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Prefață 

 

Sfântul Grigorie Teologul este unul dintre cei mai 

mari intelectuali ai lumii antice. În Antichitatea târzie a 

fost numit al doilea Demostene și mai multe dintre 

scrierile sale merg mai departe decât cele ale marelui 

orator, dată fiind puritatea stilului său retoric și pasiunea 

morală reflectată în învățăturile sale. Viața sa a fost legată 

de evenimente monumentale în dezvoltarea creștinismului 

secolului al IV-lea, iar el a fost considerat pe bună dreptate 

ca fiind marele teolog care se ocupă de hristologie, istoria 

mântuirii și trinitarism. Și-a încetat activitatea în orașul 

regal Constantinopol, în timpul domniei lui Teodosie I, 

ca arhiepiscop și ca președinte al celui de-al doilea sinod 

ecumenic desfășurat acolo în 381. Demisia sa, în urma 

blocării dezbaterilor, a fost definită de către cardinalul 

Newman drept unul dintre cele mai altruiste acte din 

istoria Bisericii. Dar Grigorie a fost mai mult decât un 

retorician de stat; el a fost, de asemenea, unul dintre marii 

poeți din acea perioadă din literatura greacă cunoscută 

sub numele de „A doua sofistică”. 

În acea epocă a elenismului târziu, savanții s-au certat 

multă vreme cu privire la o treabă neterminată în conflictele 

care apăruseră între școlile lui Platon și Aristotel. Unul 

dintre aceste puncte de fricțiune a fost eliminarea de către 

Platon a poeziei din societatea sa ideală, deoarece poeții 

(cuvântul însuși înseamnă „făuritor”) „și-au alcătuit” 
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poveștile și au folosit astfel minciuni sau cel puțin falsități 

fundamentale (mituri ale zeilor care erau adesea imorale 

și prostești) pentru a-și transmite adevărurile. Platon a 

dorit ca poeții să fie interziși să locuiască în societatea sa 

ideală și să nu fie folosiți niciodată în educarea minților 

tinere. Chiar și așa, Aristotel și gânditorii greci anteriori 

au apărat forța regenerativă din punct de vedere moral a 

poeziei și au găsit condamnarea poeziei de către Platon, 

rădăcină și ramură, oarecum puritană și, într-adevăr, prea 

respingătoare a unei tradiții grecești mult mai vechi și anume 

că zeii în mod graţios au inspirat poetul (en-thousiasmos 

însemna inspirație divină) pentru un set mai mare de 

percepții și senzații decât cele atinse în mod normal de 

umanitate; și astfel poezia ar putea fi privită cu adevărat ca 

un eveniment oracular plin de inspirație sacră și în 

consecință să i se acorde un statut special în modul în care 

oamenii percep adevărul. 

Grigorie, în calitate de gânditor creștin, a ajuns la 

această diviziune între Aristotel și Platon cu privire la 

natura poeziei, adăugând sentimentul său de inspirație a 

Duhului lui Dumnezeu venind prin cel mai subtil 

rafinament al inimii și sufletului uman. Aceasta a văzut-o 

începând printr-o convertire etică și culminând cu o 

atitudine liniștit reflexivă și ascetică față de viață (lăsând 

o mică amprentă și trăind compasional) care a permis 

unei ființe umane să învețe să audă; să învețe să folosească 

urechile sufletului, adică să audă, dar și să vadă adevăruri 

mai profunde care au trecut peste capetele celor care au 

trăit într-un mod mai superficial. El a adus în dezbaterea 

literară greacă o sensibilitate creștină cu privire la rolul 

pe care îl joacă inspirația în dezvoltarea intelectului spiritual 
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al umanității și, în renumitele sale Omilii teologice (27-31), 

Grigorie a concluzionat că Dumnezeu a ridicat vorbitorul 

pregătit și rafinat intelectual la viziuni superioare ale 

adevărului. Prin urmare, pentru el, manifestarea acestui 

lucru într-o lume atât de des populată de tot felul de voci 

false și înșelătoare care încercau să strige cel mai tare 

spre a fi auzite, a fost vocea puternică, dar liniștită a 

poetului. Grigorie a considerat poezia ca fiind una dintre 

cele mai inspirate dintre toate căile de a căuta adevărul și 

a estimat că poetul adevărat, învățătorul profund al 

adevărurilor adânci pentru generația sa, a fost cel care a 

studiat, reflectat și învățat în liniște îndeletnicirea de a 

exprima acele adevăruri în cel mai elegant mod persuasiv 

posibil. El a considerat abilitatea de a scrie pur și vioi, ca o 

dovadă în sine nu numai a calității poeziei, ci a autenticității 

adevărurilor pe care le-a exprimat. 

Gama de poezii a lui Grigorie se limitează la celebrarea 

milostivirii lui Dumnezeu, a bucuriilor familiei și a prieteniei. 

Nu a mers mai departe. El a dorit să onoreze înțelegerea 

inițială a lui Platon cu un acord tacit că poeții greci își 

risipeau deseori eforturile pe povești de război și lupte, în 

loc de dragoste, simplitate și speranță. Deci, în ansamblu, 

el este unul dintre primii și unul dintre cei mai puternici 

poeți creștini, oferind o rezoluție sintetică a controversei 

arhaice. 

O ediție critică a întregii sale opere poetice a fost 

pregătită de către cercetătorii polonezi de la Universitatea 

din Cracovia, dar odată cu invazia nazistă, aceștia au fost 

ei înșiși victime timpurii. Au fost împușcați pe treptele 

universității. Fóliile acelei ediții critice au fost spulberate 

în dărâmăturile războiului; și încă până în prezent, poezia 
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lui Grigorie este disponibilă doar în ediții slabe sau în 

părți critice împrăștiate. 

Theodor Damian ne face un mare serviciu prin 

intermediul lucrării de față, amintindu-ne ce mare poet a 

fost Grigorie. Poet bine cunoscut și de succes el însuși, 

prof. Damian este capabil să intre în inima, dar și în 

mentalitatea lumii lui Grigorie. Ca preot ortodox, el 

locuiește de asemenea în același univers liturgic care a 

dominat atât de mult imaginația preoțească a lui Grigorie. 

Este astfel dublu calificat, ca poet și teolog, să fie interpret 

al marelui poet-teolog care era cunoscut în vremurile 

străvechi pur și simplu ca „Teologul”. Cartea prof. Damian 

deschide cititorului o fereastră foarte binevenită către 

acea lume antică; una care, prin studiul acestui mare profesor, 

ne permite să vedem atâtea paralele instructive cu a 

noastră. Ca întotdeauna, opera de „adâncire” răbdătoare 

și concentrată a poetului ne ia de mână și ne conduce într-

o lumină mai strălucitoare. 

 

John A. McGuckin 

Oxford University; Nielsen Professor of Early Christian 

History, Union Theological Seminary, New York; Professor 

of Byzantine Christian Studies, Religion Department,  

Columbia University, New York. 
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Nota traducătorului 

 

Părintele profesor emerit Theodor Damian este o 

personalitate de prim rang a culturii românești de peste 

ocean. Absolvent al unor școli prestigioase din România, 

Statele Unite ale Americii și Elveția, profesor la prestigiosul 

Metropolitan College din New York, fondator de parohie, 

reviste, institut și cenaclu, autor al unei opere ce impresionează 

deopotrivă sub aspect cantitativ, cât prin profunzimea și 

mesajul ei, om de cultură de formație enciclopedică, dânsul 

nu are nevoie de prezentări.  

Dincolo de toate aceste titluri care, în lipsa unui om ce 

să știe să se comporte pe măsura lor, ar rămâne la stadiul 

de denumiri fade, părintele știe să fie un om între oameni. 

E o prezență plăcută deopotrivă ca amfitrion, cât și ca 

oaspete, iar ca slujitor al altarului transmite mereu din 

crezurile proprii, fapt ce-l ferește de ispita de a realiza 

terne exerciții retorice. Acest lucru m-a făcut să-l admir 

încă din vremea studenției, când descopeream poemele și 

textele teologice ce-i purtau semnătura. Atunci când, anul 

trecut, am primit din partea colegei Alexandra Cotae de 

la Academia Modelelor, Elitelor și Valorilor de la Cluj-

Napoca invitația de a traduce volumul intitulat: Poezia 

Sfântului Grigorie de Nazianz și fața lui umană reflectată 

în aceasta, m-am simțit deopotrivă onorat și emoționat. 

M-am bucurat la gândul că autorul lor nu va împărtăși 

soarta atâtor oameni mari ai diasporei românești, care au 
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ajuns să fie mai cunoscuți în afara țării lor, decât între 

granițele ei geografice. Am fost apoi speriat de gândul 

unui astfel de proiect știind cum părintele și poetul 

operează cu nuanțele și cunoscându-mi propriile limite. 

Căci deși am mai tradus pe ici și colo câte ceva, de formație 

nu sunt filolog, ci teolog, istoric și mai nou, ca reconvertit 

profesional, sociolog. Am acceptat totuși ideea, entuziasmat 

de gândul unui astfel de proiect și de faptul că aș putea ca 

prin aceasta, să contribui la readucerea în actualitate a 

mesajului și operei Sfântului Grigorie Teologul.  

Mărturisesc că nu știam atunci ce complexă va fi munca 

depusă. Nici că autorul însuși mă va însoți pas cu pas, 

rostuindu-mi tălmăcirile stângace, reformulându-și gândurile 

acolo unde i s-a părut că ele nu ar suna foarte bine traduse 

ad litteram în limba română și urmărind cu atenție nu 

doar chestiunile de formă, ci și pe cele de fond. Am fost 

plăcut surprins de multiplele și serioasele corecturi pe 

care el însuși le-a făcut pe diferitele versiuni intermediare 

ale manuscrisului și de buna comunicare avută pe toată 

durata travaliului traductorial. Mărturisesc că a reușit să-mi 

spulbere clișeul, de care nu mă dezbărasem încă cu totul, 

conform căruia cercetarea din spațiul nord-american pune 

mai degrabă accent pe cantitate, decât pe calitate. Și că 

am învățat enorm din corespondența cu dânsul, care ar 

merita probabil publicată în viitor. Căci părintele mi-a 

tâlcuit anumite aspecte ce țineau de nuanță, m-a dădăcit 

teologic atunci când aveam nevoie și m-a consiliat atunci 

când nu eram sigur de un lucru. Ba mai mult, a avut curajul 

să se lase pe mâna părintelui Grigore-Toma Someșan, 

doctorand al universității clujene și păstorul dinamicii 
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comunități a parohiei Mociu II, care a binevoit, e drept, după 

o matură chibzuință, să ne ofere mult doritul imprimatur.  

Mulțumesc lui Dumnezeu că această muncă, deloc 

facilă, a ajuns astăzi la stadiul de a fi oferită cititorului 

într-o formă care este, sper, apropiată de ceea ce autorul 

însuși și-ar fi dorit să transmită. Îi mulțumesc părintelui 

profesor pentru toate strădaniile și mai ales pentru 

dragostea pe care o are pentru Sfântul Grigorie Teologul. 

Îi mulțumesc de asemenea pentru tot ceea ce m-a învățat 

pe parcursul traducerii. Mulțumesc doamnei Alexandra 

Cotae pentru sprijinul acordat acestui demers și tuturor 

celor care, într-un fel sau altul, au jertfit din timpul și 

munca lor pentru a-l aduce pe Sfântul Grigorie mai 

aproape de spațiul teologic românesc și a-i reliefa chipul 

uman, așa cum se desprinde el din lectura vastei sale 

opere. Bunul Dumnezeu să ne bucure pe toți! 

 

Protos. dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu 

Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”                                         

din Saint-Hubert, Québec 
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Nota autorului 

 

 

Capitolele acestei cărți sunt foste prezentări susținute 

de-a lungul anilor la Congresul internațional de studii 

medievale de la Universitatea Western Michigan din 

Kalamazoo, Michigan, în sesiunile organizate de Institutul 

Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, New York. 

Lucrările au fost publicate inițial în mai multe numere 

ale revistei Romanian Medievalia. 

 

Th. D. 
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Poezia lui Grigorie de Nazianz în contextul poetic 

creștin al secolului al IV-lea  

 

 

Introducere 

Sfântul Grigorie de Nazianz a fost o personalitate de 

prim rang în lumea complexă a celui de-al patrulea secol 

creștin1. A. Benoit este sigur că a fost unul dintre cei mai 

mari oratori care au existat vreodată2. 

De fapt, Grigore a făcut foarte mult parte din viața 

secolului său, în ciuda retragerilor lui ascetice, astfel 

încât studiul biografiei sale necesită o bună introducere 

în viața timpului său și invers3. 

Pe de o parte, așa cum observă Paul Gallay, secolul al 

IV-lea a fost un secol de lupte, atât între creștinism și 

păgânism, cât și în interiorul creștinismului, între secte, 

erezii și ortodoxie4. 

Pe de altă parte, acest secol a fost caracterizat de o 

puternică admirație și entuziasm pentru cultura clasică 

                                                      
1 M. Pellegrino, La Poesia de S. Gregorio Nazianzeno, Societa editrice 

„Vita e Pensiero", Milano, 1932, p. 107. 
2 A. Benoit, Saint Gregoire de Nazianze, Typographie Marius Olive, 

Marseille, 1876, p. 715. 
3 M. Pellegrino, op. cit., p. 6. 
4 Paul Gallay, La vie de Saint Grégoire de Nazianze, Emmanuel 

Vitte, Editeur, Paris, 1943, p. 8.  
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elenă. Acest lucru este valabil pentru întregul Imperiu 

Roman. Subiectele predate în sistemul de învățământ 

clasic grecesc erau la modă acum, elevii se străduiau să 

învețe mai mult și mai bine literatura și filozofia greacă, 

ba chiar mergeau de la școală la școală în căutarea unor 

programe și profesori noi și mai buni pentru a obține 

acest tip de educație5.  

Totuși, în ciuda acelui entuziasm și a tradiției moștenite 

din vechea viață și producție intelectuală, scriitorii păgâni 

din acest secol, în Imperiul Roman, nu au putut genera 

nimic comparabil cu marile opere ale vechilor autori greci. 

Apariția și răspândirea creștinismului au schimbat 

peisajul. Tot ceea ce a lipsit pentru a realiza această 

comparabilitate a fost dat de către creștinism, încă o nouă 

religie pentru mulți; de aceea, scrie Paul Gallay, cei mai 

mari autori din această perioadă de timp au fost Părinții 

Bisericii6.  

Cu alte cuvinte, originalitatea profundă a spiritului 

creștin a găsit în contextul cultural al secolului al IV-lea7, 

cea mai potrivită condiție pentru ca acesta să-și arate forța 

și potențialul. A fost ca o întâlnire kairotică. Acesta a fost 

timpul lui Grigorie Teologul. 

Contextul poetic creștin al operei lirice a Sfântului 

Grigorie din acest timp și parte a lumii este reprezentat 

în special și mai precis de poezia unor ereziarhi care, 

pentru a-și răspândi mai bine învățătura către public, au 

                                                      
5 Ibidem, p. 4. 
6 Ibid., p. 6. 
7 M. Pellegrino, op. cit., p. 6. 
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pus-o în versuri, astfel încât să poată fi ușor  de memorat, 

recitat, transmis. 

Cei mai importanți dintre acești ereziarhi sunt, cronologic 

și teologic vorbind, faimosul sau infamul Arie și apoi cei 

doi Apolinarie: Bătrânul și Tânărul, și mai ales ultimul. 

Trecând de la teologie la poezie, dacă vrem să ne 

gândim la cei mai importanți poeți ai tradiției mai sus 

menționate din secolul al IV-lea, atunci Apolinarie 

Tânărul va trebui cu siguranță să fie numit, iar alături de 

el, și mai precis deasupra lui, Grigorie de Nazianz. 

Ar fi probabil foarte interesant pentru noi să avem șansa 

să comparăm operele celor doi poeți, atât din perspectiva 

conținutului teologic, cât și la nivelul lor de ars poetica. 

Din păcate, lucrările lui Apolinarie, atâtea cât au fost, s-au 

pierdut și știm despre elaborarea sa poetică doar din 

referințe la acestea din lucrările altor oameni. 

În acest capitol foarte scurt, intenționez doar să realizez 

un necesar sitz im leben, în termeni destul de generali, a 

producției poetice a lui Grigorie, adică să încerc să-i 

recreez contextul, aruncând o privire în special asupra 

scopului și intenției poeziei sale, dar și asupra ereticelor 

învățături împotriva cărora el a argumentat, ceea ce 

înseamnă, mai exact, asupra apolinarismului. Acest lucru 

va oferi o șansă de a gândi la poezie și teologie, chiar dacă 

răspunsurile teologice ale lui Grigorie la erezie nu fac 

obiectul acestui capitol. 

Cu toate acestea, înainte de a începe prezentarea primului 

dintre cele două aspecte menționate mai sus, voi face 

câteva considerații asupra poeziei lui Grigorie în general. 
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Poezia lui Grigorie: Considerații generale 

 

Cantitate 

Se pare că nu există un acord deplin cu privire la câtă 

poezie a scris Sfântul Grigorie. Potrivit Enciclopediei 

Catolice, Ieronim și Suidas susțin că el a produs 30.000 

de versuri, ceea ce pare să nu fie o exagerare, deoarece 

multe dintre ele s-au pierdut8. Louis Montaut menționează 

doar 17.000 de versuri9, Francesco Corsaro, 17.50010, 

Vasile Ionescu și Nicolae Ștefănescu, 18.000 (în 507 

poezii)11, în timp ce Jean Bernardi ridică numărul la 

20.000 (în 185 de versuri plus epitafuri)12. 

Se pare că relatarea lui Ieronim are toate șansele de a 

fi una realistă.  

Mă gândesc mai întâi la Apolinarie. Dacă a reușit să 

scrie o cantitate mare de versuri, de ce nu și Grigorie? 

Grigorie era la fel, extrem de bine educat, avea o pasiune 

pentru poezie încă de tânăr, avea aceleași motive cel puțin 

                                                      
8 Catholic Encyclopedia, vol. VII, „Gregory of Nazianzus", by K. 

Knight, updated Oct. 6, 2005, p. 8. 
9 Louis Montaut, Revue Critique de Quelques Questions Historiques 

se Rapportant à Saint Grégoire de Nazianze et à Son Siècle, Ernest 

Thorin, Libraire - Editeur, Paris, 1878, p. 167. 
10 Gregorio Nazianzeno, Poesie Scelte, Introduzione e Traduzione di 

Francesco Corsaro, Centro di Studi Sull’ Antico Cristianesimo, 

Università di Catania, p. XI. 
11Vasile Ionescu, Nicolae Ștefănescu, Antologie din literatura patristica 

greacă a primelor secole, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1960, p. 141.  
12 Jean Bernardi, St. Grégoire de Nazianze. Le Théologien et son 

temps, Les Editions du Cerf, Paris, 1995, p. 308. 
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ca Apolinarie pentru a scrie poezie, dacă nu chiar mai 

multe, așa cum vom arăta mai târziu. 

Se spune că atunci când Iulian Apostatul a interzis 

profesorilor creștini să predea literatură, arte și filozofie 

greacă în școlile lor, atât Apolinarie Bătrânul cât și 

Tânărul, au început să versifice cărți întregi ale Vechiului 

Testament și să producă tot felul de poezii pentru a 

contracara în acest fel ordinul împăratului și pentru a 

preda totuși studenților o literatură greacă în formă, dar 

creștină în conținut. Ni se spune, de asemenea, că 

Grigorie de Nazianz nu numai că i-a încurajat pe cei 

doi Apolinarie în munca lor, dar a început el însuși să 

facă același lucru13.  

În plus, Grigorie și Apolinarie cel Tânăr au fost concurenți 

și adversari în contextul doctrinei hristologice. E de așteptat 

ca Grigorie să fi scris la fel de mult ca celălalt pentru a-i 

fi contracarat propaganda eretică. 

Capacitatea și strălucirea intelectuală a lui Grigorie, 

rugul său interior mereu arzător pentru poezie, dragostea 

pentru operele antice în general și literatură și poezie în 

special, talentul său confirmat de mulți, toate devin 

motive pentru a crede că a scris mult mai mult decât avem 

noi acum de la el. 

 

 

 

 

                                                      
13 A. Benoit, op. cit., p. 147. 
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Clasificare 

Dacă oamenii de știință nu au o idee unitară cu privire 

la cantitatea de versuri produsă de către Sfântul Grigorie, 

trebuie spus că nu există un consens nici în ceea ce privește 

clasificarea poeziei sale. 

De exemplu, Enciclopedia Catolică împarte poezia 

teologului în versuri autobiografice, epigrame și epitafuri14. 

Eu consider că epistolele versificate ar fi trebuit să fie 

incluse aici ca o altă categorie. 

O altă sursă le împarte în Dogmatice, Morale, Personale, 

Epistolare, Epitafuri, Epigrame15, în timp ce o mai simplă 

analiză indică doar două categorii: teologică (care 

include 38 de poezii dogmatice și 40 de poezii morale) și 

istorică (ce include poezii autobiografice, lirice și alte)16. 

Denumirea de „istorică” pentru ultima categorie este 

considerată de Jean Bernardi confuză și ambiguă17, 

deoarece consideră că aceasta ar indica faptul că poeziile 

au o natură pur istorică, ceea ce nu este cazul. 

Atât A. Benoit, cât și M. Pellegrino susțin că clasificarea 

poeziei lui Grigorie nu este una foarte riguroasă, deoarece 

poeziile care aparțin unei categorii pot aparține cu ușurință 

celeilalte18; depinde de modul în care se evaluează 

conținutul, care este de multe ori multilateral. 

                                                      
14 Catholic Encyclopedia, vol. VII, art. cit., p. 8. 
15 The Early Christian Literature Primers, (http://www.earlychristian 

writings.com/jackson2/11gre.html), “Gregory Nazianzen”, p. 7.  
16 Jean Bernardi, op. cit., p. 308. 
17 Ibidem, p. 309. 
18 A. Benoit, op. cit., p. 725; M. Pellegrino, op. cit., p. 7. 
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Timp  

Există de asemenea un dezacord între cercetători și în 

ceea ce privește timpul când și-a scris Grigorie poeziile. 

Unii autori cred că el a scris poezie doar în ultimii cinci 

ani ai vieții sale19, alții că a scris în general înspre sfârșitul 

ei; conform spuselor lui J. Planche, acest lucru dovedește 

forța geniului său20.  

Eu cred că se poate argumenta că, dimpotrivă, dacă 

Grigorie a fost un geniu în poezie, el nu a trebuit să aștepte 

până la sfârșitul vieții sale pentru a scrie frumoasele sale 

poezii, ci le-a scris de-a lungul acesteia. 

