ού δι' εύχής 
αύτώ προσέρχονται τό τής ελευθερίας άρχαϊον αξίωμα 
ληψόμενοί, αλλά προς τούς μηδέ εαυτούς έλευθερώσαι 
δυνηθέντας τρέχουσι, καί ταύτα τού άδελφοθέου τρανώς 
περιαγγέλλοντος, «ε’ί τις λείπεται σοφίας, αίτείτω παρά τού 
διδόντος Θεού καί λήψεται»; Πώς δέ καί ή παρά τής έξω 
σοφίας γνώσις κακία πάσαν ώς έξ άγνοιας τικτομένην εξο
ρίζει τής ψυχής, μηδ' αύτής τής άπό τής εύαγγελικής διδα
σκαλίας γνώσεως μόνης ποιήσαι τούτο δυναμένης; Ού γάρ 
οί άκροαταί τού νόμου σωθήσονται, φησίν ό Παύλος, άλλ' 
οί ποιηταί αύτού, τον δέ γνόντα τό θέλημα τού Θεού καί μή 
ποεήσαντα δαρρήσεσθαί φησιν ό Κύριος πολλά καί τού μή 
είδότος πλέον. Όράς ώς ούδένα όνίνησιν ή γνώσις μόνη;

43De la ά π ερυθριά ω , a nu roși.
44 Versiunea oficială „le ju d ecați" este  greșită.
45 M atei 1β, 3.
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Ai auzit care sînt epitetele instruirii și cunoașterii pe care 
acum unii sârguiesc în van s-o ridice în slăvi? „Zădărnicie", 
„osteneală zadarnică" se numește, „înțelepciune nebunită", 
„ în țelep ciu n e d esfiin ța tă", „în țelepciune a veaculu i 
acestuia și a stăpânitorilor lui", „înțelepciune nimicitoare 
a vieții și petrecerii după D um nezeu". Drept aceea, și 
iubitorul înțelepciunii celei adevărate mult s-a căit că s-a 
îndeletnicit cu aceasta și [n-a aflat de la ea] nicio o călăuzire 
la înțelepciunea adevărată.

[9] Sînt însă unii care, precum spui tu, pretind -  nici nu 
pot să zic cu câtă nerușinare43- ,  că faptul de a studia pe viață 
instruirea elinească nu este o piedică pentru desăvârșirea 
vieții, fără să audă măcar ceea ce Domnul spune de-a dreptul 
către ei: „Fățarnicilor, semnele cerului știți să le deosebiți44, 
însă vremea împărăției cum de nu o deosebiți?"45 Pentru 
că, stând de față vremea împărăției veșnice și fiind venit46 
Dumnezeu, Care dă această împărăție, cum de nu vin la El 
prin rugăciune, dacă poftesc cu adevărat înnoirea minții, 
ca să primească vrednicia cea dintru început a libertății, ci 
dau fuga la cei ce nici măcar pe sineși nu se pot slobozi, deși 
fratele lui Dumnezeu poruncește limpede: „Dacă cineva este 
lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cela ce dă 
înțelepciune, și o va primi"47. Și cum poate cunoașterea din 
înțelepciunea cea din afară să alunge din suflet toată răutatea, 
ca pe ceva care se naște din ignoranță, de vreme ce acest lucru 
nu-1 poate face de una singură nici măcar cunoașterea din 
învățătura evanghelică? Căci nu se mântuiesc cei ce ascultă 
Legea, zice Pavel, ci cei care o fac48, iar cel ce cunoaște voia 
lui Dumnezeu și nu o face va fi bătut, zice Domnul, și mai 
rău decât cel care n-o știa49. Vezi că de nici un folos nu este
46 A ici E7u&£&r||ir|K6TOc; de la £7ii&r|pEa>, „a veni acasă", „a veni să locu
iești acasă", este  folosit de Părinți pentru  venirea Logosului în  lum e, ca 
să locuiască veșnic în  lum e.
47 lacov  1 ,5 . 48 Rom ani 2 ,1 3 . 49 Luca  12, 47 și urm .
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Καί. τί Λέγω τήν περί τά πρακτέα ή την τού ορατού κόσμου 
ή την τού αοράτου; Ούδ' αύτή ή γνώσις τού κτίσαντος αύτά 
Θεού δυνήσεταί τινα όνϊναι μόνη. «Τίγάρ όφελος δογμά
των, θεοφιλούς άπόντος βίου», ον ήλθε φυτεύσαι επί γης ό 
Κύριος, ό χρυσούς θεολόγος Ιωάννης φησί. Μάλλον δε ού 
μόνον ούκ έστι ταύτης όφελος, άλλα καί μεγίστη βλάβη, ήν 
καί ούτοι πεπόνθασς παρ' ών ήκουσας ους άνήγγελάς μοι 
λόγους. Τί γάρ, ό μη καθ' υπεροχήν έλθών λόγου, ϊνα μη 
κενωθή τό μυστήριον τού σταυρού, ό μή «έν πειθοΐς λαλών 
άνθρωπίνης σοφίας λόγοις», ό μηδέν είδώς εί μή Κύριον Ίη- 
σούν, καί τούτον έσταυρωμένον, -  τί ούν ούτος γράφει προς 
τούς Κορίνθίους; «Ή γνώσις φυσιοΐ». Είδες τόν κολοφώνα 
τής κακίας, τό ιδιαίτατον τού διαβόλου κρίμα, τόν τύφον έκ 
τής γνώσεως τικτόμενον; Πώς ούν πάν πάθος έξ άγνοιας 
φύεται; Πώς δ' ή γνώσις καθαίρει τήν ψυχήν; «Ή γνώσις 
ούν φυσιοΐ», φησίν, «ή δε άγάπη οίκοδομεΐ». Είδες ό τι έστι 
χωρίς άγάπης γνώσις, μηδαμώς καθαίρουσα τήν ψυχήν, 
άγάπης τής κορυφής καί τής ρίζης καί μεσότητος πάσης 
άρετής; Πώς ούν ή μηδέν άγαθόν οικοδομούσα γνώσις -  τής 
γάρ άγάπης τούτο -  πώς ούν ή γνώσις αύτη τό κατ' εικόνα 
παρέξεται τού άγαθού; Καίτοι τό είδος τούτο τής γνώσεως, 
τό κατά τόν τού άποστόλου λόγον φυσιούν, ού τής φύσεως, 
άλλα τής πίστεώς έστιν· εί δέ αύτη φυσιοΐ, πόσω μάλλον 
εκείνη, περί ής ήμΐν ό λόγος; φυσική γάρ έστιν αύτη καί τού 
παλαιού άνθρώπου. Τή γάρ φυσική ταύτη ή έξω παιδεία 
βοηθεΐ, πνευματική δ' ούποτε γένοιτ' άν, εί μή μετά τής 
πίστεως καί τή τού Θεού συγγένοιτο άγάπη, μάλλον δέ εί 
μή προς τής άγάπης καί τής έξ αύτής έγγίνομένης χάριτος

50 Conf. Omilii la loan , 4 ,4 ,  PG 59, 50. Vezi si ediția  noastră a acestui text, 
Ioan G ură de Aur, O pere, XIII, O m ilii la loan, 4, 4  p. 104. Palam a parafra
zează acest text.
511 C orinteni 2, 2. 521 Corinteni 1 ,1 7 . 53 541 Corinteni 2 , 4.
541 Corinteni 2, 2. 551 Corinteni 8 ,1 .  56Ibidem .
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cunoașterea singură? Și ce zic eu de cunoașterea celor ce 
sînt de făcut, sau de a lumii văzute, sau de a celei nevăzute? 
Că nici cunoașterea însăși a lui Dumnezeu, Celui ce le-a zidit 
pe ele, nu poate singură să folosească la ceva. „Căci ce folos 
aduc dogmele, dacă lipsește viața iubitoare de Dumnezeu"50, 
pe care a venit să o sădească pe pământ Domnul, zice Ioan, 
teologul cel de aur. Mai mult: nu numai că n-aduc nici un 
folos, ci aduc chiar daună foarte mare, pe care au și pățit-o 
aceștia de la care ai auzit cuvintele ce ni le-ai spus nouă. Că 
ce scrie, dar, către corinteni cel a venit nu întru covârșirea 
cuvântului51, ca să nu se arate deșartă taina Crucii52, cel ce 
nu vorbește în cuvintele înduplecătoare ale înțelepciunii 
omenești53, cel ce nu a știut altceva decât pe Iisus Hristos, 
și pe Acela răstignit"54: „Cunoașterea îngâm fă"55. Văzut-ai 
culmea răutății, fărădelegea cea mai proprie diavolului -  
înfumurarea care se naște din cunoaștere? Cum, dar, [ziceți 
că] orice patimă odrăslește din ignoranță și cunoașterea 
poate curăți sufletul? „Cunoașterea", dar, „înfumurează", 
zice [apostolul], „pe când dragostea zidește"56. Ai văzut ce 
este cunoașterea fără dragoste57, că nicidecum nu curățește 
sufletul, ci mai vârtos îl „curăță", dragostea fiind și vârful, 
și rădăcina, și m ijlocul tuturor v irtu ților? Cum, dar, 
cunoașterea, ce nu zidește nimic bun -  că dragostei îi este dat 
aceasta -  cum, dar, această cunoaștere va aduce însușirea de a 
fi după chipul Celui bun? Totuși, acest fel de cunoaștere, care, 
după apostol, înfumurează, nu e al firii, ci al credinței. Dacă 
aceasta înfumurează, cu cât mai mult cea despre care vorbim 
aici? Pentru că aceasta este firească și este a omului celui 
vechi, că pe aceasta firească o ajută instruirea cea dinafară, 
și duhovnicească nu se poate face niciodată dacă nu este 
îmbinată, pe lângă credință, și cu dragostea de Dumnezeu

57 Vezi G rigorie al N yssei, care scrie despre cunoașterea adevărată a lui 
D um nezeu cel adevărat că se face iubire: ,,'H 6e yvcom c; ayarcr] ylvetcu". 
Vezi D espre su flet și înviere, PG 46, 96D.
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άναγεννηθείη καί άλλη παρά τήν προτέραν γένοιτο, και
νή τε καί θεοειδής, αγνή, ειρηνική, έπιεικής, ευπειθής, με
στή τε λόγων τούς ακούοντας οίκοδομούντων καί καρπών 
αγαθών, ήτις δη καί άνωθεν σοφία καί Θεού σοφία κατο
νομάζεται, καί ώς πνευματική πως, άτε τή τού πνεύματος 
ύποτεταγμένη σοφία, τα τού πνεύματος χαρίσματα καίγι- 
νώσκει καί αποδέχεται. Ή δε μή τοιαύτη -  κάτωθεν, ψυχική, 
δαιμονιώδης, καθάπερ ό τών άποστόλων άδελφόθεος λέγει- 
διό καί τά τού Πνεύματος ού προσίεται κατά τό γεγραμμέ- 
νον, «ψυχικός δε άνθρωπος ού δέχεται τά τού Πνεύματος», 
αλλά μωρίαν αύτά καί πλάνην καί ψευδοδοξίαν λογίζεται, 
καί τά πλείω μέν τούτων τελέως άνατρέπειν πειράται καί 
φανερόν αγώνα ποιείται διαστρέφειν τε καί μεταδιδά- 
σκειν όπόση δύναμις, έστι δ' ά καί πανούργως προσίεται, 
συγχρωμένη τούτοίς, οίά περ φαρμακοί τοϊς γλυκέσι τών 
εδωδίμων.

[10] Ούτως ούκ άλλη μόνον ή παρά τής έξω παιδείας 
γνώσις, άλλά καί έναντίως προς τήν αληθή καί πνευμα
τικήν διάκειται γνώσιν, εί καί τινες αύτοί τε παρ' αύτής ώς 
έοίκε παρηγμένοι καί τούς αυτών  άκροωμένους παράγειν 
έγχειρούντες, ώς περί μιας καί τής αύτής διαλέγοντας τέ
λος τής θεωρίας αποφασ/όμενοι ταύτην. "Ινα δέ καί τι τού 
δεινού βάθους τής τών έξω φιλοσόφων πονηριάς άνακα- 
λύψω σοι, κέκλοφε μέν ό πονηρός καί οι παρ' αύτού πο- 
νηρώς σοφισθέντες έκεινοι παράγγελμά τι τών ήμετέρων 
λυσιτελέστατον καί καθάπερ τι πονηρόν προβάλλονται 
δέλεαρ τή τών ρημάτων ταυτότητι, τό «σαυτφ πρόσεχε» 
καί «γνώθι σαυτόν», άλλ' αν ζητήσης τι τό τέλος έκείνοις 
τούτου τού παραγγέλματος, κακοδοξίας εύρήσεις χάρυβδιν 
μετεμψυχώσεις γάρ δογματίζοντες, τότ' οϊονταί τινα σχεΐν 
εαυτόν γνώναι καί τού παραγγέλματος ίκανώς έφικέσθας

58 ί Οιπηίεπί 2 ,1 4 . 59 ϋεΜίβΙΌΗΟΙΜΜί 15, 9.
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-  mai bine zis, dacă nu este renăscută de dragoste și de harul 
ce vine din aceasta și nu devine astfel alta decât cea dintâi, 
nouă, dumnezeiască la chip, curată, pașnică, îngăduitoare, 
supusă, plină de cuvinte care zidesc pe cei ce le ascultă și de 
roade bune, cunoaștere ce este și numită „înțelepciunea de 
sus" și „înțelepciunea lui Dumnezeu", și, ca una care este 
duhovnicească întrucât este supusă înțelepciunii Duhului, și 
cunoaște, și primește harismele Duhului, pe când cea care nu 
este de acest fel este de jos, sufletească, demonică, așa cum 
spune cel ce este frate al lui Dumnezeu între apostoli, drept 
care nu se apropie de cele ale Duhului (precum este scris: 
„Omul sufletesc nu primește cele ale Duhului"58), ci le socoate 
pe acestea nebunie, și rătăcire, și învățătură mincinoasă, și pe 
cele mai multe dintre ele încearcă să le răstoarne desăvârșit și 
se luptă pe față, din răsputeri, să le strâmbe și să le învețe în 
chip greșit, iar de unele se apropie cu vicleșug, folosindu-se 
de ele ca otrăvitorii de bucatele cele dulci.

