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Cuvânt înainte

Viața bisericească, oglindită în schimburile epistolare ale veacului de aur al literaturii 

patristice, trădează pulsul unor frământări de maximă stringență apărute în sânul comunități-
lor. Dintre cei mai prolifici plasticieni ai evenimentelor (Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de 

Aur, Sf. Grigorie de Nyssa sau Sf. Ambrozie al Milanului) unul singur ne captează atenția 
într-un mod cu totul genuin. 

Sfântul Grigorie de Nazianz (cunoscut  și sub denumirea de Grigorie Teologul) este 

punctul de referință al lucrării date. Efervescența dialecticii sale plusată de-o doză de subiec-

tivism timid,  fac din scrisorile sale, savoarea unei textualități   originale. Periplul epistolar 

propus, nu își revendică pretenția de traductolog, el rămâne fidel textelor traduse în ediția 
Christian Classics Ethereal Library, seria II, volumul VII (Nicene and Post-Nicene Fathers), 

avându-l ca autor pe Philip Schaff. Originalitatea lucrării  de față constă însă în selectarea 

celor mai reprezentative 12 scrisori, trecându-le prin 3 filtre noetice: rezumarea conținutului, 

identificarea problemelor concrete și creionarea conceptelor cheie întocmai cum transpar din 
text. 

Îmi păstrez nădejdea că această experiență epistolară gregoriană, va conduce cititorul 

către dorința explorării întregii partituri, întocmai cum degajă ea din documentele originale.

Autorul
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Sfântul Grigorie sau Vulturul rănit 1

Născut  din părinţii  Nonna şi  Grigorie,  în  jurul anului  3302 în  localitatea  Nazianz, 
marele nostru Teolog, avea să-şi formeze educaţia religioasă de la mama sa, care-l îndemnă 
neîncetat  să  citească  psalmii  lui  David.3 Tatăl  său  a  fost  un  simpatizant  al  sectei 
Hypsistarienilor4, însă avea să se convertească la creştinism în urma deselor rugăciuni ale 
soţiei  sale  Nonna,  iar  datorită  calităţilor  lui  superioare,  avea  să  devină  în  cele  din  urmă 
episcop al Nazianzului.5

Copilul Grigorie, crescut astfel în moravurile bune ale părinţilor săi, îşi cunoştea re-
crudescenţa interiorizărilor hristice încă din perioada cea mai fragedă a copilăriei sale.6 Ajuns 
la  adolescenţă,  pleacă  în  Cesarea,  în  jurul  anilor  347-348  pentru  a-şi  exercita  funcţiile 
intelectuale, studiind cu profesorii cei mai de seamă, iar apoi la Palestina, cu scopul de a-şi 
însuşi arta oratorică. În cele din urmă pleacă să studieze la Atena, însă aici cunoaşte averse 
din partea studenţilor endemici, motivele fiind nenumărate: hotărârea lui grabnică de-a părăsi 

1  Articol publicat in revista Timotheos, ianuarie-februarie 2012, Sibiu, p. 13.
2 Din păcate data naşterii sale ne este una incertă, unii autori postulând asupra anului 329 (cf.  Pr. 
lector  Nicolae  Molnar,  Sfinţii  Trei  Ierarhi  şi  spiritualitatea  ortodoxă  contemporană,  în  revista 
,,Altarul Banatului”, anul VIII (XLVII), nr. 1-3, 1997, p. 24.); alţii propun anul naşterii undeva în 
jurul lui 330 (cf. Ioan G. Coman, Geniul Sfântului Grigorie din Nazianz, Editura Institutului Român 
de Bizantinologie,  Bucureşti,  1937,  p.  9.);  iar  alţii,  cum ar fi  Stelian Papadopoulos,  insereaza un 
interval de timp 328-329, când mama sfântului avusera parte de-un miracol prevestitor, iată cum ni-l 
relatează marele profesor de Patrologie: „Minunea s-a întâmplat. Batrană deja, Nonna, în varsta de  
aproape 55 de ani, a avut un vis în care i s-a spus totul, cu multa claritate. Era prin anul 328 sau  
329. A văzut în somn că va naşte. A văzut cum arată copilul. Avea să fie băiat şi avea să-i pună 
numele Grigorie. Plină de recunoştinţă, Îi mulţumea neîncetat lui Dumnezeu şi aştepta. Femeia în  
vârstă de-venise  fată tânără.  Aşa simţea.  S-a pregătit  pentru venirea lui  Grigorie,  care  avea să  
devină marele Teolog al Bisericii.” A se vedea Stelian Papadopoulos, Vulturul Rănit. Viaţa Sfântului  
Grigorie Teo-logul, trad. de Pr.Dr. Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002, p. 16.
3  La inceput, Grigorie fusesera reticient visavis de aceasta îndeletnicire, însă în urma unui vis tulbu-
rător, ajutat şi de îndemnurile mamei sale, se înscrise în tagma catehumenatului cu scopul precis de-a 
se boteza în Biserica creştină. Cf. Stelian Papadopoulos, op. cit., p. 13.
4  Al căror dumnezeu era preaînălţul Hypsistos, căruia îi aducea jertfe de închinare, cf. Ioan.G.Coman, 
op.cit., p. 10.
5Viaţa Sfântului Grigorie Teologul,  alcătuită de preotul Grigorie ( sec. VIII ), traducere N. Donos, 
Editura Herald, Bucureşti, 1992, pp. 8-9.
6  Iată cum ne este descris acest amănunt: „Dispreţuia cu desăvârşire jocurile şi zburdălniciile copilă-
reşti precum şi alergăturile şi săriturile, socotindu-le nefolositoare şi ca o piedică în calea năzuinţei  
spre alte lucruri mai de seamă. Parcă îşi dădea seama că răutăţile ucid practicarea virtuţii, după  
cum mirosul urât înăbuşe parfumul mirului cu care te-ai uns”. Ibidem, p. 9. 
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Alexandria, întarzierea sosirii lui, condiţiile călătoriei; deşi se ştia de obiceiul atenienilor de 
a-şi primi în urale noii recruţi ce debarcau în vestita citadela a inţelepciunii.7 Aici, avea să se 
clădească prietenia cu Sfântul Vasile cel Mare, care adâncindu-se tot mai mult pe parcursul 
vieţii  lor,  a devenit  o paradigmă a  istoriei  creştinismului,  prin  sinceritatea  şi  dăruirea ei 
totală.8 Plecând însă de aici pe ascuns, revine în oraşul său natal, unde va exercita funcţia de 
profesor în Capadocia, iar mai târziu, va deveni preot, uns de către chiar tatăl său, în ciuda 
opozanţei acestuia.9 Trecând peste aceste experienţe adânci, tatăl său decide să-l hirotonească 
episcop în  locul  său,  însă  Grigorie  înspăimântat  în  faţa  unei  astfel  de  sarcini,  a  fugit  în 
deşertul  Pontului,  însă de unde s-a  întors pentru a-şi  ajuta  tatăl  încovoiat  sub neputinţele 
vârstei.10

În vremea când Biserica din Constantinopole a fost ameninţată de kakodoxiile ere-
ziarhului Arie, Sfântul Grigorie răspunde insistenţelor puţinilor ortodoxi rămaşi, şi deschide o 
bisericuţă marginaşă din casa rudeniilor sale, în care va rosti cuvântările sale teologice, prin 
care va reuşi să menţină duhul Bisericii nepătat de ereziile locale.11