Geniul este pasiune și inspirație – și în același timp 

efort – și știm cât de pasionat de literatură și cât de cult, 

educat și deschis a fost; este ușor să-l imaginezi scriind 

poezie chiar și la o vârstă fragedă. Asta ar justifica 

afirmația lui Ieronim că Grigorie a scris 30.000 de 

versuri, chiar dacă nu toate s-au păstrat până astăzi. De 

fapt, A. Benoit menționează, la rândul său, că Grigorie a 

început să scrie poezie încă de la o vârstă fragedă, altfel 

nu s-ar putea explica cantitatea mare de opere literare pe 

care le-a produs21.  

 

 

                                                      
19 Louis Montaut, op. cit., p. 167; Rosemary Radford Reuter, Gregory 

of Nazianzus, Rhetor and Philosopher, Clarendon Press, Oxford, 

1969, p. 50. 
20 Gregorio Nazianzeno, Poesie Scelte…, p. X; J. Planche, Choix de 

Poésies et de Lettres de Saint Grégoire de Nazianze, Librairie de 

Gide Fils, Paris, 1827, p. V. 
21 A. Benoit, op. cit., pp. 82; 582. 
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Grigorie ca poet 

 

Chiar dacă J. Bernardi scrie că Grigorie avea două 

vocații contradictorii, pe de o parte era un intelectual și 

un academic și pe de altă parte era un filosof creștin (și 

că a sacrificat-o pe prima de dragul celei de-a doua)22, 

uitându-ne cu atenție în viața Sfântului, putem argumenta cu 

ușurință că aceste două aspecte nu sunt deloc contradictorii, 

dimpotrivă se completează într-un mod minunat. 

În primul rând, în viața lui Grigorie, totul a fost centrat 

pe Hristos. Când vine vorba de lume, el afirmă că singurul 

lucru pe care l-a iubit în mod clar acolo a fost gloria 

elocvenței. Când a obținut-o, a pus-o în slujba lui Hristos. 23 

Dacă ne gândim la deșert și la viața ascetică aspră, teologul 

mărturisește că acolo, singura lui bogăție și mângâiere este 

Hristos24. Fiecare pasiune pe care a avut-o în viață, 

elocvență, literatură, poezie în special, filozofie, a adus-o în 

fața Domnului său. De aceea, viața lui hristocentrică este 

evidentă din fiecare pagină a scrierilor sale25.  

Când vine vorba despre poezie, trebuie menționat 

faptul că Grigorie de Nazianz a admirat și a imitat mai 

mulți poeți din Grecia antică precum: Homer, Hesiod, 

Pindar și alții, având în același timp preferințe speciale 

pentru Callimahus26; în mod evident, imitațiile sunt doar 

în formă și nu în conținut. Nici poemul autobiografic nu 

                                                      
22 J. Bernardi, op. cit., p.320. 
23 A. Benoit, op. cit., p. 75. 
24 Ibidem, pp. 74-75. 
25 Ibid., p. 76. 
26 Gregorio Nazianzeno, Poesie Scelte…., p. X. 
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este o noutate în vremea lui Grigorie. Cu toate acestea, el 

este primul scriitor creștin care cultivă acest gen27, potrivit 

lui J. Bernardi. 

Faptul că, sub aspectul formei, Grigorie continuă stilurile 

poetice mai vechi, nu diminuează valoarea producției sale 

literare. 

Poezia sa se caracterizează prin dicție pură, stil elegant 

și este chiar mai elevată decât cea a lui Homer în viziunea 

lui J. Planche; 28 este bogată și armonioasă în limbaj, 

intimă sub aspectul informațiilor pe care le dezvăluie, 

foarte lirică și de o acută melancolie. 

Conform spuselor lui M. Granier, acest sentiment este 

introdus pentru prima data în poezie de către Grigorie29. 

În scrierile sale este autentic, deoarece este în sine sincer, 

sobru în exprimare și inspirat de cauze mari30. Grigorie 

este considerat drept un extraordinar creator de cuvinte,31 

întrucât poemele sale sunt profund elaborate și sofisticate.  

Ceea ce spune A. Benoit despre epitafurile sale este 

că, dincolo de meritul literar, acestea sunt un tezaur în 

ceea ce privește religia, arta și istoria, datorită informațiilor 

prețioase din aceste domenii pe care le oferă32. Eu cred 

că se poate afirma acest lucru despre întreaga producție 

poetică a Sfântului Grigorie, sau măcar despre cea mai 

mare parte a ei.  

                                                      
27 J. Bernardi, op. cit., p. 319. 
28 J. Planche, op. cit., p. VI. 
29 Gregorio Nazianzeno, Poesie Scelte ..., pp. XIX, XI. 
30 A. Benoit, op. cit., p. 735. 
31 J. Bernardi, op. cit., p. 313. 
32 A. Benoit, op. cit., p. 84. 
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Chiar dacă există atât de multă apreciere pentru această 

poezie, există și unii autori care nu par atât de entuziasmați 

de ea. G. Florovsky crede că versurile sale sunt mai degrabă 

exerciții de retorică decât poezie adevărată, cu excepția 

versurilor personale în care sunt afișate emoții autentice33.  

Atunci când vorbește despre un alt mare poet și teolog 

din secolul al IV-lea, din afara lumii elenistice, respectiv 

din Siria, Efrem Sirul, Florovsky scrie că talentul Sfântului 

Efrem ca poet explică influența sa excepțională și marea 

popularitate a operelor sale34.  

Dacă așa stau lucrurile, se poate argumenta cu certitudine 

că și Grigorie s-a bucurat de o mare popularitate și a avut 

o influență foarte semnificativă în viața creștină a vremii 

și după aceea. În plus, poate fi considerat și un poet talentat. 

În remarcile sale despre poezia Sfântului Grigorie, M. 

Pellegrino depășește definițiile discutabile ale oricărui 

aspect al acestor lucrări și insistă asupra faptului că, 

indiferent de ce fel este, indiferent de modul în care se 

clasifică, este poezie, în sensul real al termenului. Iar 

autorul său este poet35.  

O altă sursă rezumă realizările poetice ale lui Grigorie 

după cum urmează: El „a fost primul dintre poeții creștini 

greci care s-a apropiat chiar și la o anumită distanță de 

poeții din antichitate”; „Niciun scriitor de versuri nu l-a 

depășit vreodată pe Grigorie în acea cultură elegantă și 

                                                      
33 G. Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century, VII, 

Vaduz, Fl., Büchervertriebsanstalt, 1987, p. 69. 
34 Ibidem, p. 168. 
35 M. Pellegrino, op. cit., pp. 6-7. 
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acea experiență a vicisitudinilor vieții care sunt potrivite 

pentru a dota un poet”. 

Grigorie a avut un adevărat foc poetic; el a moștenit 

culturile alexandrină și ateniană, dar faptul de a fi creștin 

l-a ajutat să aducă în poezie emoții noi la care vechii poeți 

nu au visat niciodată; Grigorie a creat un nou tip de poezie: 

una de meditație religioasă și de reverie filosofică36”.  

 

Scopurile poeziei sale 

 

Chiar dacă se spune că publicul majoritar căruia i-a fost 

destinată poezia lui Grigorie a fost cel din Constantinopol37, 

ținând cont de un lucru, de exemplu, că apolinarienii au 

invadat Nazianzul, iar conducătorul lor se afla în Laodicea 

și că Grigorie a scris mult pentru a contracara această 

erezie, deși s-ar putea să nu avem astăzi toate poeziile 

sale, se poate concluziona că Nazianz, Laodicea și poate 

alte locuri în care predomina erezia ar fi putut face parte 

din destinația operelor poetice majore ale lui Grigorie. 

Mai multe aspecte pot fi luate în considerare atunci 

când vine vorba despre poezia omului sfânt din Nazianz 

și toate îl ajută pe cel care ar dori să reconstruiască cel 

puțin parțial contextul în care el a scris la nivel personal, 

moral, teologic, literar și chiar politic. 

 

                                                      
36 The Early Christian Literature Primers.…., p. 7. 
37 J. A. McGuckin, St. Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography, 

St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 2001, p. 375. 
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Scopul personal 

a. După cum indică J. Planche, Sfântul Grigorie a 

considerat că scriind poezie și-a impus o penitență, ceea ce 

era o parte normală a nevoinței care trebuie să caracterizeze 

viața ascetică. Întrucât a avut o înclinație către scris și 

scriind în versuri fiind mai greu decât în proză38, acest 

lucru intră în concordanță cu tendințele sale ascetice. 

S-ar putea crea impresia că acesta este doar un pretext 

și, din moment ce avea o adevărată pasiune pentru poezie, 

Grigorie ar fi scris-o oricum, ca o penitență sau ca un 

hobby sau ca o nevoie. Cu toate acestea, trebuie să 

recunoaștem că scrierea în proză despre subiectele care 

reprezentau conținutul poeziei sale ar fi fost mai ușoară 

și Grigorie însuși recunoaște acest lucru. 

De fapt, scrierea în versuri, folosită pentru a reduce 

cantitatea de cuvinte este în concordanță cu jurământul 

de tăcere luat de ascet. Mai puține cuvinte sunt menite să 

reducă cuvântul uman la rolul său original, acela de a fi 

un umil auxiliar al Cuvântului lui Dumnezeu, observă A. 

Benoit39.  

Deci, s-ar fi putut întâmpla ca Grigorie să-și fi scris 

poezia la sfârșitul vieții ca o formă de relaxare față de 

grijile și necazurile vieții40, mai mult decât ca rod al unei 

căutări serioase, așa cum indică o sursă; cu toate acestea, 

este greu să vorbești pentru altcineva când vine vorba 

despre modul în care își scrie propria poezie. 

                                                      
38 J. Planche, op. cit., p. VII; Gregorio Nazianzeno, Poesie Scelte....., p. X. 
39 A. Benoit, op. cit., p. 76. 
40 The Catholic Encyclopedia, p. 8. 
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Căci dacă a scrie poezii a fost pentru Grigorie un mod 

simplu de relaxare, atunci nu se poate explica cu ușurință 

de ce însuși Grigorie spune că scrie în versuri pentru a-și 

impune o nevoință, decât dacă a fost o nevoință și o 

relaxare în același timp. 

b. Se pare că datorită vocației și talentului pe care 

Grigorie l-a avut pentru literatură în general și poezie în 

special, datorită focului din el și dragostei pentru științele 

umaniste, dar și educației sale solide, a scris poezie și de 

dragul ei. Cred că a faptul de scrie poezie de dragul 

poeziei nu diminuează afirmația pe care a făcut-o cu 

privire la poezie ca o nevoință ascetică. 

c. Din scrierile sale reiese clar că teologul a scris poezie 

pentru a-L lăuda pe Dumnezeu într-un mod special. „Eu 

sunt organul lui Dumnezeu”, spune el; „Îi scriu laude, dar 

nu ca poeții păgâni, ci cu inima creștină”41.  

d. Poezia este scrisă ca o modalitate de consolare 

personală atunci când autorul suferă de durere fizică, așa 

cum a fost adesea, conform propriei mărturii, dar și când 

este luat de tristețe la gândul de a părăsi curând viața 

pământească, când se privește ca pe o „lebădă bătrână” și 

scrie versuri despre trecutul său ca o modalitate de a conferi 

demnitate ieșirii din scena vieții42. 

                                                      
41 Gregory Nazianzus,  „De se ipso", în Migne, P. G., 34: 69-72, în 

Vasile Ionescu şi Nicolae Ștefănescu, op. cit., p. 170. 
42 Idem, în Migne, P. G., 39: 25-27, în Vasile Ionescu, op. cit, p. 167. 
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e. În cele din urmă, J. Planche spune că Grigorie scrie 

poezie pentru a distruge calomniile publicate împotriva sa de 

adversarii săi, cu alte cuvinte, pentru a-și apăra reputația43. 

 

Scopul moral 

a. După cum arată G. Florovsky, McGuckin și alți 

câțiva cercetători care scriu despre Grigorie Teologul, 

ascetul din Nazianz a scris poezie cu scopuri morale; el a 

scris pentru a preda principii morale oamenilor, în special 

tineri, și prin urmare, multe poezii au un caracter didactic44.  

Prin poeziile sale, el dorește să producă încântare 

spirituală în sufletul și mintea acelor tineri și, de fapt, a 

tuturor celor care s-au bucurat de artă și literatură, dar 

care aveau nevoie și de îndrumare spirituală. Poezia ar fi 

o modalitate de a face învățăturile morale ale Bisericii 

creștine mai ușor de acceptat45.  

J. Bernardi consideră că, prin poeziile sale, Grigorie a 

dorit să-i învețe pe tineri și formele literare clasice ale 

expresiei poetice, în timp ce, desigur, îi învață noile 

valori creștine și nu exclude posibilitatea ca unele dintre 

poeziile lui Grigorie să fi fost utilizate ca recitații colective în 

clasă și chiar destinate să fie însoțite de instrumente 

muzicale46.  

                                                      
43 J. Planche, op. cit., p. 7. 
44 G. Florovsky, op. cit., p.69; McGuckin, op. cit., p. 376. 
45 V. Ionescu şi N. Ștefănescu, op. cit., p. 167. 
46 J. Bernardi, op. cit., p. 314. 
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b. Se știe că Sfântul Grigorie a scris și poezie pentru a 

critica ipocrizia episcopală47 sau, în general, atitudinile și 

comportamentele inadecvate din partea clerului. 

 

Scopurile teologice 

Este evident din ceea ce spune în propriile sale scrieri 

că Grigorie a scris și poezie din motive apologetice, 

pentru a apăra doctrina creștină împotriva tehnicilor false 

ale diferiților eretici, precum Arie, Diodor din Tars, dar 

în special Apolinarie48.  

În unele scrisori ale sale, Grigorie denunță strategia 

folosită de Apolinarie, prin care a încercat să înlocuiască 

Psalmii cu compoziții proprii în care a folosit și lozinci 

atrăgătoare, pentru a-și răspândi mai ușor învățăturile. 

McGuckin crede că acest tip de practică i-a dat probabil 

lui Grigorie ideea ca el să facă același lucru49.  

Este evident că practica punerii învățăturii în versuri 

nu a fost inventată de Apolinarie, ea a fost folosită de 

Arie la începutul secolului, de Efrem în Siria și probabil 

de alții chiar înainte și după aceea. 

A pune învățătura cuiva în versuri, ar putea avea, 

printre altele, trei avantaje legate de următoarele aspecte:  

a) Aspectul mnemotehnic; versurile pot fi învățate și 

amintite, recitate, repetate; 

b) Aspectul estetic; datorită stilurilor sale speciale, 

limbajului, imaginilor, poezia este îndrăgită de mulți;  

                                                      
47 McGuckin, op. cit., p. 371. 
48 J. Bernardi, op. cit., pp. 371; 391. 
49 Ibid., p. 394. 
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c) Aspectul psihologic; poezia ajunge în mintea și inima 

cititorului datorită mijloacelor sale specifice de exprimare a 

ideilor. 

În consecință, întrucât ideea era deja cunoscută în 

epocă și din moment ce el a folosit poezia deja în alte 

scopuri practice, cum ar fi, de exemplu, predarea sau 

răspândirea valorilor morale specifice creștinismului, 

Grigorie a decis să răspundă poeziei propagandistice 

apolinare cu propriile sale poezii, ca și cum ai lupta cu 

adversarii cu propriile lor arme50.  

 

Scopurile literare 

După cum explică J. Planche, în scrierea poeziei, 

Grigorie a vrut să arate că poezia și muzica nu sunt 

apanajul exclusiv al păgânilor, ci creștinii pot excela și ei 

în acestea51. Astfel, multe poezii au fost scrise de Teolog 

cu intenția clară de a înlocui opera scriitorilor păgâni. 

Ba mai mult, se spune că a vrut chiar să creeze o 

mișcare literară sau o școală de rădăcină și inspirație 

creștină52, scop pe care l-ar fi putut atinge fără a conștientiza 

dezvoltarea acestuia. 

  

 

 

                                                      
50 A. Benoit, op. cit., p. 616; Louis Montaut, op. cit., p. 169; Gregorio 

Nazianzeno, Poesie Scelte…., p. X. 
51 J. Planche, op. cit., p. VIII. 
52 V. Ionescu şi N. Ștefănescu, op. cit., p. 167. 
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Scopurile politice 

Louis Montaut crede că Grigorie a scris poezie pentru 

a oferi o soluție legii apostatului Iulian, împăratul care a 

interzis creștinilor să predea operele grecești clasice în 

școlile lor53.  

 

Erezia lui Apolinarie 

 

Înainte de a trece la o scurtă prezentare a învățăturii 

false a lui Apolinarie, consider necesar să menționez aici, 

cel puțin, alte câteva nume creștine de autori care au scris 

poezie în greacă în secolul al IV-lea și care fac parte 

integrantă din contextul poetic al lucrărilor poetice ale 

Sfântului Grigorie. 

Arie a fost principalul ereziarh creștin din secolul al 

IV-lea; printre altele, el și-a apărat pozițiile teologice în 

versuri. Dincolo de alte poezii pe care le-a scris, cea mai 

cunoscută producție poetică a sa se numește Thalia54.  

Potrivit lui J. Bernardi, Dorotheus scrie poezie creștină 

la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al 

IV-lea. Se știe că în 343 a scris o poezie în hexametri55.  

Niceta de Remessiana (astăzi Bela Palanka, Serbia), a 

fost în secolul al IV-lea episcopul dacilor (strămoși ai 

românilor). Sfântul Ieronim indică faptul că Niceta a scris 

                                                      
53 Louis Montaut, op. cit., p. 169. 
54 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „Arius". 
55 J. Bernardi, op. cit., p. 312. 
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„cântece dulci ale crucii”, iar Paulinus din Nola, un prieten, 

îl laudă pe Niceta ca fiind scriitor de imnuri. 

Cercetările moderne au arătat că imnul popular Te 

Deum (Laudamus), atribuit mult timp lui Ambrozie, era 

de fapt opera lui Niceta56. 

Synesius din Cirene, născut în secolul al IV-lea, a 

murit în jurul anului 414. În 409 a fost ales mitropolit al 

Ptolemaidei; a fost discipol și prieten cu Hipatia din 

Alexandria. Avem de la el aproximativ zece imnuri care 

vorbesc despre convingerile sale teologice și filosofice. 

În ultimul din cele zece se încredințează lui Hristos și 

cere iertarea păcatelor57. 

Sfântul Efrem Sirul: chiar dacă Sfântul Efrem nu a scris 

în greacă, ci în siriacă, pentru că este un scriitor creștin 

extrem de prolific al secolului al IV-lea și pentru că multe 

dintre operele sale poetice au fost traduse și difuzate în 

greacă chiar în timpul vieții sale, cred că este potrivit să 

îl includem și pe el aici. 

Efrem s-a născut în Nisibe, Siria (data necunoscută) și 

a murit în 373. Era un pustnic renumit pentru viața sa 

ascetică severă58, dar și pentru „darul său remarcabil 

pentru lirism”59. A scris predici, imnuri și alte lucrări, mai 

ales în ultimii zece ani ai vieții sale, în timp ce se afla în 

Edessa și lupta împotriva ereziilor. G. Florovsky apreciază 

lucrările sale teologice – cele mai multe dintre ele, chiar 

                                                      
56 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „Nicetas". 
57 Ibidem. 
58 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „St. Ephraem" (Life). 
59 G. Florovsky, op. cit., p. 168. 
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și rugăciunile, scrise în versuri – ca fiind euforice și 

melodioase, sincere și intime60.  

Sozomen notează că Efrem a scris aproximativ trei 

milioane de versuri, iar Teodoret din Cir îl numește „geniu 

poetic”61.  

Poezia lui Efrem a fost împărțită în memre, cuvântări, 

omilii, fapt ce ar putea explica de ce versurile sale sunt 

atât de multe, și madrase, imnuri care conțin instrucțiuni 

scrise pentru cântarea corală și chiar pentru a fi însoțite 

de harpe62.  

În cele aproximativ 1000 de lucrări63 Efrem intenționa 

practic să ofere instrucțiuni morale, să-i slăvească pe 

Dumnezeu și pe Maica Domnului și să lupte împotriva 

ereziei. El a scris împotriva gnosticilor, împotriva lui 

Marcion și Manes în mod special, împotriva arienilor și 

a lui Iulian Apostatul64, dar și împotriva lui Bardesanes 

(Bar-Daisan), și a fiului său Harmonius.65  

Bardesanes a fost primul poet sirian și un învățător 

eretic; obișnuia să-și răspândească învățăturile în forme 

metrice pentru a avea un succes mai bun cu publicul66.  

                                                      
60 Ibidem. 
61 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „St. Ephraem" (Poetical 

Writings). 
62 Ibidem; Florovsky, op. cit., p. 169. 
63 The Saint Pachomius Library  

(http://www.voskrese.info/spl/XefremSyria.html). 
64 Florovsky, op. cit., p. 169. 
65 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „St. Ephraem" (Poetical Writings). 
66 Florovsky, op. cit., p. 168. 

http://www.voskrese/
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Așa cum a făcut Grigorie de Nazianz cu versurile sale 

împotriva apolinarienilor, tot așa și Efrem, pentru a lupta 

împotriva ereticilor cu propriile lor arme, și-a pus 

doctrinele teologice în versuri. 

Potrivit lui Florovsky „talentul poetic al lui Efrem este 

cel care explică influența sa excepțională și popularitatea 

largă și imediată a versurilor sale”67. 

Apolinarie cel Bătrân a fost un gramatician creștin 

care a trăit în secolul al IV-lea, mai întâi la Berytus în 

Fenicia, apoi la Laodicea, în Siria. Când în 362 Iulian 

Apostatul le-a interzis profesorilor creștini să predea 

literatura greacă în școlile lor, el și fiul său, Apolinarie 

cel Tânăr, au început să înlocuiască literatura greacă cu 

texte creștine și au compus mari lucrări în versuri și proză 

de rădăcină și inspirație creștină. Socrate, în Istoria sa 

eclesiastică menționează că Apolinarie cel Bătrân a pus 

Pentateuhul Vechiului Testament în hexametri greci, a 

transformat primele două cărți ale Regilor într-un poem 

epic şi a scris tragedii, comedii, ode, imitând autorii greci. 

În Istoria sa, Sozomen nu menționează operele lui 

Apolinarie cel Bătrân, ci le indică doar pe cele ale fiului 

său. Niciuna dintre acele opere nu a supraviețuit până 

astăzi68. 

