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„ZBORUL DORINŢEI CÃTRE DUMNEZEU”.
DOCTRINA EPECTAZEI LA GRIGORIE DE NYSSA
,,The Flight Desire Towards God”.
Epektasis Doctrine at Gregory of Nyssa
Grigore-Toma Someşan
,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca
Abstract: The text presents the concept of ,,epektasis” as it is shown in precepts of
St. Gregory of Nyssa and it highlights, in the same time, the importance of this concept in the
more intellibile presentation about the doctrine of deification, not by cancelling the ontological
distance between made and unmade, but by crossing it. The text emphasize the valences that
St. Gregory of Nyssa gives to theology of Origen, but also the aspects through gregorian
precepts overcome. With other words, this study declares that through underlining the body
theology, St. Gregory of Nyssa elaborates the most complex precept about deification.
Keywords: St. Gregory of Nyssa, infinity crossing, Origen, epektasis,
body theology.

Prietenul lui Grigorie Teologul şi fratele Sfântului Vasile cel
Mare, Grigorie de Nyssa fascineazã posteritatea prin complexitatea
gândirii sale. Ca teolog speculativ „a fost cu siguranţã cel mai mare dintre cei
trei Pãrinţi Capadocieni”.1 Scrierile sale, mai complexe decât ale celorlalţi,
reuşesc sã fascineze teologia şi filosofia contemporanã, chiar dacã ele au
fost elaborate cu scopul de a rãspunde dilemelor vremii sale sau, pur şi
simplu, au fost redactate pentru a completa teologia fratelui sãu.2 Mai
mult decât atât, angajat, nu pentru vreme îndelungatã, în viaţa de familie
şi cu o pregãtire academicã însuşitã pentru început sub îndrumarea
fratelui sãu,3 apoi în Cezareea unde studiazã retorica, Grigorie de Nyssa
Andrew Louth, Originile Tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, trad.
Elisabeta Voichiţa Sita, Sibiu, Editura Deisis, 2002, p. 117.
2 Cf. Andrew Louth, Introducere în teologia ortodoxã, trad. Dragoş Mîrşanu, Iaşi, Ed.
Doxologia, 2014, pp. 72-73.
3„Într-una dintre scrisorile sale, el mãrturiseşte cã toate cunoştinţele de nivel academic superior pe care
le avea, erau dobândite de la Vasile. Oricum, este greu de crezut cã toate cunoştineţele de filosofie şi de
teologie ale lui Grigorie provin numai de la Vasile, din simplu motiv cã atât întinderea, cât şi
profunzimea acestora este net superioarã”. Anthony Meredith, Capadocienii, trad. Constantin
Jinga, Bucureşti, Editura Sophia, 2008, pp. 108-109. Tot Sf. Vasile îl iniţiazãşi în
disputele teologice ale vremii: „prin intermediul lui Vasile cel Mare, care purta frecvente
conversaţii cu Eustaţiu de Sebasta, Grigorie a fost introdus treptat în meandrele politicii ecleziastice
imperiale dar şi în tranşeele conflictelor teologico-metafizice ale epocii postniceene”. Mihail Neamţu,
„Studiu Introductiv: Teologie, metafizicã, politicãîn secolul al IV-lea: Sf. Grigorie de Nyssa versus
Eunomie al Cyzicului”. Grigorie de Nyssa, Împotriva lui Eunomie, trad. Ovidiu Sferlea, Iaşi,
Editura Polirom, 2010, p. 36.