Mai târziu, cu vrerea lui Dumnezeu, este proclamat preşedinte al Sinodului Ecumenic 
de la Constantinopole, deoarece Sinodul rămăseseră fără întâistătător, iar gândurile tuturor 
Episcopilor prezenţi erau către Grigorie. El nu era încă deplin sănătos, iar ezitările lui faţă de-
o astfel de răspundere erau aceleaşi, însă fără prea multe discuţii este instalat preşedinte al Si-
nodului. Aici se va stabili pozitia Duhului Sfânt faţă de Tatăl şi faţă de Fiul, definitivată prin 
inserarea termenului homotimiei, acţiune derulată din istoria celor doua momente cheie ale e-
venimentului dat (Sinodul de la Alexandria din 362 sub preşedinţia Sf. Atanasie, iar cel de-al 
doilea este opera Sf. Grigorie).12 Aici însă avea să se înregistreze un eveniment dezolant, cu 
implicaţii  tragice  pentru  caracterul  sensibil  al  teologului  nostru.  Motivaţiile  lui  Grigorie 
aveau o personalitate puternică, acesta dorea unitatea Bisericii, nicidecum amestecul apuseni-
lor în Răsărit, sau consolidarea tronului său de arhiepiscop al capitalei, precum gândeau epis-
copii prezenţi. Aceştia, nereuşind să-şi susţină propriile lor păreri, se revoltă. „Mulţi dintre  

7  Stelian Papadopoulos, op.cit., p. 36. („De indata ce aflau ca sosea in Atena un student nou, studen-
tii ieseau pe drumuri, in piete, la rascruci, chiar si pe dealurile care strajuiau drumul la intrarea in  
oras pe unde avea sa treaca tanarul respectiv”).
8 Un exemplu de pretuire amicala, avem in scrisoarea lui catre marele Vasile cu numarul 6, in care se 
confeseaza in lumina unei sinceritati debordante: „I would rather breathe you than the air, and only  
live  while I  am with you,  either  actually in  your  presence,  or virtually by  your likeness  in  your  
absence”. Philip Schaff,  Nicene and post-Nicene Fathers,  Series II,  Volume 7, C.C.E.L.,   p.  877. 
Tomusul acestor corespondente pastreaza inca zeci de astfel de adresari curtenitoare.
9 Ioan.G.Coman, op.cit., p. 16. Vezi şi Stelian Papadopoulos, op.cit., p. 54: („N-a îndurat însă Taina 
Preotiei. Când i s-a dat de către părintele lui – episcop, particica Sfintei Împărtăşanii, s-a cutremu-
rat. A trăit o spaimă infricoşătoare, peste care n-a putut să treacă. S-a străduit tatăl său să-l linis-
tească, a încercat şi Nonna, cu dulceaţa... A fost cu neputinţă”).
10 Pr. Prof. Spiridon Cândea, Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi, în revista ,,Studii Teologice”, seria a II-
a, anul II, nr. 3-6, 1950, p. 190. 
11 Este vorba aici despre cele 5 cuvântări teologice, prin care a devenit un celebru predicator. „ Cele  
cinci  cuvântări  despre  Dumnezeu  ale  Sfântului  Grigorie  de  Nazianz  sunt  rezultatul  unor  uriaşe  
frământări teologice în jurul dogmei Sfintei Treimi, frământări care fac obiectul principal al primelor  
două sinoade ecumenice”. A se vedea Sfantul Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvantari despre Dum-
nezeu, trad. de Pr.Gheorghe Tilea, 2008, p. 6.
12 Ciprian Vidican,  Sfântul Grigorie de Nazianz şi teologia Duhului Sfânt. Câteva contribuţii termi-
nologice, Studia Universităţis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxă, LIV, 1, 2009, p. 228.
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episcopi s-au ridicat în picioare, dând din mâini, arătându-şi dezaprobarea faţă de Grigorie,  
incitându-i şi pe aţtii să protesteze şi să strige împotriva preşedintelui”.13 Vociferările lor îl 
îndurerară adânc pe sfântul nostru părinte, care în cele din urmă cedase.

Până către anul 384 a fost nevoit să rămână la Arianz, unde a aşteptat cu sete să se 
înzdrăvenească, ca mai apoi să-şi poată împlini visul mult dorit, retragerea în pustie îmbrăţi-
sând asceza şi mareaţa renunţare. Grigorie avea la inimă multe locuri din părţile Arianzului, 
potrivite pentru viaţa monahicească, însă a ales Karvali, la apus de Arianz, locul acesta tre-
zindu-i amintiri duioase din vremea când copil era. După numai trei zile de muncă osteni-
toare, schitul său era gata a-l primi de gazdă, o chilioară joasă şi alungită, cu o uşa mică şi o  
lucarnă. Acoperişul i-a ostenit ceva mai mult,  căci în afară de cele câteva lemne au fost  
nevoiţi să folosească şi mult lut.14

Una dintre cele mai importante contribuţii teologice ale Sfântului Grigorie, este fără 
îndoială textul grecesc al Liturghiei sale, păstrat în doua manuscrise: codicele Paris Gr. 325, 
din  secolul  al  XIV-lea,  păstrat  la  Biblioteca  Naţională  din  Paris;  şi  codicele  Kacmarcik, 
alături de o traducere arabă şi coptă.15 Geniul Sfântului Grigorie este atent criptat de către I. 
Coman întru unul din cele mai frumoase studii de factură patristică ale sale16, unde este pus în 
lumina unei zone superioare de-o înaltă talie spirituală. Acesta replică următoarele: „Geniul  
adevărat este o putere uriaşă care intuieşte o realitate eternă şi-o înfăptuieşte. El apare rar  
şi la momente cruciale din istoria omenirii. Opera sa este un bun al întregii lumi, şi serveşte  
de bază pentru lucrul generaţiilor viitoare”. Genială este şi activitatea sa poetică, bunaoară 
poemul său On the Soul17cristalizează referatul facerii, cu precadere asupra evenimentului din 
ziua a 6-a, cât şi mântuirea omului prin Hristos. Aici, teologia sa se fixeaza asupra omului în 
general, definindu-l ca unică persoană irepetabilă ascuns în propriile sale graniţe ontologice 
la răscrucea dintre trup şi suflet. Întocmai celorlalţi Părinţi greci, care-au teologhisit despre 
structura umană, ca fiind un microcosmos, antropologia gregoriană punctează şi ea istoria, 
focusându-se sincronic în baza datelor proaspăt enunţate.18

Însă cea mai  antrenantă  activitate  euharistică,  este de departe corespondenţa sa cu 
varii  interlocutori,  celebri  sau mai  puţin.  Sufletul  său sensibil,  cât  şi dragostea sa faţă  de 
turma păstorită  vor putea fi  uşor decriptate  din topica epistolară  dată.  Să urmărim câteva 
crâmpeie ale celui mai sensibil corpus epistolar al istoriei bisericeşti. 