Apolinarie cel Tânăr, potrivit lui Charles Raven „poate 

cel mai remarcabil, deoarece el este cu siguranță ultimul 

dintre marii studenți și gânditori eleni care și-au dedicat 

                                                      
67 Ibidem. 
68 Catholic Encyclopedia on CD-Rom, „Apollinaris (the Elder)". 
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viața [...] căutării adevărului”69, s-a născut în Laodicea în 

310. Cu o incontestabilă, profundă și solidă educație, el a 

fost un retor strălucit care, la fel ca Origen, mai devreme, 

„a combinat în sine ceea ce este cel mai bun în cultura 

vremii sale” 70, potrivit unei mărturii. 

În anul 360 a fost ales episcop de Laodicea; G. Florovsky 

menționează că a scris „nenumărate” opere, dintre care 

cele mai multe s-au pierdut71 și cu siguranță a lucrat cu 

tatăl său la crearea unei literaturi creștine care imita 

modelele grecești, după edictul lui Iulian Apostatul. 

Sozomen spune că scrierile lui Apolinarie erau de o mare 

eleganță și cel puțin egale cu originalele pe baza cărora 

au fost modelate72. Lucrările sale poetice și, de asemenea, 

cele ale tatălui său s-au bucurat de o popularitate extremă 

la vremea lor. Se spune că au fost cântate și recitate de 

oameni la serviciu, la mese, la festivaluri și multe alte 

evenimente mari și mici73. 

Apolinarie a fost un teolog niceean, admirator și prieten 

al lui Atanasie. Pentru prietenia sa cu marele episcop 

alexandrin, în special pentru că l-a primit când Atanasie 

călătorea prin Laodicea, Apolinarie a fost excomunicat 

de episcopul arian de Laodicea, George74. 

Înainte de anul 362, potrivit lui G. Florovsky, aparent 

pentru a contracara învățătura lui Diodor din Tars, 

                                                      
69 Charles E. Raven, Apollinarianism: An Essay in the Christology 

of the Early Church, University Press, Cambridge, 1923, p. 127. 
70 Ibidem, p. 153. 
71 G. Florovsky, op. cit., p. 16. 
72 Ch. Raven, op. cit., p. 137; Wikipedia, „Apollinaris of Laodicea". 
73 Ibidem, p. 153. 
74 Ibid., p. 130. 
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conducătorul școlii antiochene, Apolinarie și-a dezvoltat 

propriile opinii hristologice, încercând totuși să rămână 

fidel hristologiei lui Atanasie, potrivit căruia prin Întrupare, 

Logos-ul Divin a luat asupra lui carnea noastră (μία 

φύσις τοũ λογοũ Θεοũ σεσαρκομένη)75. 

Florovsky arată că Apolinarie nu a distins între natură 

și ipostas; în consecință, el a văzut în Hristos o persoană 

cu o singură natură și un ipostas. Pentru ca Hristos să ne 

poată mântui, El trebuie să fi avut un Intelect Divin, nu 

unul uman care este legat de slăbiciune și nu poate 

învinge păcatele. Prin urmare, în Iisus Hristos Cuvântul 

lui Dumnezeu a luat un trup animat. Intelectul era acela 

al Logosului Divin însuși. În consecință, Cuvântul a devenit 

trup, dar nu pe deplin uman. Rezultă că cele două entități, 

divină și umană, au coexistat doar în persoana lui Hristos76. 

Potrivit lui Florovsky, Apolinarie a fost un trihotomist. 

Iisus Hristos a avut un trup și un suflet care erau umane 

și un spirit sau nous - Logosul Divin. Autorul menționat 

mai sus consideră că, bazat pe teologia apolinariană, 

umanitatea lui Iisus Hristos este doar similară cu a 

noastră, dar nu este consubstanțială cu aceasta77, chiar 

dacă se spune, de asemenea, că Apolinarie a adus o 

„contribuție durabilă la teologia ortodoxă declarând că 

Hristos a fost consubstanțial cu Tatăl în ceea ce privește 

divinitatea Sa și consubstanțial cu noi în ceea ce privește 

umanitatea Sa”78.  

                                                      
75 Florovsky, op. cit., pp. 16-17; Ch. Raven, op. cit., p. 170. 
76 Florovsky, pp. 16-17. 
77 Ibidem, p. 85. 
78 Wikipedia, art. cit. 
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Pentru hristologia lor, apolinariştii au fost numiți 

„sarkolatri” – sau cei care adorau carnea79, deoarece 

refuzau să recunoască spiritul uman în Hristos. 

Paul Gallay consideră că Grigorie a trebuit să se 

implice în controversa apolinariană. În drumul său spre 

Constantinopol, ne spune el, și-a făcut griji. În plus, a 

trebuit să scrie o respingere profesională a ereziei la 

cererea lui Cledonius, preotul pe care l-a instalat la 

Nazianz, întrucât acest oraș drag poetului a fost invadat 

de discipolii lui Apolinarie80. Cu toate acestea, răspunsul 

său, la fel ca întreaga sa hristologie, în evaluarea lui 

Florovsky, în măsura în care se referă la această erezie, 

nu este elaborat ca un sistem teologic. Este mai degrabă 

o mărturisire de credință exprimată într-un limbaj clar și 

precis care anticipează formulele hristologice ulterioare 

referitoare la cele două naturi și o persoană în Hristos81 . 

 

 

Concluzii  

 

Grigorie de Nazianz, cu cunoștințele sale solide și 

vaste în dialectică, filozofie, teologie și Scriptură, cu 

elocvența sa incomparabilă și talentul său de scriitor, a 

exercitat o mare influență asupra contemporanilor săi și 

asupra generațiilor de după el. Aceste calități l-au făcut 

                                                      
79 A. Benoit, op. cit., p. 605. 
80 P. Gallay, op. cit., p. 217. 
81 Florovsky, op. cit., p. 86. 
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să câștige toate disputele în care trebuia să apere ortodoxia 

creștină, așa cum remarcă A. Benoit82.  

Grigorie a fost un poet de prim rang care a întrecut pe 

toți ceilalți poeți din primele secole creștine care au scris 

în greacă; este concurent cu cei mai mari scriitori ai 

antichității păgâne. Acești scriitori clasici au fost minunați 

și într-adevăr inimitabili. Totuși ei au abordat în producția 

lor literară imaginația și spiritul oamenilor. Lucrările lui 

Grigorie însă, în nicio poziție inferioară față de primele, 

se adresează nu numai minții și spiritului, ci și inimii 

cititorului83. 

Villemain îl consideră pe Grigorie de Nazianz „poetul 

creștinătății răsăritene”, prin excelență, deoarece el crede 

că poezia este realizarea principală a sfântului84.  

Este demn de remarcat faptul că la cincizeci de ani de 

la moartea lui Grigorie scrierile sale au devenit normative 

și Biserica Romană a emis o declarație că poezia sa urma 

să fie admisă în întregime în Biserică în calitate de lucrări 

de cea mai mare autoritate85. Pentru importul său de idei 

mărețe și distinse din știința teologică în poezie, a fost 

asemănat chiar cu Dante și s-a propus să fie considerat pe 

bună dreptate tatăl poeziei moderne86.  

În linii mari, aceasta a fost misiunea providențială a 

lui Grigorie în Biserică, potrivit lui A. Benoit: să lupte cu 

succes împotriva marilor eretici ai secolului său; să lucreze 

                                                      
82 A. Benoit, op. cit., p. 402; M. Pellegrino, op. cit., p. 5. 
83 A. Benoit, op.cit., pp. 737; 741. 
84 Catholic Encyclopedia vol. VII, art. cit., p.8. 
85 A. Benoit, op. cit., p. 595. 
86 The Early Christian Literature Primers, art.cit., p.7. 
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la reforma moralității clerului; să aducă Constantinopolul 

la credința ortodoxă; să creeze o formă de poezie creștină și 

să o folosească pentru a servi, apăra, împodobi și înfrumuseța 

adevărul creștin87. 

                                                      
87 A. Benoit, op. cit., p. 743. 
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Synesius din Cirene și asemănarea sa cu viața și 

opera lui Grigorie de Nazianz 

 

 

Informații biografice 

Synesius din Cirene a fost un filozof, poet și scriitor, 

episcop și om politic, în ansamblu, o personalitate stră-

lucitoare a vremii sale considerată un model de către mulți, 

ceea ce înseamnă că oamenii nu numai că îl căutau pentru 

îndrumare și sfătuire și încercau să-i urmeze stilul în viață 

și muncă, dar și faptul că imaginea sa a rămas după moartea 

sa, ca simbol și ca lumină pentru generațiile viitoare. 

Synesius s-a născut în Libia în a doua jumătate a 

secolului al IV-lea, într-o familie bogată și proeminentă1, 

într-o perioadă în care Roma era în declin și Bizanțul era 

în creștere. Mai exact, a trăit între 370-412 sau 413 d.Hr. 

Christian Lacombrade scrie că era de origine greacă, 

aparținând generațiilor de coloniști greci care fondaseră 

orașul Cirene în Libia în secolul al VII-lea î.Hr. și care au 

făcut din ea o cetate avansată a culturii elenistice2. 

                                                      
1 Kennet Scott Latourette,  A History of the Expansion of Christianity,  

vol. I, „The First Five Centuries”, Harper and Brothers, New York 

and London, 1937, p. 195.  
2 Synesius of Cyrene, Hymns, text established and translated by 

Christian Lacombrade, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2003, pp. V-

VII. Pentru viitoarele citări ale acestei lucrări, voi folosi: Hymnes. 
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Crescut într-o familie bogată, Synesius a beneficiat de 

o educație solidă și a excelat în mai multe domenii de 

studiu. A studiat litere și științe în școli laice din centre 

intelectuale atât de mari precum Alexandria și Atena, 

fiind foarte pasionat de scriitorii și filosofii greci. Datorită 

înclinării sale pentru științe și stagiilor sale în Alexandria, 

el a ajuns să admire, să cunoască și să fie prieten apropiat 

cu Hypathia, o celebritate a vremii, pe care a numit-o 

„mamă”, „soră”, „maestru”. Atracția sa față de literatura 

și filozofia greacă l-a influențat să adere la neoplatonism, 

care era o mișcare filosofică la modă3. 

În ceea ce privește preocupările sale științifice, Synesius 

a avut o pasiune pentru astronomie. A colaborat cu Hypathia, 

a creat ceea ce el numea „astrolab”, un fel de planisferă 

și a comandat, de asemenea, un hidroscop pentru observațiile 

și experimentele sale științifice. Altfel și-a petrecut viața 

rugându-se, citind și vânând4. 

El a fost, de asemenea, un om politic și, ca atare, a avut 

o viață publică de înalt nivel; între 399-402 Synesius a 

fost numit ambasador al țării sale la Constantinopol, unde 

a avut o soră căsătorită acolo. Trei ani nu pare să fie mult 

timp. Într-adevăr, și-ar fi dorit să rămână mai mult acolo, 

dar un cutremur care a avut loc în 402 l-a forțat să plece5. 

Când vorbește despre anii petrecuți în Constantinopol, 

marele oraș cosmopolit, capitala Imperiului Bizantin de 

mai târziu, îi numește ani de „exil în Tracia”. Aceasta este 

o metaforă, desigur, întrucât, pe de o parte, era potrivit 

                                                      
3 Hymnes, pp. X-XV; Latourette, Ibid. 
4 Ibidem, pp. XIX; XXXVI. 
5 Ibid., p. XXV. 
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pentru un astfel de tip de viață publică și funcție și, pe de 

altă parte, avea chiar familie la Constantinopol. Dar, în 

același timp, aceasta este o informație valoroasă, care 

indică faptul că orașul Constantinopol a fost practic pe 

teritoriul trac și din punct de vedere cultural a fost construit 

pe bazele civilizației tracice. Synesius vorbește chiar despre 

eforturile sale pioase de acolo, unde se închina aparent 

zeilor păgâni, totodată fiind și pelerin în locuri de mistere 

păgâne6. 

Un an mai târziu, în 403, s-a căsătorit, iar căsătoria sa 

a fost binecuvântată de Patriarhul Alexandriei, Teofil. În 

doar câțiva ani, un moment important de cotitură va avea 

loc în viața sa. A fost o figură atât de proeminentă, încât 

în 410 populația orașului Ptolemaida l-a ales episcop și 

Patriarhul Teofil a acceptat chemarea, chiar dacă la acea 

vreme Synesius nu era nici măcar botezat în Biserica 

creștină. Acest lucru nu a fost atât de neobișnuit în acea 

epocă. Desigur, el a trebuit să primească botezul pentru 

că a acceptat chemarea pentru episcopat, totuși, ca o 

personalitate puternică ce a fost, el i-a spus patriarhului 

că va accepta sfințirea în două condiții: în primul rând, va 

trebui să-și păstreze soția; în al doilea rând, își va păstra 

convingerile personale cu privire la filozofia și învățătura 

neoplatonică, chiar dacă în public va profesa doar doctrina 

creștină. 

Patriarhul a fost de acord și Synesius a devenit episcop7. 

 

                                                      
6 Ibid., pp. 13, 6. 
7 Ibid., pp. VI, X, XXXVII. 
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Opera literară 

Împreună cu știința și filosofia, literatura a fost o pasiune 

majoră în viața lui Synesius. Conform propriei mărturisiri, 

el a scris toate tipurile de poezie și proză aflate în uz la 

vremea sa. De fapt, filozofia și poezia erau considerate 

inseparabile, în special în cercurile neoplatonice, așa cum a 

fost pentru vechii filozofi greci8. 

Între alții, Heraclit din Efes și Parmenide din Elea 

obișnuiau, de exemplu, să-și scrie lucrările filosofice în 

versuri. Acest obicei a fost preluat de către teologii creştini, 

între care și un mare contemporan al lui Synesius, Grigorie 

de Nazianz, de asemenea poet, filosof și episcop.  

Deși Ch. Lacombrade crede că viața ascetică nu a fost 

cea care a caracterizat existența lui Synesius9, deoarece 

în imnurile sale el cere deseori confort, 10 fizic și spiritual, 

nici el nu a fost străin de viața contemplativă. De fapt, în 

retragerea și singurătatea sa își scrie primele versuri11; 

acolo în general, se simte inspirat să scrie, la fel ca 

omologul său, Grigorie de Nazianz. 

Lucrările literare ale lui Synesius, Cynegetics, care s-au 

bucurat de un mare succes în Alexandria și Dion, o 

colecție de piese despre biografia sa, diatribele, apologia, 

introspecția, indică un talent în care s-au combinat grația 

sofistului și fervoarea filosofului, dar de asemenea, o 

persoană a cărei viață a fost caracterizată de armonie, în 

                                                      
8 Ibid., p. XII. 
9 Ibid., p. 90. 
10 Ibid., p. XXII. 
11 Ibid., p. 90.  
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special cea dintre teorie și praxis12, teoria fiind de fapt 

legată de contemplare și mai puțin de gândirea teoretică 

așa cum este înțeleasă astăzi. 

 

Poezie, Filosofie, Știință și Teologie 

În viața și înțelegerea lui Synesius, poezia și filozofia 

erau apropiate una de alta, la fel cum știința și filosofia 

erau strâns legate. Filosofia și poezia au avut ca scop 

principal apropierea de taina lui Dumnezeu, înaintarea 

către apropierea de divin, în timp ce știința, sau mai 

precis fizica, a fost mai organic legată de metafizică13 

constituind rațiunea ei de a fi. În acest sistem, cele patru 

domenii: știință, filozofie, metafizică sau teologie și 

poezie își validau reciproc cercetarea în măsura în care 

toate intenționau să se ocupe de intuițiile omului despre 

Absolut și încercau să conducă spre el. 

Conform spuselor lui Etienne Gilson, în acele vremuri 

teologia era considerată o știință transcendentă, iar filosofia 

parte a teologiei. În timp ce filozofia și-a păstrat propria 

metodă și caracterul rațional, lucrând împreună cu 

teologia nu a pierdut nimic; dimpotrivă, ea a fost mai 

degrabă îndeplinită14. 

Fiind îndrăgostit de elenism, unde lucrările sale erau 

puternic înrădăcinate, Synesius a fost un creștin influențat 

                                                      
12 Ibid., p. XIII; XXXI. 
13 Ibid., p. 10. 
14. Etienne Gilson, Christian Philosophy, Pontifical Institute of 

Medieval Studies, Toronto, Canada, 1993, pp. XVI; XX. 
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puternic de filosofia platonică15. Ceea ce a reținut în 

special din filozofia platonică a fost ideea opoziției totale 

dintre bine și rău și ideea revenirii eterne a tuturor 

lucrurilor la sursa originală16. El a descoperit că aceste 

credințe sunt atât mult de în concordanță cu teologia 

creștină, încât, când a fost hirotonit episcop, nu numai că 

nu a vrut să lepede de ele, dar a fost convins că slujirea 

Bisericii îl va ajuta să se împlinească în filozofie. De fapt, 

Platon a fost considerat de mulți un teolog creștin „avant 

la lettre”, iar atașamentul mai multor teologi creștini față 

de el, precum Synesius în acest caz, apoi Grigorie de 

Nazianz, Vasile cel Mare și alții, arată cât de mult teologia 

creștină și filozofia erau considerate compatibile între ele. 

Cu toate acestea, nici știința și teologia nu au fost 

considerate opuse una în raport cu cealaltă. După cum     

s-a menționat, pentru Synesius, fizica era legată organic 

de metafizică17. Într-un sens, metafizica este terenul în 

care se întâlnesc atât știința, cât și filosofia, dar metafizica a 

încorporat teologia. 

Observația fizică a naturii combinată cu speculațiile 

metafizice, deja o practică neoplatonică și, în același timp 

științifică, era comună în rândul mai multor filozofi greci. 

Hypathia însăși a practicat-o și, de asemenea, Ptolemeu 

care credea că știința este cel mai bun conducător spre 

                                                      
15 Vezi E. Norden, Agnostos Theos, în A History of Christian-Latin 

Poetry from the Beginnings to Close of the Middle Ages, by F.J.E. 

Raby, Clarendon Press, Oxford, 1953 (1997), p. 31. 
16 Hymnes, p. XXIX. 
17 Ibid., p. XIV. 
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cunoștințele teologice, 18 pentru a ne gândi doar la câțiva 

dintre ei. 

Credința timpului era că, pentru ca cineva să fie filosof, 

trebuia să tindă înspre realitatea transcendentă a vieții, să-și 

bazeze viața pe căutarea metafizică.  

Totuși, acest lucru nu a fost exclus nici din cerințele 

teologiei.19.  

 

Temele majore în imnurile lui Synesius 

Pe măsură ce se citesc imnurile lui Synesius, se observă 

că temele majore se repetă în cuprinsul lor. Subiectele 

sunt prezente sau anunțate în primele poezii, apoi reiterate 

în celelalte. Christian Lacombrade susține că Synesius 

nu și-a scris imnurile în scopuri liturgice, chiar dacă unele 

dintre ele (imnurile VI și VIII) par să fi fost din această 

categorie20. Cu toate acestea, dacă închinarea nu era în 

mintea lui Synesius când și-a scris poeziile, având în 

vedere conținutul lor teologic creștin, este clar că aveau 

un caracter didactic, fiind destinate în special diseminării 

doctrinei creștine, la fel cum a făcut Grigorie de Nazianz 

cu propria sa poezie. Cu toate acestea, în imnurile lui 

Synesius se pot găsi numeroase referințe cosmologice și 

cosmogonice, fapt care indică atât influența lui Hypathia 

asupra lui Synesius în probleme științifice, cât și propria 

                                                      
18 Ibid., p. XIX. 
19 Ibid., p. XVIII. 
20 Ibid., p. 11. 
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sa pasiune pentru astronomie, precum și credințele sale 

platonice și neo-platonice. 

În general, imnurile sale tratează destinul și locul omului 

în univers, originea cerească a sufletului, căderea sufletului 

dintr-o lume superioară și nevoia de purificare pentru ca 

acesta să poată reveni la divin, și rolul pe care îl joacă 

asceza în procesul de purificare intelectuală a cuiva, lucru 

care duce la adevărata cunoaștere21. Astfel de teme sunt 

de asemenea comune cu cele ale poeziei lui Grigore de 

Nazianz. 

 

Suflet și spirit 

Unul dintre aspectele în care sunt prezente astfel de 

teme este legat de elaborarea lui Synesius asupra relației 

dintre spirit și materie (Imnul I (III) și II (IV) în special). 

Indicând o puternică influență platonică, spiritul este 

considerat bun, chiar și în starea sa actuală căzută, iar 

materia este considerată rea și un obstacol în calea 

ascensiunii spiritului către divin. 

Această viziune asupra stării sufletului este evidentă 

în Imnul I, de exemplu, unde, așa cum spune doctrina 

creștină, autorul scrie că sufletul este chipul lui Dumnezeu 

în noi; prin cădere, sufletul nu a fost pierdut sau distrus, 

ci doar întunecat, diminuat22, ceea ce permite ca acesta să 

fie răscumpărat de Dumnezeu. 

                                                      
21 Ibid., pp. 6-7. 
22 Ibid., p. 57. 
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Opoziția spirit-materie din poezia lui Synesius indică 

un anumit tip de dualism, dar nu ca cel maniheist, deoarece 

materia nu este veșnic anti-Dumnezeu. Cu toate acestea, 

Synesius crede că materia are o natură demonică, ceea ce 

pare a fi prea mult spus pentru un creștin care mărturisește 

că Dumnezeu a creat-o bine și că trupul lui Hristos din 

Întrupare nu a fost unul rău. 

Se poate observa în discursul lui Synesius despre natura 

sufletului sau a materiei, o influență a filosofilor empirici 

și apoi a filosofilor ionieni care erau puternic preocupați 

de problema naturii lucrurilor sau, din nou, de influența 

platonică unde eliberarea de materie era scopul vieții. 

Această îndatorare este evidentă atunci când Synesius se 

roagă pe Dumnezeu Tatăl să-i ofere protecție în trup și 

suflet în vederea unirii finale cu El: „Doamne, scoate din 

materie sufletul rugător” (Imnul II (IV))23 

Dacă sufletul aparține unei lumi superioare, dar se luptă 

în starea căzută aici, trebuie să parcurgă un proces de trei 

pași pentru a reveni la locul de care aparține: purificare, 

iluminare și unire cu divinul. Acești trei pași împreună cu 

doctrina procesiunii și revenirii sufletului sunt obișnuiți 

atât în filozofia neoplatonică, dar și în teologia creștină 

mistică. Aceste teme se găsesc în numeroase locuri în 

poezia lui Synesius, la fel ca în cea a lui Grigorie de 

Nazianz. 