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(alãturi de Maxim Mãrturisitorul şi Grigorie Palama) a influenţat întreaga
gândire bizantinã. Atât episcopul Nyssei cât şi Maxim Mãrturisitorul „s-au
legat în teologie de problema pe care un Diadoh de Foticeea şi un Ioan Scãrarul au
avut-o de realizat pe planul spiritualitãţii: exprimarea în limbaj neopaltonic,
universal admis în vremea lor, a misterului creştin al Întrupãrii şi mântuirii în Iisus
Hristos”.4
Gândirea gregorianã, atunci când nu a fost consideratã o expresie
creştinã a concepţiilor platonice, a fost tratatã comparativ cu aceasta, fapt
ce a propus o înţelegere eronatã a textelor episcopului de Nyssa. David
Bentley Hart prezintã gândirea gregorianã ca pe o revizuire a gândirii
platoniciene şi totodatã ca fiind mintea cea mai îndrãzneaţã a epocii sale
şi a cãrei pertinenţã rãmâne nediminuatã de trecerea timpului. 5
Îndumnezeirea, traversarea apofaticã a infinitului
Mai reticient în afirmaţii despre unirea omului cu Dumnezeu
decât, spre exemplu, Grigorie Teologul, episcopul de Nyssa are grijã sã
respingã posibilitatea extazului, fapt ce-l distinge şi mai mult de mistica
pãgânã: „abisul dintre creat şi necreat este pentru Grigorie atât de imens încât nu
existã pentru suflet nici o posibilitate sã treacã peste el; nu existã nici un extaz în
care sufletul sã-şi pãrãseascã natura creatã şi sã treacã în necreat”.6 Atunci când
accentueazã deplina transcendenţã a Creatorului şi diferenţa ontologicã
incomensurabilã dintre creat şi necreat, pãrintele capadocian nu se
închide într-o perspectivã pesimistã întrucât are grijã sã accentueze nu
„depãşirea” ci „traversarea”, altfel spus, el vorbeşte despre o diferenţã
ontologicã ce nu poate fi depãşitã dar poate fi traversatã: „Adevãrul e cã
Grigorie, care, ca şi contemporanii sãi, privea izbãvirea ca o asumare de cãtre
Dumnezeu a naturii umane cu scopul de a o uni cu natura divina, nu a fãcut decât sã
urmãreascã, cu o logicã mai riguroasã, implicaţiile unei asemenea explicaţii; teologia
progresului etern viziazã tocmai sã arate cum se poate vorbi inteligibil despre
îndumnezeire, în ciuda distanţei ontologice dintre Dumnezeu şi creaţie: arãtând cã nu
e un abis de netrecut, ci o distanţã genuinã, reconciliatã şi totuşi pãstratã de Logosul
întrupat, strãbãtutã din partea divinului în aşa fel încât sã poatã fi strãbãtutã pentru
totdeauna dinspre partrea creaturii; şi arãtând cã pentru Dumnezeul infinit, din acest
motiv, nici o distanţã nu-l poate face absent. Cu siguranţã, nimic nu ar fi mai lipsit
J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica orotodoxã, trad. Angela Pagu, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2007, p. 45.
5 David Bentley Hart, Frumuseţea infinitului. Estetica adevãrului creştin, trad. Vlad (Nectarie)
Dãrãban, Iaşi, Editura Polirom, 2013, p. 73.
6 Andrew Louth, Originile Tradiţiei mistice creştine, p. 118.
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de verosimilitate decât sugestia cã Grigorie limiteazã efectele îndumnezeitoare ale
întrupãrii la umanitatea lui Hristos, pentru simplu motiv cã înţelegerea lui Grigorie
despre mântuire este cã creaţia a fost salvatã din pãcat şi moarte prin dumnezeirea pe
care Hristos a introdus-o în întreaga naturã umanã, iar prin viaţa, moartea şi
învierea lui a fãcut-o accesibilã tuturor”.7
În privinţa învãţãturii mistice a sfântului Grigorie, atunci când ea
este redusã la structura tripartitã: purificare-iluminare-unire, structurã
dedusã din schema luminã-nor-întuneric, regãsitã de mai multe ori în
scrierile acestuia, se rateazã valorificarea învãţãturii despre epectazã
întrucât întreaga tensiune a vieţii spirituale ce strãbate atât Tâlcuirea la
Cântarea Cântãrilor cât şi Despre Viaţa lui Moise este redusã la o schemã
staticã. Andrew Louth admite existenţa a trei cãi ascendente în scrierile
gregoriene dar, afirmã el, „existã o suprapunere a acestora (...). Se pare cã de fapt
aceste trei cãi nu sunt atât trei etape cât trei momente ale apropierii sufletului de
Dumnezeu”.8 Pentru a demonstra aceastã afirmaţie, teologul englez,
evidenţiazã contrastul dintre învãţãtura misticã a episcopului de Nyssa şi
învãţãtura misticã regãsitã în scrierile lui Origen. Omniprezenţa lui
Origen în scrierile lui Grigorie, şi în realitate, în întreaga teologie de dupã
el, nu mai poate fi pusã la îndoialã,9 dar nuanţele pe care Sfântul Grigorie
le imprimã teologiei „bãrbatului de oţel” îi permit sã sondeze mai în
adânc mişcãrile sufletului înspre Dumnezeu. Dacã la Origen sufletul
„strãbãtând prima cale se pregãteşte pentru contemplaţie, strãbãtând a doua cale se
dezvoltã treptat puterea contemplaţiei, iar strãbãtând a treia cale puterile
contempaltive ale sufletului ajung la rodire”,10 în teologia gregorianã se
nuanţeazã astfel lucrurile:„contemplarea nu este scopul urcuşului sufletului.