Lui Nectarius, episcopul Constantinopolului, îi scrie o scrisoare cu caracter dogmatic, 
pentru apărarea Bisericii de ereziile hristologice ale lui Apolinarie, Arie sau Eudoxie. Îi nu-
meşte pe aceştia străini faţă de dreapta credinţă, iar prin inserarea unui concept cheie, defi-
neşte învăţătura acestora, ca fiind o denaturare hristologică prin înjosirea firei umane a lui 
Hristos. Îndeamnă cu patos înaltele feţe bisericeşti  să se trezească din somnul indiferenţei 

13  Stelian Papadopoulos, op.cit., p. 210.
14Ibidem, p.285.
15 Cezar  Login,  Anaforaua  Sfântului  Grigorie  de  Nazianz,  Studia  Universitatis  Babeş-Bolyai, 
Theologia Orthodoxă, LIV, 2 / 2009, pp. 211-212.
16  Ioan.G.Coman, Geniul Sfântului Grigorie din Nazianz, Editura Institutului Român de Bizantinolo-
gie, Bucureşti, 1937, pp. 5-6. 
17  A se vedea D. A. Sykes,  C. Moreschini,  St Gregory of  Nazianzus: Poemata Arcana  (Oxford: 
Clarendon, 1997), p. 33.
18  A se vedea Peter Bouteneff, Whatever that was! Paradise according to Gregory of Nazianzus, Re-
vista Teologia, anul XII, nr. 1 / 2008, pp. 9-10.
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luând grabnic atitudine. Tonul devine cu atât mai categoric cu cât se face referire strictă la 
destinatar.

Preotului Cledonius, în scrisoarea cu numărul 101, îi încredinţează gândurile sale re-
zervate vizavi de noile inovaţii din Biserică, care au scopul de-a eroda piatra de temelie a 
credinţei.  Urmările devin astfel  multiple,  o adevărată încrengătură diabolică născătoare de 
confuzii  şi  inerţii  pătimaşe.  Intervenţia  Sfântului  Grigorie  este  de  această  dată  iminentă. 
Acesta stabileşte dogma unităţii şi identitatea celor 2 firi în Hristos, care din veşnicie nu a 
fost om, ci Dumnezeu, si singurul Fiu al lui Dumnezeu din veşnicii. Stabileşte apoi, taina 
pururei feciorii a Maicii Domnului, îi plasează sub incidenţa absurdului pe toţi acei care vor 
eluda natura umană a Mântuitorului, şi către final, după multe alte decriptări teologale, sta-
bileşte dogma Sfintei Treimi, prin care Îl recunoaşte pe Dumnezeu în cele 3 firi ale Sale: 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

În scrisoarea cu numărul 63, adresată episcopilor strânşi într-un sinod local pentru a 
alege un nou episcop, autorul face apel integrităţii celor prezenţi prin înfierarea comporta-
mentelor lamentabile de care dau dovadă, însă cărora le oferă gir în măsura în care-l vor alege 
pe scaunul episcopal, pe bunul lui prieten Sfântul Vasile cel Mare.

Scrisorile lui Grigorie Teologul,  nu sunt doar de natura morală sau doctrinară, sau 
elogială cum sunt cele din corespondenţa sa cu Sf. Vasile cel Mare; ci şi rodul unor nenuma-
rate  mijlociri  către  înalţii  prelaţi  ai  vremii,  pentru  fiii  săi  duhovniceşti,  ajunşi  în  grele 
strâmtorări.19

Sfârşitul existenţei sale pământeşti, ni-l prezintă pe Sfântul Grigorie de Nazianz re-
tras în singurătate, exercitându-şi calităţile isihaste, spre împlinirea măreţului său vis. De aici, 
vulturul rănit îşi deschide lin aripile-mbătrânite zburând ca dintr-un vis uitat spre cucerirea 
paradisului la data de 25 ianuarie anul 389.

19  În sensul acesta, avem nenumăratele deprecaţii ale sfântului către Olympius, prefectul Capadociei 
Secunda, căruia îi roagă milostivirea faţă de cazul Philominei, care încercuită fiind de cursul unor îm-
prejurări nefavorabile, îşi va regăsi liniştea sufletească doar în baza unei intervenţii decisive. Mai tar-
ziu roagă eliberarea unui oarecare Paulus; apoi mijloceste pentru Nicobulus – acesta constituind un 
caz aparte; coloritul tuturor scrisorilor sale păstrând aceleaşi afinitaţii semantice. Par a fi creionarea 
unui destin nemilos şi implacabil, asemănător tragediilor greceşti, în care fiii săi duhovniceşti joacă 
premisele scenariului analizat.
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Catre Nectarius, episcopul Constantinopolului

Rezumatul textului:

Expoziţiunea  epistolei  trădează  încă  din  primele  sale  rânduri  un  ton  sceptic  al 
autorului care lamentat de conjunctura nefastă prin care trece Biserica, nu face altceva decât 
să-şi transpună suferinţa printre rânduri. Îsi continuă bocetul stigmatizând promotorii urgiei 
prin sentinţa data cu privire la criza Bisericii:  nu pot decât să consider deznodământul o  
imensă tragedie cuvinte ce exprimă sincronic starea de spirit. 

Scrisoarea continuă accentuându-şi cheia dezbaterii,  erezia lui Arie şi Eudoxie, doi 
kakodoxi care nu fac altceva decât să-şi portretizeze propriile boli spirituale însumându-le în 
comunitatea lor. Cât despre cei din partida lui Macedonie, autorul îi ironizează, consimţind 
despre ei faptul că au ajuns să se facă de ruşine din prisma numelui ce-l poartă, de episcopi. 
Apare în scenă şi vexatul Eunomius, un personaj teatral, nemulţumit cu propriul stil de viaţă. 
Emfatismul său, magnetizează masele puerile, atrăgându-le în prăpastia gândirii ereticale. 

Sfântul atrage atenţia  destinatarului  său cu privire la abisul nenorocirii  instalate în 
persoana lui Apolinarie, ce îşi arogă drepturi de a prezida Sinoade, deopotrivă cu cele ale lui 
Grigorie. Ideologia sa, atestă norme de genul: firea umană pe care Hristos Şi-a împropriat-o 
în  momentul  întrupării,  pentru  a  remodela  natura  noastră  căzută,  nu  a  fost  una  străină, 
deoarece acest aspect uman a preexistat în El încă de la începuturi,  întărind speculaţia cu 
dovezi scripturistice.20 El se mai întemeiază şi pe scrierea Sfântului Pavel de la  1Corinteni  
15, 47 pe care o extrapolează din context conferindu-i o hermeneutică trunchiată, susţinând 
ca omul ce s-a coborât din Ceruri este cel teluric, şi doar cel dumnezeiesc îi sfinţeşte natura, 
iar  în  cele  din urmăcea  de-a treia  parte  care  ia  naştere,  însumează  apoteotic  proprietăţile 
primelor doua paliere. Ceea ce n-ar fi cel mai respingător lucru din întreaga sa predicaţie dacă 
luăm în calcul concepţia lui despre Dumnezeu Care a rămas tributar suferinţei răstignirii în 
propria Sa dumnezeire. 

Sfântul  Grigorie,  în  finalul  scrisorii,  rănit  de  pudoarea  acestor  scabrozitaţi,  îşi 
înştientizează cititorul, că va pune punct rechizitoriului  ce nu face altceva decât să-i producă 
un dezgust teribil.   Iar pe de altă parte, îşi exprimă sincera parere cu privire la atitudinea 
tolerantă  a  prelaţilor  bisericeşti,  care  nu  fac  altceva  decât  să  transpună  o  falsă  realitate 
auditoriului prin tacerea lor. Lăsăm savoarea discursului să vorbească de la sine: Dacă li se  
permite  a-şi  propovădui  părerile  întocmai  unor  oameni  drepţi,  şi  doctrina  lor  drept  
referenţial, înseamnă că doctrina Bisericii este condamnată, şi că Adevărul nu sălăşluieşte la  
temelia ei. Iar evidenţa nu admite două doctrine antipodale, ca ănsumând acelaşi adevăr. 

