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EDITORIAL

Noi provocãri la adresa Ortodoxiei
contemporane

Ortodoxia înseamnã fidelitate fatã de puritatea si integritatea
învãtãturii Mântuitorului Iisus Hristos, transmisã prin Apostolii
Sãi, interpretatã si adâncitã de marii Pãrinti ai Bisericii, dar care a
strãbãtut cele douãzeci de veacuri prin istorie, identificându-se,
într-un fel, cu manifestãrile concrete ale acesteia. În felul acesta,
Ortodoxia se identificã cu însãsi „traditia apostolicã asa cum a
fost confirmatã, interpretatã si dezvoltatã prin consensul Bisericii
universale”1.

În sfera de manifestare a Ortodoxiei nu a fost adusã nici un
fel de discontinuitate cu traditia apostolicã, ceea ce ar fi echivalat
cu o abandonare a Ortodoxiei; altfel spus, s-ar fi ajuns la
îmbrãtisarea ereziei si a schismei. Aceastã autenticitate, vitalitate
si prospetime a Ortodoxiei este perceputã ca si comunitate sau
comuniune de Biserici autocefale si autonome, unite între ele prin
legãtura aceleiasi credinte, aceleiasi vieti sacramentale – Sfintele
Taine – si a aceleiasi discipline si organizare canonicã, cãlãuzitã
de duhul sobornicitãtii.

Desi, s-a crezut multã vreme, cã Ortodoxia ar fi compatibilã
doar cu partea de Rãsãrit a Europei, sau a Orientului, astãzi
întâlnim parohii, episcopii si mitropolii ortodoxe nu numai în spatiul
asa numit „rãsãritean”, ci acestea pot fi întâlnite si cunoscute si
în SUA si Canada, Australia, Noua Zeelandã, Europa Occidentalã,
Africa, Asia, Japonia, China, etc. Bogãtia doctrinarã si spiritualã a

1 Pr. prof. I. Bria, Dictionar de Teologie Ortodoxã, EIBM al BOR, Editia a II-a
revãzutã si completatã, Bucuresti, 1999, p. 273
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Ortodoxiei poate fructifica manifestãrile atât de complexe ale
comunitãtilor umane de pe arii geografice atât de diferite si de
distantate spatial unele de altele. Bisericile Ortodoxe autocefale
si autonome au parcurs, ele însele, unele evolutii în ce priveste
dezvoltarea lor istoricã, formulând si sistematizând învãtãtura de
credintã si în functie de întrebãrile si provocãrile care au apãrut la
adresa ei, de-a lungul secolelor de existentã a acestora.

Timpul pe care-l strãbatem noi astãzi, nu este nici el unul
indiferent fatã de problemele religioase, fatã de marile nelinisti
ale omului atât de frãmântat, de debusolat si sãrãcit spiritual al
epocii postmoderne. În fata Ortodoxiei se pun astãzi o serie de
probleme care-si asteaptã o atentã analizã si solutionare din partea
acesteia. Ea nu are voie, ca în numele unui asa-zis „traditional-
ism”, în spatele cãruia sã se poatã ascunde, sã ignore, subestimeze
sau rãstãlmãceascã concretetea frãmâtãrilor lumii în care
Ortodoxia este chematã sã depunã mãrturie. Ea este chematã sã
se manifeste în toatã plenitudinea sa tocmai în acest al treilea
mileniu crestin, care se confruntã cu probleme, unele dintre ele,
de cu totul altã naturã, fatã de cele existente, bunãoarã, în primul
mileniu crestin. Vom încerca sã surprindem câteva din aceste
probleme si provocãri ce stau în fata Ortodoxiei ecumenice sau
universale.

1. Viata Ortodoxiei este caracterizatã pe plan intern prin duhul
sobornicitãtii, ce exprimã duhul comuniunii Prea Sfintei Treimi, si
pe care e chematã sã-l respire prin toti porii organismului sãu.
Dacã acest spirit conciliar, sobornicesc functioneazã, relativ bine,
în interiorul fiecãrei Biserici Ortodoxe locale, nu acelasi lucru îl
putem sesiza în plan panortodox. De aceea, Bisericile Ortodoxe
trebuie sã gãseascã pârghiile si mecanismele necesare, pentru a
transpune si în relatiile dintre ele duhul sobornicitãtii. Altfel, ele
dau impresia, cã în ciuda mãrtuirisirii aceleiasi credinte si practicãrii
acelorasi Sfinte Taine, sã-si fie, totusi, strãine unele fatã de altele.
În fata marilor probleme ale lumii de astãzi, ele trebuie sã simtã
cu aceeasi inimã si sã vorbeascã împreunã cu o singurã voce,
pentru a rãmâne pânã la capãt credibile în fata oamenilor.

2. Ortodoxiile locale trebuie sã ajungã cât mai repede posibil
la convocarea Sfântului si Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care îl
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pregãtesc de mai multe decenii, dar nu mai reusesc, din pãcate,
sã-l convoace, din pricina dizarmoniei dintre ele în problemele
importante de misiune si organizare bisericeascã. Mirele Bisericii
– Iisus Hristos – asteaptã de la Mireasa Lui fidelitate, dragoste si
unitate atât în manifestãrile interne, cât si externe ale ei. Ierarhii
luminati si responsabili ai Bisericii, precum si marii teologi
ortodocsi, sunt chemati sã-si punã în lucrare capacitãtile lor, spre
a împinge lucrurile mai departe, spre a determina în cadrul
Ortodoxiei un curent favorabil implicãrii Bisericii în oferirea
rãspunsului pe care e datoare sã-l dea oamenilor de astãzi. Pentru
aceasta însã, este necesarã o mai bunã conlucrare între ierarhii
ortodocsi din cadrul diferitelor Biserici Ortodoxe locale, precum
si între ªcolile teologice ortodoxe si între teologii însisi. Pare cel
putin straniu faptul, cã foarte multi teologi ortodocsi pot avea relatii
de colaborare stiintificã cu teologi apartinãtori altor Biserici si
confesiuni, în timp ce legãturile cu confrati teologi ortodocsi sunt
sporadice si prea putin articulate.

3. Tensiunile mai mult sau mai putin artificiale existente între
diferitele Biserici locale nu au darul de a pune în luminã prea clarã
Ortodoxia contemporanã. Greu de înteles în ratiunile lor majore
sunt relatiile reci între Patriarhia Moscovei si Patriarhia
Ecumenicã; dar, si mai greu pot fi întelese si acceptate tensiunile
crescânde, cu manifestãri irationale (excomunicãri) între Patriarhia
Ecumenicã si Biserica Greciei, respectiv între Patriarhul ecumenic
Bartolomeu I si Arhiepiscopul Atenei Hristodoulos, pe tema
jurisdictiei asupra unor eparhii din nordul Greciei. Orgoliile
omenesti ar trebui sã disparã în fata misiunii pe care trebuie sã o
desfãsoare oamenii Bisericii, pe temeiul încredintãrii pe care au
primit-o acestia de la Arhiereul cel vesnic – Iisus Hristos.

4. Întrucât existã o perceptie si un mod de abordare diferit
al unor probleme teologico-canonice de cãtre diferite Biserici
Ortodoxe locale, aceasta ar determina o cale de abordare împreunã
a temelor divergente aflate pe ordinea de zi a dezbaterilor
teologice. Spre exemplificare, am putea mentiona: problema
jurisdictiei asupra diasporei ortodoxe, oportunitatea si posibilitatea
constituirii unor Biserici Ortodoxe autonome si autocefale în
diaspora si relatiile acestora cu Bisericile-Mame s.a. Este necesar,
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ca dincolo de interesele bisericesti locale, toti sã poatã sesiza
interesul major al manifestãrii Ortodoxiei în lume, al credibilitãtii
acesteia în cadrul unor societãti ce tind sã se secularizeze tot mai
mult.

Multe dintre aspectele mai delicate existente în cadrul
Ortodoxiei în timpul nostru, ar putea fi depãsite, dacã s-ar putea
gãsi un mecanism eficient  si rapid de comunicare între diferitele
Biserici Ortodoxe locale, asupra cãruia Bisericile sã convinã
împreunã.

5. Evolutia stiintificã, tehnologicã si culturalã a lumii post-
moderne a schimbat mult mentalitãtile oamenilor, a rafinat gândirea
lor si încearcã sã le inoculeze alte aspiratii. Acestei lumi trebuie
sã-i transmitã Ortodoxia învãtãtura, spiritualitatea si mesajul ei,
rãmânând mereu identicã cu ea însãsi, nealterându-si în nici un fel
mesajul, dar, fiind nevoitã sã se adreseze într-un nou context. Oare
va folosi Biserica în continuare un limbaj extras din evolutii
culturale revolute? Va putea întrebuinta aceasta pe mai departe
sabloane si un limbaj netransparent fatã de mister, parcã tocmai
pentru a-L ascunde? Problema limbajului teologic si bisericesc
ridicã într-adevãr o dimensiune fundamentalã a activitãtii Bisericii
– si anume aceea învãtãtoreascã. În ce limbaj va transpune
Ortodoxia mesajul ei pentru lumea supertehnicizatã si infor-
matizatã,  pe de o parte, dar si unei lumi debusolate si sãrãcite
material si spiritual, pe de altã parte?

Sunt doar câteva din marile teme de reflectie si câteva directii
de actiune în care trebuie sã se angajeze Biserica lui Hristos,
pentru a putea sã rãmânã fidelã testamentului Întemeietorului ei
– de a învãta toate neamurile si de a fi luminã pentru toti.

Ioan Tulcan
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Ioan Tulcan

Aspecte ale hristologiei ortodoxe
în opera profesorului Nicolae Chitescu

Abstract
The study below underlines the contribution of professor doc-

tor Nicolae Chitescu to the development of the christology, in the
Romanian orthodox theology, after a century from his birth (1904-
2004). The author of the following study presents the general con-
text of professor Chitescu’s theological work, which spread on a
period of almost half a century. His implications in the theologic
ecumenical dialogue of the orthodoxy with the old oriental churces
(nonchalcedonean) played a positive part in the elaboration of his
christological work.

I. Contextul teologic românesc al veacului XX
Teologia ortodoxã românã a cunoscut dezvoltãri de mare valoare si

profunde implicatii în cursul celui de-al XX-lea secol, în ciuda tuturor
dificultãtilor pe care slujitorii teologiei au fost nevoiti sã le întâlneascã în
calea eforturilor lor pilduitoare de a transmite mai departe mostenirea
Ortodoxiei.

În domeniul Teologiei dogmatice au atins realizãri impresionante,
adevãratii titani ai stiintei sacre, dintre care amintim: Ioan Irineu
Mihãlcescu, Isidor Todoran, Ilarion V. Felea, Petru Rezus, Vasile Loichita,
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1 Mai multi autori: Teologia dogmaticã în Biserica Ortodoxã Românã în trecut si azi,
în „Ortodoxia”, XXIII, 1971, nr. 4, p. 341; Pr. prof. Petru Rezus, Preocupãri si studii de
teologie sistematicã ortodoxã, în „Studii Teologice”, XX, 1968, nr. 5-6, pp. 389-406

Dumitru Stãniloae si, desigur, cel de la a cãrui nastere se împlinesc în ziua
de 31 martie a.c. – o sutã de ani, profesorul Dr. Nicolae Chitescu (1904-
1991).

Astfel cã „perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial pânã în
zilele noastre reprezintã o etapã de dezvoltare maturã si de afirmare
puternicã, etapã în care s-a cercetat profund o vastã si variatã tematicã
teologicã si s-a conturat o scoalã de dogmaticã cu un profil specific.
Afirmarea riguroasã a dogmaticii si simbolicii românesti în ultimul sfert
de veac face parte de altfel, din dezvoltarea generalã e teologiei ortodoxe
române contemporane, a cãrei functie a fost încorporatã mai organic în
viata Bisericii”1 . În toatã aceastã perioadã de timp au fost abordate toate
temele importante din cuprinsul Teologiei dogmatice, dar într-un mod nou,
plasându-se problematica teologicã în contextul mai larg si mai nuantat
inspirat din gândirea Sfintilor Pãrinti ai Bisericii, dar rãspunzând, totodatã,
într-un mod cât mai adecvat nevoilor reale ale vietii Bisericii pe de o
parte, dar în acelasi timp, si angajând teologia româneascã prin studiile
elaborate într-un dialog viu, direct, cu teologiile Bisericilor Apusene. Meritã
a fi subliniat cu acest prilej, deschiderea ecumenicã pe care marii nostri
teologi au efectuat-o în întâmpinarea celorlalte teologii, oferindu-ne o
teologie de mare vigoare si suplete în acelasi timp.

Teologul Nicolae Chitescu era exponentul de primã mãrime al celei
de-a doua directii în teologia dogmaticã româneascã dacã îl situãm pe
pãrintele Stãniloae ca exponent si deschizãtor de drumuri în elaborarea
sintezei neopatristice în teologia noastrã. Ambele directii au adus servicii
imense învãtãmântului teologic universitar, Bisericii Ortodoxe Române si
nu mai putin dialogului teologic bilateral si multieclesial.

II. Profesorul N. Chitescu si accente ale operei sale teologice,
     în general
Profesorul comemorat acum este coautor al Manualului de Dogmaticã

si Simbolicã (1958), în cadrul cãruia a adus o contributie importantã, mai
ales în ceea ce priveste istoria teologiei dogmatice si simbolice.
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2 Ibidem, p. 343
3 Extras din revista „Raze de luminã”, VIII, 1936, nr. 3-4, 14 p.
4 Extras din „Biserica Ortodoxã Românã”, 1937, nr. 7-10, 23 p.
5 Bucuresti, 1937, 185 p.
6 Extras din „Biserica Ortodoxã Românã”, 1937, 23 p.
7 „Studii Teologice”, VII, 1956, nr. 4, pp. 115-140
8 În „Ortodoxia”, VII, 1956, nr. 4, pp. 538-577
9 În „Ortodoxia”, XI, 1959, nr. 2, pp. 196-218
10 În acest sens, putem mentiona: Biserica – Trupul tainic al Domnului, Bucuresti,

1942, 40 p.; Aspecte ale eclesiologiei Sfintilor Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, XIV,
1962, nr. 7-8, pp. 395-413, Sobornicitatea Bisericii, în „Studii Teologice”, VII, 1955, nr.
3-4, pp. 150-169; Taina Bisericii în gândirea lui Homiakov (1804-1860), în „Biserica
Ortodoxã Românã”, nr. 5-8, 1948, 20 p.; Opera teologicã a lui Homiakov. La aniversarea
a 100 de ani de la moartea sa, în „Ortodoxia” XIII, 1961, nr. 1, pp. 22-54

11 Despre natura dumnezeiscului har, în „Biserica Ortodoxã Românã”, LXI, 1943, nr.
10-12, pp. 538-580; Premisele învãtãturii crestine despre har si libertate, în „Ortodoxia”,
XI, 1959, nr. 1, pp. 3-35

Studiile sale de început au avut în vedere cu preponderentã, „înlocuirea
vechii conceptii despre rãscumpãrare cu aspectele principale ale
rãscumpãrãrii, biblice si patristice, adicã aspectul de jertfã substitutivã,
aspectul ontologic si recapitulativ, moral, etc., înlocuind pe cel anselmian
de satisfactie”2 . Pentru a evidentia aceste aspecte, a elaborat un ciclu de
sapte studii: Despre caracterul, metoda si izvoarele tratatului „Curs
Deus Homo”3 , Însemnãtatea doctrinarã a prepozitiei „anti” în Noul
Testament4 , Rãscumpãrarea în Sfânta Scripturã si în scrierile Sfintilor
Pãrinti (tezã de doctorat)5 , Despre îndumnezeirea omului6 , Teoria
recapitulatiunii (anekefalaiosis) la Sfântul Irineu7 , dar si încã douã studii
deosebit de importante care întregesc acest ciclu: Întrupare si rãscumpãrare
în Biserica Ortodoxã si în cea Romano-Catolicã8 , precum si Sinteza
asupra dogmei soteriologice privitã interconfesional9 .

Veacul al XX-lea a fost dominat în domeniul teologic de învãtãtura
despre Bisericã, astfel cã nici aceastã laturã a Dogmaticii ortodoxe nu a
putut fi trecutã cu vederea de N. Chitescu. Studii de mare profunzime si
valoare teologicã sunt tipãrite sub numele sãu, care pot constitui si astãzi,
documente importante si surse de inspiratie pentru misiunea Bisericii
noastre, dar si în cadrul dialogului teologic bilateral si multieclesial10 .

Învãtãtura ortodoxã despre har a preocupat spiritul atât de analitic si
intuitiv al acestui teolog, reliefând dimensiunea duhovniceascã a harului
divin, pornind de la învãtãtura Sfântului Grigorie Palama11 .
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12 În acest context trebuie amintite urmãtoarele studii: Fiinta dogmei, în „T”, IX,
1957, nr. 3-4, pp. 188-210; Dogma si viata crestinã, în „Studii Teologice”, VI, 1954, nr.
7-8, pp. 399-438; Despre dezvoltarea dogmelor în teologia ortodoxã modernã, în
„Mitropolia Banatului”, VIII, 1958, nr. 7-9, pp. 259-296; Notiunea de dogã în teologia
ortodoxã contemporanã, în „Ortodoxia”, XI, 1959, nr. 3, pp. 351-381; Însemnãtatea
mãrturisirilor de credintã în cele trei mari confesiuni crestine, în „Ortodoxia”, VII, 1955,
nr. 4, pp. 483-512

13 Contributiile sale la dezvoltarea hristologiei pot fi mentionate astfel: Întrupare si
Rãscumpãrare în Biserica Ortodoxã si în cea Romno-Catolicã, în „Ortodoxia”, VII, 1956,
nr. 4, pp. 538-576; O singurã fire întrupatã a lui Dumnezeu Cuvântul, în „Ortodoxia”,
XVIII, 1965, nr. 1, pp. 295-307; Pozitia unor teologi ortodocsi si romano-catolici în
privinta celor douã vointe în persoana lui Iisus Hristos si problema relatiilor cu
necalcedonienii, în „Ortodoxia”, XIX, 1967, nr. 4, pp. 550-564; Deosebirea dintre „oros”
si „canon” si însemnãtatea ei pentru receptia Sinodului de la Calcedon, în „Ortodoxia”,
XXII, 1970, nr. 3, pp. 347-364; A doua persoanã a Sfintei Treimi în doctrina Sf. Ioan
Damaschin, în „Ortodoxia”, XXVIII, 1976, nr. 2, pp. 305-348

14 Vezi despre aceasta: Contributia Bisericii Egiptului la opera dogmaticã a Bisericii
crestine, în „Studii Teologice”, VIII, 1956, nr. 1-2, pp. 40-58

Profesorul Chitescu a fost implicat si în agenda de lucru a viitorului
Sfânt si Mare Sinod al Ortodoxiei, silindu-se sã contribuie la clarificarea
marilor teme ce au stat în atentia Ortodoxiei la un moment dat12 . O
preocupare aparte a avut profesorul Chitescu în legãturã cu aspecte legate
de persoana divino-umanã a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care a
cãutat sã o înteleagã si sã o prezinte într-un context biblic, patristic, dar si
deschizând largi perspective ale hristologiei ortodoxe în fata dialogului
teologic cu alte Biserici si confesiuni. În majoritatea contributiilor sale
hristologice se poate observa o dorintã de a prezenta interconfesional
învãtãtura despre Persoana divino-umanã a lui Iisus Hristos13 .

III. Hristologia rãsãriteanã privitã în aspectele ei fundamentale
în cadrul teologiei egiptene

Profesorul N. Chitescu a fost preocupat încã de la mijlocul veacului
al XX-lea sã prezinte specificul larg al teologiei crestine, asa cum s-a
reflectat el în cadrul Bisericii egiptene14 .

Persoana lui Iisus Hristos a fascinat cele mai luminate spirite ale
Bisericii crestine, asupra cãreia s-au aplecat cu mare atentie si deosebitã
evlavie. Pentru cã din punct de vedere al efortului omenesc nu se pot
prinde intuitiv, deodatã, toate coordonatele de bazã ale Persoanei divino-
umane a lui Hristos, s-a încercat pãtrunderea cu puterea credintei si a
mintii în continutul atât de bogat al celor douã firi: divinã si umanã, din
Persoana Mântuitorului.
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15 Ibidem, p. 42
16 Ibidem
17 Ibidem, p. 43. Prof. Chitescu se sprijinã în afirmatiile sale pe Sf. Chiril al Alexandriei,

Împotriva lui Nestorie, cartea a doua, P.G., 76, 60 D, 108 D s.a.

Urmând teologilor din primele veacuri crestine, teologul amintit
porneste de la premisa esentialã, cã Iisus Hristos este „Unul din Treime”,
iar întreaga Sa lucrare mântuitoare trebuie privitã în lumina cuvintelor
ioaneice: „Cuvântul trup s-a fãcut” (Ioan 1, 14). De aici si accentul spe-
cial care s-a pus pe realitatea si lucrarea firii dumnezeiesti din Persoana
lui Hristos. Întreaga problematicã a raportului celor douã firi în Persoana
Mântuitorului este vãzutã de prof. Chitescu astfel: „Biserica ecumenicã
respinsese ideea cã Fiul Cel nãscut mai înainte de toti vecii nu e Dumnezeu
de o fiintã cu Tatãl; la Efes (431) si Calcedon (451) se înlãturã ideea
împãrtirii ipostasului dumnezeiesc, stabilindu-se existenta unei Persoane
– a doua din Treime – în douã firi. Aceastã unire a celor douã firi ale
Mântuitorului putea fi conceputã în douã feluri: plecând de la cea
dumnezeiascã si accentuând-o, sau plecând de la cea omeneascã. Biserica
din Alexandria a plecat de la prima si, împreunã cu ea, întreaga Bisericã
va adopta prima cale, iar cea din Antiohia, pe cea de-a doua15 . Momentul
unirii celor douã firi în Persoana lui Hristos îl reprezintã Întruparea. „În
Întruparea cea mai presus de fire, Cuvântul îsi însuseste firea omeneascã
întreagã; mai mult, dupã ce se întrupeazã, tot El rãmâne subiectul tuturor
lucrãrilor si patimilor omenesti – ambele firi rãmânând totusi, fãrã
amestecare si fãrã schimbare”16 .

În contextul hristologiei, o contributie deosebitã a avut-o Sfântul Chiril
al Alexandriei, care a fãcut precizãri deosebit de importante asupra modului
si consecintelor unirii ipostatice. Modul unirii Logosului cu firea omeneascã
este cel ipostatic, în sensul cã Logosul si-a împropriat firea umanã în
unicul Sãu Ipostas, o unire care nu este doar una moralã, ci una fireascã,
în care firea omeneascã, neipostaticã, îsi cautã desãvârsirea ei în Ipostasul
dumnezeiesc17 .

Sfântul Atanasie cel Mare si Sfântul Chiril al Alexandriei sunt cei doi
mari Pãrinti ai Bisericii, care ne-au lãsat contributii de mare valoare în
clarificarea Persoanei divino-umane a Mântuitorului, dar si a lucrãrii
mântuitoare sãvârsite de El în umanitatea Sa, în care a cuprins întreg
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18 Sf. Chiril, Epistola Sinodalã, Migne P.G. 77, col. 115
19 N. Chitescu, Contributia Bisericii Egiptului…, p. 44
20 Idem, Întrupare si Rãscumpãrare…, p. 545

neamul omenesc, si care au atras atentia creatoare a prof. Chitescu. El l-a
înteles pe Sfântul Chiril al Alexandriei, în contextul mai larg al teologiei
alexandrine. Astfel, teologia alexandrinã a nãzuit sã evite despãrtirea celor
douã firi din Iisus Hristos, afirmând cã ele sunt unite în chip neîmpãrtit si
nedespãrtit. Cãci, a despãrti firile, înseamnã, în viziunea Sf. Chiril, a vorbi
despre doi fii ai Tatãlui ceresc, ceea ce, desigur, este inacceptabil. Cãci
„Hristos este Unul singur si nu este dublu, desi se socoteste cã este unit
din douã lucruri deosebite, spre o unire despãrtitã, asa dupã cum se
considerã si omul, cã este din suflet si trup, dar nu dublu, ci mai vârtos,
Unul din ambele”18 .

O tezã teologicã de mare valoare este si aceea, cã prin umanitatea
Sa, Hristos deschide perspectiva lui theosis, a îndumnezeirii pentru toti
oamenii. „Într-o comuniune de negrãit cu Dumnezeu si cu ceilalti semeni
ai Sãi, potentele sale se realizeazã, se actualizeazã la maximum, asa încât
sã manifeste în chipul cel mai intens starea de Fiu al lui Dumnezeu dupã
har si de frate al semenilor sãi întru Domnul”19 .

IV. Taina Întrupãrii în contextul Revelatiei si al mântuirii
Temeiul Întrupãrii Fiului lui Dumnezeu este vãzut de N. Chitescu,

întemeiat pe Sfânta Scripturã si pe Sfintii Pãrinti ai Bisericii, ca fiind
bunãtatea si iubirea vesnicã a lui Dumnezeu. „Prin Întrupare, Dumnezeu
devine accesibil omului; prin ea, Cel ce cunoaste tainele divine le descoperã
omului. Prin Întrupare, se sãvârseste creatia; prin ea omul cel ce poate
cãdea este întãrit. Cãlãuzit. Primit în chip tainic în Dumnezeu, în asa fel
încât sã nu mai existe pentru el, decât o singurã cale: aceea, care duce la
fericita comuniune cu Dumnezeu”20 .

Importanta deosebitã a Întrupãrii rezidã în aceea, cã prin ea a avut
loc rãscumpãrarea sau mântuirea neamului omenesc. Întruparea apare
ca evenimentul absolut necesar, pentru destinul omenirii, care apãrea pânã
la Hristos implacabil de sumbru pentru om. Pentru ca ridicarea omului
din starea de suferintã, pãcat, condamnare si moarte sã devinã realitate,
trebuia neapãrat, ca si omul sã fie pãrtas la actul de ridicare a propriei
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21 Ibidem
22 Ibidem, p. 246

umanitãti la demnitatea cea dintâi. Aceasta s-a întâmplat prin Întrupare,
care a refãcut legãtura de viatã si iubire a omului cu Dumnezeu. Profesorul
Chitescu subliniazã cã „aceastã legãturã n-au putut-o reface nici Legea,
nici Profetii. Legea era conducãtor cãtre Hristos, iar Profetii, crainicii
Lui. Legea aducea poruncile din partea lui Dumnezeu, iar profetii
descopereau voia Lui divinã; dar nici Legea nu aducea puterea de a
îndeplini aceste porunci, nici profetii nu vorbeau decât ca trimisi ai lui
Dumnezeu; cãci numai Domnul vorbeste ca unul ce are putere, ca
Stãpânul Însusi”21 .

Întruparea deschide o altã perspectivã existentei umane, ridicând-o
din starea de condamnare, de rãtãcire, ignorantã si moarte, într-un plan al
redobândirii plenitudinii vietii, al primirii iubirii lui Dumnezeu si al darului
înfierii. În felul acesta, Întruparea ni-L dã pe „Mijlocitorul si pe Modelul
desãvârsit, pe Marele Preot, care prin Jertfa Sa împacã cerul cu pãmântul,
aducând o ordine nouã si pregãtind un cer nou si un pãmânt nou. Cel prin
care totul a fost creat, creeazã totul din nou: „cele vechi s-au dus, acum
toate s-au fãcut noi”22 . Urmând Sfintilor Pãrinti, se evidentiazã faptul, cã
se cuvenea ca Întruparea sã se împlineascã prin cea de-a doua Persoanã
a Sfintei Treimi, întrucât prin Aceasta au fost create toate, si tot prin Ea
se cuvenea a fi refãcute toate. Dar, Întruparea trebuia sã aibã loc în
acest mod si pentru faptul, cã Logosul nu trebuia sã-si piardã prin Întrupare
si calitatea de Fiu. Astfel, Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut Fiu al Omului.
Totodatã, Logosul fiind chipul si slava Tatãlui, se cuvenea ca tot prin El sã
se refacã chipul lui Dumnezeu din om, desfigurat prin pãcat.