În Imnul I (III) Synesius își exprimă în mai multe 

moduri aspirația către puritate24, catharsisul fiind un pas 

                                                      
23 Ibid., p. 67. 
24 Ibid., pp. 39; 57. 
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fundamental care duce la teorie, contemplarea sau viziunea 

lui Dumnezeu și apoi la unirea cu El. 

Valoarea teologică a purificării, în special aspectul ei 

soteriologic, este o temă comună în textele sacre antice, 

deoarece poate fi găsită încă din secolul al XVIII-lea î. Hr. 

în Confesiunea negativă a Cărții egiptene a morților25. Cu 

toate acestea, deoarece purificarea este un pas important în 

mântuirea sufletului cuiva, la fel este și iluminarea și 

unirea, iar Synesius le cere în mai multe moduri și în mod 

repetat (Imnul I (III))26. 

 

Doctrina Trinitară 

Un alt aspect al poeziei lui Synesius legat de teologia 

creștină pe care o predică, este doctrina Trinitară. În 

multe locuri din imnurile sale, el își începe versurile cu o 

doxologie oferită lui Dumnezeu Tatăl sau lui Dumnezeu 

Fiul sau Duhului Sfânt27. În cazul Duhului Sfânt, uneori 

el folosește expresii similare limbajului emanaționist al 

gnosticilor, ca atunci când utilizează cuvântul efuziune 

pentru procesiune. 

Când doxologește despre Tatăl, în timp ce enumeră 

unele dintre atributele Tatălui („Tată, autor al propriei 

paternități; Tatăl fără tată”), se pot detecta totuși unele 

accente plotiniene atunci când îl descrie pe Tatăl ca 

„Unul și toate, Unul prin toate”. Chiar dacă astfel de 

                                                      
25 E. A. Budge (ed.), The Egyptian Book of the Dead, Dover Publications, 

NY 1967, pp. 346-349. 
26 Hymnes, pp. 56; 60. 
27 Ibid., pp. 48, 50, 51; 62-63. 
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descrieri reprezintă și doctrina ortodoxă. Treimea însăși, 

ca entitate divină, este menționată și în laudele lui Synesius. 

Înțelegerea ortodoxă a dogmei trinitare este vizibilă în 

locurile în care scriitorul subliniază egalitatea ipostazelor 

trinitare și distincția lor fără separare, anticipând astfel 

formula ulterioară calcedoniană legată de cele două naturi 

ale lui Hristos, divină și umană, care conviețuiesc în Fiul 

întrupat al lui Dumnezeu într-un mod care este neamestecat, 

neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. 

Este interesant că, uneori, în doxologiile sale, pe lângă 

sublinierea doctrinei oficiale a Bisericii despre Treime, el 

personalizează lauda vorbind despre chestiuni personale, 

ca atunci când în mijlocul unei asemenea laude menționează 

„draga sa Libie” ca și cum ar transforma doxologia în 

rugăciune de cerere. 

Altfel, cererile personale, în contexte non-doxologice, 

pot fi găsite foarte des, ca aceea care arată caracterul special 

care a fost și care poate fi, de asemenea, considerată 

amuzantă sau chiar nepotrivită, deși foarte umană: „Nu 

ne da, Doamne, să fim bogați, dar ține sărăcia departe de 

mine”(!)28 

Alte note personale din poezia sa pot fi găsite în 

versuri în care vorbește cu propriul său suflet, arătând 

influență psalmică (Psalmul 103: „Binecuvântează, Doamne, 

sufletul meu”) sau unde folosește modelul psalmic pentru 

a indica faptul că nu se poate ascunde de la fața lui 

Dumnezeu29.  

                                                      
28 Ibid., p. 56. 
29 Ibid., p. 45. 
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Synesius înțelege poemul în sine ca fiind un sacrificiu, 

o ofrandă către Dumnezeu. Acest concept, împreună cu 

conversația cu sufletul propriu în imnuri, a fost ulterior 

încorporat în imnologia Bisericii creștine și este folosit în 

diferite slujbe liturgice până astăzi. 

 

Synesius din Cirene și Grigorie de Nazianz 

Este interesant de urmărit evoluția și caracteristicile 

vieții și operei acestor două personalități distinse și 

distincte în viața Bisericii creștine din secolul de aur al 

creștinismului. 

Amândoi au fost episcopi, amândoi poeți și scriitori, 

amândoi îndrăgostiți de filosofie, pe care au pus-o în 

slujba teologiei. Poezia lor, în special cea care este aici  

de un deosebit interes a exprimat atât cine au fost ei, cât 

și ce au crezut. Au scris cu pasiune. Grigorie a explicat 

această pasiune în termenii următori: „În mine există o 

fierbere”30. Poezia lor a fost un vehicul pentru exprimarea 

plăcerilor și nemulțumirilor, a rugăciunii și a plângerii, 

dar și un instrument foarte important în diseminarea 

doctrinei creștine ortodoxe într-o lume în care eretici, 

precum Arius și Apolinarie31 și-au răspândit învățăturile 

prin utilizarea de versuri pentru a avea o mai bună 

aderență la public.  

                                                      
30 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit: Viaţa Sfântului Grigorie 

Teologul, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002, p. 261. 
31 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with an 

Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the Incarnation, 

Fairacres, Oxford, 1995, p. XIX. 
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Cel mai probabil a existat un canon pentru regulile 

poeziei în acel timp, deoarece ambii scriitori și-au structurat 

imnurile într-un mod similar: o invocație mai întâi (de 

asemenea, obișnuită în poezia greacă veche), o rugăciune 

de cerere sau povestea care face corpul poeziei și o 

doxologie32. Imnul a fost compus simetric pentru a-i 

spori frumusețea, deoarece invocarea și doxologia erau 

practic similare, cel puțin în adresare. 

Trebuie observat de asemenea, că primul imn al ambilor 

scriitori este cel mai mare, cu o concentrare pe datele 

biografice. Atât Synesius, cât și Grigorie erau îndrăgostiți 

de filozofie și o considerau compatibilă cu teologia, 

inclusiv aspectul vieții religioase care are legătură cu 

asceza, singurătatea, contemplarea, rugăciunea. 

Pentru Synesius, mai mult decât pentru Grigorie, 

deoarece Synesius era și un om de știință, contemplarea 

avea de-a face cu observația (a naturii pentru o mai bună 

înțelegere a acesteia sau pentru a-L vedea mai bine pe 

Dumnezeu în ea). Observația a fost metoda științifică a 

timpului, moștenită de la filosofii empirici ai Greciei 

antice. Pentru ambii, Synesius și Grigorie, contemplarea 

(observarea) a legat filosofia de teologie. Ambii au vrut 

să fie și au fost filosofi în sensul teologic al termenului. 

Marea lor cunoaștere și dragoste pentru literatura 

grecească este vizibilă în poezia lor, deoarece ambele 

includ sau fac referiri la elemente necreștine și folosesc 

leitmotive care provin din scrierile platonice sau 

                                                      
32 Hymnes, p. 9. 
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neoplatonice, 33 chiar dacă mai mult în cazul lui Synesius 

decât în cazul lui Grigorie. 

În ceea ce privește doctrina creștină, ambii au exprimat 

formularea ortodoxă niceeană a dogmei trinitare: trei în 

Unul, Treime și în unitate34. Desigur, Synesius a făcut 

asta după hirotonirea sa ca episcop, când a renunțat la 

predicarea unei treimi sau triade de tip ierarhic, așa cum 

se găsește în învățăturile plotiniene. 

Conform spuselor lui Christian Lacombrade, Grigorie 

și Synesius, în poezia lor, au încercat să exprime pentru 

lumea greacă „unanimitatea armonioasă” ... „a unui popor 

creștin de cultură eterogenă” 35. Numai ei doi au făcut-o 

cu o atât de mare capacitate și pasiune interdisciplinară, 

în secolele al IV-lea și al V-lea (în special al patrulea). 

La fel ca Grigorie de Nazianz, ale cărui scrieri fuseseră 

traduse în mai multe limbi și a căror circulație era 

extraordinară, Synesius din Cirene a fost considerat un 

scriitor bizantin de mare influență de-a lungul secolelor 

de după moartea sa. Ambii au fost maeștri și modele în 

sensul că au știut să combine elemente culturale vechi și 

noi într-o lucrare care a fost privită ca fiind originală și 

de pionierat și care a fost pusă în slujba Bisericii creștine. 

                                                      
33 Ibid., p. 5. 
34 Ibid., pp. 6; 19. 
35 Ibid., pp. 3-4. 
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Grigorie de Nazianz: Acolo unde filosofia greacă 

întâlnește poezia creștină. Influențe ale filosofiei 

grecești asupra poeziei lui Grigorie de Nazianz 

 

 

Introducere 

Grigorie de Nazianz a fost unul dintre cei mai mari 

intelectuali ai timpului său, și a excelat în special în 

domeniile Literaturii, Filosofiei și Teologiei. Era cunoscut 

pentru răspândirea și profunzimea cunoștințelor sale, pentru 

subtilitatea interpretărilor filosofice și teologice și era 

admirat și invidiat. Imensa sa producție poetică (aproximativ 

20.000 de versuri) indică aceste calități, la fel ca și proza sa. 

Grigorie Teologul, așa cum a fost el numit, avea o 

vocație pentru activitatea academică și pentru monahism. 

A pendulat între amândouă și, uneori, s-a aflat într-o 

dilemă, crezând că pasiunea sa pentru cea dintâi ar pute 

fi cumva în detrimentul celeilalte. 

În ceea ce privește filosofia, deși aceasta a făcut cu 

siguranță parte din vocația sa intelectuală, academică, ea 

a fost considerată și strict legată de chemarea monahală. 

După înțelegerea sa, filozofia se află la un nivel superior 

celui academic, chiar dacă face parte din acesta, deoarece 

combină tăcerea și contemplarea cu rugăciunea și studiul. 
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De fapt, în ciuda posibilului lor antagonism aparent, cele 

două vocații s-au dovedit a fi complementare între ele și au 

fost foarte productive în viața și operele marelui teolog. 

Acest capitol este în general legat de aspectele filosofice 

ale poeziei lui Grigore, dar se va concentra cu precădere 

asupra influențelor filosofice grecești regăsite aici. În ceea 

ce privește poezia, îmi voi concentra investigația pe o 

poezie, „Despre tribulațiile sale” (Sur ses épreuves) redată 

în versiuni paralele grecești și franceze în Saint Grégoire de 

Nazianze: Oeuvres Poétiques, Poèmes Personnels, II, 1, 1-

11, Edition Les Belles Lettres, Paris, 2004. 

Atenția mea asupra poeziei Sfântului Grigorie este 

legată de decalajul care există în mediul academic între 

studiile patristice și cele clasice și necesitatea de a le 

readuce în atenție pe cele din urmă. Așa cum scrie 

Preston Edwards: „Un studiu literar al poeziei lui 

Grigorie oferă o oportunitate de a acoperi acest decalaj, 

aducând înțelegerea noastră despre cultura literară antică 

târzie din estul grecesc, la curent cu evoluțiile recente din 

studiile latine”.36 

 

Dragostea lui Grigorie pentru cultura greacă 

Grigorie de Nazianz a primit o educație care i-a permis 

nu numai familiarizarea, ci și specializarea în limba, 

literatura și filozofia greacă. 

                                                      
36 Preston Edwards, “I will speak to those who understand: Gregory 

of Nazianzus’ ‘Carmina Arcana’ 1,1-24,” in http://www.apaclassics, 

org/Annual Meeting/02mtg/abstracts/Edwards.html. 
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În primul rând, aparținea unei familii care își putea 

permite să plătească un mentor pentru educația sa în 

copilărie. Apoi, ca adolescent, și-a continuat studiile la 

Cezareea Capadociei, unde a fost coleg cu prietenul său 

de mai târziu Vasile, și la Antiohia și Alexandria, înainte 

de a se muta la Atena37, unde a stat opt ani.  

După cum subliniază Jean Bernardi, din moment ce 

„Atena avea o reputație detestabilă în mijlocul creștinilor, 

trebuia să existe o mare pasiune pentru literatură și 

cultură în general pentru a avea o familie creștină 

ferventă de acord să trimită acolo un tânăr creștin”38. 

Fiind foarte sârguincios și studiind acolo o perioadă 

atât de lungă de timp, Grigorie a fost gata chiar să înceapă 

o carieră academică acolo39, echivalentă predării în 

sistemul de învățământ superior. 

După cum menționează biografii săi, la Atena, acest 

oraș al culturii, frumuseții și politeismului, tânărul Grigorie, 

împreună cu un grup de studenți creștini sub conducerea 

lui Vasile, au devenit foarte renumiți. Împreună cu Vasile 

a urmat cursuri cu toți profesorii disponibili acolo și în 

toate domeniile de studiu. Au profitat și de toate celebrele 

biblioteci ale orașului 40. 

Aceste rodnice timpuri și activități s-au reflectat puternic 

în lucrările sale. Numeroasele citate și referințe din versurile 

                                                      
37 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, Poèmes personnels, 

II, 1, 1-11, text établi par André Tuilier et Guillaume Bady, traduction 

et notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2004, p. XVI. 
38 Ibidem. 
39 Ibid. 
40 Ibid., p. XVII. 
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sale la autori clasici, majori și minori, demonstrează cât 

de bine cunoștea literatura greacă și filosofia41. 

După cum indică P. Edwards, aluzii frecvente la operele 

lui Callimachus, Apollonius și Theocritus (ca să nu mai 

vorbim de autori mai mici precum Aratus și Nicander) 42, 

cuvinte, expresii, imagini, metafore, idei preluate de la 

aceștia și mulți alții precum Homer, Hesiod, Heraclit din 

Efes, Socrate, Platon, Aristotel, scepticii, cinicii și stoicii, 

reprezintă o mărturie clară cu privire la măsura în care 

cultura greacă a fost prezentă în producția literară a lui 

Grigorie.  

De fapt, el însuși mărturisește în lungul său poem 

autobiografic (De Vita Sua) că „o dorință înflăcărată 

pentru literatură obișnuia să mă posede” 43, referindu-se 

la cultura greacă în general. Pasiunea lui Grigorie pentru 

aceasta, așa cum am menționat mai devreme, duce la 

temeri că ar putea fi vinovat de infidelitate față de vocația 

monahală44. 

Acest lucru cu siguranță nu s-a întâmplat, dar totuși 

există, cel puțin în poezia sa, locuri în care este dificil să 

se distingă dacă o anumită practică sau idee provine din 

tradiția creștină sau tradiția culturală greacă, deoarece ea 

este prezentă în ambele. Așa este cazul încheierii poemului 

său despre necazuri cu o rugăciune în care enumeră o 

serie lungă de atribute divine. J. Bernardi explică faptul că 

invocarea tuturor numelor lui Dumnezeu într-o rugăciune 

                                                      
41 Ibid. 
42 Preston Edwards, op. cit. 
43 Oeuvres Poétiques..., p. 62. 
44 Ibidem, p. 35, note 128. 
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reprezintă o practică ce este direct înrădăcinată în cea mai 

veche tradiție religioasă greacă45. 

Faptul că Grigorie a luat-o dintr-un loc sau altul nu are 

prea multă relevanță teologică, deoarece el este una dintre 

cele mai înalte autorități dintre părinții Bisericii și știa ce 

să ia de la celelalte culturi din jurul său, de la cea greacă 

în special și ce să integreze în tradiția creștină. 

 

Influențe ale filosofiei grecești în poezia lui Grigorie 

Având în vedere toate cele de mai sus, nu este o surpriză 

să găsim în poezia lui Grigorie, ca și în operele sale în 

general, modele sau paradigme din cultura greacă. O 

combinație de literatură și filosofie, prezentă ca influență 

greacă în poemul său asupra necazurilor sale, de exemplu, 

este legată de începutul poemului. Începe cu un fel de 

rugăciune, care trimite gândul cuiva la invocarea grecească 

clasică a muzelor la începutul unei astfel de lucrări și, în 

același timp, rugăciunea se face în așa fel încât să indice 

filosoful din spatele ei46. 

Cu toate acestea, una dintre cele mai convingătoare 

influențe filosofice din teologia lui Grigorie, chiar așa 

cum este reflectată în poezia sa, este legată de concepția 

despre suflet și trup, care, așa cum mulți dintre interpreții 

săi sunt de acord, provine din filosofia lui Platon. 

În versurile despre necazurile sale (Sur ses épreuves, 

versurile 35-45) asupra cărora ne oprim aici, de exemplu, 

                                                      
45 Ibid., p. 43, note 166. 
46 Ibid., p.2. 



Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz 

 

 
59 

dar și în alte poezii, Grigorie vorbește despre cele două 

moduri de a trăi în lume: unul este atașamentul față de 

trupul fizic, față de lume, cealaltă este atașamentul față 

de suflet și față de lumea spiritului. 

Deși această temă poate fi găsită și în Biblie, este foarte 

frecventă în literatura greacă veche, cum ar fi de exemplu 

în Hesiod (Opere), Theognis, Xenophon (Memorabilia) 

și, în special, în filosofia platonică, pe care Grigorie o 

cunoștea foarte bine. 

Grigorie are tendința constantă de a da vina pe trup și 

pe simțurile sale pentru numeroasele greșeli pe care omul 

le face, ceea ce duce, în consecință, la numeroasele 

necazuri pe care le suferă în viață. Așa afirmă Grigorie 

într-un caz: „Sufletul meu, nu fii agitat de îngrijorările 

grele pe care această lume, împreună cu stăpânitorul 

acestei lumi, le generează oamenilor nenorociți, pe măsură 

ce consumă în oameni forma chipului lui Dumnezeu în 

felul în care rugina consumă fierul și, astfel, făcând ca o 

stare superioară să devină legată de pământ, astfel încât 

sufletul să fie împiedicat să ia cu el în sus o bucată de praf 

înclinată spre pământ ...”47 

În același mod, Grigorie vorbește despre sufletul 

nefericit îmbrăcat în carne, „carnea densă” așa cum o 

spune într-un vers, pe care o echivalează cu „întunericul 

spiritului” (expresii găsite și la Plutarh)48. El vorbește 

despre moartea detestabilă a sursei argiloase a viciului, în 

timp ce această lume este comparată cu „lutul negru al 

                                                      
47 Ibid., p. 4. 
48 Ibid., p. 16. 
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Egiptului” și această viață cu „necazurile amare ale 

faraonului”, făcând evident o aluzie la narațiunea biblică 

a ieșirii evreilor din Egipt. 

Acest mod de a privi relația dintre trup și suflet este 

foarte platonic, întrucât, conform filosofiei lui Platon, 

trupul este în esență rău și este considerat a fi închisoarea 

sufletului, din care sufletul trebuie să facă toate eforturile 

pentru a scăpa49. În cuvintele lui Grigorie: „Bietul meu 

suflet ... aspiră să vadă în sfârșit ziua libertății sale;” 

sufletul „trebuie să fie în drum spre patria divină”50. 

Chiar dacă în Biblie se regăsește tema celor două căi, 

calea sufletului și calea trupului, este evident că modul în 

care teologul vorbește despre ele aici, este mai mult 

platonic decât biblic. La urma urmei, în Biblie există 

armonie între trup și suflet, de aceea Dumnezeu l-a creat 

pe om în felul acesta și, în plus, dacă trupul ar fi rău, Fiul 

lui Dumnezeu nu l-ar fi luat în Întrupare, se poate gândi. 

Cu toate acestea, chiar făcând un pas mai departe și 

recunoscând că trupul este rău și Fiul lui Dumnezeu s-a 

întrupat într-un astfel de corp, odată ce acest corp a fost 

asumat de Logosul divin în Întrupare, nu mai poate fi 

considerat rău. 

Astfel, antagonismul puternic și ireconciliabil dintre 

trup și suflet regăsit în lucrările lui Grigorie arată cât de 

mult l-a format filosofia greacă și i-a modelat gândirea. 

După cum observă J. Bernardi, cele două moduri de care 

vorbește Grigorie în poemul său, trebuie plasate în contextul 

                                                      
49 Ibid., p. 24. 
50 Ibid., p. 25. 
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mai larg al categoriilor de bine și rău. În gândirea lui 

Grigorie binele constă în separarea radicală de lume, 

oferită de viața monahală și de mortificări. Aici, Evanghelia 

este interpretată prin prisma filozofiei platonice51. 

Acest mod de a privi categoriile binelui și răului poate 

fi regăsit cu unele nuanțe și în concepțiile filosofice 

grecești ulterioare, cum ar fi cele ale tradițiilor cinice sau 

stoice, de exemplu. 

Când Grigorie dă socoteală de viața sa și de modul 

cum nu s-a lăsat prins în confortul multor plăceri zilnice, 

enumerând multe dintre ele, aceasta de fapt indică un 

ecou al tradițiilor menționate52. El consideră aceste plăceri 

bunuri false și este un pic mândru că a reușit să facă 

distincția între adevărat și fals și să-și păstreze sufletul curat. 

 

 

Concluzii 

Dragostea lui Grigorie pentru cultura greacă veche 

este evidentă nu numai în lucrările sale în general, dar în 

mai multe locuri el oferă mărturii directe și emoționale în 

ceea ce privește dragostea sa pentru literatura greacă, 

pentru filosofie, pentru Atena cu toate tradițiile sale 

intelectuale. Totuși, oricât de mult a iubit toate acestea, 

el spune cu un fel de mândrie sau cu conștiința celui care 

și-a îndeplinit misiunea, că le-a făcut pe toate să se 

prosterneze la pământ înaintea lui Hristos, parcă tocmai 

                                                      
51 Ibid., p. 6, note 18. 
52 Ibid., p .7, note 24. 
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pentru că le-a iubit atât de mult , le-a botezat și le-a adus 

în slujba lui Hristos și a Bisericii. 

Așa scrie el despre aceasta: „Am avut o singură iubire: 

gloria literaturii adunate de Răsărit și de Apus și, de 

asemenea, de Atena, onoarea Greciei. Pentru ele am 

suferit mult și mult timp, dar în schimb le-am făcut să se 

plece la pământ înaintea lui Hristos și le-am făcut să 

cedeze cuvântului Marelui Dumnezeu”53. 

Faima lui Grigorie nu a așteptat să moară pentru a se 

revărsa peste tot. Scrierile sale în proză în special l-au 

transformat într-o celebritate mondială, deși nu era încă 

înaintat în vârstă. Spre sfârșitul secolului al IV-lea 

operele sale au fost traduse în latină, apoi în mai multe 

limbi orientale. În lumea greacă, ni se spune, circulația 

scrierilor sale a fost într-adevăr extraordinară54. 