20 Ioan 3, 13: Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în  
cer.
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Acestea  fiind  spuse,  cum  puteţi,  nobile,  să  vă  suspendaţi  curajul  în  faţa  unei 
asemenea stări de spirit vicioase? Ba mai mult, cum nici măcar nu există precedent acestor  
meschinării doctrinare, lăsaţi perfecţiunea dumneavoastră irepetabilă să strălucească în faţa  
unei  aseme-nea crize,  şi  învătaţi  imperiul  nostru pios,  că nu vor  avea nimic de câştigat  
Bisericii, dacă înlesnesc libere cărări acestor demoni, care dobândind putere şi libertate de  
propovăduire, vor eclipsa adevărata credinţă...

Tonul epileptic denotăfrustrarea apologetului apter rănit în propria sa demnitate, de 
aceea corpusul epistolar de faţă captează până la refuz.

Probleme concrete:

Problemele  concrete  pe  care  această  scrisoare  le  vizează  nu  sunt  nici  de  natură 
personală, nici ascetică şi nici morală. Ci sunt strict de natură doctrinară, care premerg pe 
filiera istorică a epocii de aur eclipsând contemporaneitatea celor trei mari ierarhi ai Bisericii. 
Concret,  intâlnim detalii  cu privire la erezia lui Apolinarie,  care susţinut de dizidenţii săi, 
trunchiază  adevărul  despre  firea  umană  a  Mântuitorului  denaturând-o  până  la  paroxism, 
datorită interpretării desuetate a câtorva pasaje scripturistice. Cât despre Arie şi Eudoxie, doi  
kakodoxi care nu fac altceva decât să-şi portretizeze propriile boli spirituale,  ni se ofera 
informaţii succinte pentru a reuşi o categorisire a lor. Aceleaşi lucruri şi-n ceea ce-i priveşte 
pe Macedonie şi vexatul Eunomius.

Concepte cheie:

În ceea ce priveşte conceptele cheie aferente fiecărui aspect prezidat epistolei, putem 
conchide afirmând puţinatatea lor. Pe scurt, putem începe cu factorul sceptic prin care autorul 
operează partea incipientă a scrisorii sale, şi anume criza teologică prin care Biserica sa trece. 
Conceptele  cheie  ţintesc  în  promovarea  ereziilor  de  tot  felul  ce  bântuie  comunitatea 
ecleziologică.  Apoi,  putem  aminti  despre  ereticii  Arie  şi  Eudoxie  care  parazitează 
comunitatea prin ascensiunile lor ereticale. Despre Macedonie care din prisma scaunului său 
ierarhic superior se face de ruşine. Despre Eunomius, care având priză la public, îşi injectează 
ereziile peste tot. Asupra acestora planează un singur concept cheie pe care uşor l-am putea 
denumi antitetic: desuetudinea credinţei lor în raport cu dreapta credintă.

În  final,  problema  Apolinarie  portretizează  următorul  concept  cheie  de  bază: 
denaturarea firii umane a Mântuitorului printr-o înjosire a ei, o eroare hristologică prezentă 
acelor  timpuri.  Deznodământul,  prin  evidenţierea  conceptului  său  cheie,  face  apel  la 
atitudine,  îndemnând înaltele feţe bisericeşti  să se trezească din somnul  indiferenţei,  şi să 
intervină decisiv (tonul devine cu atât  mai categoric cu cât se face referire strictă la des-
tinatar).
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Preotului Cledonius, a 2-a scrisoare

Rezumatul textului:

Mesajul textului trădează încă de la începutul său apartenenţa sa dogmatică privitoare 
hotărârilor sinodului ecumenic de la Niceea, precizând că primeşte koinonic doar pe acei ce 
cred întocmai, cât despre ceilalţi, sunt lăsaţi în afara Bisericii Universale. Păstrând acelaşi ton 
argumentativ insereaza anamnetic mesajul Judecaţii finale cât şi responsabilitatea asumării 
verdictelor acestui  for înalt  de judecată pentru acei  ce denaturează hristologia  stabilită  de 
Biserică.

Se plânge apoi despre acuzele ce i se aduc cu privire la subiectul Vitalius21 pe care în 
prezent  îl  condamnă pe bună dreptate,  deoarece  întrebuinţează  naturii  Hristice  proprietăţi 
eminamente umane. Antagonismul său racoltează din cercurile celor creduli o mulţime de 
aderenţi tocmai de aceea pericolul eterodox devine mai alarmant prin prisma ascensiunii sale. 
Dar atunci când acestea sunt infirmate şi presate cu răspunsuri comune privitor la Întruparea 
relatată  de  Scripturi,  ei  mărturisesc  într-adevăr  credeul  orthodox,  dar  alterează  sensul 
deoarece  pentru  ei  Umanitatea  Mântuitorului  este  nativ  lipsită  de  suflet  de  interes  şi  de 
raţiune sau de perfecţiune, şi alocă dumnezeirii o aprovizionare cu suflet, minte şi raţiune ca 
şi cum acestea s-ar fi amestecat doar în Trup şi nu cu celelalte proprietăţi aparţinând regnului 
nostru uman, deşi sfinţenia sa a fost cu mult deasupra noastră, curăţind toate patimile noastre. 
Şi astfel, ei declară că Omul perfect nu este Acela care a fost în toate ispitit întocmai cum 
suntem şi noi încă22 ci combinarea dintre Dumnezeu şi Trup. Definesc astfel aceasta norma ca 
fiind cea mai supremă. Uzează de acelaşi şiretlic semantic precum fac referitor la Întrupare: 
Şi pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva despre om, căci El însuşi cunoştea ce  
era în om23 învăţând cum că Hristos a apelat la o conversie în relaţia cu omul refugiindu-se 
sub statutul expresiei care spune că a fost văzut pe pământ în conversie cu umanitatea.24 Şi ce 
poate cineva argumenta de aici mai departe? Acei care au despoiat Umanitatea iar Natura 

21  Vitalius ori Vitalis a fost unul dintre principalii urmaşi ai lui Apolinarie, iar prin el s-a consacrat 
celebrul episcop schismatic al Antiohiei, timp în care, deşi ortodox, a fost hirotonit preot de către 
Meletie.  Dar el s-a certat cu episcopul său din gelozie faţă de un alt preot, şi atunci a căzut sub 
influenţa lui Apolinarie. El a fost citat la Roma pentru a se apăra de acuzaţia de erezie, iar printr-o 
isteaţă manipulare a dialectului, a marturisit o credinţă pe care papa Damasus a acceptat-o ca fiind 
ortodoxă.  Dar  mai  apoi  papa a  delegat  cazul  în mâinile  lui  Paulinus,  care era considerat  în  acea 
perioadă un bun episcop de către Biserica Vestică.Vitalis nu a fost în stare să accepte condiţiile şi 
astfel s-a retras. La întoarcerea sa din Roma a vizitat Nazianzul unde Sf. Grigorie l-a primit ca pe un 
frate în credinţă însă printr-o repoziţionare corectă l-a respins din acest  statut.  Vitalis  admitea  că 
Mântuitorul nostru avea şi trup omenesc dar şi suflet uman, nerecunoscând Acestuia Raţiunea umană, 
al cărui loc, aferent învăţăturilor sale, a fost furnizat de către divinitate
22  Evrei 4, 15. 
23  Ioan 2, 25.
24  Baruh 3, 37.
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Interioară clarificând-o prin noile lor invenţii mascate25 dar care pot fi detectate. Înaintând 
atât de mult în conflictul cu ei inşişi încât la un moment dat de dragul trupului, explică totul 
într-o manieră  carnal  (pentru  aceasta  este  prin  urmare  cele  de la  care  a derivat  al  doilea 
iudaism şi al lui idée stupidă de milenii de incantare în Paradis, şi rămâne idea ca vom relua 
iarăşi aceleasi conditii după trecerea acestor 2000 de ani), şi într-un alt timp ei aduc în Trupul 
lui Hristos prezumţia unei himere mai degrabă decât o realitate, că nu a fost supus la oricare 
dintre experienţele noastre, nici măcar aceea de libertate faţă de păcat, şi folosesc pentru acest 
scop uzanţe apostolice însa înţelegând şi vorbind într-un dialect deloc comun apostolicităţii 
că S-a deşertat pe Sine chip de rob luând făcându-se asemena oamenilor26 dar prin aceste 
cuvinte  susţin că nu s-a evidenţiat forma umană, ci o himeră a aparenţei. 