[10] Astfel, cunoașterea din instruirea cea din afară 
nu este num ai alta decât cu n oașterea  adevărată și 
duhovnicească, ci este și potrivnică ei, deși unii, înșiși fiind, 
după cât se pare, rătăciți de ea și încercând să-i rătăcească 
și pe cei care îi ascultă, vorbesc ca despre una și aceeași 
cunoaștere, declarând-o pe aceasta culmea vederii. Iar ca 
să-ți și descopăr ceva din adâncul groaznic al vicleniei 
filosofilor dinafară, [află că] cel viclean și cei în chip viclean 
„înțelepțiți" de el au furat un dicton de-al nostru foarte 
folositor și ca pe o momeală vicleană o pun înainte: anume 
„ia aminte la s in eți"59 și „cunoaște-te pe tine în su ți"60; 
iar de vei căuta care este pentru ei scopul dictonului 
acestuia, vei afla bulboana ereziei. Căci ei, dogmatizând 
metempsihozele, cred că ai dobândit cunoașterea de sine și 
ai împlinit destul acest dicton atunci când știi de care trup ai

“ C elebrul d icton în scris  pe frontispiciul O racolu lu i de la D elfi.
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ήνίκ' άν  τινι προσυνήπτο σώματι γνοίη καί πού ποτέ ήν 
οίκών καί τί πράττων καί τίς ήκουε- μανθάνει δέ ταύτα, 
πειθήνιον εαυτόν παρασχών τφ τά τοιαύθ' ύποψίθυρίσαν- 
τι. δολίως πονηρφ πνεύματι. Προς τούτο τοίνυν ένάγοντες 
διά τού γνώθί σαυτόν τοΐς ούχ ίκανώς έχουσίν έπαΐειν τού 
δόλου συνωδά τοΐς ήμετέροις πατράσι λέγεεν νομίζονται. 
Διό Παύλος καί Βαρνάβας, τά τού πονηρού νοήματα μή άγ- 
νοούντες καί τών επ' έκείνου μεμυημένων, την λέγουσαν 
περί αυτώ ν  ώς «ούτοί οί άνθρωποι δούλοι τού Θεού τού 
ύψίστου είσίν» ήκιστα παρεδέξαντο, καίτοί τί τούτου τού 
ρήματος εύσεβέστερον είποι τις άν; Αλλ' ήδεισαν εκείνοι 
τον εις άγγελον φωτός μετασχηματιζόμενον καί τούς δια
κόνους αύτού δικαιοσύνης διακόνους ύποκρινομένους· ώς 
ούν ούκ έμπρέπουσαν τφ φευδηγόρψ στόματι παραιτούν
ται τήν άληθινήν φωνήν.

[11] Ταύτ' άρα καίήμεΐς θεοσεβούς ρήματα παρ' Ελλή
νων άκούοντες, ούτ' οίόμεθα θεοσεβείς εκείνους, ούτ' έν 
διδασκάλων τάττομεν αύτούς μοίρμ- καί γάρ ισμεν έκ τών 
ήμετέρων μεν ύφελπομένους αύτά (διό καί τις εκείνων περί 
Πλάτωνος έφη, «τί γάρ έστι Πλάτων ή Μωσής άττικίζων»;)· 
ισμεν μέν ούν, εϊ tl χρηστόν αύτοΐς, έκεΐθεν έκ παρακου
σμάτων μετειλημμένον, άλλα καίσυνήκαμεν έπισκεψάμε- 
vol μή προς τήν όμοίαν διάνοιαν έξειλημμένον. Κάν τις τών 
πατέρων τά αύτά τοΐς έξω φθέγγηται, άλλ' έπί τών ρημά
των μόνον έπί δέ τών νοημάτων, πολύ τό μεταξύ- νούν γάρ 
ούτορ κατά Παύλον, έχουσι Χριστού, έκεΐνοι δέ, εί μή τι καί 
χείρον, έξ άνθρωπίνης διανοίας φθέγγονται. «Καθόσον δέ 
άπέχει ό ούρανός άπό τής γής, κατά τοσούτον άπέχει ή δι- 
άνοιά μου άπό τών διανοιών ύμών», λέγει Κύριος. Ού μήν

61 Fapte 16 ,1 7 . însoțitorii lui Pavel erau Sila, T im otei și probabil Luca, nu 

V am ava, dim preună cu A postolul N eam urilor, care a fost întâm pinat de 

laconieni prin cuvintele: „D um nezei asem ănători oam enilor au coborât 

la n o i" . Vezi Fapte 1 4 ,1 1 .
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fost legat, și unde ai locuit cândva, și ce ai făptuit, și cum te 
chema -  și pe acestea le afli dacă asculți de duhul rău, ce ți-a 
șoptit acestea cu vicleșug. Așadar, la aceasta împingându-i 
prin „cunoaște-te pe tine însuși" pe cei ce nu-s în stare să-și 
dea seama de vicleșug, sînt socotiți [de către aceia] a vorbi 
în conglăsuire cu Părinții noștri. De aceea Pavel și Varnava, 
cunoscând gândurile celui viclean și ale celor „inițiați" de 
el, n-au răbdat-o deloc pe cea care le spunea: „Oamenii 
aceștia robi sînt ai lui Dumnezeu Celui preaînalt"61, deși 
cineva ar putea să spună: „Ce este mai evlavios decât 
aceasta?". Ei însă îi știau pe cel care se preface în înger de 
lumină62 și pe slujitorii acestuia, care se fățăresc a fi slujitori 
ai dreptății63, cei care renunță la învățătura adevărată care 
nu este potrivită în gura mincinoasă: leapădă, așadar, spusa 
adevărată ca nefiind cuvenită gurii grăitoare de minciună.

[11] Și noi, dar, auzind cuvintele acestea de Dumnezeu 
cinstitoare de la elini, nu-i socotim pe aceia cinstitori de 
Dumnezeu, nici nu îi așezăm în tagma învățătorilor, știind 
că de la ai noștri au furat acestea (de aceea și zice unul 
dintre ei despre Platon: „Ce este Platon decât nu un Moisi 
aticizant?"64). Știm, deci, că dacă este ceva de folos la ei, este 
luat de acolo, din auzite, dar am și priceput, cercetând, că 
nu au înțeles lucrul cu pricina la fel ca noi. Dacă vreunul 
dintre Părinți zice aceleași lucruri ca înțelepții cei dinafară, 
asta se întâmplă doar în privința vorbelor, că la înțelesuri 
este o mare deosebire între ei, că aceștia au, precum spune 
Pavel, m intea lui H ristos65, pe când aceia grăiesc din 
gândirea omenească, dacă nu mai rău. „Pe cât este depărtat 
cerul de pământ, pe atât este depărtat și cugetul Meu de 
cugetele voastre"66, zice Domnul. Dar și de s-ar împărtăși

62II Corinteni 1 1 ,1 4 . 63II C orinteni 1 1 ,1 5 .
64N um enie de A p am ea, în  F. T h ed in ga, D e N um en io P hilosopho, Bonn
1875, p.13. C lem ent A lexandrinul, Pedagogul, 3 ,1 1 , B E IIE E  7, p. 2 1 4 .651
Corinteni 2 ,1 6 . ^ Isa ia  55, 9.
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άλλ' εί καί της διανοίας έστιν ου κοίνωνείεν εκείνοι. Μωϋσεΐ 
τε καί Σολομώντί καί τοΐς κατ' αυτούς, τί τούτοις έκ τούτου 
τό όφελος ή τίς αύτούς παρά τού Θεού δεδίδάχθαί ταύτ' 
εϊποί νούν έχων ύγίά καί μεθ' ήμών τεταγμένος, εί μή καί 
τούς μετά Χρίστον κακοδόξους θεοδίδάκτους φαίη τίς, έπεί 
παρά τής εκκλησίας άκηκοότες μή πάσαν παρεσάλευσαν 
τήν αλήθειαν; «Πάν δώρημα τέλειον άνωθεν είναι παρά 
τού πατρός τών φώτων», ό τού φωτός άπεφήνατο μαθητής· 
κολοβά δ' εί μή εκείνος ζώα δώρα προσίεταί, πώς άν αύτός 
παράσχοί; Καίτοι ζώον κολοβόν ούδέν ήττον ζώόν έστί. 
Θεός δε, δς ούκ έκ μή όντων δημιουργεί, μηδέ τών ήμετέρων 
προϋπήρχε ψυχών, μηδέ τής κατ' έκείνους άνείδέου ύλης, 
μάλλον δε καί τής οϊκοθεν ταλαντευομένης είδοπεποίημέ- 
νης, άκοσμου δ' όμως, πώς άν εϊη Θεός; Καί ϊνα κατά τό 
προφητικόν μικρόν προσθείς εϊπω, «θεοί οι τον ούρανόν καί 
τήν γήν» έκ μή όντων «ούκ έποίησαν άπολέσθωσαν» καί 
προς τούτοίς οι τούτους θεολογήσαντες. Περί δέ τών τού
τους θεολόγους καί τοΐς παρ' ήμΐν θεολόγοις ομοφώνους 
ή καί διδασκάλους λεγόντων, οίομένων παρ' έκείνων τάς 
θεολογίκάς παρειληφέναί φωνάς, τί χρή λέγειν, ή δεΐσθαί 
τού φωτός τού φωτίζοντος πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις 
τον κόσμον άπαλλάξαί καί αύτούς τού δεινού τούτου τής 
άγνοιας σκότους καί φωτίσαί συνίδεΐν, ώς καί παρά τών 
όφεών έστί τί χρήσιμον ήμΐν, άλλ' άνελούσί καί διελούσί 
καί συσκευασαμένοίς καί χρησαμένοις σύν λόγω κατά τών 
έκείνων δηγμάτων; εις τούτο τοίνυν χρήσιμα τάκείνων 
ήμΐν, ώς κατ' έκείνων χρήσθαί καθαίρούντας, οίονεί τή εαυ
τού ρομφαία Γολιάθ άλλον, έπανίστάμενον καίάνθίστάμε- 
νον καί «όνείδίζοντα παράταξίν Θεού ζώντος» έξ άλίέων 
καί άγραμμάτων τά θεία πεπαίδευμένην.

67Iacov  1 ,1 7 .
^ Ierem ia  10 ,1 1 .
691 Regi 17, 26.
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aceia în vreo privință de cugetul lui Moisi, și al lui Solomon, 
și al celor de seama acestora, ce folos au de pe urma acestui 
lucru sau care om sănătos la minte și care face parte din 
ceata noastră ar putea zice despre ei că de la Dumnezeu 
au fost învățați acestea fără să spună că și cacodocșii de 
după Hristos, întrucât n-au surpat tot adevărul auzit de la 
Biserică, au fost învățați tot de la Dumnezeu? „Tot darul 
de sus desăvârșit este, de la Părintele lum inilor"67, a zis 
ucenicul luminii -  și, de vreme ce Acela nu primește în 
dar vietăți cu cusur, cum să le dea [cu cusur] El însuși? 
Deși vietatea cu cusur nu este mai puțin vietate. Iar acel 
dum nezeu care nu crează din cele ce nu sînt, nici n-a 
ființat înainte de sufletele noastre, nici înainte de materia 
(după cum spun aceia) informă, mai bine zis din materia 
fluctuantă care își dă singură form ă și totuși nu este 
organizată, cum să fie dumnezeu? Și, ca să adaug puțin 
după vorba prorocului, „dumnezeii care nu au făcut cerul 
și pământul" din cele ce nu sînt, „piară"68, și dimpreună cu 
dânșii cei care îi cuvântă pe aceștia dumnezei. Cât despre 
cei care-i numesc pe aceștia teologi, spunând că împreună- 
glăsuiesc cu teologii noștri, sau chiar învățători, crezând că 
de la ei au fost luate zicerile teologice, ce altceva ar trebui 
să spun decât că au nevoie de lumina Celui care luminează 
pe tot omul care vine în lume ca să îi izbăvească și pe ei 
de întunericul groaznic al ignoranței și să îi lumineze ca 
să priceapă că și de la șerpi putem lua ceva de folos, dar 
numai dacă îi doborâm, și îi măcelărim, și îi pregătim, și 
îi folosim cu socotință îm potriva mușcăturilor? Așadar, 
spusele acelora ne folosesc tocmai ca să le întrebuințăm 
împotriva lor pentru a-i doborî cu propria sabie ca pe un 
alt Goliat răzvrătit, și împotrivitor, și ocărâtor al cetei lui 
Dumnezeu Celui viu69, care de la pescari și necărturari a 
învățat cele dumnezeiești.
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[12] Ταύτ' άρα και τήν έξω παιδείαν μετιέναί τούς βουλο
μένους τών μή τον μονήρη βίον έπανελομένων ούκ άν άπείρ- 
ξαμεν, διά τέλους δέ ταύτη προσεσχηκέναι παραινούμεν 
ήκιστα τών απάντων ούδέν. Προσδοκάν δέ τι τών θείων 
άκριβώς παρ' αυτής εϊσεσθαι καί τελέως άπαγορεύομεν- ού 
γάρ έστιν έξ αυτής διδαχθήναί τι περί Θεού άσφαλές. «Έμώ- 
ρανε γάρ αύτήν ό Θεός», ούκ αύτός τοιαύτην ποιήσας (πώς 
γάρ άν σκοτίσαι τό φώς;), αλλά μωράν ούσαν άπελέγξας, ού 
προς τήν αύτού παραβληθείσαν, άπαγε- ειγάρ τις τοϋτ' εϊποι, 
καί τον διά Μωσέως δεδομένον νόμον καταργηθήναί τε καί 
μωρανθήναι ψήσει, τού νόμου φανερωθέντος τής χάριτος- εί 
δέ μή τούτον (καί γάρ έκ θεού), κατά τούτο πάντως ή τών 
Ελλήνων έμωράνθη σοφία, καθότι ούκ έκ Θεού- πάν δ' ό μή 
θεόθεν, ούκ ον- διά τούτο ή σοφία τών 'Ελλήνων ψευδώνυμος. 
Ό μέν γάρ ταύτην εύρηκώς νους, ή νους, έκ Θεού- ταύτην δέ 
τού προσήκοντος τέλους τής θεογνωσίας έκπεσοϋσαν, έκπτω- 
σίν σοφίας καί σοφίαν ήλογημένην, τάυτόν δ' είπεΐν μεμω- 
ραμένην, δικαιότερον άν τις ή σοφίαν προσείποε Διό καί ό 
απόστολος ούχ ώς συγκρινομένην είπε μωραίνεσθαι, άλλ' ώς 
τά τού αίώνος τούτου ζητούσαν καί τον προαιώνιον Θεόν μή 
γνούσαν μηδέ γνώναί βουλομένην- είπών γάρ πού συζητητής 
τού αίώνος τούτου;», εύθύς έπήγαγεν ότι «έμώρανε ό Θεός 
τήν σοφίαν τού κόσμου τούτου», τουτέστιν έφανέρωσε φα
νείς τής αληθινής γνώσεως έκπεπτωκυΐαν καί μή ούσαν σο
φίαν, άλλά καλουμένην μόνον. Εί δ' ήν σοφία, πώς άν έγένετο