Existã mai degrabã atât o laturã activã, cât şi una contemplativã în fiecare moment
al urcuşului. În prima cale, latura activã se gãseşte în procesul purificãrii iar latura
contemplativã în simţirea de cãtre suflet a faptului cã numai Dumnezeu existã cu
adevãrat. Calea a doua este adevãratul loc al contemplaţiei fiindcã în cea de-a treia
cale sufletul trece dincolo de contemplaţie”.11
Mai precis, calea unirii prin iubire este cea care permite sufletului
sã depãşeascã starea de contemplaţie. Contrastul dintre Origen şi
Grigorie de Nyssa este sesizabil şi prin faptul cã parcursul sufletului
David Bentley Hart, Frumuseţea infinitului, pp. 263-264.
p. 119.
9 Hans Urs von Balthasar, Origenes-Geist und Feuer. Ein Aufbau aus seinen Schriften, ediţia a
II-a Salzburg, 1936, pp. 11-14 apud Ioan Icã jr., „Studiu introductiv.Origen
contemporanul nostru”,în Henri Crouzel, Origen. Personajul, exegetul, omul duhovnicesc şi
teologul, ediţia a II-a,trad. Cristian Pop, Sibiu, Editura Deisis, 2014, pp. 10-11.
10 Andrew Louth, Originile Tradiţiei mistice creştine, p. 119.
11Ibidem, p. 119.
7

8Ibidem,
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înspre Dumnezeu, în concepţia celui dintâi, este un parcurs în şi înspre
luminã: „la Origen, terminologia nocturnã în cunoşterea lui Dumnezeu lipseşte cu
totul. Întunericul Sinaiului nu joacã niciun rol: el este mai ales un simbol al
slãbiciunii inteligenţei omeneşti, împiedicatã de condiţiile trupeşti, o imperfecţiune, un
obstacol natural care trebuie sã fie suprimat în contemplarea intelectualã”.12 În
gândirea lui Grigorie, sufletul nu este împiedicat de întuneric sã
contemple Treimea, mai precis coroborând întunericul prezentat în Ieşire
cu imaginea nopţii din Cântarea Cântãrilor, episcopul de Nyssa sesizeazã
în întuneric un mod desãvârşit de contemplare, un „dincolo de vederea
luminoasã”: „Dacã Dumnezeu apare mai întâi ca luminã şi apoi ca întuneric este
fiindcã pentru Grigorie nu existã o vedere a esenţei divine, iar unirea se prezintã ca o
cale ce depãşeşte vederea, dincolo de înţelegere, acolo unde cunoaşterea este suprimatã şi
rãmâne doar iubirea”.13
Conform lui Vladimir Lossky, întunericul la Grigorie „pare sã fie o
metaforã al cãrei rol ar fi acela de a aminti un fapt dogamtic”.14 Transcendenţa
naturii divine şi nu o experienţã misiticã dincolo de zona luminoasã. Prin
faptul acesta, tema întunericului divin regãsitã la Filon trecutã prin
Grigorie de Nyssa şi culminând în Dionisie Areopagitul nu este identicã
cu noaptea întunecatã prezentã în mistica spaniolului Ioan al Crucii. Atât
Lossky cât şi Louth sunt şovãielnici în a apropia mistica lui Ioan al Crucii
de teologia gregorianã: „la sfântul Ioan al Crucii, mistica corespunde unei stãri
pasive, în care sufletul este lipsit de orice comunicare luminoasã”, pe când la
Grigorie la Nyssei:„întunericul care semnaleazã imposibilitatea radicalã de a
cunoaşte esenţa divinã pare sã stimuleze tocmai o grãbire a alergãrii cãtre unire, în
care fiinţa creatã cautã sã se depãşeascã, deschizându-se fãrã sfârşit participãrilor