În argumentarea si evidentierea acestor coordonate ale Întrupãrii Fiului
lui Dumnezeu, sunt aduse în sprijinul lor Sfânta Scripturã si Sfintii Pãrinti ai
Bisericii. Sfânta Scripturã vorbeste de taina Întrupãrii numind-o „taina cea
din veci ascunsã în Dumnezeu” (Efeseni 3, 9). Ea este arãtarea bunãtãtii si
iubirii lui Dumnezeu (cf. Faptele Apostolilor 3, 4), fiind hotãrâtã din veci
„dupã sfatul rânduit si a lui Dumnezeu stiintã de mai înainte” (Fapte 2, 23).
Prin actul Întrupãrii se descoperã lumii „Întelepciunea lui Dumnezeu cea de
tainã si ascunsã, pe care Dumnezeu mai înainte de toti vecii, a rânduit-o spre
mãrirea noastrã” (I Corinteni 2, 7).
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Scopul Întrupãrii este identic cu al creatiei, adicã preamãrirea lui
Dumnezeu si fericirea creaturilor. „Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire,
spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, dupã buna socotintã a voii Sale,
spre lauda slavei harului Sãu, cu care ne-a dãruit pe noi, prin Fiul Sãu cel
iubit” (Efeseni 1, 5-6).

Cauza pentru care a trebuit sã se realizeze Întruparea a fost starea
de decãdere a oamenilor, constiinta pãcãtoseniei proprii, astfel încât „Toti
s-au abãtut, împreunã netrebnici s-au fãcut; nu este cel ce face bunãtate,
nu este pânã la unul” (Psalm 13, 3)23 .

Prezentarea sensului, scopului si a roadelor Întrupãrii Fiului lui
Dumnezeu continuã cu referinte ale Sfintilor Pãrinti, care la rândul lor au
fost atât de preocupati de „singurul lucru nou sub soare” – cum au înteles
ei actul Întrupãrii. Îndeosebi, sunt lãsati sã se exprime: Sf. Ioan Gurã de
Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Maxim Mãrturisitorul
si altii. Pentru Sf. Ioan Gurã de Aur, Întruparea Fiului lui Dumnezeu este
un prilej de bucurie si de spãimântare, cãci „dacã Ioan, fiind în pântecele
mamei, când a intrat Maria la Elisabeta, a sãltat” (cf. Luca 1, 44), cu atât
mai mult noi trebuie sã sãltãm si sã ne bucurãm, când vedem nu pe Maria,
ci pe însusi Mântuitorul nostru astãzi nãscut, si sã ne minunãm si sã ne
spãimântãm de mãretia Întrupãrii care depãseste orice întelegere”24 .

Sf. Atanasie cel Mare porneste de la ideea centralã cã omul, fiintã
cãzutã, nu putea fi ridicat din nou la starea dintâi, decât prin Întruparea
Cuvântului vesnic, Fiu al lui Dumnezeu si Dumnezeu adevãrat. Cãci
mântuirea îl înaltã pe om pânã la îndumnezeire, care constã în refacerea
stãrii de fiu adoptiv al lui Dumnezeu, asemãnarea cu Dumnezeu si
nemurirea trupeascã. Prin Întrupare, firea noastrã este prefãcutã de
cuvântul, cu care am devenit concorporali (óõóùìïß)25 .

Sf. Grigorie de Nissa aratã care este cauza si scopul însãnãtosirii firii
umane, care era neputincioasã si care trebuia sã se împãrtãseascã de
adevãrata viatã26 .

23 Vezi mai pe larg: Ibidem, pp. 547-548
24 Sf. Ioan Gurã de Aur, Cuvânt la Nasterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Migne P.G. 56, col. 385 u., apud: Ibidem, p. 548
25 Ibidem, p. 549
26 Sf. Grigorie de Nissa, Marea Cuvântare cateheticã, Migne, P.G. 45, col. 9-116
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Sf. Chiril al Ierusalimului, pornind de la cuvintele: „ªi Cuvântul trup
S-a fãcut” (Ioan 1, 14), spune: „Cãci nu este lucru cuvios ca sã ne închinãm
unui simplu om, dar nici nu este evlavios sã spunem cã Hristos este numai
Dumnezeu, fãrã omenire. Iar dacã Hristos este Dumnezeu, precum si
este, dar n-a luat omenirea, atunci suntem strãini de mântuire. Trebuie sã
ne închinãm Lui ca Dumnezeu, dar trebuie sã credem cã s-a si înnomenit.
Nu este lucru de folos sã spunem cã este om fãrã Dumnezeire, dar nici
nu este mântuitor lucru sã nu mãrturisim împreunã cu Dumnezeirea sa si
umanitatea Sa. Sã mãrturisim venirea Împãratului si a Doctorului”27 .

Inspirate si edificatoare sunt cuvintele Sf. Ioan Damaschinul cu privire
la Întrupare, precizând cauza acesteia în bunãtatea si iubirea lui Dumnezeu.
„Dumnezeu aratã noianul cel mare al iubirii de oameni pe care o are
pentru om. Cãci însusi Creatorul si Domnul primeste sã lupte pentru
creatura Lui si se face învãtãtor cu fapta. ªi pentru cã dusmanul amãgeste
pe om cu nãdejdea Dumnezeirii (Facere 3, 5), acum este amãgit, cãci
Domnul s-a îmbrãcat cu haina trupului si aratã în acelasi timp bunãtatea,
întelepciunea, dreptatea si puterea lui Dumnezeu. Bunãtatea, pentru cã
n-a trecut cu vederea slãbiciunea fãpturii lui, ci s-a îndurat de cel cãzut si
i-a întins mâna. Dreptatea, pentru cã omul fiind biruit, nu îngãduie ca
altcineva decât omul sã învingã pe tiran si nici nu rãpeste cu forta pe om
de la moarte, ci pe acela, pe care altã datã moartea îl subjugase prin
pãcat, pe acesta Cel bun si Cel drept l-a fãcut iarãsi biruitor si a mântuit
pe cel asemenea, prin unul asemenea, lucru ce pãrea cu neputintã.
Întelepciunea, pentru cã a gãsit dezlegarea cea mai potrivitã acestui lucru
imposibil… Cel de o fiintã cu Tatãl si cu Sf. Duh … se pogoarã aplecând
cerurile, adicã smerind, fãrã sã smereascã înãltimea Lui cea nesmeritã,
se coboarã spre robii Lui printr-o coborâre inexprimabilã si
incomprehensibilã, cãci aceasta înseamnã coborârea”28 .

Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu venit în mijlocul oamenilor, spre
a-i împãca cu Dumnezeu si ai scãpa de moarte, conferã o semnificatie
profundã actului prin care a fost posibilã aceastã unire: Întruparea. N.
Chitescu precizeazã cã „însemnãtatea Întrupãrii vine de la Persoana Celui

27 Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele
28 Sf. Ioan Damaschinul, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, editie nouã, Editura Scriptura,

Bucuresti, 1993, p. 96
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ce se întrupeazã, care pogoarã în cele create si întinate, fãrã ca El însusi
sã se întineze si arãtând cã este cu putintã acest lucru. Urmare pentru El
a fost o viatã omeneascã în conditiile cele mai mizere . Fiul Omului nu
avea unde sã-si plece capul – sfârsitã cu Patimile si moartea nãprasnicã
pe cruce”29 .

Semnificatia unicã a Întrupãrii provine „de la Sãvârsitorul ei si de la
rostul lucrãrii îndeplinite prin ea”30 .

O atentie deosebitã acordatã de teologul sãrbãtorit este si aceea a
legãturii existente între cãderea în pãcat si Întrupare. Adicã, în ce mãsurã
cãderea în pãcat a primilor oameni a fost motorul care a miscat coborârea
în lume a Fiului lui Dumnezeu, privind aceastã legãturã si în contextul
teologiei apusene. Dar, în teologia ortodoxã rãscumpãrarea nu este vãzutã
separatã de întrupare, ci aceasta este în ea însãsi rãscumpãrãtoare. Iar,
Iisus Hristos a devenit Mijlocitorul consubtantial cu Dumnezeu prin firea
Sa dumnezeiascã si cu oamenii – prin firea sa omeneascã, pentru a-i uni
cu El si a-i înãlta pânã la starea de fii ai lui Dumnezeu prin har31 .

În însusi actul întrupãrii se pune temelie mântuirii pe care a adus-o
Hristos pentru toti oamenii. Aceasta nu trebuie conceputã în mod simplist,
ci în toatã profunzimea si complexitatea ei. Prin întruparea implicã actul
de „restaurare a firii omenesti, prin restabilirea unirii ei cu cea
dumnezeiascã si prin reîntronarea stãpânirii dumnezeiesti asupra stihiilor
potrivnice vãzute si nevãzute”32 .

V. Persoana lui Iisus Hristos: legãtura dintre cele douã firi si
cele douã vointe în cadrul ei

În legãturã cu sensul întrupãrii si a raportului celor douã firi: divinã si
umanã în Persoana lui Iisus Hristos, prof. N. Chitescu ne-a lãsat un
interesant studiu intitulat: Formula o singurã fire întrupatã a Logosului
lui Dumnezeu33 . Aceastã contributie a sa trebuie înteleasã în contextul
eforturilor întreprinse în cadrul dialogului Ortodoxiei cu Bisericile Rãsãritene

29 N. Chisescu, Întrupare si Rãscumpãrare…, p. 552
30 Ibidem, p. 553
31 Ibidem, p. 555
32 Ibidem
33 Publicatã în „Ortodoxia”, XVII, 1965, nr. 3, pp. 295-307
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necalcedoniene. Încã de la început se face precizarea cã formula
mentionatã mai sus trebuie înteleasã în sensul si în termenii pe care i-a
avut în vedere Sf. Chiril al Alexandriei, „altfel ea pare pur si simplu
monofizitã”34 . De aceea, a fost necesarã întreprinderea eforturilor de a analiza
terminologia teologicã a Sf. Chiril, dar si cea nestorianã a timpului sãu.

În acest studiu, autorul sãu nu se sfieste sã recunoascã în mod expres,
cã aceastã formulã „nu are autoritate în Biserica noastrã, nefiind atestatã
de consensul Sfintilor Pãrinti, ci constituind un mod particular de exprimare
a unui adevãr ortodox, al SF. Chiril al Alexandriei, din pricinã cã
terminologia hristologicã nu se perfectase”35 . Un aport deosebit de im-
portant în terminologia hristologicã l-au avut Leontiu de Bizant si, desigur,
Sf. Ioan Damaschinul. Precizarea terminologiei hristologice este deosebit
de importantã, deoarece în functie de corectitudinea acestei terminologii,
putem întelege în mod real si adevãrat, atât cât este omeneste posibil,
ceva din complexitatea covârsitoare a Persoanei lui Iisus Hristos.
Referindu-se la contributia lui Leontiu de Bizant, în precizarea sensului
legãturii dintre cele douã firi, teologul mentionat precizeazã: „Leontiu învatã
cã în Hristos existã firea omeneascã apartinând genului animal si având
diferentele specifice de ‚rational’ si ‚muritor’; în El existã însã si firea
dumnezeiascã având atributele: ‚nestricãciune’ si ‚nemurire’… Leontiu
primeste ideea, cã o fire fãrã ipostas (fãrã existentã) este o abstractie;
dar o fire (cea omeneascã a lui Hristos) nu poate sã nu fie ipostas (fãrã
existentã); ci poate fi enipostaticã, adicã poate avea subzistenta în
Dumnezeu Cuvântul”36 . În orizontul hristologiei lui Leontiu de Bizant,
privitã hristologia Sf. Chiril al Alexandriei, aceasta din urmã nu se distinge
prin claritatea celui dintâi. În hristologie, Sf. Chiril ne evidentiazã douã
adevãruri esentiale: dumnezeirea Mântuitorului si unitatea celor douã firi
în persoana cea una a Logosului întrupat. „Punctul de plecare al hristologiei
sale este Cuvântul, pe care îl numeste prosopon, ipostazã, dar si physis,
din pricina firii dumnezeiesti pe care o posedã integral a doua ipostazã
dumnezeiascã”37 .

34 Ibidem, p. 295
35 Ibidem, p. 296
36 Ibidem, p. 297
37 Ibidem, p. 297
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Meritul prof. Chitescu este acela, de a fi evaluat fondul conceptiei Sf.
Chiril asupra unirii celor douã firi în Hristos, chiar dacã formula sa are un iz
monofizit. Sf. Chiril a folosit în mod curent cuvântul „fire” în loc de „ipostas”
sau „persoanã”; dupã moartea lui, când formula a fost folositã de monofiziti
împotriva doctrinei ortodoxe, s-a arãtat cã ea este ortodoxã, mai ales dacã
avem în vedere faptul, cã Sf. Chiril a propovãduit toatã viata învãtãtura despre
cele douã firi. Chiril si formula aceasta: „o singurã fire întrupatã a lui Dumnezeu
Cuvântul” – indicã de fapt existenta celor douã firi: Dumnezeu-Cuvântul, pe
de o parte, si (firea) întrupatã, pe de altã parte”38 .

Strâns legate de cele douã firi în Persoana lui Iisus Hristos sunt si
cele douã vointe: divinã si umanã, pe care le-a avut Iisus Hristos, în virtutea
cãrora, El a fost cu adevãrat: Dumnezeu si om deplin.

În contextul eforturilor de apropiere dintre cele douã mari familii ale
Bisericii: Ortodoxã calcedoneanã si precalcedoneanã, prof. Chitescu a
prezentat un important studiu despre Cele douã vointe în Hristos39 .

Teologia ortodoxã, urmând Sf. Maxim Mãrturisitorul, a insistat asupra
faptului, cã voia este sufletul firii, „asa încât sã se poatã vorbi mai bine
despre firea volitivã si liberã, decât despre voie pur si simplu. Astfel, ea a
pus în centrul trãirii crestine supunerea voii omului la voia lui Dumnezeu”40 .
Iisus Hristos a arãtat în mai multe rânduri importanta vointei în lucrarea
mântuirii, subliniind faptul, cã vointa Sa este de fapt, voia lui Dumnezeu-
Tatãl. „Eu si Tatãl una suntem” (Ioan 10, 30) si nu poate face nimic ca
om (cf. Ioan 5, 30). Sf. Maxim Mãrturisitorul aratã cã Iisus Hristos a
restaurat si vointa odatã cu firea omeneascã, „pentru ca sã nu mai avem
o pãrere proprie (gnomi), opusã normei firii, ci sã fim neschimbãtori si
dupã aceastã pãrere proprie, cum suntem dupã naturã”41 .

 Hristos având douã vointe, corespunzãtoare celor douã firi, divinã si
umanã, vointa omeneascã se supunea întru totul vointei dumnezeiesti,
lãsându-se cãlãuzitã, sustinutã si întãritã de aceasta.

38 Vezi mai pe larg, lãmuririle date în legãturã cu învãtãtura hristologicã a Sf. Chiril,
Ibidem, pp. 303-307

39 Pozitia unor teologi ortodocsi si romano-catolici despre cele douã vointe în Persoana
lui Iisus Hristos si problema relatiilor cu necalcedonienii, în „Ortodoxia”, XIX, 1967, nr.
4, pp. 550-564

40 Ibidem, p. 553
41 Expunerea rugãciunii domnesti, P.G. 90, col. 800, AB
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Supunerea vointei umane a lui Hristos fatã de cea divinã, este un
prototip al întregului proces al mântuirii personale a oamenilor, care trebuie
sã-si supunã propria vointã, celei dumnezeiesti, ceea ce înseamnã moartea
omului vechi, din mormântul cãruia sã se înalte cel nou, care trãieste din
ce în ce mai mult viata lui Iisus Hristos. Cuvintele pauline sunt ilustrative
în acest sens: „De acum nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieste în mine”
(Galateni 2, 20), cãci „cei ce sunt ai lui Hristos Iisus si-au rãstignit trupul
împreunã cu patimile si cu poftele” (Galateni 5, 24). În felul acesta, vointa
umanã, adeseori slabã si sovãielnicã este consolidatã tot mai mult pe
piatra credintei, care este Hristos.

În teologia româneascã, s-a aprofundat sistematic si progresiv
problema celor douã vointe în Persoana Mântuitorului, de cãtre teologi de
certã valoare: Ioan Irineu Mihãlcescu42 , Pr. dr. Olimp Cãciulã43 , Pr. prof.
D. Stãniloae44  si Pr. prof. I. Icã45 .

Sunt demne de retinut precizãrile fãcute de Sf. Ioan Damaschin, în
legãturã cu prezenta, lucrarea si specificul celor douã vointe în Hristos,
care au fost sesizate de prof. Chitescu. Astfel, Iisus Hristos a voit si
voieste ca Dumnezeu cele dumnezeiesti si a voit si voieste ca om cele
omenesti, nu printr-o pãrere potrivnicã, ci prin proprietatea naturilor. El a
voit si voieste cele omenesti, asa cum a binevoit vointa Lui dumnezeiascã,
atunci când a binevoit si aceea a binevoit, vointa Lui omeneascã supunându-
se, în chip liber, vointei Lui dumnezeiesti”46 .

Numai întelegând profunzimea Persoanei lui Iisus Hristos în
unitatea ei, pe de o parte, dar, si distinctia firilor, precum si a celor
douã vointe: divinã si umanã, pe de altã parte, în acea Persoanã unicã,
teologia ortodoxã nu va gresi niciodatã. Aceastã Persoanã a stârnit
de-a lungul istoriei si mai stârneste si astãzi aprinse controverse,
cãutându-se sã se impunã mai mult un aspect sau altul al Ei. Niciodatã

42 Sinodul al treilea ecumenic de la Efes, Bucuresti, 1931, 109 p.
43 Hristologia Sfântului Ioan Damschinul dupã tratatul despre cele douã vointe în

Hristos, Bucuresti, 1938, 138 p.
44 Definitia dogmaticã de la Calcedon, în „Ortodoxia”, III, 1951, nr. 2-3
45 Probleme dogmatice în Dialogul Sf. Maxim Mãrturisitorul cu Pyrrus, în „Ortodoxia”,

XII, 1960, nr. 3, pp. 352-373
46 Tratatul despre cele douã vointe în Hristos, în Migne P.G. 95, col. 127-186, cap.

37, apud N. Chitescu, Pozitia unor teologi ortodocsi si romano-catolici…, p. 563.
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însã, nu s-a reusit întelegerea cu adevãrat evanghelicã a Sa în afara
luminilor Revelatiei. Numai în luminile Revelatiei este posibil si real,
un consens teologic de substantã între diferitele Biserici si teologii
crestine.

*
Teologul ortodox Nicolae Chitescu face parte dintr-o pleiadã de teologi

dogmatisti ortodocsi români, care au ilustrat catedra de Teologie Dogmaticã
si Simbolicã a Institutului Teologic Universitar din Bucuresti cu deosebitã
competentã si mãiestrie.

El continuã o traditie teologicã dogmaticã ce si-a manifestat
valentele sale încã de la începutul veacului XX. Ucenic si apropiat al
prof. Ioan Irineu Mihãlcescu, initiatorul unei directii distincte în teologia
româneascã, pe care ucenicul acestuia a continuat-o si a reprezentat-
o cu cinste.

Preocupãrile sale teologice sunt constante de-a lungul unei jumãtãti
de secol, îmbrãtisând o problematicã diversã si bogatã: hristologia,
soteriologia, eclesiologia, precum si semnificatia dogmelor si importanta
mãrturisirilor de credintã pentru teologia si viata Bisericii, care sunt cele
mai importante.

Nu trebuie omis nici faptul, cã el era si un participant convins la
miscarea ecumenicã, de apropiere între Biserici si teologiile lor, urmând
îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos „ca toti sã fie una” (cf. Ioan
17, 21). În aceastã calitate, a participat la lucrãrile comisiei „Credintã
si constitutie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Dar, un efort aparte
si distinct l-a îndreptat spre lucrarea de apropiere între Biserica
Ortodoxã si Vechile Biserici Rãsãritene Necalcedoniene. A fost
reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la întrunirile teologice
neoficiale ce aveau sã contribuie la netezirea asperitãtilor drumului
de apropiere între cele douã familii de Biserici, pregãtind începerea
dialogului oficial dintre ele. E vorba de întrunirile de la Aarhus (1964),
Bristol (1967) si Geneva (1970), în cadrul cãrora a prezentat valoroase
contributii pe teme hristologice.

Mostenirea sa teologicã se cuvine a fi cunoscutã mai îndeaproape
de generatiile de teologi de dupã el si mai ales, valorificatã în multiple
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directii teologico-ecumenice, care sã îmbogãteascã tezaurul teologiei
dogmatice de astãzi, pe mãsura muncii, dragostei de Bisericã si de
teologie a generatiei de teologi, pe care cu toatã modestia am putea-
o numi de referintã si din care a fãcut parte în mod inconfundabil
teologul cinstit astãzi. Omagierea de acum înseamnã un act de
recunostintã si pretuire adus acestei generatii de teologi, si în mod
expres, celui de la a cãrui nastere se împlinesc anul acesta 100 de
ani, prof. dr. Nicolae Chitescu.
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Constantin Rus

Receptarea, consensul si unitatea din
punct de vedere canonic

Abstract
Any consensus, by definition, depends on the unanimous and catholic

reception of an agreed statement of faith. Such being the case,
consensus should be seen in the context of the communal or ecclesial
character of the baptized. Nobody can pretend to interpret the mystery
of his membership in the body of Christ if he relies exclusively upon his
own judgment. He must confront his conclusions and interrelate them
with the voice of the whole ecclesiastical community of the past and of
the present. Each persons is given certain gifts on account of the
charismatic structure of the baptized; but there is a considerable amount
of blessing bestowed upon him in the process of his growth within this
eucharistic fellowship during his early life.

What we have to bear in mind in treating our subject is to put
more emphasis on the ecclesiological consideration. It is an unknown
practice in history to speak of „reception” as an isolated case without
pointing out its relation to, and its continuity with, what had preceded
it. Conciliarity is not an isolated question. It is inseparable from all
that constitutes the life of the Church, as a mystery and reality, as a
dwelling of the Spirit of God who upholds all.

Our age suffers from an obsession with regard to the interplay of
majority and minority voices. In every public affair, people’s opinion
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is counted to such a degree as to determine the fate of a nation or of
vital social issues. Such policy is easily understood by the very nature
of human beings. What is regarded this moment as majority can easily
turn into minority. Likewise, the minority can, with clever
manipulations, suddenly gain more followers, until it is the majority.
Exactly because the Church is not a human-centered society, she
formulates her decrees after awaiting guidance from above, by
turning to Christ in critical moments of frustration and asking for
the descent of the Holy Spirit. Taking into consideration the views
of the congragation, sensus fidelium, is one thing. Pronouncing the
last decisive word based on these views is another matter. Without
ignoring the desiderata of the people, the responsible leaders of the
Church must decide, in prayer and wisdom, for reception or rejection
of doctrinal negotiations. The Church has never made important
decisions on the basis of plebiscites and gallop polls.

1. Restaurarea unitãtii
Orice consens, prin definitie, depinde de receptarea unanimã si

universalã a unei declaratii de credintã. Prin urmare, co nsensul ar trebui
privit în contextul caracterului comun sau eclesial al celor botezati. Nimeni
nu poate pretinde sã interpreteze taina caracterului sãu de membru în
trupul lui Hristos dacã el nu se bazeazã pe propria sa judecatã. El trebuie
sã-si confrunte concluziile sale si sã le punã în legãturã cu vocea întregii
comunitãti bisericesti din trecut si din prezent. Fiecãrei persoane i s-a dat
unele daruri în contul structurii harismatice a celor botezati; dar existã un
numãr considerabil de binecuvântãri conferite ei în procesul cresterii sale
în cadrul acestei comunitãti euharistice în timpul acestei vieti pãmântesti.
Prin urmare, persoana umanã se înfruntã cu responsabilitãtile comunitãtii.
Ea este invitatã de multe ori sã fie activã, sã devinã un synodos, sã-si
pronunte pãrerile despre problemele principale în legãturã cu viata Bisericii.
Ea este sygernos. Ea participã la aceastã crestere a trupului lui Hristos,
investigând si analizând problemele de interes general în dezbaterile
teologice. Din aceastã cauzã ea deosebeste gresala de adevãr, falsul de
ceea ce-i drept, elementul eretic sau schismatic de cel sãnãtos si ortodox.
În felul acesta se exprimã adevãrata koinonie si împãrtãsire.
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Dar orice comentarii critice despre întelegerile teologice bilaterale le-
ar face o persoanã, ea nu se poate bizui exclusiv pe judecãtile ei subiective,
dar trebuie sã ia în considerare continuitatea si consensul universal de-a
lungul istoriei Bisericii nedespãrtite. Acest principiu, dincolo de orice
definitie scrisã, rãmâne criteriul de bazã prin care trebuie detectatã si
testatã credibilitatea unei întelegeri si autenticitatea unei doctrine.

Orice încercare de a face o interpretare mintalã sau o analizã
conceptualã a acestui consens si afirmare depãseste întelegerea
omeneascã. Nu este un exercitiu rational. Mai mult, ea este asociatã si-
si trage adevãrata vitalitate din misterul inefabil al Bisericii. Oricine insistã
în a-l scrutiniza riscã sã goleascã misterul ei. În timp ce Biserica se bazeazã
pe respectarea contributiei si colaborarea liberã a fiecãrui membru, si în
timp ce slujirea este expresia alegerii libere a pleromei, totusi caracteristica
ei principalã vine de sus – adicã din revelatie.

Ceea ce dorim sã spunem, cu alte cuvinte, este cã Biserica,
pronuntându-se despre un subiect sau altul prin sinoadele sale, nu este
numai influentatã, ca într-un sistem parlamentar, de pãrerea celor mai
multi. Adevãrata ei naturã nu este antropocentricã. Ea nu derivã de la
oameni, ci dintr-un alt izvor, si anume Duhul Sfânt care sãlãsluieste în
adevãratul ei centru. Desi, într-o oarecare mãsurã, preotia este legatã de
alegerea comunitãtii, un preot nu este totusi un delegat al comunitãtii, ci
este trimis comunitãtii de sus pentru propriul ei beneficiu. Deci el îsi trage
adevãtate lui autoritate de la Hristos. Este foarte important sã amintim
acest lucru pentru a nu privi comunitatea ca pe singurul grup responsabil
de conducerea trupului lui Hristos. Desigur trebuie sã-i invitãm la diferitele
responsabilitãti, dar trebuie sã arãtãm cu claritate ceea ce întelegem noi
prin coresponsabilitate. Altfel riscãm sã trecem dincolo de limitele proprii
ale autoritãtii lor.

În aceastã pecete distinctã a „eclezialitãtii” stã adevãrata tainã privind
discernãmântul bunei credinte a întelegerii unitãtii si veracitãtii unui sinod.
Dumnezeu lucreazã prin oameni si pentru oameni. Pãrintii unui sinod
ecumenic au zis deschis: „Dumnezeu vorbeste prin noi, nu noi ca fiinte
umane”1. Biserica este o tainã a comuniunii, simfoniei si unitãtii. Este

1 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrisoarea 39, P. G., 77, 181.
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surprinzãtor faptul cã în Simbolul de credintã niceoconstantinopolitan,
alãturi de proclamarea articolelor de credintã despre Dumnezeu, Iisus
Hristos si Duhul Sfânt, avem si proclamarea Bisericii ca Una, Sfântã,
Sorborniceascã si Apostoleascã: „Πιστευω... εις Μιαν, Αγιαν,
Αποστολικην και Καθολικην Εκκλησιαν...”.