701 Corinteni 1, 20.
711 Corinteni 1 ,2 0 . A m  evitat traducerea oficială prin „înțelept", nu num ai 
din cauza faptului că „ouCr|Tî]Tr](;" nu  înseam nă acest lucru, ci „căutător, 
cercetător, isco d ito r", dar și pentru că propoziția  de m ai sus conține pe 
„Cr)T£<v", a căuta, a cerceta, a iscodi.
72 A r trebui, ev id en t, să priv im  în  p ro fu n zim e aserțiu n ile  lu i Palam a, 
d in co lo  de s tilu l d itiram b ic, sp ecific  ep o cii b izan tin e . E ste  vorba de 
o ie ra rh iz a re  a cu n o a ște rii și de o su b lin ie re  a fa p tu lu i că v en irea  
în țe lep ciu n ii în  lum e a arătat n eg reșit su p erio rita tea  acesteia  față de 
înțelepciunea filosofilor. Palam a nu atacă filosofia în genere, deși pare că 
face acest lucru, ci „filosofia acestora", cum  va spune mai jos. (T r a p  tiuv
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[12] Drept aceea, nu ne-am opune celor ce vor să se ocupe 
cu instruirea dinafară, dacă nu-i vorba de cei ce și-au ales viața 
monahicească, dar nu sfătuim nicidecum pe cineva să se țină 
de aceasta până la sfârșitul [vieții]. Nu îngăduim însă deloc ca 
cineva să se aștepte a afla de la aceasta cu acrivie ceva dintre 
cele dumnezeiești, pentru că nu se poate ca aceasta să dea 
vreo învățătură sigură despre Dumnezeu, căci „Dumnezeu 
a nebunit-o pe aceasta"70-  nu făcând-o așa (căci cum ar putea 
lumina să întunece?), ci vădind-o a fi nebună. Și asta nu prin 
comparație cu înțelepciunea Lui, că dacă ar spune cineva 
aceasta, va zice [implicit] că a fost desființată și nebunită și 
legea dată prin Moisi la arătarea legii harului. Iar de vreme 
ce nu este așa (căci de la Dumnezeu era [legea lui Moisi]), 
înțelepciunea elinilor a fost negreșit nebunită întrucât nu este 
de la Dumnezeu, și tot ce nu este de la Dumnezeu, nu este 
[propriu-zis]. Drept aceea, înțelepciunea elinilor este cu nume 
mincinos, pentru că mintea care a aflat-o pe aceasta este, ca 
minte, de la Dumnezeu, pe când aceasta, căzând de la scopul 
cel cuvenit al cunoașterii de Dumnezeu, mai îndreptățit ar 
fi să i se spună „cădere de la înțelepciune" și „înțelepciune 
îndobitocită", ceea ce e totuna cu „nebunită". De aceea nici 
apostolul nu a spus [despre această înțelepciune] că s-a 
arătat nebună prin comparație, ci fiindcă cercetează cele ale 
veacului acestuia, iar pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci 
nu-L cunoaște, nici nu vrea să-l cunoască -  că zicând: „Unde 
este căutătorul acestui veac?", a adăugat îndată că Dumnezeu 
a nebunit înțelepciunea acestei lumi71, adică arătându-Se 
a arătat-o pe aceasta căzută din adevărata cunoaștere și 
nefiind înțelepciune, ci doar numindu-se așa72. Dacă ar fi fost 
înțelepciune, cum ar mai fi fost făcută nebunie -  și tocmai

iep âx ; TfovxațovTO)v 1 ,1 ,1 6 ,  p.379). în  acest sens, profesorul M atsoukas 
scrie : „ S fin ții P ărin ți p rețu iau  filo so fia  a tu n ci când  ea se re ferea  la
realitățile create și se preocupa cu cunoașterea făpturilor, fără a purcede
la explicarea celor necreate. însă, atunci când, prin anum ite erezii, încerca 
sa înlocuiască sau să explice teologia harism atică, Părinții au respins-o ca 
fiind dem onică". D ogm atica  I, ed. Pournaras, 2000, p. 141.
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μωρία καί ταύθ' ύπό Θεού καί τής αύτού σοφίας έπί γης φα- 
νερωθείσης; Κατά γάρ τον μέγαν Διονύσιον καλφ καλόν ούκ 
έναντιούταρ τφ ήττονι τό κρεΐττον εγώ δ' αν  φαίην ώς ούδέ 
αμβλύνεται ποθ' ύπ' άλλήλων τά γε νοητά, προσθείην δ' άν 
ότι καί της έαυτού καλλονής έκαστον έπίδοσιν λαμβάνει τή 
τού κρείττονος επιφανείς, τί δ' άν ε’ίποι τις, αυτής τής καλλο- 
ποιού δυνάμεως έπιφανείσης; Ούδέ γάρ τά «δεύτερα φώτα», 
τάς ύπερκοσμίους λέγω φύσεις, ύπό τού πρώτου φωτός άχρει- 
ούσθαι φαίη τις έπιλάμποντος αύτοίς- ούδέ τό πολύ τούτων 
άποδέον, φώς δ' όμως όν, τό καθ' ή μάς λέγω λογικόν καί νο
ερόν, σκότος γέγονε, τού θείου φωτός έπιφανέντος, καί ταύτ' 
εις τό φωτίσαι πάντα άνθρωπον έρχόμενον, εις τον κόσμον. 
Ό  δ' άντιταττόμενος τούτω, είτ' άγγελος, εΐτ' άνθρωπος, ώς 
εαυτόν έκών στερήσας τού φωτός, έγκαταλειφθείς σκότος 
άναπέφηνεν.

[13] Ούτω τοίνυν καί ή σοφία έκείνη, άντιταξαμένη τή 
σοφία τού Θεού, μωρία γέγονεν. Εί δ' ήν διορατική καί έξαγ- 
γελτική τής τού Θεού έν τοΐς κτίσμασί σοφίας, φανέρωσίς 
ούσα τού άφανούς, όργανον άληθείας άφανιστικόν άγνοιας, 
εκείνο κατά μέθεξίν ό κατ' αιτίαν τό άγγελλόμενον, πώς άν 
έμωράνθη, καί ταύθ' ύπό τού τήν σοφίαν ταύτην έκβαλλόν- 
τος τή κτίσει; Πώς δ' ούκ άν εις αύτήν τήν έμφαινομένην τφ 
παντί τού Θεού σοφίαν τό βλάβος άναφέρετο τούτο; Πώς δ' 
άν ούχ έαυτφ μάχοιτο σαφώς ό τής ειρήνης τής τε όλης καί 
τής καθ' έκαστον ύποστάτης, διά μέν τής έγκαταβληθείσης 
τφ κόσμω σοφίας διδούς σοφίαν, διά δέ τής έαυτού παρουσί
ας τούς τε είληφότας καί τήν δεδομένην ταύτην μωραίνων 
σοφίαν; Έδει δέ καί ταύτην, ούκ εις τό μωράναι, άλλ' εις τό 
πληρώσαι παραγενέσθαι, καθάπερ εις τον πάλαι νόμον, 
περί ού ό Παύλος βοά, «νόμον ούν καταργούμεν; μή γένοιτο,

73 D espre num irile dum nezeiești 4 , 19, PG 3, 717A.
74Ioan D am aschin, D ogm atica  17, PG 94, 868B.
75 Este vorba de întrupare.
76 R om ani 3, 31.
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de Dumnezeu și de înțelepciunii Lui cea arătată pe pământ? 
Căci, după marele Dionisie, binele nu se opune binelui, 
superiorul inferiorului73 -  iar eu aș zice că nici cele înțelese 
cu mintea nu se slăbesc vreodată una pe alta, și aș adăuga 
că fiecare primește spor de frumusețe prin arătarea a ceea 
ce este superior. Și ce ar mai putea spune cineva, arătându- 
se puterea făcătoare de bine? Că nici despre „luminile de-al 
doilea"74, adică firile mai presus de lume, nu s-ar putea zice 
că sînt netrebnicite de arătarea Luminii Celei dintâi, Care le 
luminează pe ele, nici cea care e mult mai prejos de acestea, 
dar totuși e lumină -  vorbesc de partea noastră rațională și 
înțelegătoare - , nu s-a făcut întuneric atunci când s-a arătat 
lumina dumnezeiască tocmai pentru a lumina tot omul care 
vine în lume; iar cel ce se împotrivește Luminii Acesteia, fie 
înger, fie om, s-a arătat întuneric, cu a sa voie lipsindu-se de 
lumină și fiind părăsit.

[13] A șadar, în  același fel și în țelep ciu n ea aceea, 
îm potrivindu-se înțelepciunii lui Dumnezeu, a devenit 
nebunie -  că de era străvăzătoare și vestitoare a înțelepciunii 
lui Dumnezeu în zidiri, arătare fiind a Celui nearătat, organ 
al adevărului, care alungă ignoranța, de-ar fi fost prin 
împărtășire ceea ce obiectul vestirii ei este după pricină, 
cum de ar mai fi fost nebunită, ba chiar de Cel ce a pus 
această înțelepciune în zidire? Cum să nu fie pusă atunci 
această hibă pe seama înțelepciunii lui Dumnezeu celei 
arătate prin toate? Și cum să nu se războiască cu sineși în 
chip limpede Cel ce e ființa păcii -  atât a celei de obște, 
cât și a fiecăruia în parte - ,  de vreme ce pe de-o parte dă 
înțelepciune prin înțelepciunea sădită în lume, iar pe de 
alta, prin venirea Sa75, nebunește și această înțelepciune 
dată și pe cei care au prim it-o? Trebuia, dar, să vină nu 
ca s-o nebunească, ci ca să o plinească și pe aceasta, așa 
cum a făcut și cu legea veche, despre care Pavel strigă: 
„Desființăm, dar, legea? Să nu fie, ci întărim legea"76, pe
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άλλα νόμον ίστώμεν», ον καί ό Κύριος έρευναν προτρέπεται, 
ώς άντεθησαυρισμένην έχοντα τήν ζωήν τήν αιώνιον, καί 
πάλιν «εί έπιστεύετε» φησί, «Μωσή, έπιστεύετε άν έμοί». 
Βλέπεις ύπερβάλλουσαν ομολογίαν τού νόμου καί τής χά- 
ριτος; Διά τούτο, τού αληθινού φωτός έπίφανέντος, βελτίων 
έαυτοϋ γέγονεν ό νόμος, τρανωθέντος αύτώ τού άποθέτου 
κάλλους, άλλ' ούχ ή καθ' Έλληνας σοφία· μωρίαν δ' ύπο- 
καθεζομένην έχουσα κομψεία τινί καί εύεπεία καί πιθανό- 
τητι λόγων, τού αίσχους άνακαλυφθέντος αίσχίων έγένετο 
καί τής μωρίας δικαίως έπώνυμος, ού τής καθ' υπεροχήν, 
ώς ύπέρ έννοιαν ούσα (τούτο γάρ έπωνυμία τής τού Θεού 
σοφίας άπόρρητος), άλλά τής κατ' έλλειψή άληθείας έχο- 
μένης γνώσεως, ώς καί τού προσήκοντος άπολειφθεΐσα τή 
κατ' άνθρωπον σοφία τέλους, ούκ άπολειφθεΐσα δέ μόνον, 
άλλά καί εις πάν τούναντίον άποβουκοληθεΐσα καί τού μεν 
ψεύδους ώς άληθείας άντεχομένη, τής δ' άληθείας ώς ψεύ
δους καταψεύδεσθαι πειρωμένη, καί έπανιστάσα τήν κτίσιν 
κατά τού κτίσαντος, ήσπερ καίνύν έργον έπανιστάναικατά 
τε τού Πνεύματος καί τών πνευματικών έργων καί άνδρών 
τάς τού Πνεύματος γραφάς.

[14] Ούκουν διορατική καί έξαγγελτηςή έστι τής τού 
Θεού σοφίας ή τών έξω σοφών μεμωραμένη φιλοσοφία. 
Πώς γάρ, δι' ής ούκ έγνω ό κόσμος τον Θεόν; Εί δ' άλλαχού 
φησιν ό Παύλος ότι «γνόντες τον Θεόν, ούχ ώς Θεόν έδό- 
ξασαν», ούχ έαυτώ μάχεται ό τής ειρήνης μαθητής, τής δ' 
έν ήμΐν αύτοΐς παρά Χριστού μόνου διδόμενης ύπερκοσμίου 
ειρήνης κληρονόμος· άλλ' ήλθον μεν, φησιν, εις έννοιαν 
θεού, άλλ' ούχί τήν πρέπουσαν Θεώ· ούδέ γάρ πανουργόν, 
ού παντοδύναμον, ού παντεπίσκοπον, ού μόνον άναρχόν 77 * * 80

77 Ιοαη 5, 39. 71 Ιοαη 5 ,46.
79 Prin  acest term en , au to ru l vrea să su g e rez e  d ezb aterea , în d o ia la ,
d iscuția specifice d ialecticii.
80 ά π οβουκολέω  se referă la ruperea oilor de turm ă, la îndep ărtarea lor 
de hrana stânei.
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care și Domnul ne îndeamnă s-o cercetăm, ca pe una ce 
are învistierită în  sineși viața veșnică77 -  și zice, iarăși: 
„Dacă ați fi crezut lui Moisi, ați fi crezut și M ie"78. Vezi 
ce covârșitoare potrivire între lege și har? De aceea, când 
S-a arătat Lumina Cea adevărată, legea a devenit mai bună 
decât sineși, întețindu-se frumusețea pusă în ea, dar nu 
s-a întâmplat același lucru și cu înțelepciunea elinilor -  și 
aceasta, nebunie ascunsă având sub o anumită eleganță, 
elocință și plauzibilitate79 a cuvintelor, atunci când s-a dat 
în vileag rușinea, a devenit și mai de rușine și pe bună 
dreptate a luat numele nebuniei -  nu al celei prin covârșire, 
ca fiind mai presus de gând (fiindcă aceasta este numire 
negrăită a înțelepciunii lui Dumnezeu), ci al cunoașterii ce 
prin lipsă se ține de cunoașterea adevărului, de vreme ce și 
de scopul cuvenit al înțelepciunii omenești s-a lipsit (și nu 
numai s-a lipsit, ci s-a răzlețit80 spre ceva cu totul potrivnic 
și se ține de minciună ca de adevăr, iar pe adevăr încearcă 
să-l vădească de mincinos) și răscoală zidirea împotriva 
Ziditorului81, [înțelepciune] a cărei lucrare și acum este 
cea de a pune scrierile Duhului îm potriva Duhului și a 
lucrărilor și bărbaților duhovnicești.