îndumnezeitoare, fãrã sã se sature vreodatã”.15
Pe de altã parte, caracterul dramatic al întunericului aşa cum
reiese din opera lui Ioan îl diferenţiazã net pe acesta de teologia patristicã
rãsãriteanã. Edith Stein în comentariul asupra misticii sfântului Ioan
surprinde acest caracter dramatic:„în misterul incomensurabil al pãrãsirii de
Dumnezeu al muribundului Om-Dumnezeu, nici o minte umanã nu poate sã
pãtrundã spre a-l cerceta. Însã Iisus însuşi poate sã dea anumitor suflete alese câte o
micã probã din aceastã amãrãciune extremã. Sunt prietenii sãi cei mai fideli, cãrora le
pretinde acest lucru drept ultimã dovadã a iubirii lor. În cazul în care ei nu i se

Vladimir Lossky, Dupã chipul şi asemãnarea lui Dumnezeu, trad. Anca Manolache,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 27.
13Ibidem, p. 29.
14Ibidem, p. 30.
15Ibidem.
12
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sustrag, ci acceptã cu bunãvoinţã sã fie introduşi în noaptea întunecatã, aceasta le
devine cãlãuzã”.16
Potrivit lui Grigorie, întunericul nu este doar o etapã pe care
sufletul o parcurge în drumul sãu cãtre Dumnezeu, ci el este mediul în
care sufletul îl întâlneşte pe Dumnezeu: „iar sufletul, afirmã episcopul Nyssei,
înaintând prin acestea spre cele de sus, când e cu putinţã firii omeneşti, pãrãsind cele
de jos, ajunge în lãuntrul ascunzişurilor cunoştinţei de Dumnezeu, fiind înconjurat
din toate pãrţile de întunericul dumnezeiesc. Şi astfel, fiind lãsat afarã tot ce se vede şi
se cuprinde, nu mai rãmâne pentru contemplarea sufletului decât nevãzutul şi
necuprinsul în care e Dumnezeu”.17 Exegeţii operei gregoriene au sesizat mai
multe teme prin care acesta exprimã experierea lui Dumnezeu de cãtre
suflet în întunericul divin: oglinda sufletului, simţurile duhovniceşti şi
sãlãşluirea Cuvântului.
Omul, potivit episcopului de Nyssa, îl poate contempla pe
Dumnezeu în oglinda sufletului aşa cum aflãm din Omiliile la Fericiri:
„prin cele spuse se aratã, cum e adevãrat şi ceea ce spune Domnul, Care fãgãdueşte cã
Dumnezeu va fi vãzut de cei curaţi cu inima, şi nici Pavel nu minte când spune prin
cuvintele lui cã pe Dumnezeu nu L-a vãzut cineva, nici nu poate sã-L vadã. Cãci cel
nevãzut prin fire Se face vãzut prin lucrãri, vãzându-Se în unele din cele din jurul
Lui”.18 Înţelegerea simţurilor duhovniceşti la Grigorie este diferitã de
percepţia lui Origen cu referire la acestea,19 din scrierile gregoriene reiese
clar faptul cã sufletul nu poate vedea, ci poate doar simţi prezenţa
Cuvântului, aspectul acesta este sesizat de cei mai mulţi exegeţi: „nu existã
vedere finalã, cãci experienţa sufletului în întuneric nu este-nu poate fi-o theoria,
deoarece în acest întuneric vederea nu este cu putinţã. Prezenţa lui Dumnezeu nu
poate fi vãzutã sau cuprinsã, ci doar simţitã şi acceptatã. Aceastã negare a
caracterului ultim al contemplaţiei ei e ceea ce îl demarcã cel mai acut pe Grigorie de
Origen şi Evagrie”.20
Învãţãtura despre epectazã

Edith Stein, Ştiinţa Crucii. Un studiu despre Ioan al Crucii, trad. Ricarda Maria
Terschak,Snagov, Editura Carmelitanã, 2012, p. 71.