Desi reconcilierea celor douã comuniuni crestine este o cauzã de
bucurie, trebuie sã realizãm, dacã privim mai adânc, cã acest lucru este
numai la jumãtatea drumului acestui scop. Nu este suficient sã poposim
la un alt consens impresionant realizat dupã negocieri lungi si dureroase.
Ceea ce rãmâne de fãcut – si aceasta este important – este confruntarea
ambilor parteneri cu credinta globalã universalã, care este proprietatea
Bisericii lui Hristos universalã si nedespãrtitã. Orice altã întelegere riscã
sã rãmânã un eveniment izolat, partial. Va rãmâne sectarã, incompletã,
chiar incoerentã, atâta timp cât punctele de comun acord nu corespund
cerintelor a ceea ce s-a crezut întotdeauna într-o continuitate nedespãrtitã.
Este nevoie de un criteriu transconfesional ca de un punct de referintã
dacã întelegerile trebuie sã depãseascã granitele limitate istoric ale familiilor
particulare crestine. Restaurarea unitãtii implicã consensul nu numai a
celor douã trupuri angajate dar a holon-ului, a întregii crestinãtãti. Sfântul
Ciprian al Cartaginei se referã la aceastã problemã în lucrarea sa De
unitate Ecclesiae când sugereazã montanistilor cã disputa lor nu este
simplu o problemã între ei ci un conflict al Bisericii în general.

Pentru a atinge acest scop este necesar sã se angajeze  mai multe
lucruri. Dacã cineva doreste sã admire frumosul vârf al Muntelui Blanc,
dar existã în calea lui un brad foarte înalt, este mai bine sã-si schimbe
pozitia decât sã taie copacul frumos. Atâta vreme cât stã în acelasi loc, el
va fi deprivat de plãcerea sa. Trebuie sã mergem putin mai departe.
Punctul de vedere despre o Bisericã unitã este cu sigurantã de atins
numai dacã fiecare trup procedeazã la o autocriticã si reexaminare cinstitã
a credintei si practicii sale în lumina didaskaliei apostolice.

Aceastã unitate implicã concordantã, consens. Dumnezeu întruneste
din nou fiintele umane si le ajutã, prin Duhul Sfânt, sã mentinã aceastã
unitate în credintã si în adunãrile sinodale. Taina Bisericii, preotia si
investigatiile în fidelitatea unui consens sunt în interdependentã. Admitând
cã Biserica este în slujirea poporului, ea trebuie sã priveascã cu atentie la
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noile abordãri ale credintei crestine pentru a putea face fatã la toate
realitãtile care se ivesc pe parcurs, pentru a interpreta si a rãspunde la
problemele radicate de cãtre noile situatii sau de aparitia punctelor de
vedere gresite. În acest fel, ea face tot ceea ce-i posibil pentru a preveni
orice discordantã, pentru a armoniza punctele de vedere exprimate si a le
pronunta pentru cresterea întregii comunitãti a poporului rãscumpãrat de
Dumnezeu. Într-un asemenea efort, preotia este vãzutã ca aceea cere
garanteazã autenticitatea vocilor exprimate. De asemenea este important
pentru planul lui Dumnezeu sã accelerãm stabilirea împãrãtiei Sale. Punctul
ultim al efortului intercomun în aceastã legãturã este convocarea unui
sinod ecumenic care va rãspunde, ca organismul cel mai suprem si
autoritativ, la toate problemele contrare care s-ar ivi într-o situatie datã.

O astfel de armonizare într-o comunitate unicã trebuie vãzutã în lumina
problemei mai generale a legãturii dintre Biserica localã si cea universalã.
Dacã unitatea si simfonia sunt caracteristicile trupului lui Hristos în general,
un grup particular de crestini nu este o parte, simplã, fragmentatã, detasatã
de Biserica universalã; nu este tocmai o piesã micã, independentã,
autonomã. Nimeni nu poate spune cã Biserica universalã este totalitatea
congregatiilor locale, eterogene. Nu mãrirea numericã a Bisericii (sau a
unui sinod ecumenic) constituie esenta catolicitãtii sau a universalitãtii
sale. Dacã o parohie localã realizeazã, deplin si total, taina eclezialã a
comuniunii si misiunii într-un anumit loc, atunci ea se justificã ca fiind
universalã si una. Din aceastã cauzã în orice dificultate sau nedumerire
cu privire la întelesul unei învãtãturi speciale comunitatea localã nu se
bazeazã pe pãrerile partiale si unilaterale ale teologilor, ci pe „vocea”
Bisericii, cunoscutã prin sinodul sãu ecumenic, care transcende spatiul si
timpul. Sentire cum ecclesiae a fost principiul tutror crestinilor de-a lungul
secolelor. Acesta-i motivul de ce o congregatie localã îsi organizeazã
viata pe Euharistie si Cuvântul lui Dumnezeu, prezidate de preot care
este trimis de cãtre episcopul hirotonit canonic. Mai mult, o astfel de
comunitate este în comuniune si deschisã altor comunitãti omogene care
exprimã aceeasi credintã si aceeasi preotie. Nu actiunea comunã de
solidaritate pentru usurarea suferintelor umane scoate în evidentã existenta
consensului. Ortopraxia nu este singurul element de unire, deoarece
fãrã ortodoxie toate lucrãrile diaconale s-ar întoarce la magni passus
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extra viam. Pe de altã parte, comuniunea totalã reciprocã dintre Biserici
nu poate exista în termenii unor vestigiae ecclesiae pur si simplu deoarece
într-un oarecare trup sunt descoperite putine elemente universale.
Imperfectiunea si insuficienta trãdeazã urgenta de a completa golul si de
a atinge deplinãtatea credintei.

Într-un verset foarte cunoscut (I Timotei 3, 16), Sfântul Apostol Pavel
descrie continutul adevãratei mãrturisiri de credintã. Întregul verset este
scris într-un stil poetic; este o mãrturisire de credintã. Fiecare din afirmatiile
acestui verset pulin sunt centrate pe problema soteriologicã: το της
ευσεβειας μυστηριον. Este o epifanie realã a lui Hristos pe pãmânt,
si din ea vedem cã întreaga Sa întrupare cautã sã pãstreze pe cei care îl
urmeazã într-o unitate, într-o singurã voce comunã care proclamã lucrarea
rãscumpãrãtoare a acestei taine. Se pot descoperi sase aspecte ale acestei
taine:

Revelatus est = S-a arãtat în trup, ως εϕανερωθη εϖ σαρκι.
Justificatus est = S-a îndreptat în Duhul, εδικαιωθη εν πνευματι.
Visus est = A fost vãzut de îngeri, ωϕθη αγγελοις.
Praedicatus est = S-a propovãduit între neamuri, εκηρυχθη εν

εθνεσιν.
Creditus est = A fost crezut în lume, επιστευθη εν κοσμω.
Assumptus est = S-a înãltat întru slavã, ανεληϕθη εν δοξη.
Aceste aspecte intereseazã împreunã iconomia mântuirii lui Hristos,

katabasis-ul si anabasis-ul Sãu. Cuvântul s-a fãcut trup pentru a
descoperi adevãrul Sãu vesnic. Suntem deci încredintati cu un tezaur al
credintei. A-i pãstra puritatea devine marea noastrã responsabilitate.
Evanghelia nu este o învãtãturã omeneascã. Este Cuvântul întrupat,
învãtãtura lui Hristos. Aceasta fiind natura credintei noastre, nu ne este
îngãduit sã introducem orice compromis sau sã o schimbãm în interesul
coexistentei netulburate si aranjamentelor pacifiste ale diferentelor care
se ivesc în decursul timpului. Biserica primarã nu poate accepta orice
compromis deoarece adevãrul nu poate tolera modificare. Adevãrul nu
poate fi discutat sau negociat. Ori de câte ori se negociazã o unire,
atitudinea nu ar fi sã ascultãm la punctele de vedere ale altora fãrã scrutin
sau sã cãutãm concesii reciproce în interesul bunelor relatii. Aceasta
poate fi solutia pentru problemele pãmântesti, trecãtoare, dar nu pentru



32

acelea care ating credinta noastrã. Problemele întelegerilor sau a
neîntelegerilor ar trebui confruntate cu învãtãtura apostolicã a Bisericii
nedespãrtite (nedespãrtite în ciuda tuturor vicisitudinilor vremii si a istoriei)
si în lumina continuitãtii sale prin hotãrârile sinodale2. Desigur au avut loc
si greseli, dar Biserica dintr-o anumitã perioadã nu si-a închis ochii înaintea
lor pentru a-si asigura o pace si o ordine generalã în tarã. Mãrturisitorii si
martirii, care si-au vãrsat sângele pentru credinta crestinã, au preferat sã
pãstreze neatinsã credinta primitã decât sã-i altereze continutul. În atât
de multe dialoguri contemporane, acest principiu al integritãtii credintei
pare sã fie prea sever. Dar, pe de altã parte, credinta nu este o inventie
omeneascã; este proprietatea si mostenirea lui Hristos care trebuie sã fie
pãstratã intactã.

Persecutia lui Deciu din anul 249-250 a scos în evidentã o problemã
arzãtoare despre cum si sub ce conditii ar putea sã fie restaurati numãrul
mare de apostati. Sfântul Ciprian al Cartaginei a dorit sã clarifice aceastã
problemã într-un sinod la care au participat cât mai multi episcopi cu
putintã si convocati în prezenta „mãrturisitorilor”. Acest sinod s-a întrunit
la Cartagina dupã Pastile anului 251. Astfel, perioada de dupã Pasti a
devenit timpul normal pentru aceste sinoade3.

Mai târziu, în secolul al V-lea, Vincentiu de Lerini, un cãlugãr din
Galia, fixeazã în tratatul sãu dogmatic Commonitorium un rol important
hotãrârilor sinodale deoarece ele clarificã problemele universal si autoritar.
Aceasta ne va ajuta sã explicãm afirmatia lui Leon cel Mare cã celor
patru sinoade ecumenice trebuie sã le acordãm aceeasi încredere ca si
celor patru Evanghelii. Aceastã idee a devenit un adevãr stiut de toti,
chiar dacã Roma nu a recunoscut niciodatã canonul 28 al Sinodului IV
ecumenic de la Calcedon4.

2 Acesta este cazul conflictului montanist: „Duhul cel nerusinat învatã pe toti sã
batjocoreascã Biserica întreagã oriunde s-a rãspândit ea, pentru cã acest proroc nu era cinstit
si nici primit. Fatã de toate acestea, adevãratii credinciosi din tinutul Asiei s-au adunat în
diferite localitãti si au cercetat noua credintã si  arãtau cã ea este strãinã de Bisericã, iar dupã
ce au osândit erezia au alungat din Bisericã pe aderentii lor, scotându-i din comunitatea lor”,
Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericeascã, V, 16, 19-20, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”,
vol. 13, traducere, studiu, note si comentarii de Pr. Prof. dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului
Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1987, p. 205.

3 Sfântul Ciprian, Epistolele 17, 3 si 41, 2.
4 Commonitorium, 3, 4, 27, 38: „universaliter antiquitus universalis concilii decreta”.



33

Biserica trãieste constant în tensiunea dintre permanentã si schimbare,
fluiditate si imobilitate, reînnoire si stabilitate. Cu sigurantã ea trebuie sã
adapteze credinta unei situatii istorice date. Ea trebuie sã proclame
întotdeauna, în termeni noi, acelasi mesaj permanent. Am putea descrie
acest lucru ca pe o necesitate „sincronicã”. În acelasi timp, Biserica
trebuie sã pãstreze, sã pãzeascã nealteratã esenta credintei, în ciuda
amenintãrilor, contestatiilor, fortelor confuze si agitatiilor teologice. Aceasta
este dimensiunea „diacronicã” a credintei. Am putea schimba sau introduce
o nouã formã de credintã? Poate un ortodox sã-si revendice o formã
diferitã de ceea pe care o tine în mod traditional? Rãspunsul nu-i usor de
dat, deoarece dacã se întâmplã vreo schimbare se creazã un precedent.
Scopul sinoadelor a fost acela de a asigura cã reînnoirea nu trebuie sã fie
confundatã cu eroarea. Pãrintii de la Niceea, de fpat, „au schimbat”
Simbolul de credintã prin autoritatea lor deoarece întregul oecumene (cu
exceptia celui arian) a fost unul. Pentru prima datã Rãsãritul si Apusul
împreunã au fost de acord în legãturã cu problemele doctrinare si
disciplinare. Deci, aceasta înseamnã o „receptare” realã. Ar fi foarte
greu sã înfãtisãm un sinod ecumenic total în aceste zile de dezbinare. Ne
strãduim, de multã vreme, sã privim Simbolul de credintã ca pe un standard
nealterat al al credintei crestine. În anul 325, când s-a tinut Sinodul I
ecumenic de la Niceea, alcãtuirea unui crez a fost o chestiune a fiecãrui
episcop titular. Un nunãr din aceste simboale de credintã s-au citit la
sinod. Acela alcãtuit de Eusebiu, episcopul Nicomidiei, atât de mult a
îngrozit pe Pãrintii sinodali încât a fost întors pe dos în mod public. Acela
al lui Eusebiu de Cezareea a avut  avantajul curios de a permite orice
referintã problemei tratate, adicã ereziei ariene, si acest lucru a dus la
exilarea lui de cãtre împãratul Constantin cel Mare5.

Simbolul de credintã Niceoconstantinopolitan a fost o formulã anume
alcãtuitã ca sã întâmpine o provocare specificã într-o perioadã specificã.
Nu vedem nici un motiv de ce, având o autoritate adevãratã, Biserica nu

5 Eusebiu de Cezareea, Vita Constantin, IV, 27, P. G., 20, 1176. A se vedea si Eusebiu
de Cezareea, Viata lui Constantin cel Mare, IV, 27, în « Pãrinti si Scriitori Bisericesti »,
vol. 14, studiu introductiv de Prof. Dr. Emilian Popescu, traducere si note de Radu
Alexandrescu, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucuresti, 1991, p. 169-170.
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ar putea face acelasi lucru astãzi, extinzând sau explicând terminologia
veche pentru întelegerea modermã. Ceea ce trebuie schimbat în acest
caz este numai forma si exprimarea. Chiar dacã ne asumãm cã arianismul
nu-i o muncã plãtitã dinainte, un caz puternic ar putea fi fãcut pentru
alterarea cuvântului ousia sau esentã. În special pentru apuseni, acest
cuvânt sugereazã ceva material, pe când el a însemnat în mod originar
ceva mai mult decât „esenta interioarã” care a fost ceva imaterial. Ar fi
gresit sã descriem un asemenea proces ca o „schimbare a credintei”.
Acest lucru ar implica crearea unei reformulãri si completãri a credintei
fundamentale. Adevãrul este singurul lucru sfânt. Modul în care o generatie
formuleazã întelegerea adevãrului nu este cu sigurantã sfânt.

Sfântul Vasile cel Mare a fost constient de pericolul alterãrii credintei
crestine dupã punctul de vedere al arienilor. El a scris între anii 373-375
faimosul sãu tratat „Despre Duhul Sfânt”, pentru a arãta cã fiecare
credincios primeste, dupã gradul credintei sale, unele energii de la Duhul
Sfânt. Acest Duh Sfânt este prezent pretutindeni, este accesibil tuturor
fãrã discriminare, numai dacã cineva este curat la inimã, receptiv si în
cadrul turmei koinoniei euharistice. Aceastã lucrare este asemãnãtoare
cu aceea a soarelui ale cãrui raze strãlucesc asupra fiecãruia si asupra
tuturor în acelasi timp, în toate directiile. Cele câte se împãrtãsesc de
Duhul Sfânt se bucurã de harul Sãu pe cât este cu putintã firii lor, nu pe
cât Acela poate sã împãrtãseascã6.

Autorii patristici erau constienti cã credinta nouã nu a fost numai o
miscare sentimentalã a iubirii. Întruparea lui Hristos a întemeiat, deasupra
tuturor, Biserica (Matei 16, 18). Sfântul Apostol Pavel zice cã misiunea
Duhului Sfânt trebuie sã organizeze sfintii în trupul lui Iisus (Efeseni 4,
12). Toti aceia care au primit darul liber al credintei sunt chemati sã fie
martori, prin cuvintele si faptele lor, ai Adevãrului. Fãcând acest lucru, ei
trebuie sã înfrunte frustrarea realã când ei cautã sã interpreteze mesajul
crestin. Cum am putea înlãtura, atunci, obstacolele majore ale unitãtii?
Întreaga problemã a consensului ar trebui sã fie vãzutã nu numai în lumina

6 Sfântul Vasile cel Mare, De Spiritu Sancto, 9, P. G., 32, 108-109. A se vedea si
Sfântul Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, 9, traducere, introducere, note si indici de Pr.
Prof. dr. Constantin Cornitescu, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol. 12, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti 1988, p. 38-40.
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acestei situatii ecumenice contemporane deplorabile, ci într-o perspectivã
mai generalã. Întelegerile la care se ajunge au fost întotdeauna o
îndrãznealã dureroasã pentru Bisericã. Fiecare crede cã are dreptate si
prin urmare doreste sã-si impunã propria interpretare asupra celorlalti.
Existã sau nu vreun principiu acceptat universal care ar putea determina
dacã un consens, modelat într-un oarecare fel, este unul drept si unanim
acceptabil? Conceptiile si abordãrile noastre trebuie sã ia modelul si mãsura
Sfintei Treimi ca mod de introductio in mysterium, analogia entis ca o
analogia trinitatis. Multumim acestor îndrumãri, credinta a putut sã reziste
ereziei si garantãrii unitãtii. Nu este adevãrat cã hristologia veche a fost
elenizatã în dezbaterile Sinodului de la Calcedon. Nu grecii au fãcut Niceea,
ci, dimpotrivã, Niceea a depãsit pe filosofii greci. O histologie nu poate sã
fie cu adevãrat crestinã dacã nu combinã pe cea de jos „cu cea de sus”.
Numai un asemenea mod dublu demonstreazã cã Mântuitorul Iisus Hristos
este Om adevãrat si Dumnezeu-Logos adevãrat.

Acest atasament fatã de consensus ecclesiae nu exclude noile adunãri
sinodale sau mai ales formulãrile adevãrului mostenit. Libertatea cercetãrii
teologice nu este exclusã ca contradictorie lucrãrii Bisericii. Credinta nu
rãmâne niciodatã staticã si monoliticã în forma sa de exprimare lingvisticã.
Când nevoile au cerut, acelasi adevãr a fost reformulat, urmând cu bunã
credintã esenta credintei nealterate. Ceea ce este schimbãtor este numai
forma externã dar nu si adevãrata esentã. Credinta poate sã fie afirmatã
dupã limba personalã si experienta particularã, asigurându-ne cã aceasta
nu introduce afirmatii strãine si incoerente. Credinta nu este numai ceea
ce pretinde sã fie un anumit grup sau singurã persoanã. Ea trebuie sã fie
de acord si aderentã la universalitatea întregii Biserici si la deplinãtatea
lui Hristos. Din momentul în care un grup începe sã aleagã si sã elimine
fondul credintei, se naste erezia. Dacã se promoveazã subiectivismul de
cãtre cea mai înaltã autoritate, atunci dezordinea, anarhia, conflictul si
haosul sunt introduse în comunitatea Bisericii. Într-o lume ca a noastrã,
care se apleacã totdeauna spre inovatii externe, avem nevoie de o bazã
permanentã dacã trebuie sã eliminãm îndoielile, ambiguitãtile si
relativizãrile. Desigur, credinta nu este o repetare monotonã, mecanicã.
Creativitatea si originalitatea sunt indispensabile credinciosilor pentru ca
credinta vesnicã sã se arate a fi relevantã pentru lumea de astãzi.
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Dar credinta si-ar pierde identitatea sa dacã aceastã nouã experientã
nu ar fi fãcutã într-un adevãrat spirit sinodal în cadrul credintei
neschimbãtoare a Bisericii. Numai totalitatea Bisericii retine deplinãtatea
credintei. Fiecare membru trãieste la un anumit grad li participã la
integritatea vietii întregului organism. Dacã cineva doreste sã-si însuseascã
continutul obiectiv al credintei, el îl poate tranlata, dar nu-l poate manipula,
eroda sau distruge. Pluralismul poate sã fie reconciliat usor cu unitatea
cuprinsã într-un document ecumenic. Orice actiune unilateralã ignoreazã
rolul unanimitãtii, al conciliaritãtii, al simfoniei. Ce va însemna „simfonia”
dacã nu va exista nici împãrtãsire, nici coresponsabilitate, nici „maestru
al orchestrei”? Patristica leagã totdeauna unitatea Sfintei Treimi de aceea
a membrilor Bisericii de pe pãmânt: Christus totus, caput et corpus.
Din aceasta reiese formula augustinianã despre „inseparabilis operatio
Trinitatis ad extra”. Numai cu ajutorul unei astfel de conditii poate un
cititor ortodox sã înteleagã întreaga problemã a receptãrii si importanta
unui Sinod ecumenic pentru clarificarea credintei si pentru interpretarea
ei astãzi.

Sinoadele ecumenice sunt atât de centrale în viata, cultul, disciplina,
spiritualitatea si proclamarea credintei încât ele sunt încorporate în anul
nostru bisericesc si au pãtruns în adevãratul suflet al ortodocsilor. Se
poate spune cã ortodoxul este o persoanã sinodalã, conciliarã. Sinoadele
nu au înlocuit pur si simplu masinãria administrativã prin care conducãtorii
Bisericii dezbat problemele curente ca într-un sistem parlamentar. Se
poate întelege gresit adevãratul înteles al unui sinod dacã pur si simplu se
priveste numai structura sa exterioarã. Sã dãm un exemplu. În anul acesta
vom sãrbãtori 1623 de ani de la formularea Simbolului de credintã
Niceoconstantinopolitan si de la Sinodul II ecumenic din 381. Multi vor
scoate în evidentã realizãrile si contributiile sale în combaterea arianismului.
Pentru un ortodox un asemenea sinod este considerat coloana vertrebralã
a credintei noastre, o adunare pnevmatologicã, o nouã Cincizecime, care
afirmã cã Duhul Sfânt a inspirat si însufletit acest corp de luare de decizie.
Un sinod nu este numai o adunare obisnuitã, regionalã sau universalã, ci
este un sinod sfânt si dumnezeiesc „Αγια και Ιερα Συνοδος”.

Pentru crestinãtatea primarã, nu a fost dificil sã explice practica
receptãrii unui sinod ecumenic. Bisericile rãspândite în lumea întreagã,
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dar care pãstreazã aceeasi credintã, se adunau împreunã pentru a formula
credinta comunã sau pentru a rezolva disciplinar problemele ivite datoritã
noilor situatii sau nevoi. Concluziile de credintã, cunoscute de comun acord
sub termenul de „canoane”, au fost comunicate respectivelor Biserici-
surori fie prin delegatii lor, fie prin scrisori canonice. Receptarea si
hotãrârea lor au fost fãcute fãrã nici o dificultate. Dupã sinoade, fiecare
Bisericã a lucrat prin diferite mijloace la implementarea hotãrârilor
sinodale. Dacã au fost putine cazuri de serioase rezerve sau de
neacceptare, acestea s-au datorat unor factori accidentali sau neteologici.
Acesta este cazul cu Sinodul al IV-lea ecumenic. În unele pãrti ale
Orientului Mijlociu formularea hristologicã de la Calcedon nu a fost
acceptatã de urmãtorii hristologiei de la Efes, nu atât de mult din cauza
serioaselor divergente doctrinare, ci în primul rând deoarece Bisericile
fiind dominate de fortele bizantine aveau atitudini ostile fatã de învingãtor
si, astfel, fatã de hristologia bizantinã.

Criteriul de discernere a „ortodoxiei” hotãrârilor sinodale a fost acela
cã hotãrârile sinodale trebuiau sã fie în conformitate cu constiinta Bisericii
universale, cu etosul înrãdãcinat în cult si disciplanã în general. O expresie
elocventã a armoniei si simfoniei existente este cã asemenea sinoade îsi
începeau lucrãrile ci sãvârsirea Sfintei Liturghii. Participarea la aceastã
Euharistie de cãtre toti delegatii atestã unanimitatea lor. Aceste consideratii
nu sunt alterate de faptul cã sinoadele primare au fost convocate la
initiativa si cu ajutorul material al împãratilor. Ceea ce conteazã este
armonia si consensul general. Sã nu uitãm cã nici un Sinod ecumenic nu
a fost convocat de cãtre un papã si nici un papã nu a asistat personal la
un asemenea Sinod.

Vorbind despre receptarea în perioada noastrã, cineva s-ar putea întreba
cum sã procedeze. În stadiul de fatã nu existã intercomuniune între noi.
Unanimitate pe baza problemelor soteriologice si ecleziologice nu existã.
Suntem încã în lungul proces al cãutãrii unei întelegeri mai bune ale pozitiilor
teologice mutuale. O dificultate este aceea cã valoarea si autoritatea
unui sinod nu este aceeasi pentru un ortodox ca si pentru ceilalti parteneri
de dialog. Doctrina sinodalã, în forma hotãrârilor sinodale, este pentru noi
garantia aceeasi credinte transmisã de-a lungul veacurilor. Pentru noi,
fiecare sinod este un corp oficial autoritar, o mânã de ajutor care ne
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lumineazã si ne sustine de la orice deviatie sau alterare a credintei noastre.
Un numãr mare de probleme sunt legate, deci, de receptare.

2. Problemele care se ridicã
Formularea si reformularea credintei de cãtre un sinod ecumenic ies

din realitatea vie a calitãtii de membru în trupul lui Hristos. Credinciosii
care trãiesc taina rãscumpãrãrii lor farã dificultate si fãrã o limbã sofisticatã
vor fi fortati, mai repede sau mai târziu, sã-si formuleze convingerile lor
într-un mod adecvat. În Biserica veche, fiecare membru si fiecare
comunitate bisericeascã, sau adunare sinodalã, mãrturisea aceeasi realitate
a lucrãrii mântuitoare a lui Hristos prin rugãciunile sau mãrturisirile cuprinse
în Euharistia lor. Cultul a fost forul principal pentru explicarea credintei.
Dacã ar fi apãrut vreo provocare, rãspunsul s-ar fi dat în termenii realitãtii
bisericesti existente. Astãzi situatia este diferitã. Noi înfruntãm douã
alternative. Fie cã noi trãim aceeasi realitate dar diferitã în formulãrile
noastre din cauza contextului nostru istoric, sau trãim diferite realitãti si
orice încercare de a avea aceeasi exprimare de credintã va înfrunta
obstacole grave.

Trebuie sã notãm, în contextul confruntãrilor ecumenice, cã multe
probleme rãmân nerezolvate. Adesea contextul argumentelor este, de
cele mai multe ori, neîncrederea mutualã sau determinarea de a pãstra
fiecare parte propriul sãu punct de vedere. O confuzie considerabilã încã
rãmâne, deoarece fiecare parte îsi însuseste hotãrârile celeilalte si le
plaseazã în contextul propriului lor sistem de gândire fãrã o atentie adecvatã
diferentelor de bazã ale abordãrii gândirii teologice. Astfel, „dialogul”, în
realitate, devine douã monologuri. În Apus, influenta principalã a fost
dorinta arzãtoare de a forma o constructie armonioasã, logicã în afara
numãrului aparent de texte divergente, scripturistice si nescripturistice.
Acest fel de „teologie sistematicã” nu-si are rãdãcinile în Rãsãrit. În
acelasi timp, tendinta ortodocsilor în controversa teologicã constã în
neiscusinta lor de a vedea gresala cu exceptia nivelului celui mai adânc,
ca o contorsiune a credintei, sau în mod superficial, ca o depãrtare de la
litera traditiei. Aceasta explicã convingerea constantã a teologilor apuseni
cã ei vor învinge întotdeauna disputele si convingerea constantã a teologilor
ortodocsi cã nici un argument apusean nu va atinge inima problemei.
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Conflictul metodei este independent de problema ridicatã si într-adevãr
are o istorie diferitã.