[14] Așadar, filosofia înțelepților din afară nu este străvă- 
zătoare și vestitoare a înțelepciunii lui Dumnezeu -  căci 
cum ar putea să fie așa cea prin care lumea nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu? Iar dacă Pavel zice altundeva că, deși L-au 
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu82, 
nu se luptă cu sineși ucenicul păcii și moștenitorul păcii celei 
mai presus de lume, date în noi înșine de singur Hristos, ci 
zice că au ajuns la noțiunea de dumnezeu, dar nu la aceea 
cuvenită lui Dumnezeu, de vreme ce nu doar că nu l-au 
socotit pe Acesta singur fără obârșie și nezidit, ci nu L-au

81 Vezi și N ichita Stithatul, D espre suflet, 34, 46, H ristou , p. 104. Ed. D ar- 
rouzes, p. 96.
82 R om ani 1, 21.
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τε καίάκτιστον έδόξασαν αυτόν. Διόπερ άπό τών κατ' αυτούς 
εκείνων χρόνων έγκαταλείφθέντες υπό τού Θεού, ώς καί τούτ7 
έδείξεν ό Παύλος, εις άδόκιμον οί σοφοί παρεδόθησαν νοϋν, 
λατρεύοντες τή κτίσει παρά τον κτίσαντα καί τώ βορβόρω τών 
αισχρών καί πονηρών έγκαλινδούμενοι παθών· ού μόνον δε, 
άλλα καί νόμους έθεντο καί λόγους συνεγράψαντο (φευ τού 
πάθους, φεύ τής άπατης) ομολόγους τοίς δαίμοσι καί συνη
γόρους τοΐς πάθεσιν. Όράς ώς άρχήθεν έχει καί αύτόθεν την 
μωρίαν ή φιλοσοφία τών κοσμικών φιλοσόφων, άλλ' ούχύπό 
συγκρίσεως έλαβεν αύτήν; Ό τοίνυν άποδοκιμάσας αύτήν έξ 
ούρανοϋ τότε, της αλήθειας διαπεσούσαν, καί νϋν έλθών εις 
την γην, ώς τή τού εύαγγελικού κηρύγματος άντιταττομένη 
άπλότητιδικαίως έμώρανε· διόπερ ε’ίτις αύθις ταύτη προσέχει 
τον νούν, ώς παρ' αύτής θεογνωσίαν όδηγείσθαι μέλλων ή 
ψυχής σχήσειν κάθαρσή, τούτ' αύτό πάσχει καί μωραίνεται 
σοφός ών. Καί τού παθεϊν τούτο δείγμα σαφές, εν μεν καί 
πρώτον, τό μή προσίεσθαί πίστειτάς παραδόσεις ας παρά τών 
άγιων πατέρων έν άπλότητι παρειλήφαμεν, είδότες κρείττους 
ούσας καί σοφωτέρας ή κατ' άνθρωπίνην έτασιν καί επίνοι
αν, καί δι' έργων φανερουμένας, άλλ' ούχίδιά λόγων άποδευ 
κνυμένας· καί τούτ' ϊσασικαί συμμαρτυρήσουσι πάντες, οί μή 
προσέμενοι μόνον, άλλα καί πείρα καρπωσάμενοι τήν έκ τού
των ώφέλειαν καί παρ' εαυτών έργω γνόντες ότι τό «μωρόν 
τού Θεού σοφώτερον τών άνθρώπων έστίν».

[15] Αλλ' έν μέν δή τούτο καί πρώτον ικανόν τεκμήριον 
τών μεμωραμένων σοφών. Δεύτερον δε καί μείζον, κατά 
τών έν άφελότητί καρδίας παραδεχομένων έκείνας έπι- 
στρατεύεεν τού μεμωραμένου καί κατηλογημένου λόγου 
τήν δύναμιν καί κατά τούς παραθεωρήσαντας έκείνους 
καί τώ κτίστη τήν κτίσιν έπαναστήσαντας παραθεωρεΐν τά 
τού Πνεύματος λόγια καί ταΐς μυστικαίς τού Πνεύματος 83

83 Romani 1,28. 84 Romani 1 ,2 5 . 85 Romani 1, 25.
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socotit nici atotlucrător, nici atotputernic, nici atotasupră- 
veghetor. Drept aceea, părăsiți fiind de Dumnezeu încă 
din vremea acelora, precum așijderea a arătat Pavel, au 
fost dați întru minte nepricepută83, închinându-se zidirii 
în locul Ziditorului84 și tăvălindu-se în mocirla patimilor 
celor de rușine și rele -  și nu numai atât, dar au pus și 
legi, au scris și lucrări (vai, ce patimă! vai, ce înșelare!) 
îm preună-glăsuitoare cu dracii și grăitoare în apărarea 
patimilor. Vezi că de la început și de la sineși are nebunia 
filosofia filosofilor lumești și că nu prin comparație a primit 
această caracterizare? Așadar, Cel ce din cer a lepădat-o pe 
ea atunci, pentru că a căzut de la adevăr, și acum, venind 
pe pământ, pe bună dreptate a nebunit-o ca pe una ce se 
împotrivește simplității evanghelicei propovăduiri. Prin 
urmare, dacă cineva iarăși va lua aminte la aceasta ca și 
cum va fi călăuzit de ea la cunoașterea lui Dumnezeu sauJ
va dobândi prin ea curățirea sufletului, chiar asta pățește, 
adică este nebunit, înțelept fiind. Și prima dovadă limpede 
că asta pățește e, mai întâi, că nu se apropie cu credință de 
predaniile pe care le-am primit întru simplitate de la sfinții 
Părinți, știindu-le [noi] a fi mai bune și mai înțelepte decât 
cele iscodite și gândite de către oameni și a fi vădite prin 
fapte, nu dovedite prin cuvinte -  și aceasta o știu și-o vor 
mărturisi toți cei ce nu doar că se apropie de ele, ci au și tras 
din acestea prin cercare folosul și de la ei înșiși au cunoscut 
cu fapta că ceea ce este nebun al lui Dumnezeu este mai 
înțelept decât oamenii.85

[15] Acesta este însă doar primul argument îndestulător 
despre înțelepții cei nebuniți; al doilea, și mai puternic 
decât el, este cel că puterea cuvântului nebunit și cu totul 
îndobitocit se oștește împotriva celor ce au primit [predaniile] 
acelea întru simplitatea inimii și că, precum aceia au cercetat 
zidirea și au împotrivit-o Ziditorului, cercetează cuvintele 
Duhului și atacă prin ele lucrările de taină ale Duhului,
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ένεργείας, κρεΐττον ή Λόγος έν τοϊς κατά πνεύμα ζώσιν 
ένεργουμέναίς δι' αυτών έπι,τίθεσθαι. Τρίτον δέ καί σαφέ- 
στερον, έκ θεού καθάπερ καί τούς προφήτας σεσοφίσθαι 
λέγειν τούς άσοφους εκείνους σοφούς, καίτοι σαφώς ό Πλά
των, τούς κατ' αυτούς διαφέροντας έπαίνών, έν εγκωμίου 
μεγίστη μοίρα τίθεται δεΐξαι μεμηνότας αύτούς. «Καί ός 
αν», φησίν, «άνευ δαιμόνων έπιπνοίας έπί ποιητικούς 
λόγους άφίκηται, ατελής αύτός τε καί ή ποίησις, καί ύπό 
τής τών μαινομένων ή τού σωφρονούντος ήφανίσθη». Καί 
αύτός δέ διά Τίμαίου μέλλων περί κόσμου φύσεως φιλοσο- 
φεΐν, εύχεται μηδέν είπεΐν ό τι μή τοϊς θεοίς φίλον. Ή δέ τοϊς 
δαίμοσι φίλη φιλοσοφία, πώς άν ε’ίη Θεού τε καί έκ Θεού; 
Τώ δέ Σωκράτει συνήν δαιμόνων, ώ δήπου καί μεμύηται, 
τάχα δέ καί τήν σοφίαν άριστος ύπ' αυτού μεμαρτύρηται. 
Θεόν δ' 'Όμηρος άδειν δι' αύτού τήν Αχιλλέως άνδροφόνον 
μήνιν προτρέπεται, παρέχων εαυτόν ώς όργάνω χρήσθαι 
τώ δαίμονι καί τής αύτού σοφίας καί εύεπείας τήν αιτίαν 
επ' αυτήν άναφέρων. Ή σιόδψ δ' ούκ άπέχρησεν ύφ' ενός 
ένεργεισθαι δαίμονος, άτε τής Θεογονίας όντι ποιητή, διό- 
περ έννέα κατά τάυτό προς εαυτόν έπισπάται, νύν μέν έκ 
Πιερίας νύν δ' έξ Έλικώνος, δικαιότατα- καίγάρ ύπ' αύτών 
αύτψ δοθείσης, ύας βόσκοντι κατ' ούρος, δάφνης φαγών 
έλίκωνίτιδος, σοφίης έμπέπληστο παντοίης. Άλλω δ' άλλος 
θεών «έής ένεκάρπισεν άλκής». Έτερος δ' εαυτού μάρτυς 
γίνεται, «πάντ' έδάην» λέγων «μούσα θεόφραδί». Άλλος 
δ' έπί τής εαυτού ψυχής, πάντα φεύ χορεύσαι τον μουσών 
έπεύχεται χορόν, ώς ύπό μέν Έπταπόρης τάχα τής Πιέρου 
τάς επτά μάθοι ζώνας καί τούς έπτά άστέρας τούς πλα- 
νήτας καί όσα κατ' αύτούς, ύπό δ' Ούρανίας τής Δ ιός τήν

~°Faidros 245a. 87 88 89 Timaios 25c.
88 P laton, A pologia  20e. X enofon, Com entarii, 1, 4.
89 Iliada  1 ,1 .  90 Vezi prologul „Theogoniei".



în  apărarea celor ce se liniștesc în chip sfânt 1,1 77

care în cei ce trăiesc după Duhul sînt lucrate în chip mai 
presus de cuvânt. Argumentul al treilea, și mai limpede, 
este spusa că acei înțelepți neînțelepți au fostînțelepțiți de la 
Dumnezeu la fel ca prorocii, deși Platon, lăudând pe cei de 
seamă dintre ei, îi ridică limpede în slăvi pe ei, nebuniții, și 
zice: „Cel ce fără inspirațiile demonilor ajunge la cuvintele 
poetice nedesăvârșit este, și nedesăvârșită e poezia lui, și 
poezia nebunilor o face să piară pe a celui cumpătat"86. Ba 
chiar el însuși, având a filosofa în „Timaios" cu privire la 
natura lumii, se roagă ca nu cumva să spună ceva care n-ar 
fi pe placul zeilor87 -  iar filosofia pe placul dracilor cum ar 
fi a lui D um nezeu și d e  la Dumnezeu? De pildă, Socrate era 
întovărășit de un demon, care, pesemne, l-a și inițiat, și poate 
că acesta a fost cel ce a dat mărturie că Socrate era cel mai 
presus cu înțelepciunea88. Tot prin el o îndeamnă Homer 
pe zeiță să cânte mânia ucigătoare de bărbați a lui Ahile89, 
oferindu-se pe sine ca organ [muzical] demonului și punând 
pe seama acestuia pricina înțelepciunii și elocinței sale, iar lui 
Hesiod, poetul „Theogoniei", adică al nașterii zeilor fiind, nu 
i-a fost de ajuns a sta sub lucrarea unui singur demon, drept 
care trage la sine nouă deodată, ba din Pieria, ba din Helicon 
-  și nu degeaba, fiindcă „râmătorii pre munte păscându-i, 
laur mâncat-au de-acolo și de toată înțelepciunea umplutu- 
s-au"90. Altuia altul dintre zei „i-a dat ca roadă vârtutea"91. 
Altul se face martor sieși, spumând: „Toate le-am învățat de la 
muza cea zeiește glăsuitoare"92. Altul se roagă ca toată ceata 
muzelor să dănțuiască pe sufletul lui (ferească Sfântul de așa 
ceva!), așa încât, chipurile, să afle de la Heptapora din Pieria93 
cele șapte zone cerești, și cei șapte aștri-planete, și toate câte-s 
legate de acestea, de la Urania a lui Zeus tot restul astrologiei,

91 A pud  S inesie al Cyrenei, D espre vise, 3, PG 6 6 ,1289A.
92 Vezi la Tzetzis, H ilietirides 1 2 ,149 . Palam a redă m odificat textul, care în 
original este: „toate le-am  învățat, o, m uze prorocești".
93 Una dintre cele șapte m uze, p otriv it unei liste date de Tzetzis.



78 Sfântul Grigorie Palama

άλλην πάσαν άστρολογίαν, υπό δέ των υπολοίπων καί κατ' 
αύτούς έφορων των κάτω τά έπί γης.