Fiind convins de acestea, autorul îndeamnă criticii săi să-şi schimbe poziţiile, ruşinaţi 
fiind de ei înşişi, şi să nu mai calomnieze pe nedrept şi să renunţe la antitezele lor prin care 
conduc opinia publică la concluzia că nu trebuie să se închine unui Dumnezeu cu înfătişare 
umană, ci unui om cu înăaţişare divină. 

Către  sfârşitul  acestei  scrieri  epistolare,  Sfântul  Grigorie,  repugna  amintind 
idiosincraziile oponenţilor săi prin care este acuzat că a introdus doua naturi separate şi în 
conflict Dumnezeirii, prin care a divizat Unitatea supremă. Savoarea răspunsului, pe care nu 
trebuie să-l percepem ca forma de atac la persoană, vorbeşte de la sine: Ei ar fi trebuit să nu  
facă din aceasta un motiv de acuzare, fie sănu ne acuze de ceea ce dânşii fac, sau cel puţin  
să fie statornici în ceea ce fac, nu să propună părerile lor sau ale oponenţilor lor. Dată fiind  
această dorinţă a lor, intră în conflict cu ei înşişi şi cu adevărul într-o aşa măsură încât nu  
sunt nici conştiincioşi nici ruşinaţi când îşi privesc propria decadenţă.

Încheierea  scrisorii  aminteşte  despre  deschiderea  sinceră  a  autorului  cu  privire  la 
unitate, deşi acţiunile uzurpatorilor exclud acest demers în unanimitate.

Probleme concrete:

Aşa după cum ne aşteptam, se pare că problemele concrete ţin de natura dogmatică a 
discursului narativ. Însă aş îndrăzni să le situez pe plan secund, vorbind despre ele în topicul 
următor. În acest punct vom decanta doar problemele de natură personală, prin intermediul 
cărora extrapolăm reacţiile sfântului referitoare acuzelor ce i se-aduc, considerându-le acestea 
drept probleme concrete ale acestui fragment epistolar.

Concepte cheie:

Mai întâi se cuvine să amintim racordarea autorului dispoziţiilor  canonice Niceene 
privitoare la natura Sfântului Duh şi la unitatea ipostasurilor într-o singură Dumnezeire. În 
cele  ce urmează despre status-ul comuniunii  autorului cu Fiul Cel  născut din Tatăl,  după 
aceea de către Fecioara Maria, nedenumindu-l ca fiind doi Fii, ci Unul singur, în onoarea 

25  Matei 23, 25.
26  Filipeni 2, 7.
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nedivizată a Treimii. Urmează dezicerea lui Grigorie de cercurile lui Vitalius, care călcând pe 
urmele maniheiştilor atribuie Logosului divin proprietăţi eminamente umane.

Referitor  la  dizidenţii  amintiţi  aici,  ni  se  aduc  la  cunoştinţă  detalii  referitoare  la 
exegezele lor de natură pur carnală, prin care sustin că Hristos nu a fost supus senzorial la 
experientele noastre afective, datorită erijării unei dimensiuni aparente, himerice. Aceştia cu 
autoritatea lor divid credinţa în Hristos aliniindu-se Umanităţii Sale spunând că S-a născut, a 
fost ispitit, înfometat, însetat, îngri-jorat, dar socotesc divinitatea Sa drept glorificată de către 
îngeri, a biruit ispititorul, a hrănit poporul în pustie, şi i-a hrănit într-o aşa manieră slăvită, a 
umblat  pe  mare,  şi  a  spus  cuvintele  remarcabile  Unde  l-aţi  pus  pe  Lazăr27 şi  vocea 
rasunătoare Lazăre, vino afară şi l-a inviat deşi acesta a fost mort de 4 zile, este peste puterea 
noastră, şi A fost în agonie, a fost crucificat, a fost înmormântat, şi pe de altă parte A înviat  
din nou, S-a înălţat la Ceruri.

Un ultim concept cheie epistolar rezidă în promulgarea invectivelor potrivit cărora 
Grigorie şi credincioşii săi introduc dumnezeirii două  naturi separate şi aflate în conflict, 
divizând astfel Unitatea supremă.

27  Ioan 11, 34.
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Catre Olympius

Rezumatul textului:

Salutând elogiul  vârstei  şi-al  firelor  cărunte,  Grigorie  aminteşte  în  contrast  despre 
ereziile insuportabile ale lui Apolinarie, pe care el le cunoaşte mai bine decât oricine. Însă 
continuarea  ideii  trădează  o  disponibilitate  şi-o  deschidere  sinceră  din  partea  lui  spre 
reabilitarea  kakodoxului  Apolinarie.  Aliniat  legilor  morale,  conchide  asupra  temei  de 
referinţă  lăsând  să  se  înţeleagă  imposibilitatea  judecării  unui  subiect  doar  după  natura 
aparenţei. 

Cu un adânc simţ al responsabilităţii, îşi justifică prezenta scrisoare, cerându-şi scuze 
datorită infirmităţilor sale ce i-au interzis un lung periplu ce l-ar fi asezat în postura onorantă 
de-a sta faţă către faţă cu destinatarul său. Apoi işi exprimă indignarea faţă de acei numiţi 
episcopi care deliberat au încălcat prescriptele Sinodale ale Bisericii de Est şi de Vest, cât şi 
cele Imperiale.  Fapta devine cu atât mai josnică cu cât aceştia în contextualizarea ei s-au 
folosit de infirmităţile Sfântului Grigorie. 

Cu un spirit diplomat, autorul îşi informează receptorul său cu privire la deschiderea 
sa faţă de orice decizie ce va fi propusă. Iar drept călăuză, roagă milostivire şi blândeţe în 
cazul în care judecata se va pronunţa punitiv.

Probleme concrete / Concepte cheie:

Dată fiind situaţia de faţă, mă văd nevoit a îmbina cele două topice într-unul singur de 
referinţă, amintind aici puţinele probleme concrete cât şi conceptele lor cheie. Bunăoară, o 
prima problemă concretă ar fi ereziile lui Apolinarie, despre care autorul face curs de apel. 
Un concept cheie desprins de pe marginea acestui  subiect l-am putea defini sub auspiciul 
judecăţii aparente – expresie ale unei naturi greşite. Vrednică de amintit este aici şi problema 
pseudo-episcopilor care au încălcat flagrant dispoziţiile sinodale cât şi cele Imperiale, şi care 
prin culpabilitatea lor devin capete de acuzaţii imanente.
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Catre Olympius, a 2-a scrisoare

Rezumatul textului:

(Cetăţenii din Nazianz au suportat într-un oarecare fel pierderea drepturilor civile,  
iar ordinul cu pricina a fost semnat de către Olympius. Aceasta a dus la o revoltă din partea  
unor anume cetăţeni tineri iar Olympius a hotărât să-i extermine definitiv. Sfântul Grigorie a  
fost iarăşi împiedicat de boală pentru a-şi face simţită prezenţa înaintea guvernatorului dar  
a  pledat  pentru  Cauza oraşului  său  natal  folosind  denumirea  oficială  în  limba latină  a 
Diocezareii în următoarele sale scrisori în aşa mod încât l-a făcut pe guvernator să-i pară 
rău pentru acest focar).