În toate aceste cazuri, problemele fundamentale în cauzã sunt
legitimitatea diferitelor modele si analogii pentru o teologie Trinitarã
dezvoltatã, competenta diferitelor teologii pentru a feri Biserica de erezii
(ca de exemplu subordonarea Fiului si a Duhului Sfânt) si legitimitatea
transferãrii termenilor de la o structurã a referintei teologice, unde ei au
sens, într-o structurã diferitã de referintã, unde ei produc un evident
dezechilibru sau contorsiune.

Odatã ce se ridicã aceastã problemã (de exemplu, pe ce conditii va fi
sustinut un sinod sau un dialog?) ne vine în minte urmãtoarea întrebare:
Cine sunt primitãrii si ce vor primi ei? Cine dintre oamenii de rând pot sã
vorbeascã cu autoritate si credibilitate si vor fi în stare sã discearnã si sã
evalueze veridicitatea acestei sau acelei unitãti negociate? Sunt ei asa de
pregãtiti încât sã poatã, în calitate de crestini devotati si înflãcãrati ai
bisericii, sã-si exprime opiniile în mod corect? Pe ce bazã solidã pot pretinde
astfel de negocieri de unitate sau dialoguri bilaterale, cã posedã criteriul
credibilitãtii si cã au ajuns la deplinãtatea credintei asa încât douã sau mai
multe familii crestine sã poatã declara o fuziune completã? Cele mai
multe dintre dialogurile teologice sunt încã într-un stagiu de exploatare,
învârtindu-se în jurul problemelor periferice. Adesea ele evitã conditiile
constitutionale de bazã ale ecleziologiei si soteriologiei sãnãtoase, sau ele
se concentreazã asupra acelor elemente care se potrivesc cu traditia si
pozitia lor teologicã.

Credinciosii, pe de altã parte, în aceastã perioadã de frecventare sãracã
a bisericii, nu sunt apti sã pronunte o judecatã credibilã si vrednicã de
încredere. Nimeni nu se poate bizui pe dezbaterile lor necorespunzãtoare.
Existã un interes teologic foarte slab si o educatie sãracã printre laici
încât greutatea unei asemenea decizii responsabile trebuie sã se
nãpãstuiascã asupra câtorva clerici sau teologi care sunt specializati în
aceste probleme. Din nou, nu este vorba de o superioritate numericã;
sistemul majoritar de vot nu va determina ortodoxia unui sinod sau a unei
dezbateri teologice. În perioada când arianismul era în largul lui (când era
suportat, în mod scandalos, chiar de cãtre împãratii bizantini), ortodocsii
erau o minoritate asa de micã încât dacã doreau sã înainteze o cerere
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pentru a deveni membri în Consisiul Ecumenic al Bisericilor, mã
îndoiesc cã ei ar fi fost acceptati din cauza numãrului lor foarte mic.
Majoritatea au fost arieni. Exista un paralelism în aceastã situatie.
Dacã ar trebui sã întrebãm astãzi pe „majoritatea” crestinilor nostri
despre problemele ridicate în discutiile teologice, foarte putini ar putea
rãspunde si da solutii satisfãcãtoare. Ignoranta, apatia, inertia si anemia
religioasã prelaleazã încã! Trebuie sã tinem seama de aceastã realitate
tristã când vorbim despre receptare. O asemenea criticã nu diminueazã
preotia împãrãteascã a tuturor credinciosilor si contributia lor pretioasã
pentru cresterea trupului lui Hristos. Dar nu putem scãpa din vedere
lucrurile decât asa cum sunt. Numai atunci când crestinii îsi pot
exprima în mod satisfãcãtor punctele de vedere referitoare la
problemele fundamentale care intereseazã mersul spre unitate, pot ei
sã se bazeze pe dezbaterile teologice si sã aprecieze negocierile de
unire. Rãmâne totusi o problemã crucialã, anume participarea unui
numãr cât mai mare de mireni la procesul de dialog.

3. Receptare sau respingere: douã posibilitãti
Existã o euforie si o încurajare disproportionatã asociatã cu acceptarea

numeroaselor hotãrâri doctrinale ale negocierilor de unire. Fãcute într-un
climat ecumenic care cautã sã cultive reconcilierea si uitarea dezbinãrilor
trecute, aceste hotãrâri par, la prima vedere, sã justifice receptarea imediatã
de cãtre pãrtile în cauzã. Ceea ce-i în joc aici nu sunt motivatiile demne
de laude sau sinceritatea participantilor. Dar trebuie sã luãm în considerare
si criteriul prin care aceste hotãrâri sunt judecate si prin care ele corespund
cerintelor credintei universale a crestinãtãtii.

Dacã o hotãrâre este modelatã numai în cadrul limitelor a douã familii
confesionale, atunci calitatea acestei hotãrâri este numai în parte verificatã
si ortodoxã. Ceea ce rãmâne trebuie sã fie testat dincolo de limitele înguste
ale particularitãtilor doctrinale, sã fie pus alãturi de învãtãtura adevãratã
mostenitã de la Sfintii Apostoli pânã astãzi. Neglijarea acestei testãri
autentice se datoreazã în parte consideratiilor teologice denaturate care
au apãrut încã din secolul al XVI-lea. Sciziunile si subsciziunile care au
apãrut încã din acel timp se datoresc lipsei autoritãtii permanente si sigure.
ªi ,totusi, aceastã presupunere a catolicitãtii sau universitãtii este
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transconfesionalã si transistoricã. Nu numai Bisericile apusene trebuie
sã aplice acest principiu; chiar ortodocsii, când intrã în toate felurile de
dialog sau când participã la conferintele presinodale pentru întrunirea
Sfântului si Marelui Sinod Panortodox, trebuie sã se refere constant la
aceastã autoritate pentru a se asigura cã nu urmeazã nici o cale falsã. În
aceastã privintã, gãsim în istoria Bisericii cã unii patriarhi au fost depusi
din treapta lor deoarece au exprimat puncte de vedere antiortodoxe. Este
suficient sã amintim pe Eutihie monofizitul care a fost anatematizat si
împotriva cãruia Leontiu al Bizantului a scris Trei cãrti contra
nestorienilor si eutihienilor (circa 543-544). Apoi,  când Chiril Lucaris,
patriarhul Constantinopolului (1620), a arãtat semne ale abaterii de la
ortodoxie în legãturã cu lucrarea sa controversatã Confessio Fidei ca
cripto-calvinistã, un sinod de la Constantinopol din 1638 a condamnat
pozitia sa. Alte douã sinoade particulare, de la Iasi din 1642 si
Constantinopol din 1642, au reconfirmat dezaprobarea greselilor lui Chiril
Lucaris.

Nu putem restrânge tratarea problemei noastre numai la termenul
privind receptarea. Autenticitatea unui sinod sau a unei dezbateri teologice
nu depinde în mod exclusiv de atitudinea pozitivã sau negativã a
persoanelor respective. Existã cazuri unde rezistenta sau respingerea sunt
mai salutare decât receptarea unui sinod. Pe de altã parte, existã cazuri
unde receptarea hotãrârilor teologice este singura garantie a acestei
veridicitãti.

De asemenea este adevãrat cã hotãrârile teologice nu pot sã fie
adoptate de practica actualã. Istoria bisericeascã ne oferã câteva exemple
potrivit cãrora hotãrârile doctrinale au fost respinse din motive politice.
Sã ne amintim numai de interventia împãratului bizantin în disputa
monotelitã.

Monotelismul, o erezie a secolului al VII-lea care sustinea numai o
singurã vointã în persoana lui Iisus Hristos-Omul, a tintit sã reuneascã pe
monoteliti cu histologia calcedonianã în perioada când separarea punea
în primejdie Imperiul de Rãsãrit. În anul 624 împãratul Heraclie a produs
o formulã acceptatã dupã cât se pare de ambele pãrti, o formulã care
sustinea douã naturi în Hristos dar numai o singurã lucrare sau energie.
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În anul 638, împãratul Heraclie a redactat Ekthesis-ul7, principalul document
al monotelitilor, care interzicea mentionarea  unei singure sau a douã energii
si admitea numai o singurã vointã în persoana lui Iisus Hristos. Presiunea a
fost exercitatã de cãtre stat pentru acceptarea acestei erori si foarte multi au
aderat la acestã erezie. Dar în anul 648 acest document a fost înlocuit cu
asa-numitul Typos. Prin acest document atât formulele monotelite cât si cea
diotelitã au fost respinse. Din nou vedem o altã presiune pentru a impune
aceastã învãtãturã asupra constiintei poporului. În sfârsit controversa a fost
aplanatã de cãtre Sinodul VI ecumenic de la Constantinopol din anul 680
care a condamnat hotãrârile unui sinod tinut la Roma în anul 679. Sinodul a
condamnat formulele monotelite si pe adeptii lor si a promulgat existenta a
douã vointe în Hristos, divinã si umanã, ca fiind cea ortodoxã8. Teologic
vorbind, problemele puse de controversa monotelitã au fost strâns legate de
acelea ridicate de monofizitism.

ªtim cum Sfântul Atanasie al Alexandriei (295-373), protagonist al
credintei niceene, a încercat sã apere ortodoxia niceeanã printr-o grea
suferintã. Persecutat, abandonat de cãtre colegii sãi, el a scris încã din
anul 335, pentru a respinge învãtãtura arianã, despre teza cea mai
importantã a soteriologiei: „Nu se poate spune cã, fiind om, S-a fãcut pe
urmã Dumnezeu. Ci fiind Dumnezeu, S-a fãcut pe urmã om, ca sã ne
îndumnezeiascã”9. În ciuda exilului, singurãtãtii si sanctiunilor civile
îndreptate împotriva lui, el a considerat un singur lucru mai presus de
toate celelalte, anume adevãrata credintã, convins cã a slujit lui Hristos

7 Pentru mai multe informatii despre originile monotelismului, vezi: Decrees of the
Ecumenical Councils, Edited by Norman P. Tunner, vol. I, Washington, D. C.: Georgetown
University Press, 1990, p. 124-130; Dictionnaire de Theologie Catholique,Edit. de Alfred
Vacant, Emile Mangenot si Emile Amann, vol. III, col. 1259-1273; vol. X, col. 2307-2323;
Charles Hefele si Henri Leclercq, Histoire des conciles d’apres les documents originaux,
vol. V, Paris, 1907, p. 137-205; Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradi-
tion, Edited by Jaroslav Pelikan and Valerie Hotchkiss,vol. I,Yale University Press, New
Haven, 2003, p. 216-229.

8 Despre definitia de credintã a Sinodului VI ecumenic de la Constantinopol din anul
680, vezi: Creeds and Confession of Faith in the Christian Tradition, vol. I, p. 216-229.

9 Sfântul Atanasie cel Mare, Oratio contra Arianos, I, 39, P. G., 26, 92. A se vedea si
Sfântul Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, I, 39, traducere, introducere si
note de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol. 15, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1987, p. 202-
203.
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decât conducãtorilor lumesti. Aceastã atitudine nu trebuie caracterizatã
ca fanaticã. Sfântul Atanasie a vãzut pur si simplu pericolul defãimãrii
credintei apostolice.

Cineva ar putea admite cã „receptarea” înseamnã interesul activ si
participarea formalã a credinciosilor la problemele cu care se confruntã
Biserica, dar în realitate acest lucru nu se întâmplã, asa cum s-ar astepta
cineva. Niciodatã în istoria Bisericii nu au fost întrebati toti credinciosii,
unul câte unul, pentru a a se scoate în evidentã reactia lor, nici oamenii, în
general, nu au fost interesati sã intervinã. Sã nu idealizãm, deci, întreaga
problemã a „receptãrii”, crezând cã participarea tuturor la hotãrârile
Bisericii este realã. Numai un numãr redus de persoane este gata sã
contribuie si sã reactioneze. Foarte putini sunt activi, sunt în stare si interesati
în formularea unei opinii. O astfel de atitudine nu invalideazã sau altereazã
forta de legãturã a corpului luãrii de decizie, deoarece autoritatea deciziilor
nu depinde în totalitate de numãrul participantilor. Aici stã întreaga tainã a
naturii Bisericii si caracterul divino-uman al preotiei. Ea tãieste în conditii
umane, ia formã umanã si foloseste metode pãmântesti; dar, în acelasi
timp, trãieste pe tãrâm divin depãsind întelegerea omeneascã. Aici se
aplicã în mod precis cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos: „Unde sunt
doi sau trei adunati în numele Meu, acolo sunt si Eu în mijlocul lor” (Matei
18, 20).

Într-adevãr existã o tainã în spatele acestei participãri numerice foarte
slabe a laicilor. Dincolo de aceastã consideratie omeneascã, Dumnezeu,
care rãmâne Capul nevãzut,, actioneazã ca sã inspire si sã pãzeascã
rezultatele. Acesta a fost cazul în multe privinte în momentele cele mai
critice ale Bisericii. Putini au avut initiative curajoase fãrã a tine seama
de reactia credinciosilor. Când Mântuitorul Hristos i-a întrebat pe ucenicii
Sãi: Dar voi cine ziceti cã sunt?, nici unul dintre ei nu a rãspuns. El nu s-
a asteptat la o mãrturisire masivã. Numai unul singur, Petru, si-a ridicat
glasul în mod spontan si a fãcut mãrturisirea importantã care a rãmas de-
a lungul veacurilor cel mai elocvent act de credintã: „Tu esti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu celui viu”. În mod asemãnãtor, la momentele mai dificile,
putine persoane duhovnicesti, neasteptând sã piardã timp când pericolele
amenintau Biserica, au luat mãsuri specifice, convinsi fiind cã ei au fãcut
bine în ochii lui Dumnezeu si anticipând cã actiunea lor va fi sustinutã si
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confirmatã retroactiv. Pe scurt, nu trebuie sã se aplice la termenul
„receptare” normele folosite în realitãtile noastre umane.

Pe lângã unele încercãri spre conciliaritate, Roma, chiar dupã Conciliul
al II-lea Vatican, este încã implicatã în punctul de vedere clasic al
suprematiei peste celelalte Biserici. Astfel, pe baza pretentiei la
infailibilitate, Conciliul II Vatican este foarte clar în reafirmarea declaratiilor
Conciliului I Vatican10. Deci, magisterium extraordinarium este distinct
de functionarea normalã a magisteriului sau a demnitãtii învãtãtoresti. A
doua pretentie este cea despre jurisdictia universalã11. Dupã aceastã
învãtãturã, episcopul Romei pretinde un primat al puterii ordinare peste
toate Bisericile. Declaratiile papale, spuse ex cathedra, sunt ferite de
orice gresealã.

Aceste pretentii, a infailibilitãtii si a jurisdictiei universale, nu pot gãsi
nici un ecou în practica si în credinta crestinãtãtii nedespãrtite., si nu pur
si simplu din cauza diferentelor accidentale din organizarea si administratia
bisericeascã. O astfel de învãtãturã presupune un punct de vedere
incompatibil cu credinta patristicã despre natura episcopatului. A spune,
asa cum face Conciliul II Vatican, cã un singur episcop este considerat
singurul urmas al Apostolului Petru, de cãtre dreptul divin, si cã el posedã
puterea si autoritatea peste ceilalti episcopi, poate însemna cã acest este
diferit ontologic de toti ceilalti episcopi. Acest punct de vedere este contrar
vechii învãtãturi dogmatice si canonice potrivit cãreia fiecare în parte si
toti episcopii posedã deplinãtatea episcopatului, deplinãtatea atât a
succesiunii apostolice cât si a succesiunii petrine.

Sã nu uitãm, în aceastã privintã, cã Duhul Sfânt zideste si directioneazã
în chip nevãzut atât întreaga Bisericã universalã cât si fiecare Bisericã
localã. Nici o exclusivitate din posesia sa nu este permisã. El îi cheamã
pe toti pentru a se împãrtãsi si a participa la comuniune. El este Duhul
Domnului neîmpãrtit în lucrarea din întreaga Bisericã si neîmpãrtit în pãrtile
ei separate. Astfel suntem învãtati de cãtre Sfântul Vasile cel Mare: „Duhul
Sfânt este în deplinãtatea lui în fiecare parte si nedespãrtit în totalitatea

10 Dogmatic Constitution on the Church, cap. III, în “Documenti il Concilio Vaticano
II”, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1967, p. 159-160.

11 Ibidem.
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Lui”12. Acelasi pãrinte capadocian afirmã cã succesiunea apostolicã
neîntreruptã oferã unui sinod ecumenic, unde sunt adunati toti întâistãtãtorii
Bisericii, autoritatea unicã, certitudinea cã ei detin kerigma Evangheliei13.
În aceastã legãturã ar trebui sã ne reamintim cã traditia apostolicã este si
traditie bisericeascã (ekklesiastike paradosis). Dar fiecare traditie
bisericeascã nu poate pretinde sã fie traditie apostolicã.

Aceastã continuitate de la ucenicii Mântuitorului Hristos de-a lungul
veacurilor este mentionatã si de Sfântul Grigorie de Nyssa când zice cã
urmasii lor nu au pãstrat credinta numai pentru ei însisi, ci ei au transmis-
o urmasilor lor14. Tot timpul când un sinod ecumenic a dezaprobat greselile,
el a fost constient cã a actionat în numele întregii crestinãtãti. Acesta
este cazul Sinodului I ecumenic: în respingerea arienilor, Biserica
Universalã si Apostolicã declarã aceastã hotãrâre.

Ceea ce trebuie sã avem în vedere în tratarea subiectului nostru este
faptul de a pune mai mare înfãtisare pe consideratia eclesiologicã. Este o
practicã necunoscutã în istorie de a vorbi despre „receptare” ca despre
un caz izolat, arãtând numai legãtura si continuitatea sa cu ceea ce a
precedat-o. Conciliaritatea nu este o problemã izolatã. Ea este inseparabilã
de tot ceea ce constituie viata Bisericii, ca o tainã si o realitate, ca o
sãlãsluire a Duhului lui Dumnezeu care sustine toate.

Secolul nostru sufere de o obsesie cu privire la interactiunea vocilor
majoritãtii si minoritãtii. În toate afacerile publice, opinia persoanelor
cântãreste într-un asa grad încât sã determine soarta unei natiuni sau a
problemelor sociale vitale. Dar mai precis aceastã confidentã excesivã
despre un „public” nestabil si dezinformat – un public care astãzi strigã
„Osana”, iar mâine „Rãstigneste-l” – aratã fragilitatea acestui criteriu.
Biserica, desi urmeazã atent curentele de opinie, nu trebuie sã depindã

12 Sfântul Vasile cel Mare, De Spiritu Sancto, 16, P. G., 32, 141. A se vedea si Sfântul
Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, XVI, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol. 12, p.
55-56.

13 Idem, Comentariu la Isaia, 5, 172, P. G., 30, 408.
14 Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire la Cântarea Cântãrilor, I, P. G., 44, 785. A se

vedea si Sfântul Grigore de Nyssa, Tâlcuire la Cântarea Cântãrilor, I, traducere de Pr.
Prof. dr. Dumitru Stãniloae si Pr. Ioan Buga, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol. 29,
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1982,
p. 125.
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15 Dialogus de recta in Deum fide, I, 2, P. G., 11, 1884.
16 Sfântul Vasile cel Mare, Epistulae ad Diodorum, 160, 2, P. G., 32, 624. A se vedea

si Sfântul Vasile cel Mare, Epistola cãtre Diodor, 160, 2, traducere, studiu introductiv,
comentarii si note de Pr. Prof. dr. Teodor Bodogae, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol.
12, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti,
1988, p. 348.

exclusiv de aceste presupuneri inutile. Adamantios (295) a remarcat, pe
bunã dreptate, atitudinea independentã a Bisericii în exprimarea adevãratei
învãtãturi: „Biserica Universalã îsi desfãsoarã problemele sale numai pe
adevãr, pe dreptate, pe pietate si pe sfintenie. Aceia care  au rãtãcit si au
cãzut în greasealã sunt departe de adevãr, desi prin cuvinte pretind cã ei
cunosc adevãrul, dar în realitate sunt departe de adevãr”15.

Sfântul Vasile cel Mare, scriind în anul 373, afirmã cã Biserica trateazã
problemele din viata credinciosilor ei bazându-se pe un ethos consolidat
sau pe un thesmos transmis nouã de cãtre Sfintii Pãrinti16. Aceastã politicã
este înteleasã foarte usor de cãtre fiintele umane. Ceea ce-i socotit în
acest moment ca majoritate poate foarte usor sã devinã minoritate. De
asemenea, minoritatea, prin manipulãri întelepte, poate sã câstige mai
multi adepti, pânã când este o majoritate. Exact deoarece Biserica nu
este o societate omeneascã, ea îsi formuleazã hotãrârile sale dupã ce
asteaptã cãlãuzirea de sus, îndreptându-se spre Hristos în momentele
critice de frustrare si cerând pogorârea Duhului Sfânt. tinându-se seama
de punctele de vedere ale congregatiei, de sensus fidelium, este un lucru.
Pronuntarea ultimului cuvânt decisiv bazat pe aceste puncte de vedere
este o altã problemã. Fãrã a ignora dorintele oamenilor, conducãtorii
responsabili ai Bisericii trebuie sã hotãrascã, în rugãciune si cu întelepciune,
pentru receptarea sau respingerea contrazicerilor doctrinale. Biserica nu
a luat niciodatã hotãrâri importante pe baza votului sau ale sondajelor de
opinie.



47

Florica Bodistean

Sacru si profan  în Cântarea cântãrilor

Ea îl privea pe Dumnezeu, eu Îl vedeam prin
ochii ei si cerul devenise mai albastru”

(Dante, Divina comedia)

Abstract
The author of the following study tries to literary interpret the

text of The Song of Songs, showing the metaphysical dimension of
the love sang here, the love between man and woman. Convergent
to the theological conjugal vision, the approach proposed by the
author is interested in the figures through which the erotic speech
realizes the passing from concret to abstract in the configuration of
love, respectively in the evolution from the metaphors of the smell
and taste to an inventory of macrocosmical and archetipal images,
on the basis of which the poem builds a meditation on love as sacred
feeling that offers the revelation of the divinity.

I. O carte canonicã sau profanã?
Cântarea cântãrilor a fost privitã ca o carte aparte în contextul

Vechiului Testament, un giuvaer de liricã eroticã – unic în felul sãu -
alãturat unor texte autoritare, sobre, austere, care vorbesc la tot pasul
despre credinta în Dumnezeu. Repertoriul de imagini, vocabularul, chiar
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unele simboluri o încadreazã pe deplin în textul Scripturilor, dar utilizarea
lor în scopul configurãrii unui univers erotic – o temã atât de “pãmânteanã”,
de “lumeascã” -  a nãscut suspiciune. Vor trece milenii pânã când poezia
de dragoste se va emancipa de sub balastul artificiilor si al prejudecãtilor
pentru a-si recãpãta dezinvoltura si naturaletea pe care Cântarea
cântãrilor le probeazã în mod fericit. În literatura Antichitãtii un text la
fel de îndrãznet va fi poate manualul de initiere eroticã, acel Ars amandi
al lui Ovidiu, dar rezervele si chiar acuzatiile de imoralitate ce l-au însotit
s-au datorat componentei didactice care a restrâns sfera reprezentãrilor
la aspectul strict profan al dragostei, simplã tehnicã sau strategie în vederea
cuceririi celuilalt. Deosebirea dintre aceste texte este însã una de gen,
Cântarea cântãrilor - care, la rândul ei, a fost o lecturã prohibitã pentru
tineri, cum consemnase Origen - e liricã eroticã, nu ghid versificat, un
imn de slavã închinat dragostei în integralitatea sa, ca împlinire sufleteascã
si trupeascã.

Fapt este cã textul Celei mai frumoase dintre cântãri a rãmas si
astãzi unul controversat, disputat în egalã mãsurã de literati si de teologi,
ceea ce a dat nastere la douã corpusuri exegetice distincte în functie de
modul în care comentatorii s-au prevalat de sensul sãu literar sau de cel
mistico-alegoric. Nu vom face aici un excurs istoric al principalelor
referinte care, de altfel, nu lipsesc din escorta tuturor traducerilor acestui
poem1, ci ne vom multumi sã schitãm problema receptãrii în liniile ei de
fortã.

 Opozitia fatã de canonizarea Cântãrii si-a avut, fãrã îndoialã, originea
în caracterul erotic al scrierii, dar ponderea acestei obiectii a fost depãsitã
de paternitatea solomonicã traditionalã si de interpretãrile alegorice
crestine si evreiesti care au ridicat poemul deasupra nivelului senzual.
Temeiul pe baza cãruia rabinatul iudaic i-a hotãrât locul printre textele
sacre a fost considerarea lui drept o mare metaforã a iubirii dintre
Dumnezeu si poporul sãu ales si chiar, într-un sens mai precis, o istorie

1. O imagine cuprinzãtoare asupra comentariilor Cântãrii oferã, printre altele, studiul
pr. prof. Dumitru Abrudan, Cântarea cântãrilor – frumusete, iubire, puritate, poezie în
Cãrtile didactico-poetice, Sibiu, Editura Universitãtii “Lucian Blaga”, 2001,  p. 110-126.
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liricã a tribulatiilor trãite de obstea lui Israel de la exilul în Egipt si pânã la
întoarcerea în Canaan. Crestinismul, prin Sfintii Pãrinti, a preluat textul
acordându-i alte sensuri simbolice, acela de cântare a legãturii intime
dintre Cristos si Bisericã sau de expresie a ardorii pe care o simte sufletul
omenesc în dorinta sa de comuniune cu Divinitatea, pentru ca în Evul
Mediu iubita sã fie identificatã cu umanitatea mântuitã prin jertfa lui Hristos
sau chiar cu Fecioara Maria. Cert este cã toate aceste curente de opinie
se întemeiazã pe specularea sistemului denominativ al Cântãrii cântãrilor,
sistem recurent si în alte texte ale Vechiului Testament, în Noul Testament
sau în scrierile patristice, care, pentru exprimarea relatiei dintre uman si
divin, se serveste de metafore selectate din sfera universului nuptial (Mire,
Mireasã, Sotie, Sot, Logodnicã, Iubit) –  si pentru acest fapt teologii au la
îndemânã o sumedenie de exemple.

 Cât priveste traditia interpretãrii profane a Cântãrii ea se revendicã
tot de la un teolog, Teodor din Antiohia devenit episcop de Mopsuestia
(360-426) care, pe urmele celui dintâi contestatar al caracterului inspirat
al cãrtii – evreul ªamai, contemporan lui Hristos - a sustinut valoarea
literar-istoricã a textului admitând cã în el se cântã iubirea dintre regele
Solomon si una din sotiile sale, fiica faraonului egiptean. O conciliere a
celor douã pozitii încearcã interpretarea tipicã - predominantã în exegeza
catolicã si protestantã - care cautã sã gãseascã în datele concrete oferite
de nivelul literar paradigma, tipul unei relatii de naturã spiritualã. Stratul
superficial al textului ar ascunde dimensiuni mai profunde cum se întâmplã
si în poezia arabã de dragoste ce pare sã incumbe sensuri esoterice.
Tipologia evitã excesele metodei alegorice în ce priveste interpretarea
detaliatã a poemului si pune accent pe temele sale majore, dragostea si
devotamentul, vãzând în poem un tablou al relatiei de dragoste dintre
Dumnezeu si om.