[16] Τί δη φής, σοφίαν έροϋμεν έχειν Θεού τούς τοι- 
αύτα περί σφών αυτών λέγοντας άριδήλως; Ούχ, έως άν 
ήμών αυτών ώμεν καί της όντως σοφίας θεραπευταί, ήτις 
εις κακότεχνον καί δαίμοσι. φίλην ούκ εισέρχεται ψυχήν 
κάν είσελθοϋσα φθάση, μεταβαλούσης έπί τό χείρον άφί- 
πταται. «Πνεύμα γάρ άγιον παιδείας άπαναστήσεται άπό 
λογισμών άσυνέτων», κατά Σολομώντα τόν Θεού σοφίας 
εύμοιρηκότα καί περί αύτής συγγραψάμενον. τί δέ άσυνε- 
τώτερον τών μέγα φρονούντων έπί τφ δαίμοσι τελείσθαι 
καί προσμαρτυρούντων έκείνοις τήν χορηγίαν τής σφετέ- 
ρας σοφίας; Ού γάρ περί φιλοσοφίας ήμείς άπλώς λέγομεν 
άττα λέγομεν νϋν, άλλα περί τής τών τοιούτων φιλοσοφίας. 
Εί γάρ καί κατά Παύλον ού δύναταί τις «ποτήριον Κυρίου 
πίνεεν καί ποτήριον δαιμόνιων», πώς άν δυνηθείη τις Θεού 
σοφίαν έχειν καί ύπό δαιμόνων έμπνεΐσθαι; Ούκ έστι τούτο, 
ούκ έστιν. Εί γάρ καί Παύλος έστιν ού φησιν ώς «έν σοφία 
τού Θεού ούκ έγνω ό κόσμος τόν Θεόν», ού τήν έν τοις άσό- 
φοις έκείνοες έγγεγενημένην σοφοΐς «Θεού σοφίαν» έκάλε- 
σεν, άπαγε, τήν δ' έγκαταβεβλημένην ύπό τού κτίστου τοΐς 
κτίσμασιν, ήν ό γνούς άγγελον ούσαν Θεού, Θεόν έπέγνω 
τόν δι' αύτής άγγελλόμενον καί γνώσιν έχει τών όντων 
άληθή καί Θεού σοφίαν τρόπον έτερον, Θεού σοφίας έπιγ- 
νώμων γενόμενος. «Έχρήν γάρ», φησίν ό μέγας Διονύσιος, 
«δεά τής γνώσεως τών όντων προς τόν αίτιον τών όντων 
άνάγεσθαε τούς γε άληθεις φιλοσόφους».

[17] Εί γοϋν ό άληθής φιλόσοφος άνάγεταε προς τόν 
αίτιον, ό μή άναγόμενος ούκ άληθής, ούδ' έχων σοφίαν, 94 95 *

94 Vezi la Tzetzis, C om entarii la M unci și Z ile, 23.
95 înțelepciune lui Solom on  1, 5.
97I  Corinteni 1, 21. 98 Epistola  7, PG  3 , 1080B.

961 Corinteni 10, 21.
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iar de la celelalte, care, după părerea lor, veghează asupra 
celor de jos, să afle cele de pe pământ94.

[16] Ce zici, vom  spune că pe în țe lep ciu n ea  lui 
Dumnezeu au avut-o cei ce spun vădit despre ei înșiși 
unele ca acestea? Nu, câtă vreme sîntem în toate mințile și 
slujitori ai înțelepciunii adevărate, care nu intră în sufletul 
cel mârșav și plăcut demonilor, și dacă a apucat să intre 
în  el își ia zborul de acolo când sufletul se schimbă în 
rău. „Căci Duhul Sfânt al învățăturii Se va depărta de la 
gândurile cele fără pricepere"95, după Solomon, cel ce a 
avut parte de înțelepciunea lui Dumnezeu și a scris despre 
aceasta. Ce poate fi mai nepriceput decât cei ce se fudulesc 
că sînt (de)săvârșiți de demoni și mărturisesc că aceia sînt 
obârșia înțelepciunii lor? Fiindcă nu spun aceste lucruri 
despre filosofie în general, ci despre filosofia unora ca 
aceștia. Că dacă, și potrivit lui Pavel, nu poate cineva să 
bea „paharul Domnului și paharul dracilor"96, cum ar putea 
cineva să aibă înțelepciunea lui Dumnezeu și să fie insuflat 
de draci? Nu, nu, nu este așa. Că deși Pavel zice undeva că 
prin înțelepciunea lui Dumnezeu lumea nu l-a cunoscut pe 
Dumnezeu97, nu a numit-o „înțelepciunea lui Dumnezeu" 
pe cea odrăslită în înțelepții aceia neînțelepți -  departe de 
noi aceasta! - ,  ci pe cea sădită de Ziditor în zidire, pe care 
cunoscând-o omul că este vestitoare a lui Dumnezeu, L-a 
cunoscut pe Dumnezeu, Cel vestit de ea, și are cunoașterea 
adevărată a celor ce sînt și, în alt înțeles, înțelepciunea 
lui Dumnezeu, ajungând să discearnă înțelepciunea lui 
Dumnezeu. Că zice marele Dionisie: „trebuia ca -  prin 
cunoașterea celor ce sînt, cea bine numită de dumnezeiescul 
Pavel 'înțelepciunea lui Dumnezeu' -  la Pricinuitorul celor 
ce sînt să urce filosofii adevărați"98.

[17] Și atunci, dacă adevăratul filosof urcă la Pricinuitor, cel 
ce nu urcă nu e adevărat, nici nu are înțelepciune, ci un fel de
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άλλ' οιον σοφίας αληθινής απατηλόν εϊδωλον καί στέρη
σα; σοφίας, άλλ' ού σοφίαν. Την γοϋν τής σοφίας στέρησα/, 
πώς άν εϊη «Θεού σοφίαν» προσεπεϊν; Άλλως τε καί ό δαι
μόνιος νούς, ή νους, καλόν, ή δ' έαυτφ κακώς χρήταί, πο
νηρόν· καίτοι μέτρα κόσμου, διεξόδους τε καί συνόδους καί 
διορισμούς τών κινουμένων κρεΐττον οΐδεν ή καθ' ήμάς, 
μή θεοφιλώς δε τή γνώσει χρώμενος, νούς έστιν άνους 
καί έσκοτίσμένος. Τον ίσον άρα τρόπον καί ή καθ' Έ λλη
νας σοφία δια τής έν τοΐς κτίσμασε Θεού σοφίας, καθ' ήν 
τήν ετέρου φθοράν γένεσα/ έποίησεν ετέρου, πείρωμένη 
δείξαι τον Θεόν ού τών όλων Κύριον, ουδέ κτίστην τού 
παντός, τφ μή συνοράν μηδέν έκ μηδαμή μηδαμώς γινό
μενον καί ούτω τό τού όντως Θεού άποσαμένη σέβας καί 
τοΐς θείοις ούχ όσίως, κατ' αύτόν τον μέγαν Διονύσιον έπί 
τα θεία χρησαμένη καί παρά τούτο μωρά καί άσοφος γε- 
γονυΐα, πώς άν εϊη Θεού σοφία. Διό καί ό Παύλος διττόν 
ήμίν ένταυθοϊ δεικνύς τό τής σοφίας είδος, «έν σοφίμ», 
φησί, «Θεού, διά τής σοφίας ούκ έγνω ό κόσμος τον Θεόν». 
Όράς ότι τήν μέν σοφίαν είπε τού Θεού, τήν δέ ψιλήν σο
φίαν καί αιτίαν τού μή γνώναι τον Θεόν; Αύτη δέ έστιν ή 
τοΐς Έλλησίν έξευρημένη, παρά τήν τού Θεού έτέρα, τφ 
διπλασιασμφ τού τής «σοφίας» ονόματος φανερωθεΐσα. 
τί γάρ καί προϊών φησίν ούτος ό θεόσοφος; «Η μείς δέ λα- 
λούμεν Θεού σοφίαν»· άρ' ούν ή έκεΐνοι κατά τούτον ή 
ούτος κατ' αύτούς; Ο ύμενούν διό καί αύτός τούτ' άπαγο- 
ρεύων, «σοφίαν» φησίν, «Θεού λαλούμεν έν τοΐς τελείος, 
σοφίαν δέ ού τού αίώνος τούτου, ούδέ τών αρχόντων τού

"D espre num irile dum nezeiești, 4, 23, PG 3, 725ΑΒ.
100 A dică universului.
101 Este, probabil, vorba de accep țiun ea pe care o dă P laton  term enului 
διορισμός în  Timaios 38c6.
102 A dică prin în țelepciunea pe care au prim it-o zidirile de la D um nezeu 
ca dar natu ral pe care l-au pervertit.
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idol înșelător al adevăratei înțelepciuni și lipsă de înțelepciune, 
dar nu înțelepciune -  iar lipsa de înțelepciune cum ar putea 
fi numită „înțelepciunea lui Dumnezeu"? De altfel, și mintea 
drăcească, întrucât este minte, este bună, dar întrucât se 
folosește de ea însăși [în chip] rău, e rea99 -  și, deși știe mai 
bine decât noi măsurile zidirii100, orbitele și conjuncțiile celor 
mișcătoare și felul cum însemnează ele timpul101, de vreme ce 
nu în chip iubitor de Dumnezeu se folosește de cunoaștere 
este [o] minte este făr'-de-minte și întunecată. Intr-același 
chip, deci, și înțelepciunea elinilor, care prin înțelepciunea 
lui Dumnezeu cea din zidiri102, potrivit căreia [El] a făcut ca 
stricarea103 unuia să fie nașterea altuia, încearcă să-L arate pe 
Dumnezeu nu Domn al tuturor, nici Ziditor a tot, nepricepând 
că de nicăieri nu se poate face nicidecum ceva, și a lepădat 
astfel cinstirea adevăratului Dumnezeu, și în chip necuvios 
se slujește -  după [cum spune] marele Dionisie104 -  de cele 
dumnezeiești spre [a dobândi] cele dumnezeiești, și din 
pricina aceasta ajunge nebună și neînțeleaptă, cum ar putea 
fi [una ca aceasta] înțelepciune a lui Dumnezeu? De aceea și 
Pavel, arătându-ne aici că de două feluri este înțelepciunea, 
zice: „Intru înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu a cunoscut 
prin înțelepciune pe Dumnezeu"105. Vezi că pe una a numit-o 
„înțelepciune a lui D um nezeu", iar pe cealaltă numai 
„înțelepciune" și pricină a necunoașterii lui Dumnezeu? Or, 
aceasta [din urmă] este cea cercetată de elini, alta decât cea a 
lui Dumnezeu, arătată prin a doua folosire a substantivului 
„înțelepciune": pentru că ce zice, mergând mai departe, acest 
înțelept al lui Dumnezeu? „[Pe când] noi grăim înțelepciunea 
lui Dumnezeu"106. Oare împreună-glăsuiesc aceștia cu el sau el 
cu dânșii? Nicidecum. Iată de ce și el, respingând aceasta, zice: 
„Noi grăim înțelepciunea lui Dumnezeu în cei desăvârșiți, 
înțelepciune nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor
103 Am  putea spune, m ai pretențios, „d escom p u nerea".
104 Epistola  7, PG 3 , 1080B. 1031 C orinten i 1, 21. 106 /  C orinten i 2, 6.
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αίώνος τούτου των καταργουμενών» καί «ήν ούδείς των 
αρχόντων τού αίώνος τούτου έγνωκεν». Αύτη δ' ή σοφία 
έν ήμΐν έστι,ν έν Χριστφ ’Ιησού, «ος έγενήθη ήμΐν σοφία 
άπό Θεού». Εκείνη δ' έν έκείνοις ούκ ήν, άλΛ' έν τοΐς ύπ' 
έκείνων έρευνωμένοι,ς κτίσμασεν, ών τούς Λόγους έζητη- 
κότες διά βίου, ήΛθον μέν πως εις έννοιαν Θεού, τής μέν 
φύσεως καί τής κτίσεως άφορμάς χορηγούσης ού μικράς, 
τών δέ δαιμόνων δαιμονίως ούκ άπειργόντων· πώς γάρ άν 
θεοί ένομίσθησαν μηδαμώς Θεού έννοιας τήν άνθρωπίνην 
είσελθούσης διάνοιαν;

[18] Ούκούν ήΛθον μέν εις έννοιαν έκεΐνοι Θεού τήν τών 
αισθητών φύσιν έξητακότες, άΛΛ' ούχί τήν αξίαν καί τή 
μακαρία φύσει προσήκουσαν «έσκοτίσθη γάρ ή ασύνετος 
αύτών καρδία» ύπό τών κακομηχάνως μυούντων πονηρών 
δαιμόνων πώς γάρ άν ούτοι θεοί ένομίσθησαν, πώς δ' άν 
έπιστεύθησαν πολυθεΐαν διδάσκοντες, άξίας Θεού έννοιας 
έπιφαινομένης τή διανοίμ; Διά τούτο οι τής άνοήτου καί 
μωράς σοφίας έκείνης καί άπαιδεύτου παιδείας έπειΛημμέ- 
νοι καί Θεού καί φύσεως κατεψεύσαντο, τήν μέν εις δεσπο
τείαν άναγαγόντες, τόν δέ τής δεσποτείας, τό γε εις αύτούς 
ήκον, κατενεγκόντες, δαίμοσί τε τό θειον έπιφημίσαντες 
όνομα καί τήν τών όντων γνώσιν εύρειν, ό προύργου καί 
διά σπουδής ήν αύτοις, τοσούτου δεήσαντες, ώς έμψυχα 
μέν είπειν τά άψ’υχα, προς δέ καί κρείττονος ή τής καθ' 
ή μάς μετειΛηχέναι ψυχής, Λογικά δέ τά αλόγα, τής γάρ 
άνθρωπίνης δεκτικά ψυχής, κρείττους δ' ή καθ' ήμάς τούς 
δαίμονας καί κτίστας, ώ τής άσεβείας ήμών, συναΐδια δέ

1071 Corinteni 2, 6. 108I Corinteni 2, 8.
1091 Corinteni 1 ,30 . * 110 111 * în  elini.
111 A dică „au ajuns la o gândire, la u n  înțeles, și-au făcut o gândire despre".
Vezi Plutarh, D espre învățăturile naturale preferate de către filosofi, 1 ,6 .
n2Firea lui D um nezeu. 113 114R om ani 1 ,21 .
114 A supra naturii, adică.



In apărarea celor ce se liniștesc în chip sfânt 1,1 83

veacului acestuia celor desființați"107, și „pe care nimeni 
din stăpânitorii veacului acestuia nu a cunoscut-o"108. Iar 
înțelepciunea aceasta este în noi întru Hristos Iisus, „Care S-a 
făcut nouă înțelepciune de la Dumnezeu"109, pe când aceea 
nu era în ei110, ci în zidirile cercetate de ei, ale căror rațiuni/ 
logosuri cercetându-le toată viața lor, au ajuns oarecum la 
noțiunea de dumnezeu111, pentru că firea și zidirea [ne] dau 
prilejuri nu mărunte [spre aceasta], dracii nepunând piedică, 
[dar] cu drăcesc cuget [făcând aceasta] -  căci cum ar mai 
putea fi socotiți dumnezei dacă noțiunea de dumnezeu n-ar fi 
pătruns defel în gândirea omenească?