Cu toate acestea, pentru cititorul modern, poezia Sfântului 

Grigorie este încă o mare necunoscută. Merită mai multă 

atenție din partea ambelor domenii academice, Literatura 

și Teologia, deoarece ea poate oferi un mare ajutor pentru 

o înțelegere mai adecvată cu privire la cine a fost Grigorie 

ca om, ca simplă ființă umană, dar și ca un teolog luminos, 

savant și mistic, precum și pentru o mai bună înțelegere 

a timpului său și a contextului în care a trăit.  

                                                      
53 Ibid., p. 9. 
54 Ibid., p. XLVI. 
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Poezia Sfântului Grigorie de Nazians și fața lui 

umană reflectată în aceasta 

 

 

Introducere 

În prezentul capitol nu intenționez să ofer o analiză 

exhaustivă a poeziei Sfântului Grigorie de Nazianz dintr-

un anumit punct de vedere, cum ar fi cel teologic, moral, 

filosofic sau literar. Vreau pur și simplu să-l prezint pe 

Grigorie ca pe un om obișnuit, în ipostaza sa foarte 

omenească. Sfântul Grigorie Teologul este cel pe care 

îl cunoaștem foarte bine cu precădere din scrierile sale 

teologice. Omul Grigorie, care se revelează în poezie 

într-un mod diferit decât suntem obișnuiți să ne gândim 

la el, nu este cunoscut deloc sau foarte puțin. 

Consider că pentru ca noi să înțelegem în mod adecvat 

sfințenia – sub forma ei umană - este util să subliniem 

lupta, ispitele, îndoielile, suferința, drumul spre aceasta, 

nu doar starea de sfințenie, ca un ideal realizat fără o 

legătură puternică cu un fundal inferior. 

De exemplu, am fost întotdeauna mai impresionat de 

povestea Mariei Egipteanca știind de unde a venit și ce a 

realizat, decât dacă aș fi auzit doar portretul ideal al ei. 
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Poezia Sfântului Grigorie este locul unde trebuie să 

mergi pentru a descoperi omul care se luptă, nu doar 

sfântul. 

 

Viața lui Grigorie 

Sfântul Grigorie de Nazianz a fost cel mai mare 

retorician al epocii sale1, unul dintre giganții literari ai 

Bisericii2, un teolog de forță; cu o natură sensibilă și 

poetică3, îi plăcea filosofia și era un maestru în acest 

domeniu; a fost un „filosof al frumuseții”. 

Când Vasile, marele și bunul său prieten, a părăsit 

Grecia după ce a studiat acolo, Grigorie a vrut să plece și 

el, dar prietenii săi au insistat atât de mult încât a decis să 

rămână - chiar dacă nu pentru prea mult timp. Totuși, 

gândindu-se la țara sa natală, el a declarat că acolo va 

putea trăi ca „filosof al frumuseții”, adică precum un 

creștin care tinde spre perfecțiune4. 

                                                      
1 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with an 

Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the 

Incarnation, Fairacres Oxford, 1995, p. VIII. (Viitoarele citări la 

această carte le voi face folosind numele traducătorului, John 

McGuckin). 
2  Ibidem, p. V. 
3 Saint Grégoire de Nazianze, textes choisies et présentés par 

Edmond Devoldes, dans la traduction de Paul Gallay, Les Editions 

du Soleil, Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 45. (Referirile viitoare 

la această carte se vor face prin intermediul numelui traducătorului, 

Paul Gallay). 
4  Ibidem, p. 39. 
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Această mărturie indică faptul că avea o predilecție 

spre meditație și contemplare, spre izolare, unde putea 

vorbi mai puțin și să se roage mai mult, unde  - așa cum 

a fost perceput - este mai ușor și locul potrivit pentru a 

atinge perfecțiunea. S-a retras în isihie de mai multe ori 

în viața sa, chiar și atunci când se afla în cea mai înaltă 

funcție administrativă din Biserică: în 381, ca arhiepiscop 

al Constantinopolului, după necazuri din timpul celui de-al 

doilea Sinod Ecumenic, nu a ezitat să demisioneze și să 

meargă la locul său preferat, acasă, unde a avut ocazia să 

se retragă în izolare pentru a se ruga, a exersa tăcerea și a 

scrie poezie5. 

Acesta a fost și motivul pentru care a renunțat la jugul 

căsătoriei6. 

* * * 

 

Grigorie s-a născut în 329 în Capadocia, într-un oraș 

numit Nazianz sau Arianzus, din Grigorie cel Bătrân 

(convertit la creștinism în 325) și din Nonna. 

În 345 l-a cunoscut pe Vasile în timp ce era la școală în 

Cezarea Capadociei. A studiat și în Cezareea Palestinei, 

Alexandria și Atena. Prietenia sa cu Vasile cel Mare, mai 

ales la Atena, a rămas exemplară în istorie. 

                                                      
5  On God and Man: The Theological Poetry of St. Gregory of 

Nazianzus, Translated and Introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s 

Seminary Press, Crestwood, New York, 2001, p. 1. (Viitoarele citări ale 

acestei cărți se vor face pe baza numelui traducătorului, Peter Gilbert). 
6  Paul Gallay, p. 63. 
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Când s-a întors la Nazianz, a fost botezat de tatăl său, 

apoi hirotonit, deși împotriva voinței sale. Grigorie a 

fugit în Pont pentru a sta cu Vasile. În 372 a devenit 

episcop, din nou împotriva voinței sale (hirotonit de 

Vasile și tatăl său) pentru un mic loc numit Sasima. 

Grigorie nu a locuit acolo. În 380 a fost arhiepiscop al 

Constantinopolului timp de aproximativ un an. A murit 

în 389-3907. 

În timp ce se afla la Constantinopol, a fost un apărător 

hotărât al doctrinelor niceene împotriva arienilor care 

dominau orașul. Aici a rostit cele cinci cuvântări teologice 

faimoase ale sale, care i-au adus numele „Teologul”. 

După cum observă John McGuckin, viața lui Grigorie 

a fost marcată de cinci fapte determinante: loialitatea față 

de tatăl său, starea de sănătate șubredă recurentă, prietenia 

cu Vasile cel Mare, implicarea sa în administrația și 

teologia Bisericii (faza Constantinopolului) și conștientizarea 

strălucitelor daruri pe care le-a avut8. 

 

Grigorie ca poet 

Potrivit lui Paul Gallay, Grigorie de Nazianz a fost 

primul care a conferit valoare poeziei creștine. Nu există 

niciun poet creștin de valoare care să fi scris în greacă 

înainte de Grigorie9. 

                                                      
7  P. Gilbert, pp. 23-26. 
8  McGuckin, p. VIII. 
9 Paul Gallay, p. 27. 
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De asemenea, A. A. Vasiliev crede că, de exemplu, 

poemul lui Grigorie De vita sua (Despre propria sa 

viață) este demn de a fi plasat printre cele mai frumoase 

opere literare în general10. Grigorie era conștient de 

darurile sale și le folosea pe scară largă. A scris peste 400 

de poezii11. După cum observă Paul Gallay, stilul său 

poetic transpare chiar și în lucrările sale teologice12. 

Mesajul principal al poeziei lui Grigore este încrederea 

în Dumnezeu13. În poeziile și scrisorile sale, aici descoperim 

chipul uman al lui Grigorie. Pe lângă latura sfântă a lui: 

contemplarea, efortul ascetic, rugăciunea, postul, privările, 

aici vedem persoana lui obișnuită, foarte asemănătoare cu 

noi, cu toate durerile, îndoielile, problemele, depresiile, 

suferința și lupta lui14. 

Capacitatea lui Grigorie de a face conexiuni, de a 

observa cu atenție realitatea din jurul său, i-a întărit 

semnificativ abilitățile descriptive. Se poate vedea acest 

lucru în următorul exemplu în care descrie Sasima, 

episcopia sa, pentru care a fost hirotonit în 372 împotriva 

voinței sale de Vasile și tatăl său Grigorie cel Bătrân: 

„Există un loc pe o șosea în Capadocia, la intersecția 

a trei drumuri; nu există apă, nu există verdeață, nimic 

din ceea ce poate plăcea unui om liber; acesta este un sat 

îngust și mic, teribil de urât; nu există altceva decât praf, 

zgomot, căruțe, lamentări, gemete, vameși, instrumente 

                                                      
10 Ibidem, p. 27 
11 John McGuckin, p. 5 
12 P. Gallay, p. 21. 
13 Ibidem, p. 21. 
14 Ibidem, p. 21. 
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de tortură, lanțuri; de fapt, locuitorii nu sunt altceva decât 

străini care trec, vagabonzi; aceasta este Biserica mea din 

Sasima!”15 (Despre viața sa). 

În lungul poem despre propria sa viață, observațiile 

reflexive sunt formulate cvasi aforistic. Când vorbește cu 

indignare despre modul în care tatăl său l-a forțat să fie 

hirotonit, Grigorie scrie: „Este îngrozitor când dragostea 

este combinată cu puterea”16. Iată un alt gând sapiențial: 

„Dacă cel care este obligat trebuie să-și amintească de 

serviciile pe care le-a primit, binefăcătorul trebuie să uite 

de serviciile oferite de el”17. 

Aceasta este doar o mică ilustrare a motivelor pentru 

care poeziile lui Grigorie merită să fie readuse în atenția 

noastră. „Merită o mică renaștere”, așa cum a spus Raymond 

Van Dam18. 

 

Scopul poeziei sale 

Grigorie și-a scris poezia din patru motive de bază: să 

se adreseze celor care au avut experiențe similare, așa 

cum spune poetul însuși, să îi îndrume pe tineri într-o 

formă agreabilă pentru ei, să arate că creștinii sunt buni 

și la arte, sau chiar mai buni decât necreștinii și ca mod 

                                                      
15 Paul Gallay, p. 45. 
16 Ibidem, p. 48. 
17 Ibidem, p. 44. 
18 Raymond Van Dam (vezi book review for Caroline White, Ed., 

Gregory of Nazianzus, Autobiographical Poems, „Cambridge 

Medieval Classics”, Vol. 6, Cambridge University Press, New 

York, 1996,  http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text/text-

idx?c=tmr;idno=baj9928.9805.009). 
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de a vorbi cu el însuși, mai ales atunci când se considera a 

fi „o lebădă îmbătrânită”19 conform propriei sale metafore. 

În scrierea poeziei sale, Grigorie a avut în vedere 

practica apolinarienilor care obișnuiau să-și pună învățăturile 

în formă poetică pentru a avea o mai mare aderență la 

public. Deci, Grigorie a făcut același lucru pentru a 

contracara. De asemenea, el a crezut că scriind poezie va 

scrie mai puțin (cantitativ vorbind) decât scriind alte 

genuri literare, fapt care se va potrivi scopurilor sale 

ascetice20. 

De asemenea, s-a afirmat că a scris poezie pentru a se 

supune unui geniu poetic transcendent21. 

 

Tipurile de poezie 

Diferite persoane clasifică diferit poezia Sfântului 

Grigorie. Poemele sunt istorice și dogmatice sau morale, 

după unii cercetători,22 sau literare, istorice, doctrinare și 

devoționale23 după alții. 

Peter Gilbert vorbește despre poezii legate de ceea ce 

este de crezut, cele teologice (despre Sfânta Treime, creație, 

providență, îngeri, suflet, mântuire în Iisus Hristos), 

poezii legate de ceea ce trebuie făcut (poezii morale) 

precum una despre virginitate, de exemplu, poezii legate 

de cine sunt eu, autobiografice și, de asemenea, elegii și 

                                                      
19  P. Gilbert, pp. 12-17. 
20  P. Gallay, pp. 26-27. 
21  Ibidem. 
22 Ibidem, p. 29. 
23 P. Gilbert, p. 1. 
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lamentări, și cele care formează un Ars poetica, poezii 

despre scriere, care pot fi considerate teorie literară sau 

critică, precum poemul despre propriile sale versuri24. 

După cum scrie John McGuckin, poezia lui Grigorie 

și mai ales poeziile dogmatice indică esența moștenirii 

patristice: rugăciunea și teologia sunt una25. Așa cum 

spune vechiul adagiu formulat de Evagrie: teolog este cel 

care se roagă. 

 

Alte caracteristici 

Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz este adesea 

scrisă în stil homeric, adesea dificilă și deliberat obscură; 

este sugestivă sau poate fi și ironică26. A scris în mai 

multe forme de versuri: hexametru dactilic, trimetru 

iambic, metru mixt, cuplete elegiace27. Este divers în ton 

și exprimare, natural în emoțiile sale, sincer în împărtășirea 

convingerilor și credințelor sale cele mai profunde28. 

Cultivă paradoxul, contradicția aparentă ca atunci când 

vorbește despre Fiul lui Dumnezeu: „El era muritor, 

totuși Dumnezeu / din neamul lui David, totuși făcătorul 

lui Adam, purta trup, dar era dincolo de forma trupească 

/ era sacrificiu și preot celebrant / jertfitor și Dumnezeu 

Însuși”(Despre Fiul) 29, scrie Grigorie ca un ecou al 

rugăciunii heruvimice liturgice unde Iisus este prezentat 

                                                      
24 P. Gilbert, pp. 6-13. 
25 McGuckin, p. V. 
26  Ibidem. 
27  P. Gilbert, p. 6. 
28  Ibidem, p. 6. 
29  McGuckin, p. V. 
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ca jertfă și jertfitor, Cel care primește și Cel care se dă pe 

Sine multora. 

Ca teolog, în special în poeziile dogmatice, Grigorie 

folosește stilul apofatic: „Cum pot cuvintele să cânte 

lauda Ta când niciun cuvânt nu poate vorbi despre Tine?” 

Întrucât Dumnezeu este de neconceput, de necunoscut, 

cel mai bun mod de a vorbi despre El este de a-I oferi un 

imn tăcut (Imnul lui Dumnezeu)30. 

„Tu nu ești un lucru, nici toate lucrurile”, continuă 

poetul amintind despre un aspect al teologiei apofatice și 

catafatice a lui Dionisie Pseudo-Areopagitul: „Tu porți 

toate numele, cum să te numesc pe Tine, care nu poți fi 

numit?” (Imnul lui Dumnezeu)31. 

Încrezător în ceea ce spune atunci când vorbește despre 

Dumnezeu și crezând în existența divină în acest proces, 

în timp ce se află în mijlocul acestui angajament și al 

detaliilor sale, el îl avertizează brusc pe cititor: „Dar aici 

Dumnezeu Însuși mă va inspira” (Meditație despre dogma 

creștină) 32. El a pus un accent foarte puternic pe ideea33 

că, în poezie în special, Duhul Sfânt lucrează în mintea 

autorului. În aceeași poezie, el se adresează cititorilor - 

care pot fi imaginați ca fiind ereticii înșiși sau oameni 

                                                      
30  McGuckin, p. 7. 
31 Ibidem. 
32 Gallay, p. 68. 
33 J. A. McGuckin, „Gregory of Nazianzus: The Rhetorician as Poet,” 

în: T. Hagg and J. Bortnes (Eds.), Gregory of Nazianzus: Images and 

Reflections, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, pp. 

193-212. 
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care își citesc învățăturile cu vanitate și mândrie: „Ascultați 

acum doctrina noastră excelentă asupra sufletului!”34 

Un alt poem teologic (Despre Întruparea lui Hristos) 

se încheie în acest mod provocator și neobișnuit, foarte 

triumfalist: „Atunci vino aici la mine ca să pot înscrie 

aceste versuri pe tăblița inimii tale cu un stilou care nu 

are nevoie de cerneală”35. 

În Epitaf pentru sine, unde Grigorie vorbește despre el 

însuși și unde recunoaște frumos că s-a născut și a văzut 

lumina datorată rugăciunii (rugăciunea mamei sale), 

cititorului i se vorbește în mod imperativ: „Înscrie-o în 

piatră”36. 

Parte din stilul său este să folosească repetiția pentru a 

crea efect, să vorbească cu el însuși la persoana a treia 

(cum ar fi în epitaful morții sale și al părinților săi, unde 

se plânge: „Cât de tristă este mâna lui Grigorie, cât de 

amare sunt scrisorile pe care le scrie”)37, sau să personifice 

lucrurile, ca atunci când vorbește cu trupul lui, acel 

„dușman dulce”: „carne, respectă-mă, stăpânește-ți dorințele 

și oprește-ți furia împotriva sufletului meu ... ”„ Te voi 

reduce la sclavie ”(Împotriva cărnii)38. 

 

 

                                                      
34 Ibidem, p. 72. 
35 McGuckin, p. 6. 
36  Gallay, p. 60. 
37  Gallay, p. 59. 
38  Ibidem, p. 57. 
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Grigorie ca om obișnuit 

Mai mult decât oricare alte scrieri, poezia lui Grigorie 

arată „un om conștient de eșecurile și defectele sale” 39, 

de unde accentul pus pe smerenie în multe feluri. Grigorie 

pare a fi un om ca toți ceilalți, unul care suferă de depresie, 

durere, îndoială, care se tânguie și se plânge, care arată 

indignare, căruia îi este frică să moară sau se complace în 

mici vanități. 

De exemplu, când își descrie prietenia cu Vasile în 

Grecia, el mărturisește: „Dacă mă pot lăuda puțin, aș 

spune că amândoi nu am rămas neobservați în Grecia” 

(Despre viața sa)40. 

Îi era frică să moară și se ruga înflăcărat, când, în drum 

spre Grecia, vaporul pe care se afla era pe punctul de a 

dispărea într-o puternică furtună pe mare. Se temea cu 

atât mai mult cu cât se gândea la o moarte dublă: una 

fizică, în mare, iar cealaltă, spirituală, pentru că nu era 

încă botezat în apa mântuirii (Despre viața sa)41. 

În De vita sua, din nou, Grigorie vorbește cu mare 

durere și indignare împotriva celui mai bun prieten al său, 

Vasile, care l-a forțat în episcopat, mai ales în acel loc 

pustiu, Sasima, în timp ce el, Vasile, era un mare episcop 

înconjurat de 50 de auxiliari; a simțit că a fost tratat cu o 

aroganță neașteptată și îi amintește lui Vasile de vremurile 

bune în care „nu erai înălțat deasupra norilor”42. 

                                                      
39 McGuckin, p. VI. 
40 Gallay, p. 38. 
41 Ibidem, pp. 35; 37. 
42 Gallay, pp. 43-45. 
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Grigorie este îngrozit de comportamentul lui Vasile și 

îl învinuiește că a mințit: „Vasile, care pentru tot restul, 

era omul cel mai îndepărtat de minciună, mă mințise”, se 

plânge poetul în aceeași poezie43. 

El se plânge din nou când, cu resemnare și „răni 

binecuvântate”, a acceptat cu frustrare misiunea în Sasima 

(De vita sua): „Să nu am măcar niște pâine de împărțit cu 

un vizitator!” „Cere-mi să arăt un alt tip de curaj și propune 

această destinație altor oameni mai înțelepți decât mine”, 

sună răspunsul amar. „O, fiare sălbatice. Nu mă veți primi? 

La voi, cred, aș putea găsi mai multă fidelitate!”44 

Când tatăl său l-a chemat la Nazianz pentru a-l ajuta 

după ce Grigorie, fugind de la Sasima, s-a refugiat în 

munți, noul episcop a acceptat în cele din urmă să vină de 

teama pedepsei. De fapt, tatăl îl șantajează pe Grigorie 

când îi scrie: „Fă-mi această favoare, te rog; dacă nu, 

altcineva să mă pună în mormânt! ” (Din vita sua)45. 

Luptele lui Grigorie cu trupul sunt, de asemenea, 

remarcabil descrise într-o altă poezie (Despre natura 

umană), unde pare să anticipeze tonul lui Charles 

Baudelaire în poezia sa Florile răului: „Carne, asta 

trebuie să-ți spun, ție, atât de greu de vindecat, dușman 

dulce, [...] feroce uimitor lucru! Dar va fi și mai uimitor 

dacă până la urmă mi-ai deveni prietenă!46” 

                                                      
43 Ibidem, p. 44. 
44 Ibidem, p. 45-46. 
45 Ibidem, p. 48. 
46  Gallay, p. 78. 
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Latura foarte umană a lui Grigorie este prezentată într-

o poezie (Unui calomniator), în care dă vina pe un alt om 

și îl numește rău, în loc să se roage pentru el așa cum ar 

fi de așteptat: „Prietenul meu”, Grigorie începe, „spui 

multe lucruri rele despre mine / Dacă ai fi un om cu 

adevărat virtuos / aș putea să cred chiar că ai dreptate în 

unele dintre ele; dar dacă ești un om rău / atunci mă rog 

să vorbești întotdeauna rău despre mine / într-adevăr cu 

atât mai mult”47. 

Ultimele versuri de aici ar putea să amintească de 

Mihai Eminescu în diatriba sa împotriva celor pe care îi 

disprețuia, cum citim la sfârșitul uneia dintre scrisorile 

sale: „Dacă port cu ușurință și cu zâmbet a lor ură / 

Laudele lor, desigur, m-ar mâhni peste măsură”. În De 

vita sua, Grigorie exprimă același fel de sentiment: este 

indiferent la aplauze și la acceptarea zgomotoasă din 

partea oamenilor vanitoși48. 

În unele cazuri, Grigorie de Nazianz are un mod foarte 

neobișnuit de a se adresa lui Dumnezeu în rugăciunile 

sale, un mod care seamănă puțin cu negocierile sau 

protestele profeților Vechiului Testament în dialogul lor 

cu Dumnezeu. În De vita sua, descriind furtuna în care 

era pe punctul de a muri, ne spune că aproape l-a avertizat 

pe Dumnezeu că, dacă Dumnezeu îi va lua viața acum, va 

pierde un închinător! 49 Aceasta poate fi luată ca o ironie 

dar, de asemenea, ca o atitudine foarte îndrăzneață. 

                                                      
47  McGuckin, p. 19. 
48  Gallay, p. 49. 
49  Gallay, p. 37. 
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Într-un alt caz (Rugăciune către Hristos), vorbind 

despre o viață de suferință, ca și când ar cunoaște misterul 

ființei sau în ce moment cineva este considerat de 

Dumnezeu ca fiind curat, ca și când ar protesta și ar 

judeca, Grigorie se adresează lui Hristos: „Doamne, ce 

nevoie mai este acum de alte dureri care să-mi purifice 

sufletul?”[!] 50 Acest lucru pare, de asemenea, destinat să-

L învețe pe Dumnezeu o lecție de logică! 

Atitudinea de aici este în concordanță cu un sentiment 

foarte interesant de auto-justificare ce apare într-o poezie 

în care el îi spune lui Hristos ce să facă și argumentează 

cu El: „Hristoase, nu apăsa puternic pe mine / și nu mă 

zdrobi în greutatea durerilor / căci sunt mulți mai răi 

decât mine / asupra cărora să îți arăți mila”51. 