Nu putem pierde din vedere faptul cã metafora devine în Biblie nu
doar un ornament al limbajului, ci o formã curentã si fundamentalã de
gândire. La fel, nu putem face abstractie de unitatea imagisticii biblice
printre ale cãrei reprezentãri umane stãruie cea a regelui invizibil “înrudit
cu persoana socialã, regatul pe care-l conduce, ca un mire cu o mireasã.
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Unirea intimã a celor douã trupuri într-unul singur devine imaginea relatiei
metaforice depline între Dumnezeu si om.”2 Fenomenul nu se limiteazã
însã numai la textul Bibliei. Într-unul din eseurile sale asupra iubirii Ortega
Y Gasset constã existenta unui ciudat schimb lexical între iubire si misticism:
“Dar dacã toti cei care au studiat misticismul au ajuns sã consemneze
frecventa vocabularului erotic al acestuia, ei nu au observat si faptul
complementar care-i conferã o veritabilã gravitate. ªi anume cã, invers,
îndrãgostitul e înclinat sã utilizeze expresii religioase. Pentru Platon iubirea
e o manie «divinã» si toti îndrãgostitii îsi numesc iubita divinã, se simt în
preajma ei «ca în cer» etc.”3 Curioasa substitutie se explicã prin aceea
cã procesul mistic este un mecanism psihologic analog cu îndrãgostirea:
se declanseazã tot prin fixarea atentiei (prin meditatia) asupra obiectului
contemplatiei pânã la a nu mai da atentie restului lumii, este tot o formã
de iesire din sine pentru a te lãsa locuit de Dumnezeu si se exprimã în
faza ei de deplinãtate prin starea de gratie, prin beatitudinea care nu
altceva decât un mod de a fi în afara lumii si în afara ta însuti. Misticul
este, ca si îndrãgostitul, un frenetic, un exatic cãruia îi lipseste mãsura si
claritatea intelectualã4. Pe aceastã bazã a existentei unui vocabular comun
propriu pasiunii si credintei pãrintele Bartolomeu Anania a interpretat nu
doar poeziile Sântului Ioan al Crucii – citat în contextul arãtat si de Ortega
Y Gasset, ci si lirica religioasã voiculescianã - în care trebuie incluse mai
cu seamã sonetele ce mãsoarã distanta enormã dintre eros si agapè.
Versuri ca “Mi-e dor de tine, Doamne, ca de-o fatã!” sunt pe deplin
lãmuritoare si ele lumineazã în chip deosebit atât materialul intens erotizat
al sonetelor cât si pe acela al Cântãrii cântãrilor ce i-a slujit se pare
poetului român drept prototip, teologul apreciind în final: “ªi, poate cã,
dupã secole de cãutãri si sovãieli, o lecturã adecvatã a Cântãrii cântãrilor
devine accesibilã prin opera de maturitate si de elevatie duhovniceascã a
lui V. Voiculescu.”5

2. Northrop Frye, Marele cod. Biblia si literatura, Bucuresti, Editura Atlas, 1999, p.195.
3. José Ortega Y Gasset, Studii despre iubire, Humanitas, 1995, p.45.
4. Ibidem, p. 45-55.
5. Bartolomeu Valeriu Anania, Introducere la Cântarea cântãrilor. Versiune revizuitã

dupã Septuaginta, redactatã si comentatã de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe
numeroase alte osteneli, Bucuresti, Editura Anastasia, 1998, p. 14.
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Desi evreii si crestinii au gãsit beneficii în abordarea alegoricã sau
tipologicã, cartea rãmâne dificilã pentru teologi si mult mai atrãgãtoare
pentru ingeniozitatea imaginativã. Abundenta detaliilor de o maximã
concretete, absenta oricãrui indiciu cu privire la existenta unui strat sacral,
mai adânc al cãrtii si caracterul vag al actiunii si al organizatorilor temporali
fac ca aceste interpretãri sã fie, dacã nu hazardate, cel putin simple teorii
pro domo. Problema intentionalitãtii scrierii a devenit însã una de ordin
secundar în exegezele moderne care prevaleazã calitatea ei de capodoperã
a literaturii universale închinatã iubirii de frumos si recunosc meritul
canonului biblic în transmiterea acestei bijuterii a lirismului.

Exegeza profanã a Cântãrii cântãrilor a vãzut în acest text un
splendid poem de dragoste greu de definit datoritã amestecului inefabil
de determinãri: o dragoste senzualã, dar purã, sãlbaticã si rafinatã, inocentã
si experimentatã în acelasi timp. Curios amestec - desigur contextualizând
faptele - cum curios este si modul atât de direct si de debordant al exprimãrii
într-un teritoriu al intimitãtii adânci, lipsa de pudoare de care îndrãgostitii
par mândri, caracterul frust al trãirii si al descrierii ei. E atât de multã
libertate în cugetul celor doi încât nimic nu-i cenzureazã, nimic nu-i
îndeamnã spre alegorie, nimic nu-i împiedicã sã-si facã publicã intimitatea,
ei sunt îndrãgostiti si convinsi cã dragostea le îngãduie totul. Desi amintesc
uneori familia din care vin si cadrul istoric lasã impresia cã sunt singuri pe
lume trãind în absenta oricãror datãri temporale, spatiale, sociale.

Pare sã nu existe nici o notã metafizicã în aceastã carte a cãrei notã
esentialã e iubirea “din aproape”, iubirea in praesentia, iubirea
corporalistã – în termenii lui Ortega Y Gasset, cea care se cere
neîntârziat împlinitã cel mai probabil în context marital (textul a fost
considerat drept o colectie de epitalamuri din cele care se rostesc si azi în
sãptãmâna premergãtoare nuntii în spatiul oriental). Jurnal al descoperirii
dragostei si al descoperirii celuilalt prin intermediul simturilor. Imaginatia
nu lucreazã mistificator, nu escorteazã – spre a hiperboliza - trãirile
îndrãgostitilor cum se întâmplã mai întotdeauna în miracolul îndrãgostirii.
ªi, într-adevãr, Cântarea cântãrilor e un poem al simturilor între care
cel dintâi e mirosul. Pãrintele Bartolomeu Anania în prefata traducerii
sale observã cu pertinentã nota dominantã a cãrtii: “... totul musteste de
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gratie carnalã si senzualitate transparentã, într-un univers al erosului
candid, în care trupul omenesc, învesmântat mai mult în miresme decât în
haine, aproape cã nu mai are ascunzisuri.”6 Apoi vine vãzul, gustul si
pipãitul pentru ca auzul, cel mai “abstract” dintre simturi, sã fie lãsat la
urmã. Îndrãgostitii îsi iubesc corpurile, fiecare pe al lui si pe al celuilalt în
mod exclusiv si total. În centrul acestui poem se aflã nu divinitatea, ci
omul, omul ca naturã fizicã, omul ca trup desãvârsit ce recapituleazã în
formã si substantã modelul naturii.

Tocmai pe aceastã apologie a frumusetii trupesti se întemeiazã
principala rezervã a tuturor interpretãrilor religioase care au cãutat în
consecintã sã deturneze sensul senzual al iubirii spre unul mistic.
Perspectiva teologiei maritale contemporane – pe care o vom schita aici
în linii generale – lumineazã în chip deosebit problema relatiei dintre aceste
sensuri aparent antinomice ale dragostei oferind un teritoriu de confluentã,
o coincidentia oppositorum în problema dialecticii eros – agapè. Chiar
dacã Cea mai frumoasã dintre cântãri n-ar avea altã intentionalitate
decât pe aceea de a proslãvi virtutile dragostei dintre un bãrbat si o femeie,
aceasta nu contravine spiritului textelor biblice care vorbesc despre
sacralitatea uniunii conjugale, despre natura sa euharisticã, incluzând-o în
rândul celor sapte taine. Or tainele - puncteazã Dumitru Stãniloae - “pun
în relief [...] marea însemnãtate a trupului omenesc si valoarea lui eternã
ca mediu transparent al adâncimilor si bogãtiilor dumnezeiesti.”7 În
mariologia crestinã trupul devine partener egal spiritului fiind “templul
Sfântului Duh”, iar a-ti iubi femeia ca pe propriul trup este un imperativ
al tainei nuntii. Un text fundamental pentru slujba religioasã a cununiei –
Efeseni 5, 22-32 – pune într-o analogie explicitã relatiile bãrbat (sot) –
femeie (sotie) si Hristos – Bisericã, ambele ca ipostaze ale unitãtii mistice
suflet-trup:

“Femeile sã li se supunã bãrbatilor lor precum si Domnului, pentru cã
bãrbatul îi este cap femeii, asa cum si Hristos îi este cap Bisericii, El,
Mântuitorul trupului. Dar asa cum biserica I se supune lui Hristos, tot

6. Ibidem, p. 5.
7. Dumitru Stãniloae, Teologia dogmaticã ortodoxã, vol. III, Editura Institutului

Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1878, p. 16 apud Rãzvan
Codrescu, Teologia sexelor si taina nuntii, Bucuresti, Editura Christiana, 2002, p. 145.
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astfel si femeile sã le fie întru toate [supuse] bãrbatilor lor. Bãrbatilor,
iubiti pe femeile voastre asa cum si Hristos a iubit Biserica si pe Sine S-
a dat pentru ea ca s-o sfinteascã, curãtind-o prin baie de apã întru Cuvânt,
ca s-o înfãtiseze Siesi Bisericã slãvitã fãrã sã aibã patã sau creturi, sau
altceva de acest fel, ci sã fie sfântã si fãrã de prihanã. Asa sunt datori
bãrbatii sã-si iubeascã femeile ca pe propriile lor trupuri. Cel ce-si iubeste
femeia pe sine se iubeste. Cã nimeni vreodatã nu si-a urât trupul.
dimpotrivã, fiecare îl hrãneste si îl încãlzeste, precum si Hristos Biserica;
pentru cã noi suntem mãdulare ale trupului Sãu, din carnea Lui si din
oasele Lui. Pentru aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ti pe mama sa si se va
lipi de femeia sa si cei doi vor fi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu
zic: în Hristos si în Bisericã.”

Conjugalitatea este în viziunea crestinã o ecclesia domestica, o celulã
a Bisericii, iar taina cãsãtoriei presupune o dublã fuziune a entitãtilor atât
pe orizontalã, cât si pe verticalã cãci constã în “comuniunea
interpersonalã desãvârsitã a ipostazelor umanului, dar si a umanului cu
divinul, prin harul atotcuminecãtor al iubirii, partenerii conjugali contemplând
fiecare în celãlalt însusi chipul lui Hristos întrupat, întru care toti suntem
chemati sã fim una [s.a.].”8 Astfel, în taina cãsãtoriei dragostea senzualã
si dragostea spiritualã devin notiuni solidare, “eros-ul se rãscumpãrã prin
agápe în exercitiul nepãtimas al conjugalitãtii tainic consfintite de Hristos
prin Bisericã, devenind experiere trupeascã – per speculum et in
aenigmate – a unitãtii mistice a fiintei câtusi de putin incompatibilã cu
sfintenia la care suntem chemati sub specie aeternitatis.”9

Privind lucrurile din aceastã perspectivã ne întrebãm dacã nu cumva
Cântarea cântãrilor, care vorbeste despre virtutile dragostei exclusiviste
si, implicit ale cãsãtoriei monogame, a fost nedreptãtitã de cãtre toti
comentatorii care au vãzut în ea doar un tablou liric al erosului pãmântesc,
dacã nu cumva interpretarea ei nu trebuie fortatã prin recursul la alegorie
cãci existã suficiente dovezi care s-o înscrie, prin chiar litera ei, în rândul
textelor paradigmatice ale Bibliei?

8. Rãzvan Codrescu, op. cit., p. 161-162.
9. Ibidem, p. 165-166.
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II.  Un text dificil
Dincolo de dicotomia interpretativã si, implicit, de intentionalitatea

scrierii poemul ridicã alte necunoscute legate de geneza sa. Pãrerile emise
au fost extrem de variate si uneori chiar polare, astfel cã nu se poate
afirma cu certitudine dacã este o operã cultã de mare rafinament sau una
popularã, dacã, în ciuda designului unitar, nu este cumva o compilatie de
lucrãri lirice din locuri si timpuri foarte diferite (a fost avansatã ideea cã
poemul e alcãtuit din 30 de poezii independente). Aceleasi probleme se
ridicã si în privinta paternitãtii sale. Desi atribuitã prin traditie regelui poet,
subtitlul “a lui Solomon” poate sã însemne fie “fãcutã de Solomon”, fie
“dedicatã lui Solomon”, iar unii comentatori s-au întrebat dacã autorul nu
e cumva o femeie devreme ce mariajul e privit dintr-un punct de vedere
sensibil feminin. Stratul gramatical arhaic îndreptãteste opinia potrivit cãreia
textul a fost creat în timpul domniei lui Solomon (970 – 931), în vreme ce
elementele lexicale mai noi de origine persanã si greacã ca si prezenta
unor cuvinte si expresii înrudite cu aramaica sugereazã cã redactarea
finalã a cãrtii a fost mult mai târzie, probabil în periada postexilicã, în
veacul al III-lea.

Dacã acceptãm cã poemul transcrie experienta eroticã a lui Solomon,
cine e Sulamita? E fiica faraonului pe nume Abisag Sunamita, e o fatã
simplã, o pãstoritã pe care regele o întâlneste în timpul peregrinãrilor sale
prin codrii Libanului si pe care ajunge sã o iubeascã cu o dragoste
desãvârsitã sau existã în aceastã poveste un al treilea personaj si atunci
Sulamita e fata ce suspinã în tainã dupã iubitul ei pãstor prefãcându-se
îndrãgostitã de rege? Sau niciunul nu e nobil si atunci apelativele lor
(“rege”, “fiicã nobilã”) se explicã prin traditia orientalã potrivit cãreia
Mirele si Mireasa sunt încoronati în sãptãmâna nuntii ca rege si reginã?

Dar nu doar datele extratextuale sunt ambiguue si între atâtea
necunoscute exegetii moderni10 se împacã cu ideea cã nu trebuie fortatã

10. O pozitie adecvatã adoptã în aceastã privintã Petru Cretia care, din perspectiva
literatului, recunoaste cã textul nu oferã puncte solide de sprijin pentru o interpretare globalã
coerentã, deasupra simplelor supozitii pe care le-a suscitat de-a lungul timpului: “Trebuie sã
admitem cã nu cunoastem contextul factual al celor ce se spun, cã nu putem identifica nici un
rudiment de ordine cronologicã si cã, oricâte locuri ar fi mentionate, însãsi topografia functionalã
ne scapã.” în Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea cântãrilor
traduse si comentate de Petru Cretia, Editura Humanitas, 1995, p. 189.
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interpretarea Cântãrii prin asertiuni categorice, univoce, date fiind
polifonismul textului si structurarea sa arbitrarã. Teologii în schimb s-au
prevalat de toate aceste întrebãri pe care le ridicã poemul pentru a sustine
nonpertinenta unei abordãri literare: ”Cântarea cântãrilor, explicatã într-
un sens literar devine un monument de incoerente. Cum se poate vorbi
despre Abisag Sulamita sau despre fiica lui Faraon astfel: Mireasa este
nãscutã sub un mãr, ea paste caprele cu alti pãstori, pãzeste viile fratilor
sãi, cautã pe iubitul sãu noaptea pe ulitele Ierusalimului, este bãtutã de
paznici. Mirele este când un rege, când un pãstor.”11 Evident cã aceastã
pozitie reflectã obsesii de tipul celor specifice criticii biografice decise sã
citeascã un text  - si în cazul de fatã sã-l si autorizeze - prin datele furnizate
de contextul care l-a produs. Considerãm cã o lecturã imanentã a textului
e nu doar unica posibilitate de a evita un teritoriu riscant, dezarmant prin
lipsa de date, ci singura adecvatã, singura care poate tine seama de
principiul constitutiv si de functionare al lirismului care e procesul de
metaforizare. Cântarea cântãrilor trebuie cititã ca o mare metaforã a
dragostei, realizatã cu mijloacele artei desãvârsite. Or enuntul metaforic
– spune Paul Ricoeur – “este cel care-si cucereste sensul ca sens
metaforic pe ruinele sensului literal, si tot el este cel care îsi dobândeste
referinta pe ruinele a ceea ce putem numi în mod simetric referinta sa
literalã.”12 Recurentele textului ebraic, motive ca mãrul, casa vinului,
vulpile, via devin agenti simbolici ai sceneriei erotice, la fel cum calitatea
de pãstor si grãdinar a mirelui, ca si aceea a miresei, de pãzitoare a viilor,
reprezintã, cum vom arãta mai jos, trepte ale initierii în dragoste.

III. Discursul dramatic
Prima dificultate legatã de decodarea poemului constã în identificarea

instantelor discursive. Câte voci se întretaie acolo? Dialogheazã doar
iubitul cu iubita sa sau mai intervin si altii? Petru Cretia îsi structureazã
traducerea chiar pornind de la premisa cã pe lângã vocile celor doi trebuie
sã mai acceptãm si existenta unui discurs neatribuit acestora care prin

11. Vladimir Prepeliceanu, Nicolae Neaga, Gh. Barna, Studiul Vechiului Testament,
Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxã, 1955, p. 236.

12. Paul Ricoeur, Metafora vie, Bucuresti, Editura Univers, 1984, p. 468.
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caracterul general al asertiunilor si sistemul personal folosit ar apartine
corului, în vreme ce Ioan Alexandru presupune existenta vocii poetului
având aproximativ acelasi rol. Dacã vrem cu tot dinadinsul sã acordãm o
paternitate tuturor pasajelor interpretabile atunci se poate ajunge la un
numãr maxim de roluri, sase, care realizeazã inventarul actantial al nuntii.
Astfel, din discursul comentativ – al corului, al locuitorilor Ierusalimului
(III, 6-11) sau poate al unui reprezentant al colectivitãtii - se pot desprinde,
la rigoare, vocea prietenilor mirelui care cu o anumitã siretenie o îmbie pe
fatã sã-si caute iubitul pe lângã staurele pãstorilor (I, 7), avertismentul-
refren al mamei sau al pãrintilor – de fapt o strigare frecventã în anturajul
nuntii - referitor la intentiile viclene ale petitorilor care amenintã fecioria
miresei (“Prinde-ti-ne vulpile/ Vulpile mici/ Pustiitoarele viilor/ ªi a viilor
noastre în floare!”13) sau partitura fratilor vitregi, pãzitorii castitãtii miresei.
Metaforele “zid” si “usã” (VIII, 9) se referã la virtutea sau la libertinajul
acesteia. La fel de distinctã ca si vorbirea acestor frati e interventia
însotitoarelor miresei  - constituite într-un cor al fecioarelor - având rolul
de a provoca apetitul dezvoltãrilor lirice ale acesteia si detinând probabil
în cadrul ritualului acelasi rol functional cu ceata mirelui): “Cine-i iubitul
tãu între iubiti?/ Frumoasã între femei/ Cine-i iubitul tãu între iubiti/ Cã
astfel ne juri pe noi?” sau “Încotro a plecat iubitul tãu/ Frumoasa între
femei/ Unde s-a dus iubitul tãu/ Ca noi sã-l cãutãm cu tine?”.

Forma de adresare directã si rapida alternare a interlocutorilor ne
conduce la presupunerea cã o bunã parte a cântecului a fost performatã
în acestã formã larg dramatizatã. Iatã un fragment în care schimbarea
persoanei de la un vers la altul nu se mai poate motiva ca o trãsãturã
specificã liricii ebraice, ci e reclamatã de o anumitã situatie de discurs,
nouã, invitatia adresatã de mire prietenilor, prezenti probabil la ospãtul de
nuntã, spre a gãsi si ei bucuriile dragostei: “Am venit în grãdina mea, sora
mea mireasã/ Am strâns mirul meu cu balsamul meu/ Am mâncat fagurul
meu împreunã cu mierea mea/ Am bãut vinul meu împreunã cu laptele
meu/ Mâncati voi iubitilor/ Beti si îmbãtati-vã de iubire.”

13. Citatele au fost extrase din Cântarea cântãrilor, Studiu introductiv de Zoe
Dumitrescu-Busulenga, Traducere din limba ebraicã, note si comentarii de Ioan Alexandru,
Bucuresti, Editura ªtiintificã si Enciclopedicã, 1977.
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Se întâmplã apoi un alt lucru ciudat, partiturile iubitei si ale iubitului
ajung uneori sã se confunde pânã a nu mai sti dacã vorbeste el sau ea.
Poate fi extras din Cântarea cântãrilor un text care se potriveste
amândurora, un teritoriu discursiv comun, si forma aceasta de ambiguitate
e expresia împãrtãsirii depline a sentimentului, a contopirii celor doi în
indistinctia iubirii: “Fã-mã precum o pecete pe inima ta/ Precum o pecete
inel pe mâna ta/ Cãci puternicã precum moartea este iubirea/ Grea precum
imperiul mortii gelozia/ Cãrbunii ei sunt cãrbuni de foc/ Flacãrã mistuitoare
a lui Iahve./ Ape mari/ Nu pot stinge iubirea/ ªi fluvii nu o pot îneca/ De-
ar da omul/ Tot avutul casei sale pentru iubire/ Cu dispret va fi el dispretuit.”

Structural, marele text al Cântãrii cântãrilor se înfãtiseazã ca o
alãturare mozaicalã, sumã de discursuri individualizate, dar contextuale
participând la o functie globalã, intens teatralizatã, legatã indiscutabil de
fazele ritualui nuptial. Aceasta nu infirmã teoria emergentei textului dintr-
o situatie particularã, invocata iubire a lui Solomon cãtre Sulamita care s-
a constituit probabil într-un discurs arhetipal, model pentru discursul erotic,
vãdindu-si, prin perfectiunea lui, valabilitatea si dincolo de cadrele stricte,
biografice, ce l-au decis în forma pe care astãzi o cunoastem. Unitatea
de ton si de imagisticã si mai ales prezenta unui firav fir epic care asazã
episoadele într-un întreg, chiar dacã nu si într-o cronologie, e un argument
în favoarea unui autor unic, înzestrat cu har, a cãrui operã personalã a
devenit bun public prin forta de netãgãduit a modelui. Ar fi, prin urmare,
un text ce a declansat un proces patricid, opera devenind mai celebrã
decât autorul ei a cãrui existentã este de altfel o chestiune secundarã.
Desigur cã acest autor genial si-a calchiat discursul liric dupã formele vii,
traditionale ale nuptiilor, el vine în spatiul poeziei fãcând dovada cunoasterii
precedentei sale culturale, dar, prin autoritatea sa derivatã din
expresivitatea intrinsecã, discursul dobândeste formã canonicã devenind
un text de ritual – epitalam - sau text de cult, o lectie autorizatã ce ilustreazã
bucuriile dragostei omenesti (Cântarea se citeste în sinagogã în cea de-
a opta zi a Pastelor evreiesti).

În orice caz, continuitatea semanticã a replicilor, structurarea unei
mari pãrti a textului în functie de schema întrebare-rãspuns sau elogiu-
contraelogiu ne determinã sã credem cã o mare parte din aceste discursuri
trebuie sã fi fost concepute, cel putin în forma definitivã, a se desfãsura
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in praesentia. Frecventa imperativelor, a vocativelor si a interjectiilor ca
mãrci ale oralitãtii construieste cadrul unei receptãri directe a discursului,
chiar dacã textul nu oferã de îndatã si acestor instante secundare dreptul la
cuvânt:  “Întãriti-mã cu turte de struguri/ Împrospãtati-mã cu mere/ Cãci eu
sunt bolnavã de iubire.” sau “Ascultã! iubitul meu/ Iatã-l aici, vine...”.

Chiar si fragmentele monologate ale fetei par a se desfãsura în fata
unui auditoriu pasiv – tovarãsele ei, “fiicele Ierusalimului” -  îndeplinind
un alt rol necesar, adiacent temei erotice, acela de confesoare. ªi Mirele
si Mireasa simt permanent nevoia de a-si împãrtãsi experienta si chiar
avanseazã ideea superioritãtii lor fatã de ceilalti, o superioritate pe care
le-o dã faptul cã se simt initiati într-un mare mister. Cum am putea citi
altfel decât ca pe un sfat dat celor ce nu cunosc forta iubirii versurile-
refren: “Vã jur pe voi fiice ale Ierusalimului/ Pe gazele ori pe ciutele
câmpului/ Nu tulburati si nu desteptati/ Iubirea pânã ce îi va plãcea ei.”

E o iubire care are un aer demonstrativ (“Acesta este iubitul meu si
acesta prietenul meu/ Fiice ale Ierusalimului”), o iubire mereu declaratã,
strigatã, argumentatã, mereu dublatã prin cuvânt, mereu întãritã în
declaratiile ei. Sentimentul intim cautã permanent ecranul pe care sã se
proiecteze si sã se mãsoare. Îndrãgostitii nu se ascund, ci abia asteaptã
sã-si exteriorizeze bucuria de a iubi si sã se mire în gura mare de ceea ce
trãiesc. O dragoste extrem de dezinhibatã, de lipsitã de cenzurã la care e
convocatã o întreagã lume. O imensã publicitate creeazã îndrãgostitii în
jurul lor si multitudinea instantelor discursive vorbeste tocmai despre
caracterul public, teatralizat al mãrturisirii fapt ce a fãcut posibilã
exploatarea textului într-o directie functionalã. Structura dramaticã – pe
osatura cãreia se grefeazã lirismul genuin al textului - reprezenta o noutate
pentru poezia ebraicã, la data compunerii poemului teatrul propriu-zis nu
exista în Israel, dar “este foarte posibil ca, în cursul cãsãtoriilor care
durau mai multe zile [...] sã se fi recitat poeme si sã se fi jucat scenete
care celebrau dragostea conjugalã, cum se mai întâlneau cazuri, pânã în
secolul trecut, în Siria, unde obiceiurile nu se schimbaserã câtusi de putin
din vremurile biblice.”14

14. Dictionar biblic, Traducere din limba francezã de Constantin Moisa, vol. I,
Bucuresti, Editura Stephanus, 1995, p. 236.
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IV. “Scenariile” erosului
În ansamblu poemul e o macrodescriere ce configureazã douã teme,

cel iubit si iubirea însãsi, construit cu concursul aproape exclusiv al
substantivelor si al adjectivelor. În prezentul descriptiv se insinueazã indicii
unei temporalitãti fluctuante si amãgitoare care introduce frânturi de fapte.
Schimbarea abruptã a timpurilor gramaticale, face extrem de dificilã
desprinderea unei logici a expunerii. Organizatorii temporali sunt
contradictorii, aici se vorbeste despre ziua nuntii, ziua intrãrii în “casa
vinului” sau despre “gustarea” din fructele grãdinii, pentru ca în pasajele
ulterioare îndrãgostitii sã se caute din nou cu înfrigurare si sã-si reînoiascã
promisiunea dãruirii dragostei. Intentii, proiectii, gesturi halucinante, amintiri
se asazã în tesãtura certitudinilor pe care le sustine recurenta verbului a
fi la prezent. O obsesie a identificãrii si a calificãrii strãbate poemul în
structuri tip cu sau fãrã copulã: eu sunt..., tu esti..., ochii tãi sunt...,
gura ta este... etc. fatã de care fragmentele amintite reprezintã necesara
contrapondere în economia discursului introducând elemente ale unor timpi
interiori, profund subiectivi, decupate fie din scenariul unor reverii, fie din
cel al unor vise recente. Cã prezentul liric este un teritoriu confuz, la
granita dintre vis si realitate, dintre proiectie si certitudine ne-o spune
chiar discursul fetei într-un vers ce introduce tema evaziunilor onirice -
“Eu dormeam, însã inima mea era treazã” - vers în care interpretarea
religioasã a vãzut “reazemul practicii isihaste, al rugãciunii neadormite pe
care mintea coborâtã în inimã o deapãnã chiar în timpul somnului.”15

Pentru lectura modernã versul acesta ar putea functiona drept metaforã
textualã oferind cheia de lecturã reclamatã de specificul poemului - un
text ce nu trebuie citit cu mintea, cãci – asa cum unii exegeti au recunoscut
- orice tentativã de rationalizare nu i-ar sluji la nimic, ci cu inima, într-o
usoarã detasare de datele concrete. Universul imaginat e îmbibat de
dragoste si respirã dragoste prin toti porii lui, lumea se învârte frenetic în
ritmul inimii ce pulseazã în miezul lucrurilor, dragostea este aproape o
prezentã materialã, astfel cã devin chestiuni de ordin secundar cine sunt
cei doi, ce rang au ei, cum evolueazã povestea lor, într-un poem al cãrei
personaj este nimeni altul decât iubirea, iubirea ca stare a fiintei si nu ca

15. Bartolomeu Valeriu Anania, op. cit., p. 10.
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eveniment întâmplat între doi oameni. ªi cînd organul nostru de perceptie
e inima are loc “îngustarea si relativa paralizare a vietii noastre
constiente”16, eliminarea din joc a tuturor functiilor intelectuale ca reflex
al fixãrii anormale a atentiei asupra unui singur obiect; nu ne va mira
atunci cã pentru îndãgostit ziua si noaptea, veghea si visul, aici si acolo,
acum si atunci sunt realitãti substituibile, reflexe ale convietuirii simbolice
în unitatea lui Eu si Tu. Starea de transã eroticã estompeazã liniile si
restituie fiintei imaginea întregului în care toate toate aspectele fenomenale
se desprind din locul lor, îsi pierd valoarea concretã, individualã si devin
determinãri ale unicei realitãti care e Iubirea.