[18] Așadar, cei ce au cercetat firea celor simțite [trupește] 
au ajuns la noțiunea de dumnezeu, dar nu la cea vrednică 
de fericita fire112 și cuvenită ei, „că a fost întunecată inima 
lor cea nepricepută"113 de către viclenii diavoli care inițiază 
în chip mârșav -  căci cum ar mai fi fost socotiți dumnezei 
aceștia și cum li s-ar mai fi dat crezare când îi învățau [pe 
oameni] politeismul dacă gândirii [omenești] i s-ar fi arătat 
acea noțiune de dumnezeu care e vrednică [de Dumnezeu]? 
Pentru aceasta, cei ce au dobândit acea neroadă și nebună 
înțelepciune și instruirea cea neinstruită mințit-au asupra 
lui Dumnezeu și asupra firii114, pe aceasta ridicând-o la 
stăpânie, iar pe El coborându-L [din stăpânie] pe cât ținea de 
dânșii și dracilor dându-le Dumnezeiescul nume115 și fiind 
așa departe de aflarea cunoașterii celor ce sînt -  [aflare] pe 
care o socoteau de însemnătate și pentru care se sârguiau -  
încât însuflețite le-au [socotit și] numit pe cele neînsuflețite 
(ba chiar au zis că au parte de un suflet mai presus de al 
nostru), cuvântătoare pe cele necuvântătoare116 (întrucât pot 
primi, [chipurile], suflet omenesc), de diavoli au spus că 
sînt mai presus de noi și -  o, ce necinstire [de Dumnezeu]!

1,5 A dică: dracilor atribuindu-le calitatea de [D um nejzeu și, prin urm are,
chem ându-i cu acest num e.
116 Sau: 'raționale' pe cele iraționale.
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τώ Θεφ καί άκτιστα τε καί άναρχα, οϋ τήν ύλην μόνον καί 
την τού κόσμου παντός, ώς αύτοί λέγουσι, ψυχήν, καί τά 
τών νοερών μή ένημμένα πάχος σώματος, άλλά καί αϋτάς 
τάς ήμετέρας ψυχάς. τί ούν; Θεού σοφίαν έχειν τούς ταύτα 
τύτη φιλοσοφήσαντας έρούμεν; Ή  σοφίαν όλως άνθρωπί- 
νην γούν; Μή ποθ' ούτω μανείη τις τών καθ' ή μάς. «Δέν- 
δρον γάρ άγαθόν καρπούς πονηρούς ού ποιεί», κατά τον 
τού Κυρίου Λόγον. ’Εγώ γάρ επ' έμαυτού λογιζόμενος, ούδ' 
άνθρωπίνην δίκαίαν είναι προσειρήσθαι νομίζω τήν σοφί
αν εκείνην, επί τοσούτον ούσαν έαυτή άνακόλουθον ώς τά 
αύτά Λέγειν έμψυχά τε καί άψυχα, λογικά τε καί άλογα καί 
τά μηδέ προς αίσθησεν όπωσούν πεφυκότα, μηδ' όργανον 
όλως έσχηκότα τοιαύτης δυνάμεως, χωρητικά λέγειν τών 
ήμετέρων ψυχών. Εί δε ό Παύλος άνθρωπίνην σοφίαν έστίν 
ού λέγει ταύτην («τό γάρ κήρυγμά μου», φησίν, «ούκ εν 
πειθοΐς ανθρώπινης· σοφίας λόγοις», καί πάλιν «λαλούμεν 
ούκ έν διδακτοις άνθρωπίνης σοφίας λόγοις») άλλά καί 
σοφούς κατά σάρκα, μωρανθέντας, συζητητάς τού αίώνος 
τούτου τούς κεκτη μένους ταύτην άξιοι καλεΐν καί τήν σοφί
αν αύτών παραπλησίως τών προσρημάτων, σοφίαν γάρ καί 
ταύτην μεμωραμένην, σοφίαν καταργουμένην καί κενήν 
άπάτην, σοφίαν τού αίώνος τούτου καί τών άρχόντων τού 
αίώνος τούτου τών καταργουμένων.

[19] Εγώ δε καί τού λέγοντος άκούω πατρός «ούαί σώ
ματά όταν μή τήν έξωθεν προσενέγκηται τροφήν, καί ούαί 
ψυχή, όταν μή τής άνωθεν έπιδέξηταί χάριν». Εικότως. Τό 
μεν γάρ εις τά άψυχα μεταχωρήσαν οίχήσεταί, ή δέ τού 
καθήκοντος παρατραπείσα ταϊς δαιμονικαΐς καί ζωαΐς καί

117Α4οίσ 7 ,1 8 .
118 A dică inconsecventă.
119 Facultate, adică.
122 R om ani 1, 22.
1251 Corinteni 1, 28.
128 Text neidentificat.

1201 Corinteni 2 ,1 3 . 
1231 Corinteni 1, 20. 
126 Coloseni 2, 8.

1211 Corinteni 1, 26.
124 Ibidem
127 /  C orinteni 2, 6.
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-  ziditori ai noștri, iar împreună-veșnice cu Dumnezeu, și 
nezidite, și fără-de-început [a fi] nu doar materia, și -  cum 
zic ei -  sufletul întregii lumi, și acele [făpturi] înțelegătoare 
care nu sînt unite cu grosim ea trupului, dar și înseși 
sufletele noastre. Cum așa? Vom spune că au înțelepciunea 
lui Dumnezeu cei ce într-acest chip au filosofat acestea, 
ori că au, măcar cât de cât, înțelepciune omenească? Fie 
ca nim eni dintre noi să nu ajungă atât de nebun [încât 
să spună aceasta], „pentru că pomul bun nu face roade 
re le"117, după cuvântul Domnului, căci, chibzuind eu în 
sinea mea, cred că nici omenească nu-i drept să fie socotită 
înțelepciunea aceea, atât de neurmătoare ei înseși fiind118 
încât despre aceleași [lucruri] spune că sînt [și] însuflețite 
și neînsuflețite, [și] cuvântătoare și necuvântătoare, iar 
despre cele ce nici simțire nu au deloc din firea lor -  și nici 
măcar vreun organ cu asemenea putere119 -  spune că pot să 
încapă sufletele noastre. Iar dacă Pavel o numește undeva 
pe aceasta „înțelepciune omenească" („că propovăduirea 
m ea", zice, „nu este în  în d u p lecătoare  cuvinte ale 
înțelepciunii om enești", și: „grăim nu în cuvinte învățate 
ale înțelepciunii om enești"120), socoate însă de cuviință să-i 
numim și „înțelepți după trup"121, „înțelepți nebuniți"122, 
„cercetători ai veacului acestuia"123 pe cei ce au dobândit 
[înțelepciunea] aceasta, iar înțelepciunii lor [să-i dăm 
numiri] foarte asemănătoare numirilor [acestora], pentru 
că și aceasta este „înțelepciune nebunită"124, „înțelepciune 
d esfiin țată"125 și „înșelare d eșartă"126, „înțelepciune a 
veacului acestuia" și „a stăpânitorilor veacului acestuia, 
celor desființați"127.

[19] Eu îl aud și pe Părintele ce spune: „Vai de trup 
când nu i se dă hrana din afară, și vai de suflet când nu 
primește harul cel de su s"128. Pe bună dreptate, fiindcă 
trupul, mutându-se [de aici], se va duce la cele neînsuflețite, 
iar sufletul abătut de la calea sa va cădea pradă drăceștilor
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φρονήμασι συναπαχθήσεται. Εί δέ τις τώ φυσικήν είναι 
τήν φιλοσοφίαν έκ Θεού δεδόσθαι λέγει ταύτην, αληθή 
μέν λέγει καί ήμίν ούκ αντιλέγει καί τούς κακώς ταύτη 
χρησαμένους καί προς τό παρά φύσιν τέλος καταστήσαν- 
τας ούκ εξαιρείται τής αίτιας ϊστω δέ καί τήν καταδίκην 
τούτων επί μάλλον αύξων, ότι τοΐς έκ Θεού θεοφιλώς ούκ 
έχρήσαντο. Άλλως τε καί ό δαιμόνιος νούς έκ Θεού πεποι- 
ημένος φυσικώς έχει τό φρονεϊν, αλλά τήν αύτού ένέρ- 
γειαν ούκ έρούμεν έκ Θεού, εί καί τό δύνασθαι ένεργεΐν 
έχει έκ Θ εού- διό καί παραφροσύνη μάλλον ή φρόνησις 
αύτη δικαίως άν προσρηθείη. Ούτω τοίνυν καί ό τών έξω 
φιλοσόφων νούς δόμα θειον, έμφυτον έχων τήν έμφρονα 
σοφίαν, παρατραπείς δέ τοΐς ύποβολαΐς τού πονηρού εις 
μωράν καί πονηράν καί άνουν ώς προϊσταμένην τοιούτων 
δογμάτων, μετεποίησε σοφίαν. Εί δέ τις αύθις φαίη μηδέ 
τήν τών δαιμόνων έφεσιν καί γνώσίν είναι παντάπασι κα
κόν, έφίενται γάρ τού είναι καί ζήν καί νοειν πρώτον μέν 
έκεΐνο δικαίως παρ' ήμών αύθις άντακούσεται μή δικαίως 
δυσχεραίνειν δαιμονιώδη μετά τού άδελφοθέου, ώς έριδος 
γέμουσαν καί πάν σχεδόν φαύλον δόγμα περιέχουσαν, τήν 
έν τοΐς Έλλησι σοφίαν ήμών άποκαλούντων, άτε δή καί τού 
οικείου τέλους έκπτωτον, τής θεογνωσίας δηλαδή· μεθέξει 
γάρ καί ούτω τού άγαθού κατ' έσχατον καί άμυδρόν απή
χημα. Έπειτα καί τούτο διανοεΐσθαι τούτον άξιούμεν, ώς 
ούδέν κακόν, ή έστι, κακόν έστι, άλλ' ή τής καταλλήλου τε 
καί προσηκούσης ένεργείας καί τού τής ένεργείας τέλους 
άποπέπτωκε.

[20] Τί τοίνυν έργον τε καί τέλος τών ζητούντων τήν έν 
τοΐς κτίσμασί Θεού σοφίαν; Ούχ ή τής αλήθειας έμπορία

129 A ltfel spus, chipuri de viețuire.
130 Cel care spune lucrul acesta.
131 A ici P alam a vrea să su gereze, d im p reu n ă  cu m u lti a lți P ărin ți, că 
filosofia elină a fost izvorul tuturor ereziilor.
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vieți129 și cugete -  iar dacă cineva va spune că întrucât 
filosofia este firească, [ea] de la Dumnezeu a fost dată, 
adevărat zice, și nu ne contrazice pe noi, și nu-i scutește 
de vină pe cei în chip rău s-au folosit de aceasta și au 
târât-o spre un scop îm potriva firii, și să știe130 că și mai 
mare le va fi acestora osânda, pentru că nu în chip iubitor 
de Dumnezeu s-au folosit de cele de la Dumnezeu. De 
altfel, și mintea drăcească, făcută de Dumnezeu, are din fire 
[însușirea de] a cugeta, dar nu vom spune că lucrarea ei este 
din Dumnezeu, deși putința de a lucra o are din Dumnezeu, 
drept care aceasta, după dreptate, s-ar numi mai degrabă 
aiurare decât cugetare. Tot așa, deci, și mintea filosofilor 
dinafară este dar dumnezeiesc ce are sădit în el înțelepciunea 
cea sănătoasă, dar rătăcindu-se prin uneltirile celui viclean a 
prefăcut-o în înțelepciune nebună, și vicleană, și fără minte, 
întrucât a pus-o în fruntea unor asemenea învățături. Iar dacă 
cineva ar spune, iarăși, că nici dorirea și cunoașterea dracilor 
nu e cu totul rea, din pricină că [și] aceștia [își] doresc [faptul 
de] a fi, și a viețui, și a gîndi, în primul rând îi vom spune, 
pe drept cuvânt, că nu-i drept să se supere pe noi dacă, 
împreună cu fratele-lui-Dumnezeu, ca pe una ce este plină 
de [duh de] ceartă și cuprinzătoare [în sine] a mai toată reaua 
învățătură/dogm ă131 numim „drăcească"132 înțelepciunea 
elinilor, întrucât a căzut de la scopul ei propriu, adică de la 
cunoașterea de Dumnezeu: [nu-i drept să se supere pe noi], 
de vreme ce ea se împărtășește [chiar] și așa de bine prin cel 
mai de pe urmă și stins ecou al [acestuia]. Pe urmă îi vom 
cere să se gândească și la faptul că nimic rău nu este rău 
din pricină că există, ci din pricină că a căzut de la lucrarea 
potrivită și cuvenită și de la scopul lucrării.

[20] Care este, deci, lu crarea133 și scopul celor ce 
caută înțelepciunea cea din zidirile lui Dumnezeu? Nu

132 lacov  3 ,1 5 . 133 Literal: lucrul.
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καί ή προς τον κτίσαντα δοξολογία; Παντί που δήλον. Άλλ' 
άμφοτέρων διαπέπτωκεν ή τών έξω φιλοσόφων γνώσίς. 
Αλλ' ένεστι καί τι χρήσιμον ήμΐν έν ταύτη; Πάνυ γε. Καί 
γάρ έν τοΐς τών όφείων σαρκών άπειλημμένοις πολύ τό 
δραστικόν καί θεραπευτικόν καί ιατρών παΐδες αντιδότων 
άρίστην καί χρησιμωτάτην τήν έκ τούτων συνεσκευασμέ- 
νην ήγηνταε καν τοϊς προς απάτην συνεσκευασμένοις τών 
δηλητηρίων τών έδωδίμων τα ήδιστα παραλαμβάνεται, 
συγκαλύψαι δυνάμενα τήν περίεργον κατασκευήν. Έ στι 
τοίνυν χρήσιμον έν τούτοίς καί πολύ γ' ίσως ώς μέλι κω- 
νείψ παραμιχθέν· άλλα καί πολύ τό δέος μή διακρίνουσιν 
έκεΐθεν λάθη τι συναποληφθέν λείφανον θανατηγόρον. 
Καν έξετάσης, ϊδοις αν πάσας ή τάς πλείστας τών δεινών 
αιρέσεων έντεϋθεν λαβούσας τάς άρχάς, καί τούς είκονογ- 
νώστας τούτους, οΐ φασίν έκ τής γνώσεως τό κατ' εικόνα 
τον άνθρωπον λαμβάνειν καί δι' αύτής κατά Θεόν μορ- 
φοϋσθαι τήν ψυχήν. Κατά γάρ τό προς τον Κάϊν είρημένην 
«ούκ αν όρθώς προσενέγκοίς, όρθώς δέ μή διέλης». Τό δε 
διελεΐν όρθώς έπιευτώς ολίγων, κάκείνων μόνων, όσοι τά 
αισθητήρια τής ψυχής έχουσι γεγυμνασμένα πρός διάκρι
σήν καλού τε καί κακού. Τίς τοίνυν χρεία παρακινδυνεύειν 
μάτην, καί ταύτ' ένόν ούχ όπως άκινδύνως, άλλά καί λυσι
τελώς, τήν έν τοις κτίσμασιΘεού σοφίαν κατίδεΐν; Άφρον- 
τις γάρ βίος διά τήν εις Θεόν έλπίδα φυσικώς κινεί τήν 
ψυχήν πρός κατανόησιν τών κτισμάτων τού Θεού· εκπλήτ
τεται τε ταύτη προσανέχουσα καί έμβαθύνουσα, καί παρα
μένει δοξάζουσα τον κτίστην, καί διά τού θαύματος τούτου

134 εμπορία, de regulă, înseam nă „com erț, n eg oț".
135 A ici Palam a om ite pe ήμαρτες, pe care noi l-am adăugat pentru că așa 
este în  Septuagintă, dar și la alți Părinți. M ai m ult, acesta îl în țelege pe 
διέλης, διαιρώ care înseam nă de regulă "a  îm p ărți", cu "a  d iscerne", "a  
avea discernăm ânt". Referitor la această îm părțire a jerfei către Dum nezeu, 
loan  G ură de A ur insistă pe "p reciz ia" acesteia, m ai bine zis pe dreapta 
orânduire a m odului de a aduce jertfă. O milia 28 la Facere PG 53 ,157 .