17 Grigorie de Nyssa, ,,Tâlcuire amãnunţitã la Cântarea Cântãrilor”, în PSB 29, trad.
Dimitru Stãniloae şi Ioan Buga, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1982, p. 260.
18 Grigorie de Nyssa, ,,Despre Fericiri”, p. 381.
19 Origen vorbeşte de simţurile spirituale ca expresii figurative pentru nous. Pentru detalii
mai explicite a se vedea Karl Rahner, ,,Les debut d‟une doctrine des cinq sens spirituals
chez Origene”, în Revue d‟ascetique et de mystique, nr. 13, anul 1932, pp. 113-145.
20 Andrew Louth, Originile Tradiţiei mistice creştine, p. 137.
16
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Perspectiva elaboratã de Jean Danielou, potivit cãreia întreaga
teologie spiritualã a lui Grigorie de Nyssa se referã explicit la unirea
misticã a omului cu Dumnezeu, este contestatã sau consideratã eronatã
de unii teologi şi filosofi contemporani. Conform acestora, perspectiva
lui Danielou este infirmatã de intreg corpusul gregorian care ar interzice
orice unio mystica. Cu alte cuvinte, textele episcopului de Nyssa
teologhisesc despre un Dumnezeu complet inaccesibil fiinţei umane,
având ca fundal aceastã consideraţie, putem vorbi doar de virtute şi nu
de cunoaştere.21 Contrar acestor afirmaţii este perspectiva lui David
Bentely Hart care nuanţeazã afirmaţiile lui Danielou şi aratã urmãtorul
fapt: „nu numai cã gândirea sa nu exclude în nici un caz misticul, ci îl invocã în chip
categoric. Dacã nu înţelegem cã, pentru Grigorie, cãutarea virtuţii nu este o simplã
eticã ci dobândirea lui Dumnezeu, şi cã cunoaşterea moralãşi cea misticã diferã nu în
gen, ci doar în intensitate, atunci îl interpretãm în termeni moderni (poate chiar
kantieni)”.22
Hart este categoric, gândirea modernã nu ne face cu
putinţãînţelegerea luptei pentru virtute ca luptã pentru un progres mistic
şi de aceea nu este recomandabil citirea lui Grigorie în cheia categoriilor
filosofice contemporane.
Tema progresului etern este introdusã în discursul gregorian
tocmai pentru a facilita o înţelegere mai „raţionalã” a îndumnezeirii, în
ciuda distanţei ontologice dintre creat şi necreat. Pe de altã parte, „dacã
este exclus sã se vorbeascã de o absenţã a unirii mistice a omului cu Dumnezeu, în
aceiaşi mãsurã este exclus sã se conceapã o unire exhaustivã cu Dumnezeu:
Dumnezeu e de fiecare datã interior nouã în unire şi de fiecare datã exterior,
transcendent prin fiinţa Sa”.23
„Epectaza”
Dicţionarele teologice au reţinut urmãtoarea definiţie a epectazei:
„sufletul fiind atras de Dumnezeu este într-o continuã mişcare ascendentã cãtre
treptele superioare a plenitudinii harului (...) presupune o continuã eliberare de
patimi, o creştere spiritualã spre vârsta lui Hristos (...). Epectaza înseamnã progres
în virtute şi acţiune deoarece creştinul nu trebuie sã renunţe la ceea ce a dobândit, ci

Cf. Roland E. Heine, Perfection in the virtuous life, Philadelphia Patristic Foundation, f.a.,
pp. 109-114.