Apare apoi în poem, în descendenta acestei metafore textuale, un
mereu înnoit îndemn la a conserva “somnul” dragostei, la a nu spulbera
starea de latentã a sentimentului prin interventia ratiunii. Versurile-refren
ce revin în nu mai putin de trei pozitii – “Vã jur pe voi/ Fiice ale Ierusalimului/
De ce sã tulburati si de ce sã desteptati/ Iubirea pânã când va dori ea” -
ne spun cã dragostea nu trebuie provocatã prin strategii ale mintii, trebuie
doar sã ai inima treazã, deschisã sau, cum ar spune fata, sã-ti lasi nepãzitã
via – metaforã a intimitãtii ultime, pentru ca  acestã fortã cosmicã sã se
manifeste cu puterea legilor naturii. E adevãrat cã atunci când dragostea
invadeazã inima si mintea se trezeste si miracolul acesta echivaleazã cu
o a doua nastere pe care textul Cântãrii o fixeazã simbolic pe acelasi loc
al ivirii în viatã, mãrul – arbore cosmic sau poate mãrul din Paradis sub
care perechea adamicã ia act de diferentierea sa sexualã: “Sub mãr te-
am desteptat pe tine/ Acolo te-a nãscut maica ta/ Acolo te-a primit în
dureri nãscãtoarea ta.”

Dragostea, ne spune acest text care vorbeste atât de mult de somn si
vis, e trezire din somnambulia firii. Evenimentul îndrãgostirii e pus frecvent
în relatie cu nasterea, de aceea si referirile atît de insistente ale fetei la
mama sa, la “casa maicii mele”, la “sânul maicii mele”, la “chilia celei ce
m-a nãscut”. E o figurã structuralã a întregului poem evolutia de la concret
la abstract, trecerea treptatã de la particular - fiinte, obiecte, locuri,
îndeletniciri - la simbolic si general.

Naratiunea, prezentã aici ca ancilla descriptionis realizeazã descrieri
de situatii – tabloul ivirii regelui din pustie (III, 6-11) – sau rãmâne cel
mult la stadiul de relatare cãci “prezintã actiuni (sau evenimente)

16. José Ortega Y Gasset, op. cit., p. 36.
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succesive fãrã a le înscrie însã într-o structurã cu intrigã.”17 Astfel de
secvente cvasiepice mai închegate sunt cele douã vise ale Miresei (III,
1-4 si V, 2-7) construite pe tema cãutãrii celuilalt. Citite literal aceste
pasaje nu pot fi încadrate în logica universului reprezentat cãci contrazic
legea israelianã ce interzicea fetelor sã iasã noaptea din casa pãrintilor si
sã-si aducã iubitul înãuntru: “L-am prins si nu l-am lãsat/ Pânã l-am condus
în casa maicii mele/ În chilia celei ce m-a nãscut.”

Cã nu este decât un vis, o proiectie deziderativã, ni se spune în versurile
din VIII, 1-3 care readuc scenariul amoros la stadiul de promisiune: “O
de mi-ai fi tu mie ca un frate [...]/ Te-as aduce în casa maicii mele/ Tu ai
sã mã înveti pe mine/ Eu am sã-ti dau sã bei din vinul cel aromat/ Din
mustul rodiilor mele.”

Oscilatiile trecut – prezent – viitor introduc o dezordine în firul acestui
cântec al trãirilor prenuptiale. Nu e un roman sentimental, nu urmeazã
fazele manifestãrii sentimentului, ci e expresia unui complex de trãiri
încercate de viitoarea mireasã în asteptarea mariajului, ordinea secventelor
fiind una spatialã, simplã contiguitate alcãtuitã din înaintãri si retrageri,
din flux si reflux. De aceea nu se poate vorbi despre un proces
transformator al stãrii initiale cãci actiunea presupusã nu are început,
mijloc sau sfârsit. Mãrturisirea irupe direct, fãrã introducere, iar finalul e
unul deschis instituind acelasi regim al dorintei: “Grãbeste-te iubitul meu/
ªi te aseamãnã unei gazele/ Sau unui pui de cerb/ Pe muntii de balsam.”

Timpul Cântãrii e mai degrabã un timp de crizã, înteles ca “moment
al întâlnirii, conflictului, confruntãrii, recunoasterii, revelatiei, un timp fãrã
devenire – este prezentul actului sau trãirii, contemplatiei, introspectiei.”18

Aceasta face ca poemul sã fie alcãtuit “dupã un procedeu modern, dintr-
un colaj de secvente scurte si concentrate al cãror ritm e supus unor
ruperi abrupte [...], o constructie în care arta ambiguitãtii opereazã
interferente, suprapuneri si extrapolãri deloc lipsite de o anume
spontaneitate”, dar cãreia nu-i lipseste o viziune organicã19.

17. Jean-Michel Adam, Françoise Revaz, Analiza povestirii, Iasi, Institutul European,
1999, p. 45.

18. Doina Comlosan, Teoria textului literar, Timisoara, editura Universitãtii de Vest,
2003, p. 168.

19. Bartolomeu Valeriu Anania, op. cit., p. 14.
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V. Descrierea. Ce e iubirea?
Dacã se poate vorbi despre o evolutie, atunci ea trebuie cãutatã nu în

sfera faptelor, gesturilor, a actiunilor, ci în aceea mai subtilã a
imponderabilelor care infuzeazã ideea unei maturãri a sentimentului de la
faza de îndrãgostire la cea de consacrare a iubirii. La douã întrebãri
rãspund pasajele descriptive: Cum este iubitul / iubita? si Ce este el /
ea pentru celãlalt? si rãspunsurile se constituie în lanturi de comparatii,
respectiv metafore-definitii închegate în jurul verbului a fi. Iar afirmarea
obsesivã a celuilalt produce o permanentã atestare a fiintei lui si confirmã
ideea cã iubirea înseamnã “vivifierea, crearea si conservarea intentionalã a
obiectului iubit [s.a.]”, la fel cum ura înseamnã “anulare si asasinat virtual”20.

Fragmentele descriptive urmeazã în general o structurã tip ce presupune
enuntarea calitãtii generale frumos / frumoasã, argumentarea ei prin
detalii plastice si revenirea la asertiunea initialã întãrind-o (“În întregime
esti frumoasã iubita mea/ ªi nici o patã nu-i în tine” sau “Uite cât de
frumoasã esti tu iubita mea/ Cu adevãrat esti tu frumoasã”), dar mai ales
subliniindu-i consecintele – si în acest caz descrierea cheamã dupã ea
prezenta celui descris finalizându-se cu o invocatie: “Cu mine din Liban
tu, mireasã,/ Cu mine din Liban vino...”. Reperele frumusetii sunt decupate
din lumea înconjurãtoare prezentã în toatã diversitatea ei fenomenalã, ca
regn animal, mineral, vegetal. Un termen unic, un individual (el, ea) e
identificat cu o multime, figura celui iubit dislocã o lume si tine loc de
lume; tocmai de aceea comparatiile pun în balantã umanul cu non-umanul,
iubitul / iubita fiind prezente ubicue si constante; ei se recompun din
amãnunte, fiinta fiecãruia e studiatã microscopic, din cap si pânã în tãlpi,
în miscarea si imobilitatea ei. Acesta e, spun teoreticienii iubirii, simptomul
sentimentului exclusivist pentru care fiinta celui iubit e unicã si de neînlocuit.
Instinctul erotic nu are preferinte, percepe ansamblurile, se declanseazã
la vederea imaginilor globale, iubirea actioneazã de la o altã distantã, se
fixeazã pe amãnunte si de multe ori privilegiazã chiar aspecte ce altora
nu le spun nimic. Surprinde în Cântarea cântãrilor vocatia detaliilor,
acuitatea observatiei; privirea coboarã cu consecventã din cap pânã în
picioare înregistrând nu doar formele intens erotizate, ci si pe cele

20. José Ortega Y Gasset, op. cit., p. 16.
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considerate îndeobste ca fiind mai putin lipsite de putere de seductie: cap,
gurã, nas, obraji, pãr, buze, dinti, tâmple, gât, trup, picioare, solduri, sâni,
buric. Imagistica femininã se compune în general din metafore naturale –
mod de a sublinia frumusetea frustã, autenticã, în vreme ce portretul
masculin subliniazã impresia de monumentalitate, probabil nu fãrã legãturã
cu statutul sãu, alocându-si termeni de comparatie din regnul mineral
prelucrat ce induc si o anumitã atitudine reverentioasã: “Capul sãu aur,
aur curat [...]/ Mâinile lui tãvãlugi de aur/ Tivite cu tarsis/ Pântecele sãu
lespede de fildes/ Acoperit cu safire./ ªoldurile lui columne de alabastru/
Întemeiate pe soclu de aur curat/ Aparitia lui precum Libanul/ Fãrã
asemãnare cum cedrii.”

Figura Mirelui e mai intens socializatã, lui i se asociazã (III, 6-11)
însemnele regesti datele fizice completându-se, pe aceeasi linie, cu
obiectele reprezentative: lecticã, tron, cortegiu etc. Celelate posturi, de
grãdinar si pãstor, au valoare figuratã privindu-l în relatie strictã cu figura
iubitei reprezentatã frecvent în text prin metafora grãdinii cu fructe sau
crini: “Iubitul meu a coborât în grãdina lui/ Spre asternuturile de balsam/
Pentru a pãstori în grãdini/ ªi a culege crini.”

Când acesta e perceput în cadru intim vizualul impresionant lasã loc
imaginilor intens senzitive ale perceptiei din aproape.

Metaforele mirosului si gustului - ambele decurgând din confuzia
uman-vegetal, un vegetal, dupã caz, fructifer sau aromat de extractie
exoticã - sunt cele mai productive, sunt metaforele energetice ale textului
cãci ele codificã procesul apropierii si directioneazã descrierea în sensul
decelãrii sentimentului erotic ca activitate, ca realizare senzualã. O
asemenea iubire îl priveste pe celãlalt în corporalitatea lui si se îmbatã de
gustul si efluviile “cãrnii vegetale” - cum inspirat va spune George
Cãlinescu în Epitalam, una din poeziile inspirate de Cântarea cântãrilor.
Metaforele vizuale în schimb caracterizeazã mai ales varianta omagialã,
idealizatã si neîmplinitã a iubirii – descoperitã si cultivatã de Evul Mediu -
în care esentialã este distanta, o creatie a spiritului care oscileazã mereu
între un sentiment real si o fictiune simbolicã, trãind în depãrtare si
singurãtate ca privighetoarea si fiind, fireste, incompatibilã cu forma
matrimonialã21. Cântarea cântãrilor propune însã o iubire convulsivã,

21. Ibidem, p. 160.
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sangvinicã ce se cere consumatã hic et nunc. Ea nu se multumeste cu
hrana pe care i-o procurã imaginea celui iubit, desi aceasta are la rându-
i o functie autorizatoare. Depãrtarea e chinuitoare, nu stimulativã, iar
termenele îndrãgostitilor sunt proxime: “Pânã ce ziua mai adie/ ªi se lasã
umbrele/ Întoarce-te, asemeni, tu/ Iubitul meu, unei gazele...”.

Mirosul corespunde în poem fazei de adulmecare reciprocã a îndrãgostitilor,
de promisiune a dragostei si se preteazã comunicãrii la distantã. Metaforele
olfactive îsi întãresc fragranta prin încorporarea aspectului cantitativ: mireasa
e “munte de mir”, “deal de tãmâie”, munti sau asternuturi de balsam, obrajii
mirelui sunt “grãdini de balsam” si “turnuri de miresme”. Fiinta lui întreagã
poate fi sublimatã în concentratii de esente rare: “snop de mir este iubitul
meu pentru mine/ Care între sânii mei înnopteazã./ Ciorchine de cipres în
floare este iubitul meu pentru mine/ În viile din En-Ghedi.” Lectica regelui se
iveste din pustie învãluitã într-un nor de miresme, iar mirosul dragostei biruie
esentele consacrate: “Iubirea ta cu cât e mai bunã decât vinul/ ªi mirosul
mirurilor tale decât toate balsamurile.” Dar cele mai multe evocãri parfumate
le produce trupul miresei – “grãdinã zãvorâtã”, cu fructe si flori: “Mlãditele
tale o livadã de rodii/ Cu fructe minunate/ Cipresi cu narduri./ Nard si sofran,
trestie aromatã si scortisoarã/ Cu toate miresmele arborilor/ Mir si aloe/ Cu
cele mai bune balsamuri.”

Îndrãgostitii îsi deceleazã mirosurile, se cheamã si se recunosc prin
intermediul efluviilor pe care propriile trupuri le emanã, îsi vorbesc prin
corpul aromatic sau prin fluidul magnetic ce atrage polaritãtile. Mirosul
este un afrodisiac ce produce intoxicatia eroticã: “Desteaptã-te vânt de
miazãnoapte si vânt de miazãzi/ Cutremurã grãdina mea ca miresmele sã
curgã/ Sã vinã iubitul meu în grãdina sa/ ªi sã mãnânce gustoasele ei
fructe!”.

 Sistemul posesivelor, mereu intersanjabil, mereu sinonimic întretine
confuzia al meu – al lui vorbind despre desfiintarea individualitãtilor în
suprema dãruire a iubirii. Grãdina mea devine, în versul urmãtor, grãdina
sa, iar mai încolo el, iubitul, pune sub aceasi semn al posesiei toate
determinativele pe care i le atribuise mai înainte ei, cu o consecventã
semnificativã: “Am venit în grãdina mea, sora mea mireasã/ Am stâns
mirul meu cu balsamul meu/ Am mâncat fagurul meu, împreunã cu mierea
mea/ Am bãut vinul meu împreunã cu laptele meu”.



65

Iubirea este o formã de transfer al individualitãtilor, îndrãgostitii simt
mereu nevoia de a-si dizolva individualitatea în celãlalt si de a o absorbi
pe cea a fiintei iubite în individualitatea sa. ªi fiecare se instaleazã în
alteritatea sa cu autoritate de adevãrat proprietar: “Eu a iubitului meu si
iubitul meu al meu”. “Pe când în toate celelalte cazuri ale vietii nimica nu
ne repugnã mai mult ca invadarea de cãtre altã fiintã a frontierelor
existentei noastre individuale, desfãtarea iubirii constã în a te simti poros
din punct de vedere metafizic pentru altã individualitate, astfel încât numai
în contopirea amândurora, numai într-o «individualitate în doi» îti gãsesti
satisfactia.”22 – spune Ortega Y Gasset.

Curentul psihic ce actioneazã centrifug capãtã, prin mijlocirea visului,
aparenta unei întâlniri si a unei împliniri nesperate. Poate cea mai frumoasã
secventã a poemului (V, 1-6) vorbeste metaforic despre oscilatia miresei
între rezerva castitãtii (semnificatia simbolicã a gestului dezbrãcãrii de
dorinte asociat cu spãlarea ritualicã a picioarelor) si imboldul dãruirii.
Întâlnirea efectivã - ce are loc pe un prag simbolic - este si aici sublimatã
prin “delegarea” mirosurilor ca agenti care trãdeazã forta tentatiei care o
încearcã pe fatã. Trupul devine recipient al undelemnului sacru care prin
mâini si degete iese în întâmpinarea celuilalt, îmbrãtisarea tactilã, concretã,
e subtilizatã prin olfactie într-o imagine halucinantã ce oferã întâlnirii
efective potentialitãti hierogamice: “Auzi, iubitul meu bate,/ Deschide-mi
sora mea, iubita mea/ Columba mea, preacurata mea/ Cãci capul meu
este încãrcat cu rouã/ Buclele mele cu picãturile noptii./ Am dezbrãcat
cãmasa mea/ Cum s-o îmbrac iar/ Am spãlat picioarele mele/ Cum sã le
întinez?/ Iubitul meu a strecurat mâna prin deschizãturã/ ªi m-am
cutremurat lãuntric pentru el./Eu m-am ridicat pentru a-i deschide iubitului
meu/ ªi mâinile mele picurau mir/ ªi degetele mele revãrsau mir/ Pe
clanta zarului./ Am deschis iubitului meu/ Dar iubitul meu tocmai plecase/
Mi-am dat sufletul când el vorbea/ L-am cãutat si nu l-am gãsit/ L-am
strigat si nu mi-a rãspuns.”

În Cântarea cântãrilor sunt pretuite mirosul crinului (al puritãtii), al
“merelor iubirii” (fructul cel mai erotizat), al viei în floare - simbolul
feminitãtii caste ajunse în apogeul frumusetii sale. Toate sunt limbaje ale

22. Ibidem, p. 30.
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dragostei, dar poate cel mai transparent si mai pretios este al nardului,
parfum somptuos si regal, invocat ca atare într-un asemenea context:
“Câtã vreme regele umbla împrejurul mesei/ Nardul meu dãrui mirosul
sãu.”

Dacã mirosul e agent al chemãrii si al atractiei la distantã, perceptiile
senzoriale legate de gust trimit la proximitatea maximã si avanseazã ideea
împlinirii. Reprezentãrile florii si ale frunzei vor fi substituite prin cele ale
fructului sinestezic ce cumuleazã delicii vizuale, tactile, gustative si olfactive:
“Vlãstãrirea ta seamãnã unui palmier/ ªi sânii tãi, struguri./ Eu am spus:
vreau sã urc în palmier/ Sã apuc ciorchinii lui/ Sã fie sânii tãi precum
strugurii vitei/ ªi suflarea nãrilor tale asemeni merelor./ ªi cerul gurii tale
asemeni vinului celui bun...”.

Dãruirea iubirii îsi are cifrul ei, e dãruire de fructe proaspete sau pãstrate
– metaforã a comorilor întregii vieti - si de esente nutritive si regeneratoare
prin excelentã (vin, miere, lapte): “Merele iubirii revarsã mirosul lor/ ªi la
usa noastrã tot felul de fructe aromate/ Noi cât si vechi/ Iubitul meu le-
am pãstrat pentru tine./ [...] Tu ai sã mã înveti pe mine/ Eu am sã-ti dau
sã bei din vinul cel aromat/ Din mustul rodiilor mele.”

Corpul este în Cântarea cântãrilor un teritoriu sacralizat, în-trupare
a Paradisului în toatã complexitatea sa, e relief, climã, vegetatie si faunã,
“izvor grãdinilor” si “fântânã apelor vii. E tara Fãgãduintei din care izvorãsc
râuri de lapte si miere semnificând dulceata si deliciile intimitãtii: “Miere
groasã picurã buzele tale/ Miere si lapte-i sub limba ta” , “Cerul gurii lui
este dulceatã”.

Lexicul poeziei sustine aceastã poeticã a simturilor cãci e alcãtuit
aproape în întregime din cuvinte concrete care evocã realitãti vizibile,
palpabile ce instituie un regim obiectual al comunicãrii. Întreaga diversitate
fenomenalã e convocatã pentru a plasticiza înfãtisarea celor doi
îndrãgostiti. Schema curentã e aceea a echivalãrii unui termen concret –
iubitul, iubita sau o parte a trupului lor cu un alt termen concret de naturã
substantivalã. Nivelul maxim de concretete e atins atunci cînd cel de-al
doilea termen al comparatiei este sau înglobeazã un toponim: “Ochii tãi
iazuri în Hesbon/ La poarta Bat-Rabbim/ Nasul tãu precum turnul
Libanului/ Ce aratã spre Damasc”, “Pãrul tãu cum o turmã de capre/
Care coboarã Galaadul”. Adjectivul calificativ e slab reprezentat, dar si
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atunci gradul sãu de generalitate e contrabalansat prin acelasi apel la
realitãti apartinînd unui repertoriu consacrat de valori, de repere bine
definite între care sunt privilegiate tot numele proprii desemnând realitãti
singulare: “Neagrã sunt eu, însã totusi frumoasã/ Fiice ale Ierusalimului/
Precum corturile din Chedar/ Precum învelitoarea corturilor din ªalma”,
“Frumoasã esti iubita mea precum Tirta/ Blândã precum Ierusalimul/
Cumplitã precum ostile rãzboinice.” Foarte putine calitãti rãmân simplã
apreciere subiectivã, necomplinitã prin comparatie, dar si acestea îsi gãsesc
la distantã argumentarea sau recurenta, textul tesând retele subterane de
coerentã. Versuri ca “Aratã-mi privirea ta/ lasã-mã sã aud glasul tãu,/
Cãci glasul tãu e blând / ªi privirea ta plãcutã” consunã cu “Precum o
coardã rosu închisã buzele tale/ ªi gura graiului tãu fermecãtoare” sau
cu “Ochii tãi columbe”. Textul vãdeste o obsesie a autorizãrii fiecãrei
aprecieri pentru a-i da acesteia un credit absolut.

Glisarea spre registrul abstractului se realizeazã prin înlocuirea reperelor
naturii pãmântene cu realitãti cosmice îndepãrtate, de o concretete
rarefiatã pentru perceptia noastrã (soarele, luna) sau chiar absentã (nãluci):
“Cine-i aceasta ce se ridicã asemeni zorilor de ziuã/ Frumoasã asemeni
strãlucirii lunii/ Mai limpede decât soarele/ Înspãimântãtoare precum
nãlucile?”. Versurile formuleazã o atitudine curtenitoare, relativ distantã,
un elogiu impregnat de respect si tocmai de aceea par concepute a fi
rostite de un cor al femeilor din haremul regelui pe care iubita le
surclaseazã în mod evident. Îndrãgostitii se presimt unul pe altul sau sunt
perceputi de ceilalti ca fiind unici fiecare în regnul sãu, diferenta dintre ei
si ceilalti nu e gradualã, ci de substantã.

De la comparatie inegalã de tipul abstract – concret, poemul avanseazã
spre o zonã a abstractiunii pure (abstract – abstract) si formuleazã în
consecintã o filosofie a dragostei. Modelul final pe care îl propune
pãstreazã aceeasi vocatie a identificãrilor, punând însã în relatie nu figura
Lui sau a Ei, ci însãsi Iubirea ca metarealitate ce transcende fãptura
pãmânteascã a fiecãruia. Trupul cu concretetea lui este uitat sau depãsit
pentru ca textul sã se ridice într-un plan ideatic, la distanta cuvenitã de la
care se poate rãspunde la marea întrebare “Ce e iubirea?” ªi rãspunsul
este unul dintre cele mai frumoase si mai profunde pe care le-a dat lirica
eroticã universalã: “Fã-mã precum o pecete pe inima ta/ Precum o pecete
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inel pe mâna ta/ Cãci puternicã precum moartea este iubirea/ Grea precum
imperiul mortii gelozia/ Cãrbunii ei cãrbuni de foc/ Flacãrã mistuitoare a
lui Iahve./ Ape mari/ Nu pot a stinge iubirea/ ªi fluvii nu o pot îneca/ De-
ar da omul/ Tot avutul casei sale pentru iubire/ Cu dispret va fi el dispretuit.”

Iatã cã, dupã ce fiecare a fost identificat pe rând prin obiectualul
cosmosului iubirii, El se identificã prin Ea si Ea prin El în imaginea
unificatoare a pecetei (pecetea lui Solomon?), simbol biblic încãrcat de
semnificatii dintre care cea mai recurentã e aceea a “apartenentei
legitime”, în cazul de fatã, actul nescris, dar cu atât mai autoritar care
certificã unirea îndrãgostitilor. Cu atât mai mult, dacã pecetea atestã vrerea
posesorului ei, ea devine simbolul unui legãmânt, al unei apartenente
consimtite cãci “mirele nu impune legea fidelitãtii, ci îsi invitã mireasa sã-
si scrie pe inimã si pe brat, cu litere de foc pe care nimeni nu le va putea
sterge, semnul iubirii lor reciproce, în virtutea cãruia ei sunt definitiv legati,
ca în moarte.”23 Iar dacã referinta pecetii este datã de cunoscuta stea a
lui Solomon – fapt deloc improbabil având în vedere bogatul sistem de
relationãri al figurii regelei-poet cu “evenimentul” Cântãrii – atunci putem
vedea în ea si mai mult, adicã un simbol prin excelentã unificator – corelat
implicit notiunilor de centralitate si valoare – “în care sunt exprimate
reducerea multiplului la unu si a imperfectului la perfect” sau chiar o
imagine androginicã, cele douã triunghiuri suprapuse relevând
complementaritatea si uniunea pricipiului masculin cu cel feminin24.

Ce ne mai spun aceste versuri? Cã dragostea e lege a firii cãreia nu i te
poti sustrage, cã e fortã elementarã si cosmicã actionând cu tãria si cu
autoritatea pe care numai moartea le mai detine. Sau cã, asemeni mortii, e
unul din marile mistere, din acele mistere pe care fãptura omeneascã nu le
poate cuprinde. ªi mai spun un lucru esential care pune într-o altã luminã
întreg poemul: cã dragostea e creatia lui Dumnezeu, “flacãrã mistuitoare a
lui Iahve” si, prin aceasta, sfântã. Omologarea iubirii cu focul – cea mai
bunã imagine a divinitãtii – îi conferã calitatea de fortã absolutã si de centru
vital. În lumina rãspânditã de cãrbunii de foc ai dragostei îndrãgostitii zãresc
chipul lui Dumnezeu si îsi asumã iubirea ca pe un dar al Sãu.