Ni s-ar  părea probabil  agasante  aceste  repetabile  mijlociri,  însă ele  nu fac altceva 
decât să concretizeze iubirea lui Grigorie, ireproşabilă de altfel pentru credincioşii săi. După 
cum ne-a obijnuit intervine iarăşi decisiv, de data aceasta, cât pentru o întreagă cetate.

Plasticitatea intervenţiei sale lunecă sub ochii celui avizat un tablou deconcertant. Îl 
provoacă  să  considerecetatea  Diocezarea  drept  un cerşetor  umil  aplecat  la  picioarele  sale 
rugând clemenţă. Făcându-l astfel să înţeleagă, că dacă se va mai putea vorbi în viitor despre 
Diocezarea ca despre un punct urban, aceast lucru va fi posibil strict datorită lui. 

Sfatul  părintesc  parvine  şi  îl  roagă  să  acţioneze  obiectiv  în  luarea  unei  decizii 
privitoare la rebelii ce s-au răsculat împotriva autorităţii lui. Dar pe de altă parte, intervine 
justificând oarecum acţiunea necugetată a acestor tineri, care vexaţi de împrejurările politice 
au răbufnit.

Se înspăimântă privind undeva departe în viitor, urmările posibile ale acestui dezastru:
…iar după guvernarea dumneavoastră templul  nostru pe care l-am ridicat  în cinstea lui  
Dumnezeu va deveni o locuinţă pentru animale. Tonul epileptic este îngropat în cele din urmă 
sub puternica încredinţare faţă de acţiunile judicioase ale camaradului său. Astfel, el schimbă 
brusc registrul narativ, finalizând intervenţia sa sub auspicii certitudinale.

Probleme concrete:

Desprindem, chiar dacă de această dată în contrast cu metrica scrisorilor precedente 
limbajul este unul mai aerisit, acelaşi ton paternal. Sfântul Grigorie Teologul mijloceşte şi 
intervine iarăşi pentru abolirea incidenţei politice sub care sucomba întregul său popor.

Concepte cheie:

14



Drept concept cheie, am putea situa de această dată, dinamica propunerii grigoriene postulat 
de referinţă. Bunaoară, acesta îl sfătuieşte pe camaradul său de încredere, să declare decizia cea mai 
favorabilă situaţiei lui politice, iar ei urmând să aştepte verdictul, întocmai unei ploi de vară.

Istoricului Eusebiu de Cezareea

Rezumatul textului:

Sfântul Grigorie îşi începe scrisoarea de faţă cu un uşor accent panegiric, ovaţionând 
caracterul cauzal al destinatarului său. Continuarea crispează mesajul arbitrar al textului, dată 
fiind situaţia constrângătoare al redactării lui. Îşi arată mulţumirea ce i-o prilejuieşte respectul 
de care se bucură, atât din partea lui, cât şi din partea Sinoadelor, dar de partea cealaltă îşi 
demască tulburarea şi neliniştea sa cea mare legată de bunul său prieten Vasile şi de modul 
lamentabil prin care acesta a fost atacat. 

Se vede apoi nevoit a-i aminti lui Eusebiu faptul că nu-i este îndeajuns onoarea ce-o 
primeşte, cât timp Vasile este etichetat şi compromis, ba mai mult, înţelege un astfel de com-
portament drept o insultă. Îl îndeamnă apoi pe omologumenul său să acorde puţină atenţie 
celui  inculpat  pe nedrept,  fiindcă va primi din partea acestuia  răspuns imediat.  Finalul  îl 
găseşte  pe  autorul  nostru  scuzându-se  oarecum  dacă  intervenţia  sa  subiectivă  umbreşte 
adevărul oarecum.

Probleme concrete:

Grigorie se plânge de maniera atacului la persoana, tertip care-i pricinuieşte mult rău 
bunului său prieten Vasile cel Mare.

Concepte cheie:

Îl  îndeamnă  pe  cititorul  său  să  se  debaraseze  de  optica  lui  duplicitară,  prin  care 
onorează pe unul dar dezonorează pe celălalt. Consideră gestul acesta ca sşi cum cu o mână 
zdrobeşti capul celuilalt, iar cu cealaltă mână îl loveşti în faţă, sau în timp ce rupi fundaţiile  
unei case, ar trebui să pictezi pereţii şi să decorezi exteriorul.  Plasticitatea exprimării vor-
beşte de la sine. 
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Locuitorilor din Cezareea

Rezumatul textului:

Abordând  discuţia  pe  un  ton  familiar,  lasă  să  se  înţeleagă  că  interesele  comune 
privitoare la Biserica lui Dumnezeu vor fi de către ei fie scandalizate, fie promovate. Din 
pricina luminii trupului care este ochiul28, episcopul este fără echivoc lumina Bisericii. De 
aici, eklesia trebuie să împărtăşească puritatea ei prin conduita stăpânului său. Apoi, Biserica 
trebuie înţeleasă ca un cerc deschis în jurul unui centru nu doar pentru că ortodoxia proclamă 
vechimea lor, ci de asemenea şi datorită harului unanim dăruit de Dumnezeu. 

În continuarea scrisorii, lasă să se înţeleagă capabilitatea jurisdictională a mai multor 
locuitori ai oraşului, graţie mareţiei lui, dar şi pentru că a fost reglementat în trecut de către 
oameni  cu vază.  Oprindu-se asupra acestui  aspect,  nu-l  uita  pe bunul  său prieten  Vasile, 
căruia îi dăruieşte sincere elogii. 

Catolicitatea mesajului este surprinsă prin următoarele cuvinte: Am scris acestea vouă 
preoţilor  şi  călugărilor,  cât  şi  demnitarilor  şi  consilierilor,  şi  întregului  popor.  Dacă va  
trebui  să  o  aprobi  şi  dacă  votul  vostru  va  prevala,  fiind  atât  de  drept  cu  ajutorul  lui  
Dumnezeu voi fi printre voi cu duhul.

Finalul lasă să se înţeleagă poziţia ferma a autorului cu privire la caz, înştiinţându-i de 
divergenţa factorului politic care poate juca un rol important în muşamalizarea subiectivităţii 
electorale. În cazul acesta, literatul nostru preferă să rămână acasă.

Probleme concrete:

Problemele concrete vizează în primul rând Biserica şi comunitatea sa, cât şi rolul 
episcopului în trânsa, care este definit de Sfântul Grigorie drept luminătorul ei. Dată fiind 
starea  sa  de spirit  apasată  de  greutatea  infirmităţilor  trupeşti,  Grigorie  îşi  anunţă  absenţa 
lăsând clarificarea problemelor în mâinile comunităţii. Adăugând satisfacţia sa prelegerii, în 
cazul în care realitatea decizională nu va fi influenţată.