22 David Bentley Hart, Frumuseţea infinitului, p. 262.
23 Marius Telea, Antropologia sfinţilor pãrinţi Capadocieni, Deva, Editura Emia, 2005, p. 69.
21
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trebuie sã continue ceea ce a început”.24 Jean Laporte se rezumã în a considera
epectaza o „evoluţie necontenitãîn fericirea desãvârşitã. Aceastã evouluţie începe pe
pãmânt, dar continuãşi dupã moartea noastrã”.25 Neîntreruperea acestei evoluţii
se datoreazã, pe de o parte erosului, iar pe de altã parte, se poate vorbi de
o ascensiune neîntreruptã întrucât nu are în vedere un progres spaţial, ci
unul calitativ: „procesul omului în Dumnezeu, dupã Sf. Grigorie de Nyssa, nu este
atât mişcare spaţialã, cât calitativã, o mişcare personalã, adicã o creştere în
comuniune, care include, desigur, schimbarea calitativã, chiar ontologicã, fãrã sã-şi
piardã identitatea în sensul desãvârşirii naturii umane, asemãnându-se mereu mai
mult cu Dumnezeu”.26
Doctrina despre epectatis îi este specificã,27 dupã cum se poate
deduce de mai sus, Sfântului Grigorie de Nyssa însã nucleul acestei
învãţãturi este identificabil în scrisoarea Sf. Pavel adresatã filipenilor: „nu
zic cã am şi dobândit îndreptarea, ori cã sunt desãvârşit; dar o urmãresc, cã doar o
voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraţilor, eu încã nu socotesc
sã o fi cucerit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea şi tinzând cãtre cele
dinainte, alerg la ţintã, la rãsplata chemãrii de sus, a lui Dumnezeu, întru Hrisos
Iisus”(Filipeni 3, 12-14). Acest text revine ca leitmotiv în întreaga operã
gregorianã.
Potrivit teologului iezuit Marius Taloş, textul paulin în cauzã
planeazãîn jurul unei axe centrale: „infinitatea esenţialã a lui Dumnezeu
reflectatãîn infinitatea potenţialã inerentã dinamismului transcendental al spiritului
omenesc”.28 Textul gregorian în acest sens este lãmuritor: „cãci în tine este
mãsura cunoaşterii lui Dumnezeu de cãtre tine. Pentru cã plãsmuindu-te pe tine,
îndatã a dat fiinţã acestui bine prin fire. Cãci Dumneze a întipãrit în alcãtuirea Sa
chipurile bunãtãţilor Sale, întipãrind în tine ca într-o cearã un chip sculptat (...). Deci
cel ce se priveşte pe sine vede în sine pe cel dorit. Şi de aceea cel curat cu inima e fericit
pentru cã privind la curãţia sa, vede în chip arhetipul”.29
Pe mãsurã ce sufletul se purificã de patimi, omul se schimbã în
lumina Duhului şi astfel oglinda sufletului ajunge „în aşa fel încât taxis-ul
Ioan Bria, Dicţionar de teologie ortodoxã, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1993,
p. 143.
25 Jean Laporte, Pãrinţii Greci ai Bisericii, trad. Stanca Pavai, Târgu-Lãpuş, Editura Galaxia
Gutemberg, 2009, p. 191.
26 Vasile Rãducã, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa. Cãderea în pãcat şi restaurarea
omului, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1996. p. 139.
27 Cf. Hans Urs von Balthasar, Presence et Pensee. Essai sur la Philosophie Religieuse de Gregoire
de Nysse, Paris,Beauchesne, 1988, p. 19.
28 Marius Taloş, „Întrupare şi epectazã în comentariul Sfântului Grigorie de Nyssa la
Cântarea Cântãrilor”, în Caietele Institutului Catolic, nr. 1-2 ( 19-20), 2012, p. 97.