în  apărarea celor ce se liniștesc în chip sfânt 1,1 89

negu țătorirea134 adevărului și slavoslovirea cea către 
Ziditor? Bineînțeles că da. Cunoașterea filosofilor din afară 
a căzut, însă, de la amândouă. Există însă și ceva folositor 
pentru noi în aceasta? Cum să nu -  că și în [bucățile] tăiate 
din cărnurile șerpilor este mare putere drastic lecuitoare, 
și doctorii socot că antidotul preparat din ele este cel 
mai bun și mai de folos dintre antidoturi: și în  otrăvurile 
pregătite spre înșelare se adaugă cele mai plăcute dintre 
lucrurile „bune de m âncat", pentru că sînt în stare să 
ascundă raționamentul van. Există, deci, [ceva] folositor în 
[învățăturile] acestea, ba poate [chiar] mult, [dar] ca [în] 
mierea amestecată cu cucută; dar este și foarte de temut 
ca nu cumva cei lipsiți de discernământ să ia de acolo, fără 
să își dea seama, și vreun rest de otravă. Iar de vei cerceta, 
vei vedea că dintre groaznicele erezii toate sau aproape 
toate de aici și-au luat începuturile, [ca] și 'iconognoștii' 
aceștia, care spun că [doar] din cunoaștere își ia omul 
însușirea de a fi după chipul lui Dumnezeu și [doar] prin 
ea își formează sufletul după Dumnezeu. Că, după spusa 
cea către Cain «[nu ai păcătuit, oare,] de ai adus jertfă [în 
chip] drept, dar nu [de]osebești [în chip] drept?»135. Iar 
faptul de ‘ a deosebi [adică de a discerne] în chip drept' este 
propriu pentru puțini, și numai pentru cei ce au simțurile 
sufletului deprinse cu deosebirea binelui și a răului136. Ce 
nevoie este, deci, a ne primejdui fără rost, mai ales că putem 
vedea înțelepciunea lui Dumnezeu din zidiri nu numai 
fără primejdie, dar și într-un chip folositor? Că viața fără 
griji, datorită nădejdii în Dumnezeu, în chip firesc137 mișcă 
sufletul către înțelegerea zidirilor lui Dum nezeu, și se 
minunează aplecându-se spre aceasta138 și adâncindu-se [în 
ea], și stăruie în slăvirea Ziditorului, și prin uimirea aceasta

136 D iadoh, C apete 77 și urm .
137 A dică natural.
138 «aceasta»: înțelegerea zid irilor lui D um nezeu.
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χειραγωγείται προς τα μείζω· κατά γάρ τον άγιον ’Ισαάκ 
θησαυροϊς έντυγχάνει διά γλώττης φρασθήναι μή δυνα- 
μένοις καί οίά τινι κλείθρω χρησαμένη τή ευχή, δι' αυτής 
είσδύεται πρός τά μυστήρια έκεΐνα «ά οφθαλμός ούκ οΐδε, 
και ούς ούκ ήκουσε, καί επί καρδίαν ανθρώπου ούκ άνέβη», 
διά μόνου τού Πνεύματος, καθά φησεν ό Παύλος, φανερού- 
μενα τοΐς άξίοίς.

[21] Όράς έπιτομωτάτην καί πολυωφελή καί άκίνδυνον 
οδόν πρός αυτούς φέρουσαν τούς υπερφυείς καί ουρανίους 
θησαυρούς; Έπί δέ τής θύραθεν σοφίας, δει μεν πρώτον 
τον όφιν άποκτεϊναι, καθελόντα σε τό παρ' αύτής προσ- 
γενόμενόν σοι φύσημα (πόσης δέ τούτο δυσχερείας· «ταπει
νώσει» γάρ, φασίν, «έκφυλον τό τής φιλοσοφίας φρύαγμα)- 
καθελόντα δ' όμως, έπειτα διελεΐν καί διαρρϊψαί κεφαλήν 
τε καί ούράν, ώς άκρα καί άκρατα κακά, τήν περί των νο
ερών καί θείων καί άρχών δηλαδή σαφώς πεπλανημένην 
δόξαν καί τήν έν τοΐς κτίσμασι μυθολογίαν. Τό δέ μεταξύ, 
τούς περίφύσεως τουτέστι λόγους, ώς οί φαρμακοποιοί πυρί 
καί ύδατι τάς τών όφεων σάρκας άποκαθαίρουσιν έψοντες, 
ούτω δέ τφ τής ψυχής εξεταστικά» καί θεωρητικφ τών βλα
βερών διακρΐναι νοημάτων. Ού μήν άλλ' είκαίταύθ' άπαν
τα ποιήσεις καί καλώς χρήση τφ καλώς διακρίθέντι (όσον 
δέ καί τούτ' έργον καί όσης δεΐται διακρίσεως), όμως εί καί 
καλώς χρήση τφ καλώς άπειλημμένμ» μορίω τής έξωθεν σο
φίας, κακόν μέν ούκ άν ε’ίη τούτο, καί γάρ όργανον πέφυκε 
γίνεσθαι πρός τι καλόν· άλλ' ούδ' ούτως άν κληθείη Θεού 
κυρίως δώρον καί πνευματικόν, άτε φυσικόν καί μή άνωθεν 
καταπεμφθέν. Διό καί ό σοφός ε’ίπερ τις τά θεία Παύλος 
σαρκικόν αύτό καλεϊ, «βλέπετε, λέγων, τήν κλήση; ήμών, 
ώς οϋ πολλοί σοφοί κατά σάρκα». Καίτοι τις άν χρήσαιτο

Ι39Κ λείθρον poate însem na și lacăt, barieră.
140Isaac Șirul, O m ilii, 72, ed. Spetsieris, p. 314.
1411 Corinteni 2, 9.
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este călăuzită la cele [ce sînt] mai înalte; că, după sfântul 
Isaac, [sufletul] se împărtășește de comori ce nu se pot grăi 
cu limba, și ca de o cheie slujindu-se de rugăciune139, prin 
ea intră la tainele acelea140 „pe care ochiul nu le-a văzut și 
urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit"141, 
prin singur Duhul -  cum zice Pavel -  arătate celor vrednici.

[21] Vezi calea cea foarte scurtă, m ultfolositoare și 
neprimejdioasă ce duce la înseși comorile cele mai presus de 
fire și cerești? Iar cu privire la înțelepciunea din afară, mai 
întâi trebuie să omori șarpele, nimicind înfumurarea care-ți 
vine din ea (și cât de greu este aceasta -  că „va umili", zice, 
„obrăznicia cea străină a filosofilor"). Nimicind-o însă, trebuie 
apoi să desparți și să rupi capul de coadă, ca pe niște rele 
extreme și neamestecate cu binele, adică -  în chip limpede -  
părerea lor rătăcită despre cele înțelegătoare și dumnezeiești 
și despre principii și basmele despre zidiri. Cu privire la 
ceea ce este între [cap și coadă], adică învățăturile lor despre 
natură, la fel cum curățesc farmaciștii cărnurile șerpilor 
fierbându-le cu foc și apă, și tu, prin puterea cercetătoare 
și văzătoare a sufletului tău, să le desparți de înțelesurile 
dăunătoare. Bineînțeles, dacă le vei face pe toate acestea și 
vei folosi bine ceea ce bine a fost deosebit [de acolo] (dar cât 
de anevoioasă este această lucrare, și de cât discernământ are 
trebuință!); chiar și dacă vei folosi bine, zic, partea cea bine 
luată din înțelepciunea cea dinafară aceasta n-ar fi un lucru 
rău, pentru că din fire aceasta este unealtă spre ceva bun, 
dar totuși nici așa n-ar putea fi numită dar duhovnicesc al 
lui Dumnezeu în înțelesul propriu al cuvântului, deoarece 
este dar firesc și netrimis de sus. De aceea și Pavel, înțelept 
ca nimeni altul în cele dumnezeiești, o numește pe aceasta 
trupească: „luați aminte la chemarea voastră, că nu mulți sînt 
înțelepți după trup"142. Cine s-ar folosi mai bine de această

142II Corinteni 1 , 12.
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κάλλιον τή σοφία ταύτη των ύπό Παύλου κεκλη μένων έξω
θεν σοφών; Αλλ' όμως κατά σάρκα τούτους, τό γε εις ταύ- 
την ήκον, ονομάζει σοφούς· εικότως.

[22] Ώς γάρ ή επί παιδοποίίψ κατά τούς νομίμους των 
γάμων ήδονή 'θειον Θεού δώρον' ήκιστ' άν κληθείη (σαρ
κικόν γάρ καί φύσεως, άλλ' ού χάριτος δώρον, καίτοι τήν 
φύσιν ό Θεός έποίησεν), ούτω καί ή παρά τής έξω παιδεί
ας γνώσις, εί καί καλώς τις ταύτη χρώτο, φύσεώς έστιν, 
άλλ' ού χάριτος τό δόμα, διά τής φύσεως παρά Θεού κοινή 
πάσι δεδομένον καί μελέτη προς έπίδοσιν άγόμενον· ό καί 
τούτο τεκμήριον εναργές ώς φυσικόν άλλ' ού πνευματικόν 
άρα δώρον, τό μή σπουδής καί μελέτης άνευ μηδενί τών 
άπάντων παραγίνεσθαι. Θεού γάρ κυρίως δώρον, άλλ' ού 
φυσικόν, ή καθ' ήμάς θεοσοφία, ή καν άλιεύσεν άνωθεν 
έπιπτή βροντής υιούς, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον, άπερ- 
γάζεται, περιηχοϋντας, τώ λόγω τής οικουμένης τά πέρατα, 
κάν τελώναις, ψυχών έμπορους δημιουργεί, καν δκύκταις 
θερμοΐς τον ζήλον, μετατίθησι καί ποιεί Παύλους άντί Σαύ- 
λων, άπό γής μέχρι ούρανοϋ τρίτου φθάνοντας καί άκούον- 
τας άρρητα· δι' αύτής τοίνυν ένί καί ήμάς κατ' εικόνα Θεού 
γενέσθαι τε καί μετά θάνατον είναι. Τής δέ φυσικής σοφίας 
καί τώ Αδάμ είπερ τινι τών μετ' αύτόν περιειναι λέγεται, 
καίτοι τό κατ' εικόνα πρώτω πάντων μή φυλάξαντι. Καί ή 
ταύτη δ' αύθις βοηθούσα τών έξω φιλοσοφία προ τού κα- 
τελθείν τον δι' έαυτού προς τό άρχαΐον κάλλος τήν ψυχήν 
έπανακαλεσάμενον εύρηται. Πώς ούν ού προ Χριστού 
δι' αύτής άνεκαινίσθημεν, άλλ' έδεήθημεν έκεΐνοί τε καί 
πάντες, ού τού διδάσκοντος φιλοσοφίαν, τέχνην τώ αίώνι 
τούτω συγκαταλυομένην, διό καί τού αίώνος τούτου λέ
γεται, άλλ' αύτού τού τήν άμαρτίαν α’ίροντος τού κόσμου 
καί παρέχοντος σοφίαν άληθή τε καί διαιωνίζουσαν, εί καί

'Μ Ο η ιίΙια 40 ,1, ΡΩ 3 6 ,4 4 8 0
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înțelepciune decât cei numiți de Pavel „înțelepții dinafară"? 
Și totuși, „înțelepți după trup" îi numește -  și pe bună 
dreptate -  cât privește această înțelepciune.