23. Jean Chevalier, Alain Geerbrant, Dictionar de simboluri, vol. III, Bucuresti, Editura
Artemis, 1995, p. 61-62.

24. Ibidem, p. 63.
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Impresia pe care o degajã lectura Cântãrii este cã întreg poemul a
fost scris pentru aceste versuri în care se aflã, de altfel, continut cu totul.
Reprezentãrile sentimentului capãtã aici proportii cosmice, dar mai ales
se întregesc prin recursul la esente. Discursul liric e orchestrat într-o
gamã majorã, confesiunea devine gravã, vehiculeazã concepte, simboluri,
termeni forte covârsiti de încãrcãtura lor semanticã: pecete, iubire,
moarte, imperiul mortii, gelozie, bogãtie, dispret, foc, apã. Din lumea
pastoral-idilicã regresãm spre origini, în zorii creatiei, în lumea arhetipurilor
printre care se numãrã si dragostea. Dupã ce au parcurs sau doar au
presimtit experienta apropierii, îndrãgostitii par sã de depãrteze unul de
altul pentru a reflecta la miracolul pe care-l trãiesc. Versurile finale îsi
pierd coloratura personalã si devin un discurs obiectivat despre iubire si
indirect despre Dumnezeu, inspiratorul ei. Nu nu mai e iubirea ta sau a
mea, ci însãsi Iubirea ca principiu metafizic, nãscãtor de lumi, iubirea ca
motor al universului, Eros Kosmogonos sau “iubirea care miscã sori si
stele”, realitate nepãmânteanã, neomologabilã prin valori terestre
(bogãtia), ci prin cele metafizice: moartea, ªeolul, focul cosmic sau apa
diluvianã. În ultimã analizã Cântarea cântãrilor, acest poem aparent
frivol, ne vorbeste despre lucruri coplesitoare: despre dragoste si moarte,
despre viatã si moarte, despre dragoste ca imagine pozitivã a mortii, despre
valorile existentei, despre trup si suflet, despre trãire si reflectie, despre
umanul si divinul din noi.

Cântarea cântãrilor exprimã tendinta dualitãtii de a recupera prin
iubire unitatea originarã. Poem al Unului absolut, al principiului, al concilierii
contrariilor, al fortei de unificare care e iubirea, ea rãmâne un text
fundamental pentru antropologia biblicã dând iubirii umane valoarea de
propedeuticã a iubirii dumnezeiesti, cãci – spune Paul Evdochimov –
“iubirea dintre bãrbat si femeie izvorãste din iubirea divinã si se varsã în
Dumnezeu. Nu existã decât o singurã iubire si toate celelalte nu sunt
decât participãri fulgurante”25. În consecintã, acestã creatie poeticã a
geniului semit poate fi cititã astãzi ca o ilustrare a valentelor tainei iubirii

25. Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfintenia unirii conjugale în lumina traditiei
ortodoxe, Traducere Gabriela Moldovan, Bucuresti, Asociatia medicalã crestinã
CHRISTIANA, 1994, p. 144.
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26. Ibidem.

cãci ea “cântã minunãtiile frumusetii, umanizeazã iubirea purtând-o
totodatã spre sânul dumnezeirii. Cântarea metamorfozeazã dorintele
efemere în sete unicã de absolut. Biblia suprimã astfel orice idealizare
descãrnatã si propune o fiintã deplinã, botezatã si cu Învierea fãgãduitã.”26
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Nicu Breda

Elemente de teologia icoanei în opera
pãrintelui Dumitru Stãniloae

Abstract
In the vast work of father Stãniloae, one can find many refer-

ences regarding the religious image. We can mention that icone has
an important place in his work. This worship, very discussed in the
iconoclastic crisis from the 8th - 9th century is motivated with basis in
the theology of the icone of Saint I. Damaschinul, Teodor Studitul
and Nichifor Mãrturisitorul, through the christological dogma. There
are mentioned the main steps in the historical evolution of the image
through the passing from sign and symbol to the proper icone.
Analysing the doctrinal causes which led to the herezy of the icone,
father Stãniloae offers a guide concerning the orthodox icone and
its cult in the church.

Apostolul neamurilor, în epistola cãtre Coloseni 3, 4, aratã: „Iar când
Hristos, care este viata voastrã, Se va arãta, atunci voi împreunã cu El vã
veti arãta întru slavã”. Cea care încearcã si în mod sigur reuseste sã
anticipeze aceastã „arãtare” spre care tinde viata eclesialã este icoana.
Ea sugereazã ce este, de fapt, lumea sub pulberea pãcatelor: Trupul lui
Hristos, adevãrat „rug aprins” în focul Duhului, dupã cum spunea Sfântul
Maxim Mãrturisitorul1.

1 Philip Sherrard, The art of the icone, London, 1967, p. 58
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Textul paulin postuleazã astfel icoana într-o perspectivã cu totul specialã,
aceea de a revela cele nevãzute, ea însãti fiind, conform expresiei
Sfântului Teodor Studitul „vãzutul nevãzutului”.

Singura care poate reda aceastã dimensiune este arta sacrã
reprezentatã de icoanã. Artele din afara Bisericii nu au posibilitatea de a
reprezenta aceastã realitate, fapt pentru care considerãm icoana ca
apartinãtoare unui cadru special sau particular2, cel eclesial, în conformitate
cu Liturghia. Venerarea icoanelor devine în acest fel un aspect esential al
experientei liturgice, mai precis al contemplãrii Împãrãtiei lui Dumnezeu3.

De la începutul crestinismului se înregistreazã tocmai din aceastã
perspectivã o vie cinstire a icoanei, ca expresie a pietãtii crestine. Încã imaginile
nu deveniserã obiect al speculatiilor teologice ca si în cazul crizei iconoclaste.
Asa se explicã faptul cã nimeni nu punea sub aspect dogmatic problema
cinstirii lor. Existã certitudinea: pur si simplu icoanele se cinsteau.

Odatã cu izbucnirea crizei iconoclaste, Pãrintii Bisericii aveau
posibilitatea sã demonstreze realitatea cinstirii imaginii prin amplele tratate
antiiconoclaste4, care vor contribui decisiv la biruinta Ortodoxiei asupra
iconoclasmului, precum si la definirea unei teologii a icoanei normativã
pânã în zilele noastre.

Teologia ortodoxã româneascã, având în vedere importanta icoanei în
spiritualitatea ortodoxã, a consacrat acestui însemnat capitol din viata si
învãtãtura Bisericii o atentie deosebitã, ilustratã prin valoroase studii în
domeniu, ce au menirea de a actuliza permanent mesajul imaginii, iar pe
de altã parte de a rãspunde astãzi unor obiectii, reminiscente ale
iconoclasmului.

În acest context ne vom referi la opera pãrintelui Dumitru Stãniloae,
care aduce în doemniu o contributie deosebitã din perspectivã hristologicã,
pe care o fundamenteazã cinstirea sfintelor icoane.

2 Olivier Clement, Patriarhul Bartolomeu I. Adevãr si libertate, Ed. Deisis, Sibiu,
1997, p. 70

3 Idem, Pour une teologie de l’icone, în „Contacts”, numãr special dedicat icoanei, nr.
32, 1960

4 A se vedea la Sf. Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclastilor, P.G. XCIV,
col. 1234-1320, cele trei Anthiretice ale Sf. Teodor Studitul, a se vedea traducerea româneascã
de I. Icã jr., Iisus Hristos, prototip al icoanei sale, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994
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Simbol sacru. Icoanã si idol
Învãtãtura Bisericii aratã cã ne închinãm lui Iisus Hristos si cinstim pe

Maica Domnului si sfintii prin icoanele pe care îi reprezintã. Ultima
justificare a icoanelor Maicii Domnului si ale sfintilor este icoana lui Hristos.
Sfântul Ioan Damaschin aratã în prima perioadã a iconoclasmului cã
cinstirea acestor imagini se leagã de Hristos ca „Cel vrednic de închinare”
existent în firea sfintilor.

La toate aceste se pune o întrebare: în ce constã aceastã justificare a
icoanei lui Hristos si prin ea, a icoanelor Maicii Domnului si ale sfintilor?

În Vechiul Testament nu existau icoane ale lui Dumnezeu, ci numai
simboluri sacre, ca: mielul pascal, toiagul lui Aaron, Cortul Sfânt, tablele
legii, etc. Aceste simboluri sacre erau admise de legea veche care interzice
chipurile si asemãnãrile lui Dumnezeu (Iesire 20, 4). Ratiunea era clarã,
poporul evreu având o mentalitate culturalã si religioasã simplã si fiind
înconjurat de popoare pãgâne, era usor influentabil de a cãdea în idolatrie.
Asa se explicã interdictia vechi testamentarã de care în vechime au uzat
iconoclastii, iar în vremea nostrã protestantismul si sectele provenite din
el. Este necesarã în aceastã privintã distinctia dintre sacru si idol.

Simbolul sacru este un semn sensibil al prezentei lui Dumnezeu, un
obiect ce poate exprima puterea revelatã de Dumnezeu, Care lucreazã
prin toate fãpturile în mod supranatural si nu simplu, natural5. Existã o
distinctie evidentã între supranatural si natural, care avea menirea sã
fereascã poporul lui Israel de confuzia panteistã. Pe de altã parte, aceastã
distinctie întãrea convingerea cã, potrivit Revelatiei supranaturale, prin
obiectele alese în mod supranatural de Dumnezeu, Vechiul Testament nu
se fereste sã precizeze cã în toate se poate vedea slava dumnezeiascã6.

Idolatrii nu fãceau aceastã distinctie între naturã si Dumnezeu, cãci ei
confectionau sau alegeau anumite obiecte, pe care le cinsteau dintr-o
perspectivã a latriei. Aceste obiecte erau în adevãratul sens al cuvântului
„chipurile cioplite”, alese prin simpla hotãrâre omeneascã si nu arãtate
de Dumnezeu printr-un act de putere supranaturalã.

5 Dumitru Stãniloae, Icoanele în cultul ortodox, în „Ortodoxia”, an XXX (1978), nr. 3,
p. 475

6 Ibidem



74

Diferenta între cele douã elemente, simbol si odol, o demonstreazã
Sfântul Teodor Studitul: „Negatia (interdictia – n.n.) opreste a se asemãna
Dumnezeu cu o fãpturã din cele ce sunt, cu Soarele, cu Luna, cu stelele,
sau cu altceva dintre celelelalte, care e una cu construirea de idoli”.
Afirmatia vrea sã îl ridice pe Israel pe cât este posibil, pe o cale simbolicã,
prin anumite chipuri si forme, la contemplarea si slujirea unicului
Dumnezeu7.

Spre deosebire de idol, care fixeazã spiritul închinãtorului la lumea
creatã, simbolul serveste la înãltarea mintii omenesti, dincolo de el, la
contemplarea si închinarea spiritualã a lui Dumnezeu8. Simbolul, în gen-
eral, este un indicator spre ceea ce este dincolo de el, nefiind o realitate
pentru sine, ci în functie de o altã realitate pe care o simbolizeazã9. Simbolul
tinde cu alte cuvinte spre transcendentã, spre deosebire de idol, care
închide orizontul în lumea creatã.

Crestinismul a fãcut aceastã distinctie între simbol si idol si, mai mult, a
fãcut trecerea de la simbol la icoana propriu-zisã10. Prin simbolurile sacre si
prin toatã natura vãzutã ca simbol, Vechiul Testament mãrturiseste credinta
sa în comunicabilitatea lui Dumnezeu prin mijloace sensibile, dar si prin
deosebirea Lui de aceste mijloace. Toate simbolurile sunt anticipãri ale
icoanelor, la fel cum întreg Vechiul Testament este o anticipare a lui Hristos.

Opus simbolului este idolul, cuvânt de origine greacã, diminutivul de la
eidilon, care la rândul sãu derivã de la eido=a vedea, a reprezenta prin
gândire. Eidolon denumeste realizarea lucrului închipuit, fapt pentru care
nu are nici o bazã realã, putându-i-se atribui o multime de denumiri: iluzie,
minciunã, aparentã. În aceastã acceptiune, termenul este întrebuintat de
Homer în Iliada si Odiseea.

Idolul, având la bazã o conceptie panteisticã are mai multe caracteristici:
- este un chip al unei forte a naturii, concretizatã într-o componentã a

ei sau simbolizatã printr-o formã umanã sau apropiatã de aceasta.

7 Sf. Teodor Studitul, Anthireticul I¸P.G. 99.366 B
8 D. Stãniloae, Simbolul ca anticipare si temei al icoanei, în „Studii Teologice”, an II

(1957), nr. 7-8, p. 430
9 Ibidem, p. 431
10 Consideratii istorice în aceastã privintã gãsim la Boris Brobinskoy, într-o conferintã

cu titlul Bref apercu de la Querelle des images, temã analizatã si de Louis Brehier
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- în fortele naturii, fie pur fizice, fie amestecate cu cele umane, fie pe
de-o parte bune, iar pe de altã parte rele, calitatea divinã ce li se atribuia
nu era exclusiv bunã, ci si bunã si rea, la fel ca natura.

- fortele naturii se ciocnesc între ele, prin urmare si zeii care sunt
simbolizati. Acestia ca încorporãri umane ale fortelor naturii, rãmân în
general oameni cu pãcate, departe de o desãvârsire si de o putere care
depãseste cu totul naturalul11.

- dupã religiile panteiste, în toate domneste o evidentã fatalitate
(moira), care este si bunã si rea, sau, mai degrabã, dând oricãrei existente
individuale un sfârsit în moarte definitivã.

Cea care ia locul simbolului este icoana, termen care provine tot de la
un etimol grecesc, eikon-eiko (a semãna). La origine, înseamnã asemãnare
(ï ì ï é ï ì á ), cum spune Sfântul Ioan Damaschin.

Astãzi termenul poate avea mai multe întelesuri. Dacã eiko înseamnã
a fi asemenea cu cineva, atunci eikon este realizarea acestei asemãnãri
sau o reprezentare prin asemãnare a realitãtii. Spre deosebire de eidolon,
eikon este semnul realitãtii mai presus de naturã, exprimând credinta cã
„Deus est super natura”. Icoana îl ajutã pe închinãtor sã împlineascã
actul unei transcendente a naturii. Închinãtorul icoanei se referã întotdeauna
la o realitate de dincolo de icoanã. Închinarea adusã icoanei „trece” –
ìåôáâáéíå la ceea ce este reprezentat, adicã prototipul, cãci „cinstirea
adusã unei icoane urcã spre prototipul acesteia”12.

Aceastã „urcare” sau „trecere” nu este una de la idolul vãzut la o fatã
vie a naturii, tot vãzutã, ci o trecere din dimensiunea vãzutã în cea nevãzutã,
din planul naturii si al lumii create în cel mai presus de naturã.

„Prototipul icoanei”13 nu face parte din planul experientei naturale a
închinãtorului, ci din planul transcendent naturii sesizate prin simt, deoarece
icoana redã realitatea dumnezeiascã, care este spiritualã.

Comparând cei doi termeni, eikon si eidolon, se pot face câteva remarci
esentiale:

11 D. Stãniloae, Chip al naturii divinizate si icoana ca fereastrã spre transendentã
dumnezeiascã, în „Ortodoxia”, an XXXIV (1982), nr. 1, p. 15

12 Sf. Vasile cel Mare, Tratatul despre Sfântul Duh, 18, 45, P.G. 32, col. 149
13 D. Stãniloae, Iisus Hristos, prototip al icoanei sale, M.M.S., an II (1958), nr. 3-4
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- icoana este o fereastrã sesizabilã a lumii spre ceea ce este mai
presus de lume, spre deosebire de idol, care este un zid ce închide în
lumea aceasta.

- idolul este confectionat din aceeasi substantã universalã a naturii
materiale, pe când icoana redã o realitate spiritualã ce nu poate fi
identificatã cu materialitatea14.

- idolul este concluzia religioasã a conceptiei panteiste, spre deosebire
de icoanã, care este semnul realitãtii transcendente a lui Dumnezeu15.

Ca o concluzie a acestor remarci, putem spune cã idolul este o imitatie
mincinoasã, expresie a imanentei, este cel inexistent si imaginar, spre
deosebire de icoanã, care este reprezentarea adevãrului si expresia
asemãnãrii existente, care provine din realitate16.

Icoanã si prototip
Spre deosebire de idol, care nu are nici un corespondent, icoana se

orienteazã spre prototipul sãu. Ea nu se identificã cu acesta, ci se
deosebeste de el în ceva si cu ceva.

Sfântul Ioan Damaschin, în cel de-al doilea tratat contra iconoclastilor17,
aratã în aceastã privintã cã icoana nu seamãnã în totul cu originalul si în
general se observã o deosebire între ele pentru cã aceasta nu este cealaltã
si cealaltã nu este aceasta, desigur existând si o asemãnare cu originalul.
Icoana ni-l pune pe acesta în fatã ca o necesitate: pentru cã nu îl avem în
fatã, cãci dacã l-am avea, nu ar mai fi nevoie de icoanã. Imaginarea este
cerutã de insuficientele firii omenesti, pentru cã omul fiind circumscris în
timp si spatiu, nu poate avea o constiintã directã acelor nevãzute.

Alãturi de cuvântul exprimat în izvoarele revelatiei, credinciosii au
nevoie si de „fata umanã” a lui Hristos si, prin ea, „fata” dumnezeirii, ca
izvor al tuturor fetelor omenesti, implicit si al fetei asumate de Hristos.

Cuvântul Lui li s-ar pãrea lipsit de intimitate si de cãldura maximã,
dacã nu ar simti cã el porneste din fata Lui, în care este concentratã toatã

14 Vezi J. Luc Marion, L’idole et la distance, Paris, 1977, apud D. Stãniloae, Idolul,
chip al naturii…, p. 17

15Ibidem
16 Dictionaire de Spiritualitet VII Deuxieme partie, Paris, 1971, col. 1514
17 P.G. XCIV, col. 1317-1320
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intimitatea si cãldura fatã de oameni. Cuvântul, fãrã prezenta imaginii, li
s-ar pãrea cã este venit de departe, de la un Dumnezeu ascuns, distant,
retras dupã Înãltarea la cer în transcendenta Sa. Imaginea, pecete a kenozei
dumnezeiesti, actualizeazã cuvântul si îl raporteazã la timpul prezent, cãci
fata lui Hristos este însãsi plenitudinea inepuizabilã si vie a cuvintelor Lui.

Prin intermediul icoanei, credinciosul are convingerea cã intrã într-o
comunicare realã cu Hristos, însã trebuie sã existe o legãturã între persoana
vie a lui Hristos si icoana Sa.

Sinodul VII ecumenic aduce o lãmurire în aceastã privintã, afirmând
cã închinarea acordatã icoanei urcã la persoana reprezentatã, la prototip,
care este modelul viu al ei.

În acest context, existã o legãturã ontologicã între reprezentare si
imaginea reprezentatã, asemãnãtoare aceleia ce existã între ceea ce se
spune sau s-a spus prin cuvânt si între continutul persoanei ce rosteste
sau a rostit cuvântul, sau mai mult, între acela si între cel ce aude sau a
auzit cuvântul. În acest mod, se stabileste legãtura cu subiectul cuvântului
sau al chipului, întrucât existã o legãturã ontologicã între ceea ce se spune
despre cineva sau de cãtre cineva sau între chipul lui si persoana lui
însãsi.

Acest aspect îl prezintã Sf. Teodor Studitul: „Dacã de orice corp tine
în mod inseparabil umbra sa si n-ar putea spune cineva de este înzestrat
cu inteligentã, cã exista un corp fãrã umbrã, ci vede în orice corp umbra
ce-i urmeazã si în umbrã corpul care îi premerge, la fel nu s-ar putea
spune de Hristos cã nu poate fi reprezentat în icoana Sa si în icoanã
trebuie vãzut Hristos ca prototipul ei. ªi întrucât acestea douã sunt date
împreunã, se poate spune cã si atunci când era vãzut Hristos s-a arãtat
virtual icoana Lui, pentru cã ea a fost luatã din realitatea Lui, imprimându-
se în oarecare materie”18.

Legãtura dintre icoanã si prototip o gãsim definitã la acelasi mare
apãrãtor al imaginii: „Desi ceea ce existã prin naturã si ceea ce existã
prin act (íåóéò) nu existã simultan, totusi prin faptul cã icoana existã
virtual si înainte de a fi confectionatã prin mestesug, ea poate fi vãzutã
totdeauna în Hristos, asa cum umbra este întotdeauna cu corpul, chiar

18 Antireticus adv. Monomachos, P.G. 99. 429 A
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dacã nu primeste forma ei prin raza luminii. În felul acesta nu e gresit a
zice cã Hristos si icoana Lui existã împreunã”19.

Din definitia studitã, prin afrimatia cã prototipul si chipul sunt
împreunã20, reiese cã cele douã realitãti sunt legate, dar nu identice, nu
sunt confundabile. Pânã este în prototip, imaginea nu se distinge de el,
dar dupã ce iese la ivealã, ea se deosebeste de prototip, dar nu se separã,
continuând mai departe sã-si aibã fundamentul în prototip, chiar dacã e
altceva decât acesta.

Concomitenta între privirea icoanei si raportarea la prototipul sãu o gãsim
enuntatã tot în teologia iconofilã a Sfântului Teodor Studitul: „Prototipul si
icoana sunt corelative ca o jumãtate cu cealaltã jumãtate, cãci prototipul
poartã împreunã cu El în mod necesar icoana al cãrei prototip este asa cum
jumãtatea aduce inevitabil cu ea a doua jumãtate în raport cu care se numeste
jumãtate. Cãci nu existã prototip dacã nu existã icoanã, cum nu e nici jumãtate
care sã nu te facã sã gândesti la cealaltã jumãtate. Cele ce sunt împreunã,
sunt gândite împreunã tocmai pentru acest motiv. Deci, dacã nu se intercaleazã
între ele nici un interval, nici închinarea nu e alta pentru fiecare dintre ele, ci
e aceeasi pentru amândouã”21.

Se observã cã nu existã un interval între icoanã si Hristos ca prototip
al ei, dar ontologia chipului stã în prototip, fapt care nu poate fi inversat.
Icoana ca jumãtate îsi are temeiul în prototip si nu invers, ea trãieste din
ontologia prototipului, dar prototipul îsi manifestã toatã realitatea lui
ontologicã în faptul cã are si un chip. În acest mod apare convingerea
credinciosului cã atunci când se aflã în fata icoanei lui Hristos, privind-o,
vorbeste cu Hristos si închinându-se în fata ei, aduce închinare lui Hristos.

Întelegând aceastã legãturã între icoanã si prototipul sãu, este infirmatã
obiectia venitã din partea adversarilor icoanei, potrivit cãreia imaginea
este îndumnezeitã.

Icoana lui Hristos nu este adoratã si nici nu trebuie, cãci, spune Sf.
Teodor Studitul: „Acesta este un gând idolatru si nu acordã adoratie decât
Sfintei Treimi”.

19 Ibidem, 429 D
20 D. Stãniloae, Iisus Hristos, prototip al icoanei sale,…, p. 244
21 Sf. Teodor Studitul, Antireticus adv. Monomachos, a se vedea si traducerea I. Icã jr.,

Iisus Hristos, prototip…
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Astfel, una este adorarea ce se aduce lui Dumnezeu, în timp ce icoanei
îi dãm o veneratie relativã.

Bazele hristologice ale icoanei
Argumentul hristologic este fundamental în a demonstra temeiul

cinstirii sfintelor icoane. Sfântul Damaschin, atunci când iconoclastii
invocau obiectia cã ceea ce este nevãzut nu poate fi reprezentabil, admitea
aceastã ipotezã, dar cu precizãri de rigoare. Astfel, spune el, când
Dumnezeu S-a fãcut om, când S-a fãcut asemenea nouã, se poate face
icoana Sa, deoarece prin aceasta intrã în categoria celor ce pot fi
reprezentate în icoanã.

Întruparea devine astfel baza doctrinarã a reprezentãrii imaginii.
Biserica, în întreaga sa istorie, a fost preocupatã sã pãstreze adevãrul
fundamental al mântuirii, mãrturisind în Noul Testament cã Fiul lui
Dumnezeu sau „Logosul” „S-a fãcut trup si S-a sãlãsluit întru noi” (Ioan
1, 14). Acest adevãr fundamental, în toate mãrturisirile ei, Biserica le-a
demonstrat sub douã laturi: cã El este pe de-o parte Dumnezeu si Om în
chip desãvârsit, iar pe de altã parte cã este un întreg unic, activ si pãtimitor
în istorie si preamãrit în cer22.

Pentru unitatea lui Hristos, Biserica a folosit dintru început termenul
de persoanã sau ipostas, iar pentru dumnezeirea si umanitatea Lui ca
realitãti neconfundate, termenul de naturi. Referitor la lãmurirea acestor
termeni, Sfintii Pãrinti din primele secole au adus numeroase argumentãri
care vor lua o formã clarã si oficialã în Bisericã odatã cu Sinodul IV
ecumenic (451) de la Calcedon.

Aici s-a stabilit o formulã si un echilibru deplin între divin si uman23,
arãtându-se cã în Hristos sunt douã firi într-o persoanã sau ipostas.

Precizarea Calcedonului este de mare importantã pentru argumentarea
teologiei icoanelor în disputa cu miscarea iconoclastã.

22 D. Stãniloae, Hristologia Sinoadelor, în „Ortodoxia”, an XXIV (1974), nr. 4, p.
573, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, cap. Iisus Hristos Dumnezeu si om în general,
Sibiu, 1991, pp. 8-14

23 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Bucuresti, 1995, vol. I, p. 162-187, unde
gãsim referiri concrete la întruparea Fiului lui Dumnezeu, ca întemeierea dialogului depplin
iubitor între Dumnezeu si om
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Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la Întrupare si cele douã firi în
Hristos, spune: ”Atunci când vezi cã cel fãrã de trup s-a fãcut pentru tine
om, atunci vei face icoana chipului lui omenesc, când cel nevãzut s-a
fãcut vãzut în trup, atunci vei înfãtisa în icoanã asemãnarea celui care s-
a fãcut vãzut...”24

Acelasi argument hristologic este utilizat si de apãrãtorii icoanelor de
dupã Sf. Ioan Damaschin. Astfel, Sf. Teodor Studitul spune: „Cel ce este
nevãzut se face vãzut”, acesta fiind paradoxul întrupãrii pe care teologul
studit îsi construieste întreaga sa teologie a icoanelor. Asemenea Sf. Ioan
Damaschin, el aratã cã Dumnezeu a luat firea umanã si a unit-o cu cea
divinã, ceea ce dã posibilitatea reprezentãrii Mântuitorului în icoanã,
deoarece se vede si primeste descrierea naturalã a trupului nostru, Cel
ce cu divinitatea proprie este de nedescris.

În icoanã însã, noi nu vedem nici divinitatea si nici umanitatea, ci chipul
persoanei divino-umane a lui Hristos. Sf. Teodor este primul care reuseste
sã demonstreze cã icoana nu reprezintã natura cuiva, ci persoana aceluia:
„La orice lucru reprezentat în icoanã se prezintã nu natura, ci ipostasul
lui, cãci cum ar putea fi reprezentatã o naturã necontemplatã în ipostas?
De exemplu, Petru nu este reprezentat iconic întrucât este vietuitor ratio-
nal, muritor si capabil de gândire si stiintã – cãci acest lucru nu-l defineste
numai pe Petru, ci si pe Pavel, Ioan si pe toti cei de sub aceeasi specie –
ci întrucât se distinge de indivizii de aceeasi specie, având împreunã cu
definirea lor comunã si anumite proprietãti... Desi este alcãtuit din suflet
si trup, el nu poartã nici o proprietate a sufletului pentru înfãtisarea figurii
lui... Tot asa si la Hristos, El nu este reprezentat iconic întrucât este
simplu om împreunã si Dumnezeu, ci întrucât se deosebeste prin
proprietãtile sale ipostatice de toti indivizii de aceeasi specie, a fost rãstignit
si ca atare are o înfãtisare. Prin urmare, chiar dacã dumnezeirea este
necircumscrisã, Hristos este circumscris dupã ipostas si nu dupã naturile
din care este compus”25.

Textul enuntat de Sf. Teodor rãspunde obiectiei iconoclaste potrivit
cãreia icoana nu poate cuprinde natura divinã. În Hristos s-a unit ipostatic
divinitatea cu umanitatea, iar consecinta este cã Hristos are douã feluri

24 Sf. Ioan Damschin, Cultul Sfintelor icoane, P.G. 94, 1240 AB
25 Sf. Teodor Studitul, op. cit., p. 141
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de atribute: divine si umane. Potrivit atributelor divine, este necuprins, iar
celor umane, cuprins, iar din punctul de vedere al umanitãtii, poate fi
zugrãvit în icoanã. Având în vedere aceste câteva repere, putem afirma
cã icoana, potrivit tot expresiei studite, este „pecetea kenozei lui
Dumnezeu”, întrucât Hristos face legãtura între transcedenta Sa si
micimea noastrã. Icoana lui Hristos ne aratã cã ne putem apropia de El,
iar prin contemplarea icoanei Sale, vom fi pãtrunsi de taina curãtitoare si
sfintitoare a întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, ceea ce demonstreazã cã
imaginea hristicã este cel mai evident semn al iconomiei mântuirii.