Nu numai că el sugerează că „nu sunt cel mai rău 

dintre ei, la urma urmei”, ci îi reproșează lui Hristos 

modul în care a ales să se ocupe de slujitorii Săi! 

În poezia Șarpele, Grigorie pare să sugereze că Hristos 

are obligația de a-l sluji, pentru că „Eu sunt al Tău, o, 

Hristoase / atunci, salvează-mă așa cum este dorința 

inimii Tale de a face”52. 

Iată un alt mod de abordare: „Dimineața Îl salut pe 

Dumnezeul meu / și decid să nu dau loc păcatului / ... / 

Tu, / Hristosul meu / adu acest început / la un sfârșit 

fericit” (Rugăciunea de dimineață)53. 

                                                      
50  McGuckin, p. 17. 
51  Ibidem, p. 15. 
52  McGuckin, p. 15. 
53  Ibidem, p. 14. 
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Acest lucru poate suna ca o rugăciune plăcută, dar și 

ca și când ar fi exprimat intenția de a nu păcătui, însă 

lăsându-L pe Dumnezeu să se asigure că nu a păcătuit. El 

și-a făcut datoria, acum îi revine lui Dumnezeu să-și facă 

și El datoria! 

Concluzie 

Sfântul Grigorie de Nazianz a fost o personalitate 

foarte interesantă. Într-un fel, ca și cum a mers pe urmele 

Maestrului său, Iisus Hristos, el era slab și puternic, 

sarcastic și fără compromisuri cu dușmanii săi, dar o 

persoană bună cu o natură iubitoare; a experimentat 

contraste și extreme cu răbdare stoică, fiind în același 

timp afectat în alte cazuri dincolo de posibilitatea de 

exprimare. 

Într-adevăr, poezia sa dezvăluie omul adevărat și 

sfântul adevărat, fiind astfel un instrument semnificativ 

pentru cunoașterea necesară pe care vrem să o avem 

despre cel care a fost un teolog strălucit, un filosof 

puternic și cel mai mare orator al epocii sale54. 

                                                      
54  Ibidem, p. VIII. 
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Poezia lui Grigorie de Nazianz: Autoevaluare și 

instruire morală 

 

 

Introducere 

Considerat a fi cel mai mare poet al secolului al IV-lea 

și unul dintre cei mai influenți poeți și un model pentru 

generațiile următoare, Grigorie de Nazianz este la fel de 

curajos să vorbească despre sine, precum este în capacitatea 

sa ecleziastică atunci când formulează doctrina Bisericii 

creștine sau o apără împotriva atacurilor eretice și o 

protejează de ele. Dezvăluirea sa de sine ar putea părea 

neobișnuită pentru o personalitate de talia sa, cu atât mai 

mult cu cât el avea nu numai prieteni și admiratori, ci și 

mulți dușmani. Nu se temea că mărturisirile despre sine 

din lucrările sale poetice ar putea fi speculate și interpretate 

împotriva lui. 

Așa cum scrie cu forță, convingere și deschidere 

despre doctrina Bisericii, în versuri, pentru ca învățăturile 

creștine să aibă o mai bună aderență la public și, în 

special, la tineri, tot așa scrie despre sine în mod deschis 

și direct de parcă i-ar scrie celui care deja îl știe cum este 

și de care nu poate ascunde nimic. 

Desigur, acela este Dumnezeu. Atât curajul, cât și 

sinceritatea lui Grigorie au legătură cu credința sa în 
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Dumnezeu și cu modul în care a crezut că Dumnezeu este 

prezent în viața sa. 

Potrivit lui Peter Gilbert, poezia lui Grigorie poate 

fi grupată în patru categorii: poezii dogmatice care au  

legătură cu ceea ce se presupune că un creștin ar trebui să 

creadă, poezii etice legate de ceea ce se presupune că ar 

trebui să facă, poezii biografice și poezii (de fapt una) 

care se referă la critica literară55. 

Acest capitol intenționează să analizeze unele dintre 

poeziile din a doua și a treia categorie nu pentru a epuiza 

subiectul, ci doar pentru a oferi un profil schițat al 

persoanei lui Grigorie și a ceea ce el crede că este modul 

corect de a fi în lume. 

 

Auto-evaluare 

Multe dintre reflecțiile și dezvăluirile lui Grigorie 

despre sine se datorează minții sale curioase și naturii sale 

neliniștite și nerăbdătoare. El recunoaște acest lucru într-

o mărturisire în care spune: „Nu sunt un atlet al răbdării”56. 

Această nerăbdare de a afla cât mai mult posibil despre 

toate, inclusiv despre Dumnezeu, îl determină să pună 

                                                      
55 On God and Man: The Theological Poetry of St. Gregory of 

Nazianzus, Translated and Introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s 

Seminary Press, Crestwood, NY, 2001, pp. 6-13. (În viitoarele citări 

ale acestei lucrări voi utiliza doar numele traducătorului). 
56 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit: Viața Sfântului Grigorie 

Teologul, trad. Constantin Coman și Cornel Coman, Editura Bizantină, 

București, 2002, p. 202. 
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întrebări relevante și deseori obsesive cu privire la ceea 

ce îl interesează cel mai mult. 

Uneori, cu o admirabilă autocritică obiectivă, revine la 

reflecțiile, întrebările și răspunsurile sale, recunoscând că 

nu a găsit ceea ce credea că va găsi, pentru că, așa cum 

mărturisește din nou: „Am fost prea încrezător în mine”57. 

Când vine vorba de identitate, Grigorie, cu neliniștea sa 

existențială, nu se mulțumește să se gândească la atributele 

caracterului, care pentru mulți alții ar fi considerate definitorii 

pentru personalitatea cuiva; el merge mult dincolo de 

asta. Merge la o explorare a originii sale, dar nu în ceea 

ce privește cine au fost părinții săi și așa mai departe, ci 

în ceea ce privește originea omenirii din care face parte. 

Atunci când afirmă în poezia sa Conversații cu lumea 

că nu știe de unde vine, dar știe că vine de la Dumnezeu58, 

atitudinea sa aici este un fel de socratic „Știu că nu știu”. 

Asta înseamnă că știu (cred) că vin de la Dumnezeu, 

dar cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu pentru a avea șanse 

reale să mă înțeleg pe mine însumi? Aceasta este ca 

întrebarea epistemologică a lui Herman Bondi: Cum pot 

să știu ceva fără să știu totul?” 

Întrebarea de unde vin este soră cu întrebarea: unde 

mă duc? Răspunsul la aceasta este similar cu primul, 

adică știe și totuși nu știe, știe (crede) că se îndreaptă spre 

ceva mai mare, dar cum să știe ce este acel „mai mare”? 

                                                      
57 Ibidem, p. 249. 
58 Peter Gilbert, p. 129. 
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O altă problemă legată de aceste întrebări se referă la 

dovezile că nu omul (Grigorie în acest caz) Îl poate 

schimba pe Dumnezeu, ci invers, de parcă cineva s-ar 

aștepta ca omul să-L schimbe pe Dumnezeu. În acest 

context, Grigorie scrie chiar, în aceeași poezie, că 

Dumnezeu „acționează violent” față de el. Acesta este 

un gând foarte interesant: faptul că nu pot determina 

acțiunea lui Dumnezeu, dar El o poate determina pe a 

mea, echivalează cu o violență divină asupra mea! 

Desigur, semnificația acestei expresii ciudate nu este 

că Dumnezeu îl obligă pe Grigorie să-L iubească sau să 

meargă pe calea mântuirii, ci că Dumnezeu este inevitabil 

prezent în viața sa, cumva în sensul în care Psalmistul din 

Vechiul Testament a scris: „Unde mă voi duce de la 

Duhul Tău și de fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în 

cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești. 

De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza 

la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă 

va ține dreapta Ta” (Ps. 138: 7-10). 

Parte din identitatea cuiva este, desigur, sufletul. Dar 

natura sufletului este divină, conform celor scrise de 

Grigorie în poemul Despre caracterul ieftin al omului 

exterior. El scrie: sufletul este o suflare a lui Dumnezeu 

și, în consecință, o parte a naturii sufletului este tendința 

sa constantă de a progresa spre Dumnezeu (epektasis), 

sau dorul sufletului de Dumnezeu, de îndumnezeire. 

Sufletul „tânjește întotdeauna extrem de mult pentru o 

împărtășire mai mare din lucrurile cerului de deasupra”59. 

                                                      
59 Ibidem, p. 144. 
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Deci acest suflet îi dă omului cea mai înaltă demnitate 

și Grigorie o spune ca și cum ar reflecta o înțelegere 

biblică a identității omului. Grigorie scrie: „Atât de mare 

este omul, ca un adevărat înger”.  

Psalmul 8: „Ce este omul că îți aduci aminte de el? 

Sau fiul omului că îl cercetezi pe el? L-ai făcut cu puțin 

mai jos decât îngerii, L-ai încununat cu slavă și cinste. ” 

Aceeași întrebare a autoevaluării este pusă insistent și 

cu forță în poemul menționat mai sus (Despre caracterul 

ieftin al omului exterior), unde contrastul dintre speranța 

teologică și nihilism ar putea surprinde. Pe de altă parte, 

după ce a pus întrebarea: „Cine am fost, cine sunt? Ce voi 

deveni în scurt timp?”60, care întrebare (sau întrebări) se 

adresează direct lui Dumnezeu, Grigorie afirmă, că 

ființele (umane) la care se referă nu sunt nimic. Într-un 

sens, acest tip de gândire amintește de strigătul lui Hristos 

pe cruce: „Dumnezeule, de ce M-ai părăsit?” ceea ce i-a 

determinat pe unii teologi să interpreteze că pentru o 

vreme a existat o separare între Tatăl și Fiul. Totuși, 

lucrurile nu stau așa câtă vreme Iisus, la moartea Sa, a 

spus: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul”, ceea 

ce indică faptul că nici în moartea de pe cruce nu a existat 

o separare între Tatăl și Fiul și, implicit, moartea lui 

Hristos pe cruce nu a creat o separare în cadrul Sfintei 

Treimi. 

Același tip de gândire se găsește în declarațiile lui 

Grigorie aici. Pe de o parte, el vorbește despre nimicnicia 

ființelor umane, dar în același timp Îi spune asta lui 

                                                      
60 Ibid., p. 138. 
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Dumnezeu, nu altcuiva sau lui însuși, ca și cum ar fi lăsat 

în afara comuniunii lui Dumnezeu. 

Vorbirea în tonuri sceptice sau nihiliste despre ființa 

umană, în timp ce direcționează vorbirea către Dumnezeu, 

schimbă în totalitate perspectiva și sensul afirmațiilor; nu 

este ca atunci când vorbim separați de comuniunea lui 

Dumnezeu. 

În consecință, trebuie să se facă distincția între nihilismul 

teologic (sau scepticism) și nihilismul filosofic. Cel teologic 

este o convingere, o credință care izvorăște dintr-o evaluare 

a poziției omului coram Deo, dintr-o conștientizare a 

distanței dintre Creator și creatură, din umilința unei astfel 

de realizări, în timp ce nihilismul filosofic, în măsura în care 

este o reflecție rațională care nu are nimic de-a face cu 

Dumnezeu, se află, desigur, la polul opus. 

Din nou, acest tip de nihilism teologic nu este străin 

de descrierea biblică a omului, deoarece se găsesc descrieri 

similare ale vieții omului în mai multe locuri din Sfintele 

Scripturi, cum ar fi acesta: „Omul ca iarba; zilele lui, ca 

floarea câmpului, așa va înflori. Că vânt a trecut peste el 

și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său” 

(Psalmul 102: 15-16). 

Chiar și atunci când Grigorie pare să treacă pragul 

nihilismului teologic acceptabil, ca atunci când pare să se 

îndoiască de viața eternă a sufletului sau de existența 

noastră după moartea terestră, după cum scrie: „dar despre 

o altă existență, ce este de spus?” 61, chiar și atunci, trebuie 

să se țină cont de faptul că el este credincios și nu ateu; el 

                                                      
61 Ibid., p. 141. 
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este ca Toma, ucenicul lui Hristos, într-un fel, care, în timp 

ce pare să se îndoiască de învierea lui Hristos („Dacă nu 

voi pune mâinile mele în locul cuielor, nu  voi crede”), 

când Hristos vine și îi vorbește, el exclamă cu entuziasm: 

„Domnul meu și Dumnezeul meu!” 

Totuși, așa cum ar trebui înțeleasă îndoiala lui Toma 

în întregul context al relației sale cu Hristos, anume ca un 

răspuns retoric la vestea apostolilor că l-au văzut pe 

Domnul, tot așa afirmația ciudată a lui Grigorie care 

indică îndoiala în cealaltă existență ar putea să fie, de 

asemenea, pur și simplu înțeleasă ca fiind retorică. 

Sau chiar și atunci când Grigorie face o altă afirmație 

ciudată, aparent riscantă (și este conștient de ciudățenia 

ei așa cum se poate vedea din modul în care este formulată): 

„Mă voi aventura să fac această afirmație adevărată: că 

omul este, așadar, jucăria lui Dumnezeu”62, ceea ce 

înseamnă că omul nu poate participa în mod real la 

propria sa mântuire, că nu este partenerul lui Dumnezeu, 

ceea ce rănește însăși ideea că omul este făcut după 

chipul lui Dumnezeu, chiar și atunci, această afirmație 

trebuie înțeleasă în contextul său apropiat, unde imediat 

după ce o face, el este atent să precizeze atașamentul său 

fidel, durabil, față de Hristos: „Eu care m-am lipit de 

Hristos nu-L voi lăsa niciodată63”. Acest lucru este ca și 

cum, indiferent de ceea ce spune el, cele spuse trebuiesc 

întotdeauna înțelese în lumina credinței sale ferme și 

durabile și a atașamentului față de Dumnezeu și Hristos și 

                                                      
62 Ibid., p. 143. 
63 Ibidem. 
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această poziție reprezintă una dintre trăsăturile principale 

ale identității lui Grigorie. 

Despre natura umană este una dintre poeziile cu cele 

mai intense întrebări despre natura persoanei umane, o 

poezie de introspecție profundă și auto-analiză, în care el 

vorbește în principal sufletului său și pune întrebarea care 

nu va avea niciodată un răspuns complet: „Cine sunt eu?” 

Grigorie este obsedat de această întrebare; mintea lui 

este ca o „rotire în vârtej”64. El recunoaște că este „uzat 

de griji, noapte și zi”65 atât de mult încât vorbește chiar 

despre o „teroare divină” care l-a înclinat, de parcă 

Dumnezeu ar fi fost responsabil pentru generarea unor 

astfel de gânduri în mintea cuiva. 

Grigorie plasează problema identității nu numai în 

prezent, ci și în trecut și în viitor. Desigur, el observă că 

identitatea se schimbă în timp: „Ceva din mine a trecut, 

ceva completez acum, un alt lucru voi fi, dacă voi fi” 66. 

În acest caz, problema este dacă identitatea umană afectează 

natura umană și, în special, cea a sufletului. Cu alte cuvinte, 

există o diferență între identitatea umană și natura umană 

și, dacă există una, care, și chiar mai simplu, ce trebuie 

înțeles prin natura umană? 

Grigorie se luptă cu întrebarea: Cine sunt eu? Cu toate 

acestea, el recunoaște chiar de la început, după ce a pus 

întrebarea, că nu știe, exact ca într-o altă poezie, menționată 

anterior, ca și cum ar abandona cercetarea. Totuși, acest 

                                                      
64 Ibid., p. 132. 
65 Ibid., p. 135. 
66 Ibid., p. 133. 
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lucru nu se întâmplă câtă vreme el intră într-o discuție 

complexă a problemei, trecând de la observație la observație 

și analizându-le filosofic (este în mod deschis heraclitian 

atunci când declară: „Sunt, într-adevăr, un curent de râu 

tulburat, mereu în tranzit”, „Nu veți trece de două ori prin 

același flux de râu pe care l-ați străbătut înainte și nici nu 

veți vedea același om cum arată el în prezent”)67 și teologic 

(atunci când declară: „Sunt un chip al lui Dumnezeu” și 

că „Dumnezeu, prin pătimirea Sa, ar putea să-mi dea un 

scut de apărare împotriva patimilor mele și să mă 

desăvârșească ca dumnezeu după chipul Său uman”)68. 

La fel ca într-un caz anterior, se poate observa un fel 

de contradicție interesantă între poziția filosofică și cea 

teologică în analiza sinelui realizată de către Grigorie. 

Din punct de vedere filosofic, el este heraclitian când 

vorbește despre caracterul tranzitoriu al condiției umane. 

Ideea trecerii, care îl face pe Grigorie să-și compare viața 

cu vagabondarea („Căci noi toți suntem pământeni, 

vagabonzi” 69), se transformă ușor în gânduri sceptice 

(toată viața este suferință; 70 „durerea există pentru fiecare 

din rasa noastră” 71) și alunecă apoi în nihilism („Eu nu 

sunt nimic72” și „Nimic nu-mi este de niciun folos” 73). 

                                                      
67 Ibidem. 
68 Ibid., p. 135. 
69 Ibid., p. 132. 
70 Ibid., p. 134. 
71 Ibid., p. 136. 
72 Ibid., p. 133. 
73 Ibid., p. 135. 
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De asemenea, din punct de vedere filozofic, atunci 

când se definește ca fiind ca „apa unui râu tulburat”, așa 

cum s-a menționat mai sus, el face o referință heraclitiană, 

dar vine și cu o notă personală când descrie apa ca fiind 

„tulburată”. 

Ideea tranziției regăsită în afirmația Panta Rei (totul 

curge) a lui Heraclit nu implică neapărat „tulburare”; poate, 

dimpotrivă, să implice armonie. Aici Grigorie personalizează 

imaginea, o aplică la sine, indicând astfel din nou propriile 

probleme, lupta cu întrebarea: cine sunt eu? 

Contradicția dintre aceste tipuri de gânduri și cele 

teologice devine evidentă atunci când se are în vedere 

optimismul implicat în mod natural în convingerea 

teologică potrivit căreia omul este chipul lui Dumnezeu, 

se află în mâinile lui Dumnezeu și prin credință se 

îndreaptă spre împărăția lui Dumnezeu. 

Ideea îndumnezeirii, Theosis, care culminează cu 

înțelegerea despre comuniunea finală cu Dumnezeu 

(care ar fi suficientă pentru a elimina orice gând sceptic 

sau nihilist din mintea cuiva) este în mod clar prezentă în 

versul lui Grigorie unde spune că „Dumnezeu a luat 

chipul omului pentru ca să mă desăvârșească pe mine ca 

dumnezeu”74, afirmație care trimite direct la formula 

teologică, patristică (atanasiană) conform căreia Dumnezeu 

a devenit om pentru ca omul să devină dumnezeu. 

În lupta sa de a evalua și a înțelege cine este el, în timp 

ce vorbește cu propriul său suflet, cu referiri directe la 

filosofia lui Platon și cu ecouri din studiul empiricilor și 

                                                      
74 Ibidem. 
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observațiile asupra naturii lucrurilor, Grigorie întreabă: 

„Cine, ce, de unde ești? ? Sau cine te-a întocmit astfel 

încât să porți un cadavru și te-a închis în lanțurile odioase 

ale vieții, întotdeauna blocat pe pământ? Cum ai amestecat 

spiritul și grăsimea, carnea cu mintea, ceea ce este fără 

greutate cu o povară? Căci aceste lucruri luptă în opoziție 

reciprocă”75. 

La fel ca oricine analizează logic, Grigorie se gândește 

la două posibilități pentru originea sufletului (probabil 

având în vedere că, dacă el determină originea acestuia, 

ar putea ajuta la determinarea naturii sale): de la Dumnezeu 

sau de la cel rău. El studiază toate posibilitățile, dar nu 

vine cu un răspuns clar, ca și când ar vrea să se gândească 

încă la problemă, dar și să angajeze cititorul într-un astfel 

de tip de reflecție. 

Un alt aspect interesant în analiza lui Grigorie cu 

privire la suflet și identitatea sa este acela în care se 

compară cu ceilalți, cu o altă persoană care ar putea fi 

cititorul. Chiar dacă atunci când folosește cuvintele „tu”, 

„însuți”, s-ar putea referi încă la sufletul care este 

interlocutorul său principal în poem, contextul discursului 

interpelează cititorul și face să se creadă că el  se referă 

la o altă persoană. „Ce sunt eu mai mult decât tine?” se 

întreabă Grigorie76. Cu alte cuvinte, problema identității 

cuiva trebuie, de asemenea, abordată din această perspectivă, 

deoarece există ceva comun în noi înșine (și care ar fi 

acest lucru și care ar fi natura acestuia?), dar și ceva 

                                                      
75 Ibid., p. 134. 
76 Ibid., p. 133. 
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diferit (și asta ar trebui, de asemenea, să fie subiect de 

cercetare). 

Relația „Eu – tu” aduce problema într-un context mai 

complex și nu este pe deplin explorată aici de Grigorie; 

este doar anunțată. 

 

Formarea morală 

Într-un scurt, dar interesant poem, intitulat Către 

propriul său suflet, Grigorie de Nazianz indică modul în 

care autoevaluarea duce la formarea morală. Cu alte cuvinte 

dacă îți dai seama cine ești, un fel de „cunoaște-te pe tine 

însuți”, atunci vei ști ce să faci sau cum să-ți conduci viața. 

În această poezie, el vorbește, ca în multe alte cazuri, 

cu sufletul său, spunându-i sufletului, în mod repetat, că 

are o treabă de făcut. Prima datorie a sufletului este să se 

examineze pe sine, scrie Grigorie, repetând credința lui 

Socrate că o viață neexaminată nu merită trăită. 

Îndemnul sau responsabilitatea pentru suflet aici este 

următoarea: „examinează-te pe tine însuți, ce ești și cum 

acționezi, de unde vii și unde vei ajunge”. 

Autoexaminarea face parte din descoperirea identității 

cuiva, dar modul în care acționezi face parte din propria 

morală; de asemenea, dacă știi de unde vii și unde te duci, 

adică destinația ta, știi cum să progresezi către ținta care 

te face să-ți stăpânești destinul, cel puțin parțial, fapt care 

este, din nou, parte a moralei cuiva. 

În plus, pentru ca să înțeleagă mai bine ce are de făcut, 

Grigorie dezvăluie că trebuie să înțeleagă lumea în care 
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trăiește și își face sufletul responsabil să-l învețe misterele 

universului și ale lui Dumnezeu. Așa vorbește sufletului 

său: „Fă-mă să-L cunosc pe Dumnezeu și tainele Sale, ce 

a fost înainte de acest univers și de ce este acest univers 

aici pentru tine? De unde a venit și încotro se îndreaptă?” 