[22] Că precum plăcerea care însoțește facerea de prunci 
în căsătoriile legiuite n-ar putea fi câtuși de puțin numită 
„dar dumnezeiesc al lui Dumnezeu" (căci e un dar trupesc 
și al firii, nu al harului, cu toate că pe fire Dumnezeu a 
făcut-o), tot așa și cunoașterea de la instruirea dinafară, 
chiar dacă cineva se folosește de ea în  chip bun, este un dar 
al firii, nu al harului, dar ce prin fire e dat de Dumnezeu 
tuturor îndeobște și care prin sârguință poate spori -  și 
acest lucru, anume că fără râvnă și sârguință nu e primit 
de nimeni, este încă o dovadă limpede că este dar firesc, nu 
duhovnicesc. Că a lui Dumnezeu în sensul propriu, nu în 
cel firesc, este theosofia noastră, care, trimisă de sus asupra 
pescarilor îi face pe aceștia fii ai tunetului, care, după 
Grigorie Teologul143, au înconjurat cu răsunetul cuvântului 
lor marginile pământului; trimisă asupra vameșilor, îi face 
„negustori" de suflete; trimisă asupra prigonitorilor aprinși 
cu râvna îi preschimbă și îi face Paveli în loc de Sauli, care 
ajung de pe pământ până la cerul al treilea și aud lucruri 
negrăite. Așadar, prin aceasta putem și noi să devenim și 
după moarte să fim după chipul lui Dumnezeu. Iar despre 
înțelepciunea firească se spune că a fost și în Adam mai 
mult decât în oricare altul de după el, deși a fost întâiul 
dintre toți care n-a păzit însușirea sa de a fi după chipul 
lui Dumnezeu. Pe urmă, filosofia celor dinafară, care ajută 
acestei înțelepciuni, s-a aflat și înainte de pogorârea Celui 
care prin Sineși a rechemat la frumusețea cea dintâi sufletul. 
Cum se face, dar, că nu ne-am înnoit prin ea înainte de 
Hristos, ci am avut nevoie, aceia și toți ceilalți, nu de dascăl 
de filosofie (meșteșug care piere odată cu acest veac, drept 
care este și numită „a veacului acestuia"), ci de Cel ce ridică 
păcatul lumii și dă înțelepciune adevărată și veșnică, deși e
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μωρία τοΐς προσκαίροις καί άπολλυμένοις έστί σοφοίς, ού 
δοκοΰσα μόνον, άλλά καί μωραίνουσα τή έαυτής άπουσίμ 
τούς μή τούτη προσέχοντας τον νούν; Όράς σαφώς ώς ούχ 
ή τής έξω παιδείας μάθησίς έστιν ή σώζουσα καί τό τής 
ψυχής γνωστικόν καθαίρουσα καί προς τό θειον αρχέτυπον 
άφομοιούσα;

Τοιγαροϋν τοΐς περί αύτής Λόγοις προσήκον έποίσω 
τέλος. Εϊ τις προς τάς νομικάς παρατηρήσεις ώς καταρ- 
θησόμενος έκ τούτων έπίστρέφεται, Χριστός αυτόν ούδέν 
ώφελήσει, καίτοι παρά τού Θεού ποτέ νενομοθέτηνται 
σαφώς έκεΐναι, άλλ' ούχί καί ή τών έξω μαθημάτων άνά- 
ληψίς· φ δή καί πολλφ μάλλον, ε’ί τις προς τήν άποδεδο- 
κιμασμένην τών έξω φιλοσοφίαν ώς έξ αύτής τήν ψυχήν 
καθαρθησόμενος αύθις επιστρέφει, Χριστός αυτόν ούδέν 
ώφελήσει. Τό τού Χριστού στόμα Παύλος έστιν ό λέγων έκεΐ 
καίήμϊν ένταυθοι συμμαρτυρών.

[23] Ταύτα προς τούς τήν έξω σοφίαν πλέον ή δέον 
έξαίροντας, άδελφέ, είπέ. Καί προς τούτοις δεϊξον αύτοις 
διά τών ύπογεγραμμένων κεφαλαίων, πώς ματαία καί πε
ριφρονητέα τοΐς άγίοίς ήμών πατράσιν ένομίσθη καί μάλι
στα τοΐς έν πείρμ γεγονόσιν αύτής.

Τού Ν ύσ σ η ς, έκ τής Θ εω ρία ς τής τοϋ σώ μ α τος  
κατασκευής. Ούτος τών πνευματικών προβάτων ό νόμος· 
μηδέν τής έξωθεν τής έκκλησίας φωνής έπιδεέσθαι καί, 
καθά ψησιν ό Κύριος, άλλοτρίας φωνής μή άκούείν.

Τοϋ αυτού, Προς Ευπάτρων. Ή περί τούς έξωθέν σου 
τών λόγων σπουδή τοϋ μηδεμίαν σε τών θείων μαθημάτων 
έπίμέλειαν έχεεν άπόδειξις ήμΐν έγένετο.

Τοϋ μεγάλου Βασιλείου, έκ τοϋ είς τον 'Έβδομον ψαλμόν. 
Δύο τά σημαινόμενα τής άληθείας εύρομεν. έν μέν, τήν 
κατάληψιν τών έπί τον μακάριον βίον φερόντων, έτερον

144 Όεβρκ αΙεαΜτεα οηΊΐίΙω, 30, Ρ ϋ  44, 240Ώ.
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nebunie pentru înțelepții vremelnici și pieritori -  și nu doar 
pare, ci îi și nebunește prin lipsa ei pe cei ce nu iau aminte 
la ea cu mintea? Vezi limpede că nu învățarea instruirii 
dinafară este cea care mântuiește, și care curățește partea 
cunoscătoare a sufletului, și care duce la asemănarea cu 
arhetipul dumnezeiesc?

Voi termina, deci, cuvintele despre aceasta precum se 
cade. Dacă cineva se întoarce la păzirea rânduielilor legii, 
ca și cum se va putea curăți din acestea, Hristos nu îi va fo
losi deloc, deși e limpede că de Dumnezeu au fost legiuite 
cândva acelea -  nu însă și primirea științelor dinafară, drept 
care cu atât mai mult dacă se întoarce cineva spre lepădata 
filosofie dinafară, ca și cum dintr-însa își va putea curăți 
sufletul, Hristos nu îi va folosi cu nimic. Gura lui Hristos, 
Pavel, este cel care spune aceasta acolo și dă mărturie aici 
împreună cu noi.

[23] Acestea spune, frate, celor ce înalță înțelepciunea 
cea dinafară mai mult decât se cade, și pe deasupra arată-le 
prin capetele scrise mai jos cât de zadarnică și vrednică de 
dispreț a fost socotită ea de către sfinții noștri Părinți, mai 
ales de către aceia care au avut cercarea ei.

Al Nysseanului, din Contemplarea alcătuirii trupului: 
„Aceasta este legea oilor cuvântătoare: nimeni să n-aibă 
trebuință de vreun glas din afara Bisericii și, precum zice 
Domnul, să nu asculte glas străin"144.

Al aceluiași, Către Efpatrie: „Râvna ta pentru științele di
nafară ne-a dovedit că nu te îngrijești deloc pentru învăță
turile dumnezeiești"145.

Al marelui Vasilie, din Tâlcuirea la psalmul al șaptelea: 
„Cuvântul „adevăr" are, am aflat noi, două înțelesuri: imul 
este cuprinderea cu mintea a celor care duc la viața cea feri
cită, iar celălalt este cunoașterea sănătoasă a celor privitoare

145 PG 4 6 , 1041C.
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δέ, των περί οίουδήποτε των έν τώ κόσμψ εϊδησιν ύγιή. Ή 
μέν ούν συνεργός τής σωτηρίας αλήθεια τή καρδία ένεστι 
του τελείου, δς καί παραδίδωσι ταύτην τώ πλησίον άδόλως. 
Περί δέ γής καί θαλάσσης, αστέρων τε καί τής τούτων 
κινήσεως ή τάχους, εάν μή είδώμεν τήν έν τοΐς τοιούτοις 
άλήθειαν, ούδέν ήμϊν εμποδίσει πρός τό έπιτυχεϊν τής έν 
έπαγγελίαις μακαριότητος·

Τού μ εγ ά λ ο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ , έκ τού π ρ ώ τ ο υ  τής 
Εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ή πρός Θεόν άφομοίωσίς τε καί 
ένωσις, ώς τά θεία διδάσκει λόγια, ταΐς τών σεβασμιοτάτων 
εντολών άγαπήσει καί ίερουργίαις μόνως τελείται.

Τού Χρυσοστόμου, έκ τής Ερμηνείας τον κατά Ματθαίον 
άγιον ενα γ γ ελ ίον  «Ά μηδέ όναρ οί έξωθεν σοφοί φαν- 
τασθήναιήδυνήθησάν ποτέ, ταϋτα οί άλιεΐς καί άγράμματοι 
μετά πολλής τής πληροφορίας ήμίν άπαγγέλουσι καί 
τήν γήν άφέντες πάντα περί τών έν οϋρανοΐς διαλέγον
ται, έτέραν ήμίν ζωήν καί βίον είσάγοντες, ελευθερίαν 
τε καί δουλείαν καί κόσμον έτερον, καί άπλώς πάντα 
έξηλλαγμένα, ού καθάπερ Π λάτων καί Ζήνω ν καί εϊ 
τις έτερος νόμους συνέθηκε· καί γάρ αύτόθεν άπαντες 
έδείκνυντο ούτοί ότι πνεύμα πονηρόν καί δαίμων τις άγριος 
πολέμων ήμών τή φύσει ταΐς αύτών ένήχησε ψυχαΐς. Καί 
περί Θεού δέ ταϋτα φιλοσοφεΐν πείθουσιν οί άλιεΐς, ά 
μηδείς μηδέποτε εκείνων μηδέ εις νούν λαβεΐν ϊσχυσε, διό 
τά μέν τών φιλοσόφων εκείνων οϊχεται καί άπόλωλε, καί 
μάλα εικότως· δαίμονες γάρ αύτά διηγόρευσαν· ήφανίσθη 
τοίνυν καί καταπεφρόνηται, ώς άραχνίων εύτελέστερα, 
μάλλον δέ ώς καταγέλαστα καί άσελγή καί πολύν έχοντα 
τον ζόφον καί τό άχρηστον· άλλ’ούχί τά ήμέτερα τοιαϋτα».

Τού άγιου Γρηγορίου τού Θ εολόγου· «Σοφία πρώτη 
βίος επαινετός καί θεώ κεκαθαρμένος ή καθαιρόμενος 
τώ καθαροτάτω καί λαμπροτάτψ καί μόνην άπαιτοΰν- 
τι παρ’ήμών θυσίαν, τήν κάθαρσιν. Σοφία πρώτη σοφίας
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la un lucru sau altul dintre cele ce sînt în lume. Adevărul 
care ajută la mântuire este în inima celui desăvârșit, care 
îl și predanisește fără de vicleșug aproapelui său -  iar cât 
privește pământul și marea, stelele și mișcarea sau repezi
ciunea lor, dacă nu știm adevărul despre acestea nu sîntem 
împiedicați cu nimic să dobândim fericirea făgăduită"146.

Al marelui Dionisie, din întâiul cap al Ierarhiei bisericești: 
„Asemănarea și unirea cu Dumnezeu se săvârșesc, după 
cum ne învață dumnezeieștile Scripturi, doar prin iubirea 
și prin sfințita lucrare a preacinstitelor porunci"147.

Al lui Gură de Aur, din Tâlcuirea la Evanghelia după Ma
tei: „Cele pe care înțelepții dinafară nici în vis nu și le-au 
putut vreodată închipui, pe acestea ni le vestesc pescarii 
și necărturarii cu multă încredințare și, lăsând pământul, 
spun totul despre cele din ceruri, vorbind de o viață, și de o 
slobozenie, și de o slujire, și de o lume, și, pe scurt, de toate 
schimbate cu totul -  nu precum Platon, și Zinon, și mai știu 
eu cine, au alcătuit legi, fiindcă toți aceștia au arătat singuri 
că duh rău și demon sălbatic, luptându-se împotriva firii 
noastre, insufla sufletele lor. Iar despre Dumnezeu pescarii 
ne înduplecă să filosofăm lucruri pe care nici unul dintre ei 
n-a fost în stare să le primească vreodată în mintea sa, drept 
care părerile filosofilor acelora s-au dus și au pierit -  și pe 
bună dreptate, pentru că dracii le-au vestit pe ele. Așadar, 
au pierit și au fost disprețuite, fiindcă erau mai firave ca 
pânza de păianjen, mai bine zis fiindcă erau de batjocură, 
și dezmățate, și pline de mult întuneric și de multă netreb
nicie. Filosofia noastră însă nu este așa"148.

Al sfântului Grigorie Teologul: „înțelepciunea cea dintâi 
este viața vrednică de laudă și care a fost curățită de Dum
nezeu sau este curățită de Cel preacurat și preastrălucitor, 
Care cere de la noi ca singură jertfă curățirea. înțelepciunea

146 La Psalm i, 1 4 ,1 , PG 29, 256BC.
147 D espre ierarhia cerească, 2, PG 3, 392A . 148 O m ilia 1, 4-5, PG 5 7 ,1 8 .
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ύπεροράν τής έν λόγψ κείμενης καί στροφαΐς λέξεων 
καί ταΐς κιβδήλοις καί π εριτταϊς άντιθέσεσι. Ταύτην 
επαινώ την σοφίαν έγώ καί ταύτην άσπάζομαι, μεθ’ής 
άΛίέίς την οικουμένην δλην τοΐς τού εύαγγελίου δεσμοΐς 
έσαγήνευσαν τφ συντετελεσμένω καί συντετμημένω λόγω 
την καταργουμένην σοφίαν νικήσαντες».

Τού αγίου Κ υρίλλου, έκ τής 'Ερμηνείας τον ένάτον  
ψαλμον. «Οί τήν έγκόσμιον ταύτην καί δαιμονιώδη καί 
ψυχικήν σοφίαν έξησκηκότες αλαζονεύονται διά τούτο 
καί τούς έν πτωχεία φρενών έμπυρίζουσι, τουτέστιν υιούς 
γεέννης άποφαίνουσι, συνηγορούντες τφ ψεύδει καί ταΐς 
αυτώ ν  εύγλωττίαις τήν απάτην κατακαλλύνοντες καί 
άποφέροντες διά τούτου προς τό πλανάσθαι πολλούς- ούτοι 
συλλαμβάνονται, καθάπερ εις παγίδα πεσόντες, εις τά 
τών πλάνων διαβούλία- ό γάρ αν εκείνοι συμβουλεύσειαν, 
τούτο τοΐς άμαθεστέροις πάγη καί βρόχος γίνεται».



In apărarea celor ce se liniștesc în chip sfânt 1,1 99

dintâi e a disprețul înțelepciunea ce stă în cuvinte, și în în
torsături de vorbe, și în antiteze măsluite și de prisos. Pe 
această înțelepciune o laud eu și pe aceasta o îmbrățișez: 
pe cea cu care pescarii au prins întreaga lume în legăturile 
Evangheliei, biruind înțelepciunea cea desființată prin cu
vântul cel împlinit și pe scurt (v. Isaia 10, 22)149.

Al sfântului Chirii, din Tâlcuirea la psalmul al nouălea: 
„Cei ce s-au exersat în  această înțelepciune lumească, și 
drăcească, și sufletească, se laudă cu aceasta și îi pun pe foc 
și pe săraci la minte, adică fii ai gheenei îi arată, apărând 
minciuna, și prin vorbele dulci înfrumusețează amăgirea, 
și prin aceasta îi duc în rătăcire pe mulți, care sînt prinși că
zând ca într-o cursă în sfaturile amăgitorilor, fiindcă orice ar 
sfătui aceia, celor mai lipsiți de învățătură [duhovnicească] 
li se face cursă și laț"150.

149 Cuvântul 16, 2, PG 35, 936A.
150 PG 69, 780A .
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AL DOILEA DIN PRIMELE,
[CUM] CĂ CELOR SUS POMENIȚI, CARE ÎN 
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