28  Matei 6, 22.
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Catre Bosporius, Episcop de Colonia

Rezumatul textului:

(Sfântul  Grigorie  a  trebuit  să  realizeze  ameninţarea  lui.  A  demisionat  de  la 
conducerea Nazianzului şi nimic nu l-ar mai fi putut îndupleca. Bosporius i-a scris o epistolă  
de urgenţă, iar acesta i-a replicat următoarele)

Îşi începe scrierea amintindu-i corespondentului său despre comportamentul vicios de 
care-a dat dovada înşelându-l în câteva rânduri, fapt pentru care relaţia lor nu se mai poate 
defini ca fiind drept una bazată pe încredere. Nu doar atât, ci îi propune destinatarului un 
efort  anamnetic  prin  care  trăgând  concluziile  necesare  să  observe  decadenţa  unor 
comportamente  ce  propun  răbdare  subiecţilor  vânaţi,  în  contextul  în  care  victimele  sunt 
sfâşiate din interior. Un gest oarecum deloc acceptabil. 

Însă modul în care hotărăşte să-şi încheie prelegerea, ni-l înfăţişează pe cel suferind 
drept obiectul eroului ovaţionat. Bunaoară, absorbţia de nevinovăţie oferită celui vinovat, cu 
siguranţă  infuzează privirilor  noastre  cadrele scenariului  mai  devreme amintit.  Cât despre 
abandonarea  eroului  în  braţele  lui  Dumnezeu  şi  retragerea  acestuia  în  sine,  nu  o  putem 
percepe decât ca o uşoară formă de protest criticismului direct.

Probleme concrete:

Din cele spicuite de pe marginea textului,  regăsim o singură problemă concretă, şi 
anume atacul la persoană. Drept urmare, ochiul nostru critic, doar astfel percepe dovezile de 
laşitate morală ale episcopului de Colonia.
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Sfantului Grigorie de Nyssa

Rezumatul textului:

(Următoarea scrisoare e uneori atribuită lui Vasile, şi este găsită în lucrările sale, la 

fel ca şi în cele ale lui Grigore. Manuscrisele o plasează oricum, cu o singură excepsie, mai  

târziu).

Mai  întâi  îşi  prezinta  mulţumirea  cu  privire  la  corespondenţa,  după  care  laudă 
suferinţele  şi  conflictele29 destinatarului  său  pentru  credinţa  în  Hristos.  Îşi  cere  scuze 
atacantului  său  datorita  neputinţei  întocmirii  unei  vizite  grabnice,  întrucât  nu  se  găseşte 
vrednic  de aceasta,  tulburat  fiind cu multe  necazuri şi  piedici  fac  ceea ce este  mai  bine  
dupăaceasta30.  

Finalul îl găseşte pe Grigorie al nostru, elogiindu-şi din nou cititorul, şi asigurându-l 
de preţuirea prieteniei ce i-o poartă. 

Probleme concrete:

Ovaţionează la scenă deschisă, îşi justifică apoi absenţa, încheind în cele din urmă 
scrisoarea în acelaşi ton în care-a şi iniţiat-o. Remarcăm deci circularitatea ei.

29 Sfântul se referă probabil aici la disputele interlocutorului său cu ereticii (n.n.).
30 Literal  ,,ceea ce este bine în viitor”,   însă cu sensul de ceea ce este mai apropiat de dezideratul 
enunțat anterior.
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Catre Nicobulus

Rezumatul textului:

Această epistolă scrisă undeva în jurul anului 365, de dimensiuni laconice, centrează 
atenţia asupra Alipinei,  despre care destinatarul a elaborat  o lungădezbatere monstruoasă, 
după cum avea s-o înfiereze  marele  Grigorie.  Autorul  îi  reproseaza  lui  Nicobulus  despre 
complacerea sa într-o postură deloc onorabila asemănându-se prin aceasta renumiţilor fii ai 
lui Aleos.31 Căci prin nerespectarea soţiei sale, şi prin nerecunoaşterea meritelor ei de natură 
religioasă  şi  conjugală,  acestora  se-aseamană.  Autorul  îşi  îndeamnă  cititorul  în  finalul 
apologiei sale să-şi părăsească afinităţile detractoare şi să se mulţumească cu căsnicia 

Probleme concrete:

Este una singură. Prin nerecunoaşterea calităţilor soţiei sale, Nicobulus riscă năruirea 
căsniciei sale. Va asculta el oare sfaturile înţelepte ale duhovnicului său emerit?

Concepte cheie:

Drept concept cheie,  fragmentul epistolar de astăzi  ne propune revenirea în sine a 
principalului actant, aflat oarecum pe un teren lunecos datorita intransingenţei sale conjugale.

31  Otus şi Ephialtes, cei doi giganţi homerici, care au ajuns în zadar la Ceruri spre a-l detrona pe Zeus, 
deoarece au fost ucişi de Apollo. (A se vedea Odissea lui Homer). 
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Catre Nicobulus, a 2-a scrisoare

Rezumatul textului:

(Un răspuns dat pentru solicitarea lui Nicobulus de a primi un tratat referitor la arta 
de  a  scrie  scrisori.  Benoit  crede  acest  lucru,  iar  cele  următoare  au  fost  scrise  pentru  
Nicobulus tânărul)

Printr-un scurt interviu semantic, autorul portretizează doua trăsături de baza ale re-
dactantilor contemporani: fie că unii se exprimă într-o metrică de dimensiuni cosmice, fie că 
alţii optează pentru o variantă mai concisă, ambele uzanţe trădează o incapacitate de sens. E 
ca şi cum, spune Grigorie, nişte arcaşi ar trage asupra unor ţinte, pe de o parte dincolo de ele, 
iar pe de alta cu mult Înaintea lor, fără să înţeleagă că de fapt deznodământul este acelaşi, 
ambii şi-au ratat ţinta!

Sfântul Grigorie îl învaţă pe destinatarul său despre normele ce trebuie să le cuprindă 
o scrisoare acurată. Ea trebuie neapărat să-şi înteleagă utilitatea ei. Pornind din acest punct, 
ea nu trebuie să fie de dimensiuni întinse atunci când autorul are prea puţine de spus, dar nici 
invers. Mai apoi, este de trebuinţă a fi evitatăoratoria, scriitorul trebuind să construiască un 
limbaj concis, iar pentru a fi la îndemana tuturor, mesajul trebuie să conţina idei inteligibile. 

Un alt punct de referinţă este măsura harului epistolar. Şi acesta nu ne va proteja dacă 
vom redacta  uscat,  ingrat,  neâmpodobit  şi  prost aranjat;  ca spre exemplu un stil  lipsit  de 
maxime şi proverbe sau chiar glume şi enigme care îndulcesc limba. De altfel, întreaga lor 
omisiune evidentiază rusticitate, dar abuzul lor evidentiază o pofta nebănuită.

Antitezele şi clauzele balansează şi împarţesc frumos propoziţiile, însă le vom lăsa 
sofiştilor,  sau dacă uneori  le vom admite  va trebui să le luăm mai  degrabă puerile  decât 
serioase. 

Restul detaliilor tehnice, după cum le avansează autorul, rămâne a le spicui singur, dar 
şi ajutat de cei mai înţelepţi ai vremii.

Probleme concrete:

Recunoaştem  doar  pedagogia  descriptivă  a  marelui  epistolar.  Faţă  de  cerinţele 
destinatarului său, Grigorie se apleacă cu calm, tact şi spirit practic în eliberarea prescriptelor 
tehnice şi intrinsec în promovarea lor. 