29 Grigorie de Nyssa, ,,Despre Fericiri”, p. 382.
24
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trinitar-slava Tatãlui care ţâşneşte prin Fiul cãtre Duhul-este reflectatãîntr-o
ascensiune a acestei lumini sfinţitoare de la momentele mai exterioare la cele mai
interioare ale sufletului (...) întoarcerea la noi înşine devine un fel de reflex ce
oglindeşte întoarcerea lui Dumnezeu la sine în cercul lui de slavã”.30
Aceastã afirmaţie îl situeazã pe Hart pe linia trasatã de cardinalul
Danielou care considerã posibilitatea progresului perpetuu strâns legatã
de „doctrina sa despre transcendenţa divinã ca obsenţã totalã a limitei. Desãvârşirea
va fi gânditã ca participare la aceastã nelimitare”.31 Cuvintele lui Grigorie în
acest sens sunt explicite:„cãci numai atunci cineva se poate numi cu adevãrat
desãvârşit când, crescând cãtre ceva mai bun, nu se opreşte în drumul sãu niciodatãşi
nici nu-şi mãrgineşte desãvârşirea, punându-şi vreo limitã oarecare”.32
Vasile Rãducã înţelege fundamentul ontologic al omului ca fiind
unul dinamic şi cã este exclusã orice concepere staticã a acestuia iar
„sensul firesc al modului de mişcare a omului este Dumnezeu (...). Ideea de
epectazãîşi gãseşte raţiunea de a fi tocmai în caracterul totdeauna schimbãtor al
naturii umane; mai mult, în dinamismul unei naturi create dupã chipul lui
Dumnezeu”.33Noţiunea despre chip în opera gregorianã are urmãtoarele
valenţe, aşa cum consemneazã Nestor Vornicescu: „chipul lui Dumnezeu
constãîn puterile lui spirituale în raţiune, în liberul arbitru, în sentiment, în
demintatea sa împãrãteascã în univers, în simplitatea sufletului, în nemurirea lui, în
puterea de a cunoaşte pe Dumnezeu, de a se uni şi de a trãi cu El”.34T. Spidlik
merge mai departe, el vorbeşte de scara spre Dumnezeu ce trebuie urcatã
mereu, chiar şi „piscul veţii mistice se realizeazã printr-un progres inifinit”.35
Seva afirmaţiilor precedente se gãseşte în textele gregoriene, din
care vom evidenţia unul: „cãci dorinţa celui ce urcã nu se opreşte la cele cunoscute,
ci sufletul urcând printr-o altã dorire mai mare spre alta mai de sus, într-o urcare
necontenitã, înainteazã pururi, prin cele mai înalte, spre Cel nehotãrnicit”.36
Endre von Ivanka tãlmãceşte astfel conceptul de „nesfârşitã
apropriere”înspre „Dumnezeul cel nehotãrnicit”:„dacã Dumnezeu este veşnic, atunci
şi aproprierea de El este veşnicãîn sensul cã a fi la Dumnezeu nu poate deveni staticul
a ajunge la ţintã, în care este posibilã o suprasaturaţie, din care sã rezulte apoi o
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cãdere, ci cã acest „a fi la El” trebuie sã fie în acelaşi timp un urcuş fãrã sfârşit spre
El şi o nãzuinţã dup El, o peregrinare neîncetatã, o gãsire care, simultan, este mereu
o altã cãutare, o adãpare care, în acelaşi timp, este o altãînsetare, un repaos şi o
mişcare în acelaşi timp”.37În altã ordine de idei, multitudinea exegeţiilor, este
de pãrere teologul iezuit Marius Taloş, nu au ţinut cont de specificul
creştin al învãţãturii Sfântului Grigorie:„doctrina epectazei a sfântului Grigorie
de Nyssa, aşa cum reiese din Comentariul la Cântarea Cântãrilor, este inseparabil
legatã de dogma creştinã a Întrupãrii, iar legãtura este fundamentatã de o perspectivã
biblicã şi teologicã în acelaşi timp. Nici poemul biblic, nici interpretarea sa patristicã
nu sunt o simplã alegorie, ci ambele celebreazã misterul nupţial prin care Dumnezeu
se leagã pe veci de neamul omenesc de-a lungul istoriei mântuirii”.38
Teologul iezuit considerã cã evidenţierea teologiei trupului este
punctul forte şi inovator specific gândirii lui Grigorie. Numai pornind de
la aceastã perspectivã„se poate mãsura originalitatea sa în comparaţie cu
paradigma misticã neoplatonicã”.39 Accentul antropologic îl diferenţiazã nu