77 anticipând, într-un fel, o întrebare ulterioară ridicată de 

Leibnitz: De ce există ceva mai degrabă decât nimic? 

Aceste întrebări cosmologice indică dorința de a-ți 

cunoaște mediul, pentru a te plasa mai bine în el, pentru 

a-l face un instrument pentru progresul tău. Este ca și cum 

ar trebui să știu ce este lumea pentru a adopta poziția 

corectă coram mundo. 

Și iarăși, amintind de filosofii empirici din vechime 

care erau preocupați de natura schimbării și a neschimbării, 

Grigorie îi cere sufletului să-l învețe de ce unele lucruri 

sunt permanente în timp ce altele dispar și cum pot fi 

înțelese permanența și schimbarea ca structurându-ne 

viața în schimbare. Și mai mult decât atât, el vrea ca 

sufletul să nu-i spună altceva decât cum ghidează și 

schimbă Dumnezeu universul! 

În sfârșit, o altă afirmație care leagă autoevaluarea de 

formarea morală este cea despre presupunerea teologică 

a lui Grigorie cu privire la gloria anterioară a omului (a 

stării dinainte de cădere) și degenerarea în aroganța actuală, 

după cum spune el. 

De fapt, Grigorie vrea să știe totul! Și pune toată această 

responsabilitate asupra sufletului, chiar și cu o amenințare: 

                                                      
77 Ibid., p. 170. 
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„Aceasta este treaba pe care trebuie să o faci, suflete: dacă 

nu, suferi în necazuri profunde”! 

Evident, Grigorie este un teolog creativ, imaginativ și 

curajos. 

Dilema morală de a ști de unde vii (gloria de odinioară) 

și de a-ți da seama că nu trăiești în prezent în funcție de 

nivelul apartenenței tale, îl pune pe Grigorie într-o 

serioasă problemă. În poezia Plângere către Hristos, el 

declară: „Sunt sfâșiat între viață și moarte. În una stă 

păcatul meu, în cealaltă țâșnește judecata”78. 

Autorul este conștient că alegerile morale greșite 

(săvârșirea păcatului) fac viața mizerabilă, în primul rând 

pentru că ele creează o conștiință rea, apoi din cauza 

consecințelor pe care le au chiar și în viața prezentă; însă, 

chiar mai mult, au implicații asupra vieții veșnice, de 

aceea teama lui Grigorie față de judecata din urmă 

(această frică îl chinuie în această viață) și conștientizarea 

posibilității de respingere la această judecată, bineînțeles 

cu consecințe tragice veșnice. De aceea, în poezia O 

comparație a vieților, el atrage atenția că „păcatul este o 

înstrăinare față de Dumnezeu” 79, ceea ce implică faptul 

că singura alegere morală și sănătoasă este să stai departe 

de păcat. 

În poeziile sale, în general, Grigorie menționează o serie 

de păcate, precum aroganța, idolatria, crima, adulterul, 

                                                      
78 Saint Gregory of Nazianzen: Selected Poems, Translated and with 

an Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the 

Incarnation, Fairacres, Oxford, 1995, p. 16. 
79 Peter Gilbert, p. 126. 
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minciuna, mărturia mincinoasă, furtul și altele, explicând 

modul în care acestea duc la desfigurarea sufletului; totuși, 

în același timp, el înșiră numeroase valori morale, precum 

credința, smerenia, dragostea și altele, toate încoronate de 

puritate sau castitate sau virginitate, pe care o numește 

„virginitate deiformă” care pare a fi vârful piramidei. În 

lungul său poem Laudă fecioriei, teologul creează un fel de 

argument între Căsătoria personificată și Fecioria, fiecare 

vorbind pentru a se apăra, dar și valoarea și avantajele sale 

în viață; cu toate acestea, Fecioria pare a fi de departe 

superioară căsătoriei în discursul poemului. 

În timp ce subliniază întotdeauna superioritatea spiritului 

asupra materiei, ca și când ar fi vorbit din filosofia lui 

Platon, dar și din cea biblică, Grigorie scrie într-o poezie 

(Conversație cu lumea), aproape surprinzător, că „materia 

este aici de dragul mântuirii binelui80”, ceea ce înseamnă 

că, la urma urmei, materia nu este rea și are rolul său propriu 

în procesul mântuirii. 

Cu toate acestea, se poate pune întrebarea: dacă binele 

este bun, de ce are nevoie de mântuire? 

Din nou, acest tip de gândire ar putea reflecta unele 

influențe platonice. Platon a vorbit despre separarea totală 

dintre trup și suflet, pe baza diferenței radicale a naturii 

lor. Cu toate acestea, materia este necesară pentru progresul 

binelui (sufletului). Asta reflectă, în mod interesant, 

doctrina creștină conform căreia, prin căderea originară, 

chipul lui Dumnezeu în om nu a fost distrus, nici pierdut, 

                                                      
80 Ibidem, p. 129. 
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ci doar întunecat, altfel nu ar putea fi supus niciunei 

inițiative și acțiuni de mântuire. 

Într-un mod similar, dar contextual diferit, în filosofia 

lui Platon, în timp ce materia este inferioară sufletului, 

este încă necesară pentru progresul acestuia către apartenența 

sa inițială. Dacă materia ar fi complet inutilă, s-ar putea 

crede că filosofia lui Platon este suicidară, în sensul că ar 

încuraja sinuciderea. Dacă sufletul este în trup ca un 

prizonier în închisoare, atunci sufletul ar putea părea 

încurajat să dorească să omoare trupul pentru a se elibera 

și pentru a putea merge în locul de care aparține. Totuși, 

acest lucru nu face parte din învățătura lui Platon. Sufletul 

are încă nevoie de corpul material și asta ne spune Grigorie 

aici. 

În scrierile sale, Grigorie tratează lumea foarte atent. 

Într-o poezie (Despre precaritatea naturii umane) el 

personifică lumea și începe o conversație cu aceasta81.  

El începe cu formula obișnuită folosită în conversațiile 

scrise: „dragă lume”, dar adaugă rapid „totuși nu chiar 

atât de dragă”, pentru a indica diferența dintre viața 

lumească și viața spirituală, ca și când ar fi într-un acces 

de scrupulositate de conștiință, și nu vrea să fie responsabil 

pentru crearea unei confuzii fundamentale în mintea 

cititorului. Pe de o parte, el spune: „Dragă lume”, pe de 

altă parte, vorbește în termeni atât de critici despre ea, 

contrar modului în care vorbește despre viața spirituală. 

Este clar că viața spirituală este ceea ce trebuie să 

căutăm în viață. Aceea este ceea ce face ca sufletul cuiva 

                                                      
81 Ibid., p. 130. 
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„să se armonizeze cu noumena” (O comparație a vieților)82, 

explică el filosofic. 

Pentru a duce o viață spirituală este nevoie de curaj, 

sacrificiu, eroism. Acest eroism se regăsește în viața celor 

săraci și nu a celor bogați care au totul. În aceeași poezie, el 

scrie că „cei care trăiesc în sărăcie sunt mult mai sănătoși” 

decât ceilalți, ceea ce înseamnă că abundența de alegeri 

materiale, cum ar fi mâncarea, de exemplu, duce la exces și 

apoi la deteriorarea sănătății. Este mai ușor să treci prin 

viață atunci când nu te aștepți să ai totul, să stăpânești totul: 

„cel care stăpânește întotdeauna nu suportă să fie stăpânit” 

scrie în aceeași poezie83, adică dacă ești obișnuit să 

stăpânești, atunci când apare situația în care circumstanțele 

te vor stăpâni, nu vei putea supraviețui. Omul devine mai 

puternic și mai bine pregătit pentru viață atunci când știe să 

accepte durerea și înfrângerea. 

Sărăcia, modestia, puterea spirituală duc la ceea ce 

Grigorie numește frumos „oraș noetic”, referindu-se la 

Împărăția lui Dumnezeu84. 

Pentru Grigorie, sărăcia este o alegere etică. Înseamnă 

siguranță în sensul că nu trăiești cu frica de a pierde ceea ce ai. 

O modalitate foarte frumoasă de a arăta diferența dintre 

legătura săracului cu Dumnezeu și cea a omului bogat se 

găsește în versurile în care explică faptul că pentru persoana 

lumească Dumnezeu este Dumnezeu dacă îi dă ceea ce cere 

lui Dumnezeu, totuși pentru persoana spirituală Dumnezeu 

                                                      
82 Ibid., p. 123. 
83 Ibid., p. 127. 
84 Ibid., p. 121. 
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este Dumnezeu chiar dacă îi dă persoanei contrariul a ceea 

ce i s-a cerut (O comparație a vieților). 

Poetul este convins că aparține lui Dumnezeu: „De la 

început aparțin altcuiva”, declară el85, și aceasta este o 

afirmație foarte importantă atât despre cine este el, cât și 

despre cum trebuie să trăiască, pentru că cel de care 

aparții îți dă regula de viață pe care trebuie să o urmezi. 

Crești în direcția celui ale cărui reguli le respecți. Devii 

astfel asemănarea aceluia. 

Și parcă punând teoria în practică, pentru a se asigura 

că el crește în direcția corectă în mijlocul tuturor mizeriilor 

și instabilităților vieții, Grigorie, în poezia Despre încercările 

sale (Sur ses épreuves) cere ajutorul lui Hristos, indicând 

că are nevoie de un ghid care să-l ajute să se asigure că 

nu se va rătăci86. 

În ceea ce privește formarea morală, potrivit lui Grigorie 

de Nazianz, aceasta trebuie să aibă loc pe baza fermă a 

credinței în Dumnezeu. Cele mai înalte valori pe care se 

stabilește propria viață sunt cele religioase, deoarece 

implică nu numai ceea ce omul poate face pentru el 

însuși, ci și ceea ce nu poate face singur, dar la care totuși 

speră. În poezia Caracterul ieftin al omului exterior, el o 

spune clar: „Pentru oameni există un singur lucru sigur și 

                                                      
85 Saint Grégoire de Nazianze, Textes choisis et présentés par 

Edmond Devolder dans la traduction de Paul Gallay, les Editions du 

Soleil Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 33. 
86 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, Poèmes personnels, 

II, 1, 1-11, text établi par André Tuilier et Guillaume Bady, traduction 

et notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2004, p. 4. 
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sănătos: speranțe cerești”87. Cu alte cuvinte, tipul corect 

de morală în care trebuie să crești este cel teologic. Omul 

trebuie să se țină de calea spirituală. El trebuie să poată 

compara și alege, ca în cazul în care Dumnezeu îi spune 

lui Israel în Vechiul Testament: „Am pus înaintea ta viața 

și moartea... alege viața, ca să trăiești” (Deut. 30, 19). 

Astfel, viața pe care trebuie să o alegem este viața în 

Dumnezeu, nu viața așa cum o experimentăm în această 

lume. Grigorie este foarte logic și sistematic în discursul 

său despre ce trebuie să aleagă omul și de ce. El contrastează 

instabilitatea vieții pe pământ cu stabilitatea vieții în 

Dumnezeu. Prin contrastarea celor două, nevoia de a 

alege viața în Dumnezeu pare pur și simplu imperativă. Așa 

descrie această viață în poemul său Despre diferitele căi 

ale vieții: „Totul aici este necaz pentru noi muritorii. 

Totul este râs, praf, umbre, iluzii, rouă, o răsuflare, o 

aripă, o pufăire, un vis, o zbatere de val, o curgere de râu, 

o urmă de goeletă, o briză, un praf fin, un cerc care se 

rotește încă, transformând toate deopotrivă, încet, rapid, 

eșecuri, reușite, ore, zile, nopți, cu dureri, decese, suferințe 

și plăceri, în boli, nenorociri, triumfuri. Iar acest lucru, 

Cuvântule creator, ține de înțelepciunea Ta, ca instabilitatea 

ar trebui să fie în toate, astfel încât să putem avea dragoste 

pentru ceea ce este stabil”88. 

Teologul are tendința constantă de a da vina pe trup și 

pe simțurile sale pentru numeroasele greșeli pe care omul 

le face în viață. 

                                                      
87 Peter Gilbert, p. 142. 
88 Ibid., p. 146. 
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Pentru a fi și mai convingător în mesajul său, Grigorie 

adoptă tonul înțeleptului Eclesiastului, spunându-ne că a 

văzut totul și a analizat totul și, în consecință, concluzia 

sa trebuie să fie credibilă: „Am cercetat totul pe aripile 

minții, atât străvechi, cât și noi, și nimic nu este la fel de 

slab ca noi, oamenii ”, scrie el, ca mai târziu, un alt om 

mare, Avicenna, care a spus: „Din pulbere până la cer cu 

stele / Ştiu taina universului întreg. / Am dezlegat cu sârg 

probleme grele / Dar taina morții nu pot s-o dezleg”. 

Soluția lui Grigorie este în acest caz crucea: să trăim aici 

purtând crucea, ca și cum totul ar fi o cruce pe care 

trebuie să o acceptăm, asigurându-ne totuși că mintea 

noastră este întotdeauna destinată lucrurilor divine.89 

Cu alte cuvinte, moralitatea cuiva provine din cele mai 

înalte valori ale sale. Ca parafraza unui proverb: spune-

mi care sunt valorile tale și îți voi spune ce vei face. 

Grigorie consideră că merită să trăim aici purtând 

fiecare povară, pentru că ceea ce avem în vedere nu este 

această lume, ci următoarea. Schimbăm lume cu lume, 

scrie el90. Cu alte cuvinte, trebuie să fim conștienți că 

trăim sub specie aeternitatis. 

 

 

 

 

                                                      
89  Peter Gilbert, p. 146. 
90 Ibidem. 
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Concluzie 

Este interesant și important să vedem că Grigorie dă 

dovadă de flexibilitate atunci când vine vorba despre modul 

în care omul își trăiește propria viață în Dumnezeu; el 

afirmă că există multe moduri în care cineva poate fi un 

bun creștin, așa cum citim în poezia Binecuvântările 

diferitelor vieți. Cu toate acestea, el vine cu un fel de 

regulă generală care, desigur, poate fi aplicată în funcție 

de caz, iar această regulă este după cum urmează: „a 

învinge excesul, a trăi sub mâna puternică a lui Hristos și 

a se cutremura la perspectiva zilei care se apropie. Și dacă 

vei călători neabătut pe acest drum nu mai ești un muritor, 

ci unul din oastea cerească”. 

Cu toate acestea, concluzia finală a analizei paralelei 

dintre aceste două tipuri de vieți construite pe înțelegerea 

identității se află pe o notă conciliantă: ambele sunt necesare, 

totuși viața spirituală ar trebui să aibă prioritate. Dacă 

respectăm această ierarhie, vom putea trăi în armonie atât 

cu Dumnezeu, cât și cu propria conștiință. 

Și apoi el scrie cu un fel de mândrie retorică: „Acestea 

sunt legile lui Grigorie” (!)91. 

                                                      
91  Ibid., p. 149. 
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Poezia ca mărturie. Cele trei vocații speciale ale lui 

Grigorie de Nazianz: teologie, misticism, poezie 

 

 

Introducere 

Grigorie de Nazianz, unul dintre giganții Bisericii 

creștine timpurii, a fost o piatră de temelie a dezvoltării 

creștinismului, deoarece era o personalitate foarte complexă, 

foarte bine educată, cu o minte curioasă și cu o înclinație 

spre singurătate și poezie. Toate dimensiunile vieții sale 

și toate abilitățile sale, fie ele religioase sau nu, au fost 

puse în slujba Bisericii creștine, întrucât el „a botezat” 

cultura și filozofia laică și a făcut-o să slujească Bisericii 

pe care o iubea atât de mult. 

Cu dragostea sa pentru educația intelectuală, Grigorie 

a studiat în Cezareea Capadociei, Cezarea Palestinei, 

Alexandria și Atena, locuri faimoase pentru învățare, 

unde, sub profesori străluciți, atât creștini, cât și păgâni, 

a dobândit expertiză în retorică, literatură, filozofie și 

teologie. Aceste oportunități au fost darurile lui Dumnezeu 

pentru el. Și, fiind conștient de asta, știa ce să facă cu ceea 

ce primise: să le dea înapoi lui Dumnezeu folosindu-le pe 

toate pentru slava Lui. 
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Grigorie Teologul 

Grigorie de Nazianz este una dintre cele trei personalități 

bisericești din istoria creștinismului care au primit numele 

„Teologul”. Ucenicul lui Hristos, Ioan, care a scris una 

dintre cele patru evanghelii, a fost numit „Teologul”, apoi 

Grigorie și mai târziu, Simeonul Noul Teolog (secolul X). 

A fost cel mai respectat orator al timpului său și, de 

asemenea, un teolog și filozof bine-cunoscut. Așa cum a 

scris John McGuckin, „Grigorie a fost, fără îndoială, cel 

mai mare stilist din epoca patristică. El a dominat Bizanțul 

și școlile sale timp de secole ca model al retoricii și filosofiei 

creștine”92 și, se poate adăuga, al teologiei. 

Grigorie a scris multe discursuri și predici în timp ce 

slujea în Biserica din Nazianz. Cu toate acestea, după 

sosirea sa la Constantinopol, și-a dedicat toată energia 

apărării doctrinei ortodoxe împotriva ereziei. În această 

capitală a predat cele cinci celebre discursuri teologice 

despre unicitatea și trinitatea lui Dumnezeu care i-au adus 

numele „Theologos”, „Teologul”. Când a devenit patriarh, 

a pus aceeași pasiune și aceeași capacitate intelectuală în 

formularea doctrinei creștine ca și președinte al celui de-al 

doilea Sinod Ecumenic din 381, care se ocupa de probleme 

pnevmatologice. 

Grigorie a fost o voce de conducere și competență atunci 

când a venit vorba de formularea doctrinei creștine ortodoxe, 

în special și cu mare accent în domeniul teologiei trinitare, 

                                                      
92 John A. McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual 

Biography, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 

2001, p. XXI. 
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apoi al hristologiei și pnevmatologiei. Principala sa 

preocupare în elaborarea doctrinei creștine a fost combaterea 

ereziilor vremii: arianismul și apolinarianismul (în domeniul 

hristologiei și implicit, cel al Treimii) și macedonianismul 

sau pneumatomachianismul (în domeniul pnevmatologiei și, 

din nou, implicit , cel al teologiei trinitare). 

Cele cinci celebre orații sau discursuri teologice ale 

sale au explicat natura Sfintei Treimi conform doctrinei 

niceene, împotriva învățăturii eretice a lui Eunomie, un 

teolog de frunte în Constantinopol. 

„Acestea reprezintă chintesența operei sale teologice 

și sunt cele mai importante texte din istoria creștină 

pentru stabilirea doctrinei cardinale a Trinității”, 93 a scris 

John McGuckin. 

Ceea ce Grigorie a făcut atât de bine în discursul în 

proză atunci când a venit să explice doctrina niceeană a 

Bisericii, a făcut la fel de bine în poezia sa. 

Ca o notă generală, întreaga sa poezie, inclusiv cea 

autobiografică, este plină de referințe teologice; totuși 

teologia Bisericii, modul în care a elaborat-o împotriva 

ereziilor, este pusă în versuri în poeziile sale dogmatice. 

În această poezie, el se ocupă de ambele aspecte ale vieții 

și activității lui Dumnezeu: Treimea imanentă (Deus ad 

intra) și Treimea economică (Deus ad extra). 

Iată un exemplu al modului în care Grigorie a pus unele 

dintre aspectele doctrinei trinitare în versuri, în special 

atunci când vine vorba de relația dintre Tatăl și Fiul. 

                                                      
93 Ibidem, p. 264. 
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„Există un singur Dumnezeu, fără început sau cauză, 

nelimitat de ceva existent înainte, sau după aceea, care să 

cuprindă eoni și infinit: marele Tată al Fiului nobil, mare, 

unul-născut care nu a avut, în Fiul, nicio suferință trupească 

de niciun fel, din moment ce El este mintea. Unul altul 

este Dumnezeu, nu altul în Dumnezeire, Cuvântul lui 

Dumnezeu, care este pecetea sa paternă vie, singurul Fiu 

al Aceluia care nu are origine și cel mai unic din unic, 

egal în putere, astfel încât, în timp ce unul rămâne pe 

de-a-întregul părinte, fiul, este creator de lume, legiuitor, 

puterea și intelectul Tatălui” (Despre Tatăl)94.  

În poezia Despre Duhul Sfânt, Grigorie detaliază 

despre viața intra-trinitară și economică a Duhului: „Să 

ne cutremurăm în fața marelui Duh, care este Dumnezeul 

meu, care m-a făcut să-L cunosc pe Dumnezeu, cine este 

Dumnezeu acolo sus și care îl formează pe Dumnezeu 

aici: atotputernic, împărtășind daruri multiple, cel pe care 

sfântul cor îl cântă, care aduce viață celor din cer și de pe 

pământ și este întronat de sus, venind de la Tatăl, forța 

divină, auto-comandată; el nu este un copil (pentru că 

există un copil vrednic al Celui care este cel mai bun) și 

nici nu se află în afara Dumnezeirii nevăzute, dar este de 

aceeași cinste”95.  

Despre unitatea celor trei ipostasuri din Sfânta Treime 

Grigorie scrie în aceeași poezie: 

                                                      
94 On God and Man: The Theological Poetry of St. Gregory of Nazianzus, 

Translated and Introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s Seminary 

Press, Crestwood, NY, 2001, p. 38 (În cadrul viitoarelor referințe voi 

folosi numele traducătorului). 
95 Peter Gilbert, p. 43. 
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„Vă încredințez, astfel încât să înțelegeți acest lucru, 

prin cuvinte ale adâncimilor nespuse ale înțelepciunii: că 

se referă la rădăcina neoriginată, nu împarte Dumnezeirea, 

astfel încât să aveți o singură putere, nu venerată în mod 

separat. Din unitate este Treimea și din Treime din nou 

unitatea; nu ca sursă, izvor, un râu puternic, împărtășind 

un singur curent, în trei maniere separate ce traversează 

pământul; nici ca o făclie, luată dintr-un foc ce converge 

din nou într-una; nici ca un cuvânt ieșind din minte și 

totodată rămânând în ea; nici ca niște sclipiri de raze de 

soare dansând de pe ape, o strălucire neliniștită care se 

clatină pe pereții ce se apropie, apoi fugind, fugind, apoi 

apropiindu-se. Căci firea lui Dumnezeu nu este neliniștită, 

nici curgătoare, nici din nou coalescentă; dar ceea ce este 

al lui Dumnezeu este statornic [...] În trei lumini se 

stabilește natura unică, nu o unitate fără număr, câtă vreme 

ea subzistă în trei excelențe, nici un Trei venerat în mod 

separat, câtă vreme firea este inseparabilă. Dumnezeire 

este unitatea, dar cei a căror Dumnezeire este, sunt trei la 

număr. Fiecare este un singur Dumnezeu dacă ar trebui 

să vorbești despre ei în mod individual”96.  