Pentru cã argumentul hristologic este evident în a demonstra
autenticitatea cultului sfintelor icoane, putem afirma cã cei ce neagã
icoanele, neagã opera de mântuire a lui Hristos, patimile Sale, într-un
cuvânt se neagã biruinta vietii asupra mortii26.

Concluzii
Episodul icoanã, asa dupã cum s-a observat, ocupã un loc de maximã

importantã pentru teologia ortodoxã, la care meritã a se reflecta, deoarece
si în vremea noastrã existã contestatari ai cinstirii icoanelor.

Pãrintele Dumitru Stãniloae, în vasta sa operã, din aceastã perspectivã,
dedicã un spatiu însemnat acestui capitol din viata si învãtãtura Bisericii.
Preocuparea sa în acest domeniu o putem evidentia în trei directii principale:

- în primul rând se face o analizã amãnuntitã a notiunii de simbol-
icoanã, comparativ cu notiunea de idol, analizã din care se desprind, asa
dupã cum s-a vãzut, remarci fundamentale.

- o a doua directie decurge din prima. Dacã icoana, spre deosebire de
idol, este reprezentarea adevãrului, atunci ea se raporteazã la prototipul
sãu. În cadrul acestei directii este evidentiatã legãtura prototip-icoanã, cu
toate consecintele dogmatice si logice.

- cea de-a treia directie este, de fapt, argumentarea de bazã a
reprezentãrii icoanei, argumentul hristologic. El este cel ce oferã
posibilitatea demonstrãrii cã în Bisericã, icoanele se cinstesc cu o bazã
bine definitã.

26 D. Stãniloae, Hristologie si iconologie în disputa din secolele VII-IX, în „Studii
Teologice”, an XXXI (1979), nr. 1-4, p. 14 - studiu de mare importantã, care analizeazã în
special pozitia Sf. Teodor Studitul în cea de-a doua parte a disputei iconoclaste
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În opera sa, rezervatã imaginilor, Pãrintele Dumitru Stãniloae dezbate
amplu texte din Sfintii Pãrinti, apãrãtori ai icoanei. Cel mai des citat si
analizat este Sf. Teodor Studitul, care de fapt a fost si cel mai mare
teolog al icoanei în a doua perioadã a disputei iconoclaste.

Cele trei directii, cu fundamentarea de rigoare în teologia iconofilã a
corifeilor icoanei, ne dã posibilitatea sã analizãm acest însemnat capitol al
învãtãturii si spiritualitãtii ortodoxe, atât din perspectivã dogmaticã, cât si
duhovniceascã.

Aceste douã elemente esentiale formeazã, de fapt, o singurã realitate,
în baza cãreia putem mãrturisi cu toatã certitudinea cã icoana este cea
care anticipeazã ziua a opta, ziua vesniciei.
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Nicu Dumitrascu

Ecumenismul Pãrintilor Apostolici

Abstract
Ecumenism does not represent a movement appeared from noth-

ingness during the last centuries but it has been always existed,
even if not under an institutionalized form.  Its fundamental feature
is undoubtedly the desire for Christian unity, but the history of uni-
versal Church is practically “subordinated” to this idea, if we could
say so. It is in such a framework that one must consider the attempts
of the first Christian authors who, replying to certain challenges,
specific to the apostolic period they lived in, did nothing else but
“tracing” the directress of an inarticulate theology by that time, but
having a very clear consistency and program today, namely the ecu-
menical theology.

Both Clement the Roman and Ignatius Theophorus, to name only
the most representative, realized that, beside its divine-human struc-
ture, the force of the Church of Christ lay in the cohesion of her
visible body, that is in the unity of its visible members, the Chris-
tians. Therefore, the appearance of heretical or schismatic parties
did nothing else but to worry and to create panic among the repre-
sentatives of the clergy. In this context Saint Clement appealed to
the brothers in Corinth, where the community was greatly stirred up.
The lack of discipline, the disrespect for the authority of the clergy
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could have lead to the destruction of the Church communion and
unity. He does not meet with the representatives of this city in person
but he sends them an epistle in which he reproves the disturbances
and advises the guilty to assume the faults and to live in love with
one another, the only way of union and not of disunion.

The ecumenical theology of Saint Ignatius, bishop of Antioch is
much more elaborate, being developed in three main trends the com-
munity life is bishop-centered, as the guarantor of the Christian unity
the exclusion of heretical factions from among the community’s prac-
tical application of the Christian values in the life of the faithful.

Ecumenismul nu este o miscare apãrutã în ultimele veacuri din neant,1
ci – chiar dacã nu într-o formã institutionalizatã – a existat dintotdeauna.
Trãsãtura lui fundamentalã este, fãrã îndoialã, dorinta de unitate crestinã,
ori istoria Bisericii universale este practic “subordonatã”, dacã putem
spune, acestei idei. Într-un asemenea cadru trebuie privite si încercãrile
primilor autori crestini care, rãspunzînd unor provocãri specifice perioadei
apostolice în care au trãit, n-au fãcut decît sã “traseze” liniile directoare
ale unei teologii nearticulate atunci, dar cu o consistentã si un program
foarte clare astãzi, si anume teologia ecumenicã.2

1 Ideea de ecumenism este, potrivit unor autori, la origine, creatia spiritului, statului
si filosofiei grecesti. Dacã la început notiunea respectivã avea un înteles mai degrabã
geografic, însemnând “pãmânt locuit”, ulterior i s-a asociat si un “sens politic si cultural,
elemente sociale si comunitare”. Grecii puneau accent pe “o viatã în comunitate, respectând
anumite reguli, romanii si, apoi, bizantinii, “ pe o comuniune spiritualã creatã de filozofia
greacã, care elaborase idea unei lumi unitare pe deasupra cetãtilor locale si diferentelor
religioase”. Termenul  de oikumene are chiar în Sfânta Scripturã multiple  întelesuri, ca de
pildã: “pãmânt locuit”, “omenire” sau “locuitori ai lumii”. Iar aceste conotatii se regãsesc
si la Pãrintii Apostolici si la cea mai mare parte a scriitori crestini, mostenitori ai unui
context cultural pãgân, pe care au înteles sã-l fructifice si nu sã-i nesocoteascã valoare în
chip arbitrar. (vezi: Pr. Prof. Ioan G. Coman, Rolul Sfintilor Pãrinti în elaborarea
ecumenismului crestin, în “Studii Teologice”, nr. 9-10/1963, p. 511-512).

2 Teologia ecumenicã este un rezultat firesc al miscãrii ecumenice în general, care la
rândul ei- se defineste drept o miscare de refacere a unitãtii vãzute a Bisericii divizate de—
alungul timpului datoritã unor factori teologici si neteologici, în vederea unei mãrturii
comune, a cooperãrii si asistentei reciproce.
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Atît Clement Romanul, cît si Ignatie Teoforul, ca sã-i numim
doar pe cei mai reprezentativi, au realizat cã forta Bisericii lui Hristos stã,
pe lîngã factura ei divino-umanã, în coeziunea corpului ei vizibil, adicã
în unitatea spatialã a membrilor ei vãzuti, crestinii.3 De aceea, aparitia
grupãrilor eretice, sau schizmatice, nu fãceau decît sã îngrijoreze, sã
semene panicã în rîndul reprezentantilor clerului.

Asa s-a întîmplat cu Epistola lui Clement cãtre Corinteni redactatã
de autor tocmai pentru a aplana situatia conflictualã cu care se confrunta
Biserica de acolo. Mai clar, în virtutea unui teribilism tineresc, dar si pe
fondul unor nemultumiri reale, cei mai “putin vîrstnici” membrii ai
comunitãtii se rãzvrãtiserã împotriva preotilor, alungîndu-i din cetate si
riscînd astfel sã arunce întreaga comunitatea crestinã într-un haos de
nedescris, cu urmãri greu de anticipat.

Autorul dã dovadã de o rarã diplomatie atunci cînd li se adreseazã
contestatarilor, evitînd tonurile dure si admonestãrile directe, încercînd sã
creeze o atmosferã propice primirii unor sfaturi si, în final, urmarea
acestora. În mod normal cineva s-ar astepta ca Sfântul Clement sã intre
direct în miezul problemei, sã-i admonesteze pe cei tineri care, datoritã
necunoasterii adevãratelor valori ale comuniunii crestine, au creat dezordine
si nesupunere, însã el nu procedeazã astfel. Alege calea unei „medieri”
între vechi si nou, între autentic si imposturã, între prevedere si nerãbdare.
Evidentiazã virtutile corintenilor pentru a oferi imaginea unui nou spirit
care trebuie sã le domine sufletele si sã-i facã sã înteleagã faptul cã doar
o transformare lãuntricã, prin practicarea pocãintei, a milosteniei, bunãtãtii
sau   îndelungatei rãbdãri, le va aduce iertarea lui Dumnezeu.

“ Cine dintre cei care au trecut pe la voi n-a lãudat virtutea si credinta
voastrã tare?  Cine n-a admirat evlavia voastrã în Hristos, înteleaptã si
plinã de bunãtate? Cine n-a propovãduit chipul de mare cuviintã al iubirii
voastre de strãini? Cine n-a fericit cunostinta voastrã desãvîsitã si sigurã?...
3.Fãceati totul fãrã sã uitati la fata omului; umblati în poruncile lui
Dumnezeu, supunîndu-vã conducãtorilor vostri si dînd cinstea  cuvenitã
preotilor vostri; celor tineri le dãdeati sfatul sã trãiascã cumpãtat si curat;
femeilor le porunceati sã sãvîrseascã totul cu constiintã nepãtatã, curatã
si sfîntã, iubindu-si dupã cuviintã bãrbatii lor; le învãtati sã-si gospodãreascã
asa cum se cuvine casa, în bunã rînduialã a ascultãrii, pãstrîndu-se curate
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la suflet si trup. Vã smereati cu totii, fãrã sã vã mîndriti; doreati mai mult
sã vã supuneti decît sã comandati, doreati mai mult sã dati decît sã primiti;...
4.Vã strãduiati, zi si noapte, pentru toti fratii, ca datoritã milei si constiintei
voastre, numãrul alesilor Lui sã se mîntuiascã.  5.Erati sinceri, neprihãniti
si fãrã dusmãnie unul fasã de altul. 6.Vã era urîtã orice rãscoalã si orice
dezbinare.”4

Unitatea Bisericii nu se poate realiza la întîmplare, fãrã o disciplinã, o
organizare, care sã aibã în centrul ei preotii, în calitatea lor de conducãtori
si coordonatori ai întregii vieti crestine locale.5 Ori aici era vorba tocmai
despre alungarea celor care erau îndreptãtiti sã mentinã pacea, armonia
si stabilitatea unei comunitãti, una care altãdatã reprezenta chiar un
exemplu de smerenie si conduitã crestinã. Cum sã treci cu vederea faptele
pozitive ale corintenilor? Nu erau ei cei care excelau pînã mai ieri în
iubire si credintã, în jertfã si smerenie? Fãrã îndoialã, cã toate aceste
trebuiau exploatate, iar Sfântul Clement, avînd drept model, probabil, pe
Sfîntul Apostol Pavel, îsi potriveste vorba si intonatia la situatia cu care se
confrunta acum, unde toate valorile cunoscute si asimilate de corinteni
erau rãsturnate:

„1.Acestea vi le scriem, iubitilor, nu sfãtuindu-vã pe voi, ci amintindu-
ni-le si nouã; cã si noi suntem în acelasi loc de luptã si aceeasi luptã ne stã
în fatã. 2.De aceea sã pãrãsim grijile desarte si zadarnice si sã venim la
îndreptarul cel slãvit si sfînt al traditiei noastre. 3.Sã vedem ce este bun ,
ce este plãcut si ce este primit înaintea Celui ce ne-a fãcut pe noi. Sã
privim cu ochii deschisi la sîngele lui Hristos si sã ntru mîntuirea noastrã
a adus har de pocãintã întregii lumi”.6

În epistolele Sfântului Ignatie Teoforul învãtãtura despre unitatea
Bisericii este mult mai clar reliefatã, iar rolul ierarhiei este determinant.
Episcopul este garantul unitãtii Bisericii pentru cã el este reprezentantul
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lui Dumnezeu pe pãmînt, asa cum prezbiterii sau preotii sunt vãzuti ca
imagine a apostolilor, iar diaconii ca cei care îndeplinesc voia lui Dumnezeu.
Sfîntul Pãrinte vorbeste de necesitatea respectãrii unei legislatii bisericesti
si, în consecintã, a celor îndreptãtiti sã o administreze. Nimic bun nu se
poate face în neorînduialã, tulburãrile apãrute, întocmai ca în Corint, în
diverse alte localitãti, îl va determina pe Sfîntul Ignatie sã convoace
delegatiile unor biserici importante, aflate în apropierea drumului sãu
martiric, pentru a le aduce lãmuriri asupra celor mai importante probleme
cu care se confruntau. Are sansa de a se întîlni direct cu reprezentantii
comunitãtilor respective si foloseste la maximum aceastã sansa spre a-i
întãri în credintã si iubire frãteascã. Toti trebuie sã se supunã ierarhiei în
rugãciune si smerenie pentru a rãmîne în unitate, în vointa lui Dumnezeu.7
Nu trebuie înteles însã cã episcopul ar avea autoritate divinã, ci doar cã în
jurul lui trebuie sã graviteze întreaga viatã a comunitãtii, datoare sã-l
respecte asa cum Fiul L-a respectat pe Tatãl:

„ 1.Dupã cum Domnul n-a fãcut nimic, nici prin El Însusi, nici prin
Apostoli, fãrã Tatãl

cu Care era unit, tot asa si voi sã nu faceti nimic fãrã episcopi si
fãrã preoti; nici sã nu

încercati sã vi se parã cã este binecuvîntat a face ceva de unul singur,
ci în comun: o

singurã rugãciune, o singurã cerere, o singurã minte, o singurã nãdejde
în dragoste, în

bucuria cea neprihãnitã, care este Iisus Hristos, decît Care nu este
nimic mai bun.   2.Adunati-vã cu totii ca într-un templu al lui Dumnezeu,
ca la un altar, în jurul unuia Iisus Hristos, Care a iesit de la Unul Tatãl,
Care este unul si la Tatãl s-a întors.”8

Teologia ecumenicã a Sfântului Ignatie se dezvoltã, în consecintã, în
primul rînd, pe raportarea vietii crestinilor, în toate dimensiunile ei, la
persoana episcopului, garantul unitãtii Bisericii:

„1.Cu totii urmati pe episcop, dupã cum urmeazã Iisus Hristos pe
Tatãl, iar pe preoti ca pe  Apostoli; pe diaconi respectati-i ca pe porunca
lui Dumnezeu. Nimeni sã nu facã  fãrã  episcop ceva din cele ce apartin
Bisericii. Acea Euharistie sã fie socotitã bunã, care este fãcutã de episcop
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sau de cel cãruia episcopul i-a îngãduit. 2.Unde se vede  episcopul, acolo
sã fie si multimea credinciosilor, dupã cum unde este Iisus Hristos,  acolo
este si Biserica universalã. Fãrã episcop nu este îngãduit nici a boteza,
nici a face agapã; cã este bineplãcut lui Dumnezeu ceea ce aprobã
episcopul, ca tot ce se sãvîrseste sã fie sigur si întemeiat”.9

Nu numai episcopul trebuie urmat, ci si preotii si diaconii, întrucît
ierarhia bisericeascã are caracter sacru, ea fiind cea care garanteazã în
fapt realizarea unitãtii Bisericii, „prin sîngele hristic euharistic”.10

Euharistia, cea mai însemnatã dintre Sfintele Taine, se sãvîrseste în
Bisericã, trupul lui Hristos, unic si indivizibil, cel ce reuneste în Sine, în
plan vertical, dumnezeirea cu umanitatea, iar în plan orizontal pe toti cei
botezati si mãrturisiti în numele Sfintei Treimi.11 Cum ar putea vorbi cineva
de unitate, dacã ea nu se realizeazã în Iisus Hristos?  Cum ar putea „sã
fie toti una” dacã ei nu se împãrtãsesc cu unicul Fiu al lui Dumnezeu
întrupat?

„ Cãutati, dar, sã participati la o singurã euharistie; cã unul este
trupul Domnului Iisus                         Hristos si unul este potirul spre unirea
cu sîngele Lui; unul este jertfelnicul, dupã cum unul este episcopul împreunã
cu preotii si diaconii12...Buni erau si preotii, dar mai bun arhiereul, cãruia
îi era încredintate sintele sfintelor, singurul cãruia i s-au încredintat cele
ascunse ale lui Dumnezeu; el este usa Tatãlui, prin care intrã Avraam,
Issac, iacov, profetii, Apostolii si Biserica. Toate acestea duc la unirea
cu Dumnezeu”.13

În al doilea rînd, ecumenismul Sfântului Ignatie vizeazã pãstrarea
unitãtii Bisericii prin eliminarea fractiunilor eretice din interiorul comunitãtii,
printr-o atitudine fermã (uneori chiar surprinzãtor de durã!) în fata oricãrei
tendinte separatiste:

„  1.Sunt unii oameni care obisnuiesc sã poarte numele cu viclenie
condamnabilã,

fãcînd si alte fapte nevrednice de Dumnezeu; de acestia trebuie sã
fugiti ca de fiare,

pentru cã sunt cîini turbati, care muscã pe furis; trebuie sã vã feriti
de ei, cã muscãturile

lor sunt greu de vindecat14...Depãrtati-vã de buruiana strãinã, care
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este erezie!. 2.Cã
ereticii, pentru a pãrea vrednici de crezare, amestecã pe Iisus Hristos

cu propriile
gînduri, întocmai ca cei care dau bãuturi otrãvitoare amestecate cu

miere si
vin15....Fugiti, dar, de vlãstarele cele  rele, care dau nastere la rod

purtãtor de moarte,
din care, dacã gustã cineva, moare îndatã. Acestia nu sunt sãdire a

Tatãlui.”16

Cele mai importante grupãri eretice erau cele ale iudaizantilor si
dochetilor care puneau în pericol unitatea de doctrinã si cult a comunitãtilor
crestine.17 ªi  una si cealaltã erau combãtute punctual de cãtre Sfîntul
Ignatie, nelãsînd nimic la întîmplare, în ideea cã cea mai bunã metodã de
contracarare a eventualelor tendinte de separare era aducerea la luminã
(la cunostinta populatiei) a deosebirilor fundamentale dintre învãtãtura
Bisericii si cea a acestor pseudo-crestini. Pentru cã e greu sã te numesti
crestin, dar sã trãiesti ca iudeu, asa cum e greu sã respecti jertfa
Mîntuitorului Iisus Hristos, si sã întelegi semnificatia ei pentru viata omenirii,
atîta vreme cît rãmîi ancorat în vechea traditie iudaicã de sãrbãtorire a
Sabatului. Este perioada de decantare a elementelor noii învãtãturi aduse
de Iisus oamenilor, una care, desi favorabilã în cele mai mici detalii adeptilor
sãi, era greu de definit, iar ambiguitatea îsi fãcea simtitã prezenta la orice
pas. De aceea, Sfîntul Ignatie încearcã sã explice noutatea si adevãrul
învãtãturii crestine în comparatie cu „suficienta” ce caracteriza doctrina
grupãrilor iudaizante, care se gãseau în situatia imposibilã de a se autodefini
drept religia Fiului lui Dumnezeu întrupat, dar într-un context, limbaj si
simtire iudaice.18 Fiecare era dator sã ia o decizie, însã avea dreptul sã
cunoascã în profunzime oferta, iar ceea ce face Sfîntul Pãrinte este  tocmai
de a-i lãmuri pe cei încã indecisi, sau usor influentabili, în speranta
consolidãrii unitãtii comunitãtilor respective. Autorul discutã în epistolele
sale elemente disparate de credintã care vor constitui, desigur, în viitor,
baze pentru alcãtuirea unei învãtãturi elaborate, capabile sã rãspundã
prin ea însãsi întrebãrilor pe care si le puteau pune credinciosii perioadei
primare a Bisericii.
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“Sã nu fiti înselati cu învãtãturi strãine nici cu basme vechi, care nu
sunt de folos; dacã

si acum trãim dupã lege, atunci mãrturisimcã n-am primit
harul....Asadar, cei care au

trãit în rînduielile cele vechi si au venit la nãdejdea cea nouã, sã nu
mai tinã sîmbãta, ci

duminica, în care si viata noastrã a rãsãrit, prin El si prin moartea Lui
(a lui Iisus

Hristos)....fiind ucenici ai Lui, sã învãtãm a trãi potrivit crestinismului.
Ce care se

numeste cu alt nume decît acesta, nu este al lui Dumnezeu. 2.
Îndepãrtati, dar, aluatul

cel rãu, cel învechit, cel înãcrit, si prefãceti-vã în aluat nou, care este
Iisus Hristos.”19

Dochetii, sunt de asemenea, combãtuti metodic în principalele lor
puncte doctrinare: negarea genealogiei dupã trup a Mîntuitorului Iisus
Hristos si, în consecintã, rãstignirii, mortii si învierii Lui:

„ Slãvesc pe Iisus Hristos Dumnezeu...Care cu adevãrat este <din
neamul lui David

dupã trup>, dar fiul lui Dumnezeu dupã vointa si puterea lui Dumnezeu,
nãscut cu

adevãrat din Fecioarã...a fost pironit cu adevãrat pentru noi cu
trupul...a pãtimit cu

adevãrat si a înviat cu adevãrat, nu cum spun unii necredinciosi,
cã a pãtimit în

aparentã, ei existînd în aparentã, si, precum gîndesc, asa li se va si
întîmpla, cã sunt

fantome si draci.”20

Apoi, în directã legãturã cu acestea, neagã eficacitatea Euharistiei21,
ierarhia sacramentalã,22 rolul pocãintei si al milosteniei.23

În al treilea rînd, teologia sa ecumenicã invitã la o aplicabilitate
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concretã a valorilor crestinismului. El nu se opreste la stadiul declarativ
în ceea ce priveste viata în Hristos, ci o propune ca singura alternativã
sigurã pentru dobîndirea mîntuirii. El este creatorul unei viziuni noi asupra
relatiilor dintre oameni, care trebuie sã urmeze calea lui Hristos. El este
modelul suprem al tuturor celor care se numesc crestini. Nu poti sã te
numesti crestin si sã trãiesti ca un pãgîn.24 Te minti nu numai pe tine, dar
ce este mai grav, este cã îl minti pe Dumnezeu. Viata în Hristos trebuie
sã se materializeze prin iubire frãteascã, bãrbatii si femeile sã fie devotati
unul altuia, în smerenie si în curãtie, egali în fata legii asa cum sunt în fata
lui Dumnezeu,25 sclavii sã beneficieze de un tratament uman,26 întreaga
existentã  sã graviteze în jurul ierarhiei bisericesti, în special a episcopului,
care reprezintã simbolul unitãtii Bisericii.27 Viata în Hristos nu este ceva
abstract, ci ea se poate atinge în mãsura în care toti cei care se numesc
crestini îsi asumã si responsabilitatea crestinã, atît fatã de sine însusi, cît
mai ales fatã de semeni si -prin aceasta- înaintea lui Dumnezeu. Unirea
în Hristos înseamnã practic trãirea acelorasi valori, în chip particular însã,
în functie de datele personale ale fiecãruia. Ca atare, comunitãtile crestine
nu trãiesc la aceeasi intensitate acest sentiment, însã ele se regãsesc în
acelasi spirit de solidaritate. Iar o solidaritate crestinã autenticã nu poate
supravietui fãrã iubire pentru cã ea este esenta, fundamentul, ratiunea
religiei pe care a adus-o omenirii Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dumnezeu
Însusi este iubire, ceea ce face ca întreaga existentã a crestinilor, indiferent
de locul în care trãiesc sau de limba pe care o vorbesc, sã se desfãsoare
sub semnul iubirii, singura cale de acces la Hristos si în Hristos:

“...cei credinciosi au, în dragoste, întipãritura lui Dumnezeu Tatãl
prin Iisus Hristos;

dacã nu alegem, prin El de bunã voie moartea, în Patima Lui, nu
avem în noi viata Lui.

Asadar, pentru cã în persoanele amintite mai înainte, am vãzut, în
credintã, întreaga

comunitate, si am iubit-o, vã îndemn sã vã strãduiti sã le faceti pe
toate în unire cu

Dumnezeu...Asemãnîndu-vã, dar, toti în purtãri cu Dumnezeu,
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respectati-vã unul pe
altul; nimeni sã nu se uite trupeste la semenul sãu, ci totdeauna sã

vã iubiti unul pe
altul în Iisus Hristos.”28

Pãrintele Profesor Ioan Coman spune despre drumul Sfântului Ignatie
din Siria la Roma cã este „cel mai ecumenic drum fãcut vreodatã de
vreunul dintre crestinii patristici”29. Existã douã dimensiuni ale
ecumenismului sãu: una în plan orizontal, prin întîlnirea cu delegatii atîtor
Biserici de pe douã continente, animati de acelasi gînd, dorinta de unitate
a crestinilor de pretutindeni, si una în plan vertical, realizatã prin invitarea
unirii în rugãciune, smerenie, credintã si dragoste, toate avînd ca finalitate
împãrtãsirea din acelasi potir, ca semn al unitãtii desãvîrsite în Hristos.30

Unitatea Bisericii rezidã, în viziunea Sfîntului Ignatie Teoforul, în
ierarhia sacramentalã -prin identificarea episcopului cu chipul Tatãlui,
preotilor cu colegiul bisericesc, iar diaconilor cu slujitorii tainelor-, care
mijloceste participarea la împãrtãsirea cu trupul si sîngele Unicului
Fiu al lui Dumnezeu întrupat.

                                                   *****
Pãrintii apostolici au avut un rol însemnat în elaborarea primelor

principii ecumenice care au stat la baza dezvoltãrii unui sistem doctrinar
si misionar coerent, capabil sã rãspundã în mare mãsurã provocãrilor la
care a fost supus crestinismul în primele veacuri crestine. Ei au folosit
orice împrejurare pentru a lãrgi aria de exprimare a Bisericii, a-si mãrturisi
credinta în Hristos si a lupta împotriva ereticilor, cu scopul declarat de a
apãra si întãri unitatea crestinilor de pretutindeni. Plecând de la
imobilismul termenului “catolic”, care viza mai degrabã “un cult al
formulelor si al definitiilor generale”, ei ajung la dinamismul si diversitatea
cuvântului “ecumenic”, sub toate aspectele,31 având ca dimensiune
principalã unitatea.

Cãlãtoriile pe care le-au fãcut pãrintii apostolici, impuse de exil sau
pedeapsã, au constituit, de asemenea, un bun prilej pentru a sluji Biserica
lui Hristos si a impune un spirit de comuniune si dragoste frãteascã.

Ei reprezintã puntea de legãturã între lumea biblicã, bazatã pe
reguli rigide, dependente de traditii stricte si lumea patristicã, unde
ecumenismul capãtã un caracter spatial. Unitatea crestinã
recomandatã de însusi Mântuitorul Hristos si de apostolii Sãi nu putea
sã se mentinã fãrã o solidaritate puternicã între membrii Bisericii Sale.
Iar garantia izbânzii misionare “în oikumene si pentru oikumene” este
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