Concepte cheie:

O scrisoare demnă de respect va trebui să conţină obligatoriu următoarele premise:
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- Să-şi definească utilitatea ei.
- Să  fie  concisă  şi  la  subiect,  divagaţiile  au  menirea  de-a  o  discredita  publicului 

receptor.
- A se evita pe cât posibil oratoria.
- Şi nu în ultimul rând, mesajul ei trebuie să fie însoţit de har, maxime, proverbe şi pe 

alocuri chiar un ton ironic îndulcind limba.

21



Catre Theodore, Episcop de Tyanna

Rezumatul textului:

(Theodore, originar din Arianz şi prieten intim al Sf. Grigorie, l-a însoţit pe acesta la  
Constantinopol în anul 379 d.h. împărtăşind persecuţia acestuia de către arieni, eretici care  
au intrat în Biserica lor în timpul derulării Sfintei Liturghii şi a bombardat clerul cu pietre.  
Theodore  nu  s-a  putut  împăca  cu  acest  incident,  şi  a  declarat  intenţia  sa  de-a  urmări  
agresorii.  Grigorie  îi  scrie  această scrisoare pentru a-l  deturna de la  aceasta iniţiativă,  
prezentându-i mai mult nobleţea iertării decât incandescenţa răzbunării.)

Îi  scrie  destinatarului  său îndemnand la  pace  şi  reculegere  în  urma evenimentelor 
neplăcute desfăţurate în timpul celebrării oficiului cultic. Cele întâmplate au fost acţiuni re-
probabile, Grigorie înfierându-le definitiv, însă nu uită a sublinia faptul că mai de admirat 
este  răbdarea  suferinţelor  în  tăcere  decât  argumentarea  lor.  Este  un  act  benefic  a  emite 
sancţiuni pentru cei ce-au profanat sfintele taine, însă este mult mai evlaviosă în aceste cazuri 
răbdarea.

Îndeamnă  cititorul  său  să  se-aplece  spre  iertare,  construind  astfel,  un  depozit  al  
amabilităţii prin fiecare gest. Pentru a-şi întări prerogativele îl înfăţişeazăpe Phineas drept 
exemplu de bunătate, care după ce a fost prins în adulter32 şi ocărât de confraţii săi, acesta se 
roagă  spre  iertarea  lor.  Moise,  în  aceaşi  manieră,  a  obţinut  admiraţia  poporului  pentru 
intervenţia mijlocitoare asupra surorii sale Miriam, care a fost vindecată de lepră.33  în cele 
din urmă. Urmează de aici o ampla retrospecţie cu privire la toţi marii eroi ai Scripturii pe 
care i-au legat un singur lucru în comun: bunătatea.

Pentru a-şi întări prezumţiile, aduce în discuţie natura ipostasului divin, Care potrivit 
imanenţei Sale, mai întâi emite legile, apoi comenzi, abia apoi ameninţă, restrange, ameninţă 
din nou, şi numai atunci când este forţat să pedepsească, face aceasta, însă initiind judecata 
încetul  cu  încetul.  Pornind  de  aici,  îndeamnă  paşnic  a-i  trata  cu  milă  pe  cei  în 
cauzăchinuindu-le astfel conştiinţa mai mult decât ar face-o prin mânie. 

În  finalul  intervenţiei  sale,  Grigorie,  îi  prezintă  destinatarului  său  un  tablou 
deconcertant,  în  care  făptaşii  sunt  zugrăviţi  căzuţi  la  pământ  şi  cerşind  iertare  pentru 
nesăbuinţa  de  care-au  dat  dovadă.  Alocaâă-le  dar  această  favoare,  îndeamnă  autorul  – 
militând pentru un scenariu mai uman.

Probleme concrete:

Decantăm uşor rigiditatea cât şi indignarea lui Theodore visavis de gestul execrabil al 
celor ce se numesc creştinii  comunităţii.  Aceştia profanând sfintele taine,  atrag asupra lor 

32  Numeri 24, 7.
33  Numeri 12, 40.
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represaliile  ierarhului,  însă mai  pot avea nădejde în  intervenţia  irenică a protectorului  lor 
Grigorie.

Concepte cheie:

Sfântul Grigorie militează după cum spuneam spre însuşirea disponibilităţii gratierii, 
găsind  aceasta  îndeletnicire  drept  cea  mai  umană,  după  cum  reiese  din  propriile  sale 
cuvinte:Să considerăm că marea căutare a îndurării a fost setată mult înaintea noastră, şi să  
iertăm celor ce ne-au greşit precum şi noi la rândul nostru cerem iertare, şi să facem din  
amabilitatea noastră un depozit al amabilităţii.
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Catre Verianus

Rezumatul textului:

Autorul  îşi  începe  scrisoarea  sa,  trecând  în  revistă  o  scurtă  incursiune  legată  de 
procedurile legale şi urmările lor. Consideră publicul actant ceremoniilor sângeroase drept un 
călău deloc lăudabil, purtând în mâini sabia morţii. Apoi, schimbă brusc registrul narativ, prin 
disculparea sa cu privire la sentinţa de divort.  Alege mai degrabă,  folosindu-se de planul 
afectiv  al  cititorului,  să  evidenţieze  plusul  unităţii  conjugale,  definind  divorţul  ca  pe  o 
divizare a vieţii sub umbra de plumb a vechilor răscruci. 

Consideră că întocmai de aceste gânduri a fost purtat şi onoratul lor guvernator prin 
tergiversarea sentinţei. Alegând mai degrabă sprijinul lui Grigorie ca pact mediator între cele 
două tabere. Însă persoana avizată se scuză oarecum alegând să îi ofere destinatarului său 
întreaga  sa credibilitate.  Ba mai  mult  decât  atât,  îi  oferă  cale  liberă  în  declararea  oicărei 
sentinţe.  

Ca intervenţie decisivă în tratarea acestei chestiuni, aminteşte mai întâi despre ziua 
când vom sta cu toţii în faţa lui Dumnezeu şi vom da răspuns pentru fiecare acţiune şi gând al 
nostru. Apoi, în planul secund al discuţiei, îşi exprimă sincera părere cu privire la femeia în 
cauză,  pe care o considerăun factor  duplicitar,  prin comportamentul  ei.  Aceasta  pare că-i 
atribuie destinatarului nostru – adică tatălui ei, întreaga sa atenţie, însă inima şi sentimentele 
sale adânci sunt rezervate strict soţului său. De aici, subînţelegem dificultatea eliberării unui 
răspuns obiectiv.

Probleme concrete:

Corpusul acestui  fragment  literar,  păstrează în esenţă ideea unei  singure probleme 
concrete,  şi anume necesitatea imediată a unui verdict judicios cu privire la cazul propus. 
Datorită suspensiei problemei cheie, fiindcă nu ni se păstrează prea multe detalii privitoare la 
caz, ne regăsim în imposibilitatea expunerii unei decizii inerente.

Concepte cheie:

I  se solicită  cititorului  o atentă  aplecare  cu privire  la  soluţionarea cazului  datorită 
subiectivitaţii persoanei în cauză.
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În loc de încheiere:

O invitație.  Ai  fugit  când  te-am urmărit:  poate  în  concordanță  cu  legile  iubirii,  

pentru a te înfățișa mai valoros. Vino înapoi și umplemi măcar golul lăsat de întârzierea ta.  

Și dacă orice treburi interne te-ar reține, să ne părăsești iarăși, ca astfel să devii mult mai 

prețios, întocmai unui obiect al dorinței. (Sf. Grigorie Teologul)
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