numai de neoplatonism, ci şi de Origen şi Evagrie. Lectorul operei
sfântului episcop de Nyssa înţelege fãrã mari eforturi cã în detrimentul
fiinţei se accentueazã o ontologie a persoanei, unde persoanei Tatãlui îi
revine primatul metafizic.40
Pentru a argumenta afirmaţia de mai sus, Taloş aduce în discuţie
paradigma hristologicã: „se înţelge-afirmã el-cã pentru Grigorie de Nyssa
alergarea spre desãvârşire nu-şi poate atinge ţinta în afara unei abandonãri din iubire
cãtre Dumnezeu şi aproapele: singura desãvârşire tânjitã de epectazã rãmâne în
ultimã instanţã aceea arãtatã de întrupare, cu alte cuvinte desãvârşirea filantropiei,
dorinţãşi caritate”.41
Revenind la tema epectazei, acelaşi teolog aratã urmãtoarele:
„pentru pãrintele capadocian, epectatis desemneazã tensiunea fundamentalã care
susţine întreg eşafodajul sãu teologic şi antropologic ca unitate în dualitate şi care se
reflectãîntr-o mulţime de expresii: Dumnezeu-om, creat-necreat, infinit-finit, spiritmaterie, intelect-patimi, bãrbat-femeie, suflet-trup, mişcare-linişte. Însã ceea ce nu
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lasãca aceastã viziune sã se fãrâmiţeze în fragmentare şi disperare este credinţa fermã
cã, prin întrupare, condiţia umanã a intrat ireversibil în sânul Preasfintei Treimi”.42
În cartea sa, David Bentely Hart lanseazã o provoacare: „pentru
Grigorie modul precis în care Dumnezeu este prezent pentru creaturã rãmâne inefabil,
iar dacã distincţia palamitã din secolul al XIV-lea dintre esenţa şi energiile lui
Dumnezeu ar fi fost bine primitã de el rãmâne o întrebare deschisã”.43 Von Ivanka,
în numeroase scrieri, considerã palamismul ca fiind o erezie, o abdicare
de la învãţãtura capadocienilor.
Şi totuşi, pentru a nu lãsa loc feluritelor interpretãri, Hart
încearcã un posibil rãspuns:„Grigorie însuşi pare sã respingã orice realism
referitor la energiile divine, dar Palamas este capabil sã se foloseascã de limbajul lui
Grigorie şi nu sunt întru totul convins cã Palamas a intenţionat vreodatã sã se
sugereze o distincţie realãîntre esenţa şi energiile lui Dumnezeu; nici mãcar nu sunt
încredinţat cã energiile ar trebui considerate altceva decât harul sfinţitor prin care
Duhul Sfânt face realmente prezentã Treimea pentru creaturi. Consider cã distincţia
înseamnã doar cã transcendenţa lui Dumnezeu este în aşa fel încât el e liber sã fie
Dumnezeul care este pânãşi pe tãrâmul finitudinii create, fãrã sã se înstrãineze de
sine şi fãrã ca creaturii sã i se permitã astfel o vedere nemijlocitã a esenţei divine”.44
Pãrerea lui Hart rãmâne una pertinetã, o remarcã în plus ar fi
amintirea contextului în care cei doi Grigorie şi-au dezvoltat doctrinele,
în privinţa primului, contextul trinitar este cel care-i corijeazã gândirea, în
cazul lui Palama, contextul este unul antropologic. Argumentul cã
teologia palamitã este o continuare fireascã a teologiei capadocienilor este
un text din Grigorie de Nyssa: „cãci se poate vedea din înţelepciunea arãtatãîn
toatã zidirea, Cel ce toate întru înţelepciune le-a fãcut. E aşa cum se vede în oricare
mod, prin cugetare chiar în lucrurile fãcute de om, fãcãtorul lucrului de faţã, ca unul ce
şi-a întipãrit meşteşugul în acest lucru. Nu se vede firea celui ce l-a meşterit, ci numai
priceperea meşteşugãreascã pe care meşterul a întipãrit-o în alcãtuirea lucrului. Aşa
privind spre podoaba zidirii ne formãm o ideeea nu a fiinţei, ci a Înţelepciunii Celui ce
a fãcut toate în chip înţelept. Şi dacã cugetãm la Creatorul vieţii noastre şi la faptul
cã nu silit ci din bunãvoinţã a pãşit la fapta zidirii omului, zicem cãşi prin acest mod
vedem pe Dumnezeu ajungând la cunoştinţa bunãtãţii, nu a fiinţei lui Dumnezeu.
Cãci cel nevãzut prin fire Se face vãzut prin lucrãri”.45
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