Mintea clară și sistematică a lui Grigorie, cunoștințele 

sale profunde de natură culturală în general și filozofie în 

special, abilitățile sale oratoricești, au contribuit foarte 

mult la formularea doctrinei creștine într-un secol crucial, 

foarte tulburat de politică și erezie. Reiterarea elaborării 

sale teologice din proză în poezie a consolidat autoritatea 

fără egal a lui Grigorie în aceste chestiuni de credință. El 

                                                      
96 Ibidem, pp. 45-46. 
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s-a dovedit a fi omul providențial care a trăit în locul 

potrivit și în momentul potrivit în beneficiul Bisericii. 

 

Grigorie misticul 

Potrivit spuselor lui Jean Bernardi, Grigorie de Nazianz 

avea de fapt o dublă vocație: una, intelectuală și academică, 

iar alta, superioară, căreia i-a sacrificat pe prima, vocația 

filosofică, cea care, în înțelegerea lui Grigorie, era 

compatibilă și complementară cu cea mistică, dimensiune a 

personalității sale care implica dragoste pentru singurătate, 

tăcere, contemplare și rugăciune97. 

Cu toate acestea, au existat momente în care Grigorie 

însuși se afla într-o luptă și dilemă cu privire la propria 

vocație. S-a simțit puternic atras de filozofie, mediul 

academic și cultură, în sensul laic al termenului, dar în 

același timp de viața monahală. În astfel de momente, el 

credea că există concurență între cele două tipuri de viață, 

cea academică fiind opusă celei contemplative. În astfel 

de cazuri, el își reproșa succesele pe care le-a avut în 

domeniul academic (retorică și poezie), cu sentimentul de 

vinovăție că aceste preocupări l-au îndepărtat de vocația 

monahală98 chiar dacă, succesul într-o direcție nu înseamnă 

                                                      
97 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, Poèmes personnels, 

II, 1, 1-11, text établi par André Tuilier et Guillaume Bady, traduction 

et notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2004, p. LII 

(Pentru referințele viitoare cu privire la această carte, voi folosi 

numele traducătorului, Jean Bernardi). 
98 Jean Bernardi, p. 35. 
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neapărat că există incompatibilitate între acea direcție - 

mediul academic - și cealaltă - monahism. 

A trăit constant cu conștiința apartenenței sale la 

Dumnezeu, pe baza celor pe care i le spusese în copilărie 

mama sa cu privire la cât de mult dorea ea să aibă un fiu 

și despre promisiunea ei de a-l consacra lui Dumnezeu 

dacă ar avea unul. Grigorie vorbește despre faptul că 

mama lui l-a promis lui Dumnezeu în mai multe locuri, 

inclusiv în poezia sa (Despre viața sa)99. În poemul său 

autobiografic, cel mai lung dintre toate, el mărturisește 

direct: „De la început aparțin altcuiva”100. 

Această conștiință a apartenenței la Dumnezeu este 

explicată  de Grigorie și în mod circumstanțial. Cu alte 

cuvinte, el îi spune cititorului despre evlavia părinților săi 

și ce modele puternice au fost pentru el, despre educația 

religioasă pe care a primit-o în familie, inclusiv citirea 

cărților religioase și despre faptul că este înconjurat de 

oameni care duc o viață sfântă. Toate aceste circumstanțe 

au contribuit la pasiunea sa pentru urmărirea binelui, a 

adevărului și a frumosului cu fervoare, pentru cauza lui 

Dumnezeu. 

În timp ce credea că nu era chemat pentru o viață 

sacerdotală, Grigorie era convins că vocația sa era pentru 

contemplare. Voia să fie călugăr, nu preot. Singurătatea 

era locul în care se simțea confortabil. 

                                                      
99 Saint Grégoire de Nazianze, Textes choisis et présentés par Edmond 

Devolder dans la traduction de Paul Gallay, les Editions du Soleil 

Levant, Namur, Belgique, 1960, pp. 32-33; 37 (Pentru referirile viitoare 

la această carte, voi folosi numele traducătorului lucrării, Paul Gallay). 
100 Ibid, p. 33. 
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Vocația lui Grigorie pentru asceză era de un anumit 

fel; genul lui Grigorie. Deși îi plăcea singurătatea, nu-i 

plăceau dificultățile radicale ce caracterizau viața monahală 

a altor asceți faimoși, precum mulți din deșerturile Sketes 

din Egipt sau cele din Palestina. Chiar și prietenul său 

Vasile a fost mai radical decât Grigorie în eforturile 

ascetice. După cum subliniază John McGuckin, „ar fi 

ușor să respingem obiecțiile lui Grigorie [față de stilul de 

viață ascetic al lui Vasile] ca fiind doar refuzul unui 

aristocrat de a adopta sărăcia. Ar fi, de asemenea, ușor să 

respingem teoriile sale incipiente despre viața monahală 

(cu mama și familia aproape la îndemână și în condiții de 

siguranță sub adăpostul unui așezământ aristocratic) ca 

pe un diletantism destul de fricos”101. Firea lui Grigorie 

era mai moderată, iar vocația sa monahală l-a condus spre 

simplitatea stilului de viață, mai degrabă decât spre 

performanța nevoințelor. 

„Ceea ce Grigorie a văzut ca întreg scop și justificare 

a vieții solitare a fost că aceasta a oferit timp pentru cel 

mai înalt nivel de reflecție, speculație, rugăciune și 

lectură. Asta a vrut să facă, nu să sape sisteme de irigații 

sau să cultive napi, sau chiar să conducă congregații 

recalcitrante”102.  

În poemul său Binecuvântări ale diferitelor vieți, Grigorie 

este clar cu privire la scopul ascetismului:  acesta este de a 

direcționa toată inima către Dumnezeu și de a diviniza 

mintea: „Binecuvântat este cel care duce o viață solitară, 

deloc amestecându-se cu oamenii lumești, dar care a 

                                                      
101 John McGuckin, p. 94. 
102 Ibidem, p. 95. 
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divinizat mintea. Binecuvântat este cel care, locuind în 

mijlocul multor oameni, nu se întoarce spre cei mulți, ci își 

îndreaptă toată inima către Dumnezeu”103. Cu alte cuvinte, 

omul poate trăi o viață solitară, chiar înconjurat de oameni, 

atâta timp cât știe să se concentreze în totalitate și în mod 

specific asupra unor lucruri precum exercițiul inimii și al 

minții într-o dedicare totală către Dumnezeu. 

După 362, Grigorie a căutat liniștea „moșiilor dedicate 

ascezei” ale prietenului său Vasile, când era prea obosit 

de îndatoririle administrative în Biserica din  Nazianz. Cu 

toate acestea, când Vasile a încercat să-l angajeze în 

munca de zi cu zi a mănăstirii, Grigorie, cu înclinația sa 

constantă către theoria, contemplare și creștere interioară 

intelectuală și spirituală în singurătate meditativă, așa 

cum a spus John McGuckin, a părăsit locul pentru unul 

mai bun104. 

Ca o confirmare finală a vocației sale monahale, Grigorie, 

în 384, după mai multe intervenții asupra vieții civile și 

religioase a orașului Nazianz, în ultimii ani ai vieții sale, 

s-a retras pentru a trăi o viață retrasă în Arianz, mai precis 

în Karvali, la vest de Arianz105. 

Grigorie de Nazianz a fost conștient că idealul ascetic 

nu este pentru toată lumea și chiar și în cazul celor care îi 

simt vocația, el este trăit diferit. Cu toate acestea, ideea 

este să aplicăm niște exerciții ascetice pentru a echilibra 

                                                      
103 Peter Gilbert, p. 147. 
104 John McGuckin, p. 93. 
105 Stelianos Papadopoulos, Vulturul ranit: Viața Sfântului Grigorie 

Teologul, trad. Constantin Coman și  Cornel Coman, Editura Bizantină, 

București, 2002, pp. 282-285. 
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posibilele excese din viața de zi cu zi cu conștiința curată 

că trăim sub îndrumarea lui Hristos. Aceasta este ceea ce 

el numește „drumul cel mare”, care practic îți schimbă 

starea existențială aici. Iată cum spune el: „Nu există o 

singură mâncare comună care să fie pe placul tuturor; nici 

nu există un singur mod de viață potrivit creștinilor. 

Pentru toată lumea, lacrimile sunt cele mai bune, iar 

privegherile și ostenelile, să țină sub control furia 

patimilor grele, să cucerească excesul, să stea sub mâna 

puternică a lui Hristos și să tremure la perspectiva zilei 

care se apropie. Și de călătoriți perfect pe acest drum 

mare, nu mai sunteți muritori, ci faceți parte din oștirea 

cerească” (Binecuvântările diferitelor vieți)106. 

 

Grigorie poetul  

Grigorie de Nazianz a fost unul dintre cei mai prolifici 

poeți ai timpului său. Ca teolog și ascet, el nu a fost 

singurul care a scris poezie. Efrem Sirul, Paulin de Nola,  

Synesius de Cirene și alții au scris poezie. 

Când vine vorba de religie, mulți din acea vreme au 

scris doctrina creștină în versuri, atât eretici, cât și ortodocși, 

pentru ca învățăturile să fie memorate și răspândite mai 

ușor. De fapt, în cazul lui Grigorie, acesta a fost unul 

dintre motivele pentru care a scris poezie, în special poeziile 

cu conținut doctrinar, pentru a răspunde în același mod și 

la alte erezii hristologice, în special la erezia apolinarismului, 

care, opusă arianismului, a susținut că a doua persoană a 

                                                      
106 Peter Gilbert, p. 149. 
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Treimii era direct unită cu trupul lui Iisus Hristos. În 

consecință, acest corp nu era cu adevărat uman; venea de 

sus și avea astfel o natură cerească și impasibilă, care, de 

asemenea, nu putea suferi în realitate107. Această erezie a 

fost răspândită și în versuri de către autorul ei108.  

Poezia lui Grigorie era de inspirație transcendentală, 

scrie Pierre Gallay. Poezia sa nu era inferioară în niciun 

fel poeziei păgâne a vremii, dimpotrivă. Ceea ce a 

caracterizat-o a fost varietatea, sinceritatea, naturalețea109. 

Într-adevăr, în ceea ce privește inspirația poetică a lui 

Grigorie, este evident doar că puternica sa credință 

creștină a modelat și a dat conținut fiecărui poem. Așa 

cum știa și mărturisea că aparține lui Dumnezeu, el a 

făcut acest lucru vizibil în scrierea sa. Poezia sa comunică 

cititorului intuiția autorului despre Absolut, tendința sa 

de unire / comuniune cu divinul. Totuși, această tendință 

indică deja o scindare dramatică, o cădere din poziția 

corectă a omului coram Deo, în fața lui Dumnezeu; 

într-adevăr starea decăzută a omului este exprimată în 

mod vioi de Grigorie în special în pasaje în care se descrie 

pe sine ca un păcătos. De exemplu, în poezia Despre 

slăbiciunea naturii umane, el vorbește despre „greșelile 

mele care nu vor dispărea niciodată; durează și acesta este 

                                                      
107 Gallay, p. 50, note 55. 
108 Apolinarie cel Tânăr a fost episcop de Laodicea (310-390) în 

Siria. El a încercat să explice natura persoanei lui Hristos. Omul este 

constituit din trup, suflet și minte. În cazul lui Hristos, Logosul a 

asumat doar trupul și sufletul ca constituție umană. Mintea a fost 

înlocuită de Logosul însuși. 
109 Gallay, p. 27. 
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lucrul cel mai penibil în viață”110. Cu această ocazie, 

poetul își dă seama, de asemenea, că numai în această 

viață se poate spăla păcatul, cu credință și prin harul lui 

Dumnezeu; „Dacă mor nu mai există remediu pentru 

nenorocirile mele din trecut”, scrie Grigorie111. 

Această tendință de comuniune se caracterizează printr-o 

tensiune creatoare între locul prezent și locul primordial, 

între real și ideal așa cum este simțită de poet. Tensiunea 

are o natură dinamică și implică durere și speranță dar și 

exaltare și aceste trăsături devin în sine sursă de inspirație. 

Acesta este conținutul fundamental al dimensiunii metafizice 

a poeziei, indiferent dacă este conștientizat sau nu de poet 

și indiferent de modul în care poetul  înțelege acest lucru 

(când o face): ca inspirație, ca har, ca dat, ca intuiție, etc.112. 

Potrivit lui Ion Biberi, există o analogie între atitudinea 

spirituală a poetului și cea a misticului: de fiecare dată 

când misticul încearcă să-și exprime stările interioare, el 

folosește mijloacele caracteristice poeziei; dar se înțelege, 

de asemenea, că și poetul folosește mijloacele misticului, 

deoarece misticismul generează poezie și nu invers. 

Există, de asemenea, diferențe între cele două: în timp ce 

misticismul se ocupă de liniște, poezia se ocupă de cuvânt113. 

                                                      
110 Ibidem, p. 82. 
111 Ibid. 
112 Theodor Damian, Filosofie și literatură: o hermeneutică a provocării 

metafizice, Editura Fundației România de Mâine, București, 2008, p. 22. 
113 Ion Biberi, Poezia, mod de existență, Editura pentru literatură, 

București, 1968, pp. 140-141. 
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Acest lucru este adevărat în cazul poeziei și vieții lui 

Grigorie, întrucât el a întruchipat uimitor atât misticul, 

cât și poetul în relațiile de zi cu zi și în toate scrierile sale. 

Și chiar și acolo unde pare să existe o diferență între 

misticism și poezie, așa cum am menționat mai sus, 

deoarece misticismul este preocupat de tăcere și poezia 

de cuvinte, chiar și acolo această diferență este doar 

superficială, deoarece, de fapt, tăcerea misticului poate fi 

găsită în adâncimea cuvântului poetic, deci există o 

logodire între cuvânt și tăcere și nu o separare. Cuvântul 

poetic care încearcă să comunice intuiția poetului asupra 

Absolutului este un cuvânt generat de tăcerea în care 

rămâne Absolutul. Așa cum scria marele mistic din 

secolul al XIV-lea, Meister Eckhart: Dumnezeu este un 

Cuvânt la extremitatea tăcerii. Grigorie este perfect în 

acord cu această descriere, evidentă în combinația 

discursului apofatic și catafatic atunci când vine vorba de 

poezii teologice și în special cele despre Dumnezeu Tatăl, 

Fiul și Duhul Sfânt114. 

De exemplu, când vorbește apofatic despre Tatăl115: 

„Există un singur Dumnezeu, fără început sau cauză, 

nelimitat de ceva care există înainte sau după aceea, 

cuprinzând eoni și infinit” (Despre Tatăl)116; despre Fiul: 

„Cel care a izvorât din Tatăl este marele Cuvânt al lui 

Dumnezeu: fiu etern, chipul arhetipului, o fire egală cu 

părintele său. Pentru Fiul, atât de mare este slava Tatălui 

și de la Tatăl El a strălucit astfel că nu mai Tatăl și Cel ce 

                                                      
114 Peter Gilbert, pp. 37-47. 
115 Toate în Peter Gilbert, op. cit. 
116 Peter Gilbert, op. cit. 
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a strălucit din Tatăl înțelege” (Despre Fiul); despre Duhul 

Sfânt: „Atotputernic, împărtășind multe daruri, cel pe 

care îl cântă sfântul cor” (Despre Duhul Sfânt)117; dar și 

atunci când vorbește catafatic despre Tatăl: „Din propriul 

său spirit dă viață tuturor celor ce trăiesc”, el este „marele 

rege, tatăl cel bun” (Slavă Tatălui); și despre Fiul: „Fiul 

este făuritor de lume, legiuitor, puterea și intelectul 

Tatălui” (Despre Tatăl)118 și despre Duhul Sfânt: „Acum 

le-a dat iluminare mică [...] chiar distribuindu-se pe sine 

nouă mai târziu în limbi de foc ” (Despre Duhul Sfânt)119. 

 

Concluzie 

După cum se poate vedea, cele trei vocații ale lui 

Grigorie nu au fost separate una de alta, ci s-au împletit. 

Teologia sa este elaborată atât în proză, cât și în poezie, 

înclinațiile sale mistice au oferit terenul fundamental 

pentru reflecția teologică și expresia poetică, iar poezia 

sa a fost ca o încununare a acestor eforturi. Dacă Grigorie 

de Nazianz ar fi scris doar poezie fără să aibă funcții 

administrative în Biserică și fără să fi produs vreun tratat 

teologic, numai prin poezia sa ar fi meritat numele 

„Teologul” și faima pe care a dobândit-o pentru întreaga 

sa viață și activitate, atât de bogată este poezia sa în 

elaborarea teologică, în combaterea ereziilor vremii, în 

subtilitatea gândirii, în arta poetică, în calitate și cantitate, 

                                                      
117 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with 

an Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the 

Incarnation, Fairacres Oxford, 1995, p. 10. 
118 Peter Gilbert, op. cit. 
119 Ibidem. 
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în priceperea de a combina în ea aceste trei vocații și 

pasiuni principale: teologie, misticism și poezie. Prin 

fiecare dintre ele a deschis o nouă cale în aceste domenii, 

la fel cum afirmă proverbul japonez: „Înaintea mea nu a 

fost niciun drum; după mine, rămâne unul.” 
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Îndumnezeirea omului în viziunea poetică a 

Sfântului Grigorie de Nazianz 

 

 

Personalitatea Sfântului Grigorie 

Chiar dacă s-ar lăsa deoparte discursurile teologice și 

alte lucrări ale lui Grigorie și contribuția sa semnificativă 

la lupta împotriva ereziilor din timpul său și la cristalizarea 

doctrinei creștine și chiar dacă s-ar ignora întreaga sa 

activitate în administrarea Bisericii și s-ar considera doar 

poezia sa, episcopul Nazianzului și patriarhul Constanti-

nopolului ar rămâne în continuare în istorie drept unul 

dintre principalii clasici și luminați din literatură în general, 

și din literatura și filosofia creștină în special. 

El a fost un iubitor de înțelepciune care a reflectat 

constant asupra existenței și condiției umane pentru a 

găsi cea mai bună modalitate de a parcurge calea vieții în 

conformitate cu cea mai înaltă înțelegere a destinului și 

destinației umane. 

Fiind o natură meditativă, Grigorie iubea singurătatea 

atunci când își lua mult timp pentru a vorbi cu el însuși și 

a purta o conversație cu Dumnezeu. 

Poezia sa, extrem de elaborată în comparație cu producția 

poetică a timpului său, și căreia i s-a acordat pe nedrept 

mai puțină atenție decât merită, ilustrează luptele sale, 
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atât filosofice, cât și teologice, precum și măreția abilităților 

sale de gândire critică și, de asemenea, la fel de bine, umorul 

și omeneștile sale neliniști. 

 

Cine sunt eu? 

Această întrebare, care apare frecvent în poezia sa, 

este formulată de către Grigorie nu doar pentru a avea 

cunoștință despre sine așa cum dorește să aibă despre 

toate celelalte lucruri, nu doar pentru a-și crește stima de 

sine la ideea că a găsit o definiție adecvată pentru o 

realitate complexă, ci pentru a putea armoniza a fi cu a 

face sau a fi cu devenirea câtă vreme a face și a deveni 

(prin a face) este responsabilitatea și contribuția omului 

în viață, așa cum ființa este contribuția lui Dumnezeu.  

„Cine am fost? Cine sunt? Cine voi fi?” se întreabă 

filosoful, dar în același timp mărturisește socratic că nu 

știe clar120. Și nu numai că nu știe, dar la aceasta se adaugă 

mai multă confuzie atunci când observă instabilitatea 

căilor și acțiunilor sale și mai ales distanța dintre ceea ce 

are și ceea ce vrea să aibă121. 

Aparent, el nu știe cine este, dar măcar știe ce are și ce 

vrea să aibă, chiar dacă Grigorie poate fi, contrar așteptărilor 

                                                      
120 On God and Man: The Theological Poetry of St. Gregory of Nazianzus. 

transl. and introd. by Peter Gilbert, St. Vladimir’s Seminary Press, 

Crestwood, NY, 2001, p. 132 (Pentru citările viitoare voi folosi doar 

numele lui Gilbert). 
121 Saint Grégoire de Nazianze, textes choisis et présentés par Edmond 

Devolder dans la traduction de Paul Gallay, Les éditions du Soleil 

Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 76 (În citările viitoare voi indica 

doar numele traducătorului). 
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unui teolog, foarte nihilist ca în acele cazuri în care, copleșit 

de scepticism, declară: „Sunt nimic."122 

Cu toate acestea, acest scepticism nu este o caracteristică 

generală a gândirii filosofice a episcopului. Este mai 

degrabă parte a luptei cu întrebarea. Cu altă ocazie, în 

același poem, Despre natura umană, Grigorie sugerează 

că ființa este ca un miracol pe care îl descoperă brusc și 

care îl provoacă: „Sunt. Gândește-te: ce înseamnă asta? ” 

el aclamă mirat și într-o manieră cvasi-carteziană, pentru 

a veni cu un răspuns heraclitean cu accente nihiliste: 

„Nimic nu este sigur că sunt, într-adevăr, un curent de râu 

tulburat”123. 

Tipul de luptă la care asistăm este, de fapt, o reflectare 

a dilemei existențiale a Teologului. El este sfâșiat între 

viață și moarte. Este mai bine să ne rugăm pentru viață? 

În acest caz, există o perspectivă a mai multor păcate. 

Ar trebui să se roage pentru moarte? În această opțiune 

apare judecata, așa cum o spune el în Lamentare către 

Hristos124. 

A opta pentru moarte implică și incapacitatea de a face 

ceva pentru a compensa păcatele din trecut împotriva lui 

Dumnezeu125. 

                                                      
122 Gilbert, p. 133. 
123 Ibidem. 
124 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with 

an Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the 

Incarnation, Fairacres, Oxford, 1995, p. 16 (în cadrul citărilor viitoare 

voi indica doar numele traducătorului). 
125 Gallay, p. 82. 
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Este foarte interesant de observat că, deși are astfel de 

lupte și dileme și probleme cu ființa și devenirea și viața 

în general, Sfântul Grigorie nu cade în disperare și nici 

nu adoptă un punct de vedere nihilist ca răspuns și poziție 

ultimă.  

Dimpotrivă, așa cum vedem în poeziile sale Meditație 

asupra doctrinei creștine și Slăbiciunea naturii umane, el 

este în cele din urmă optimist și demonstrează o stabilitate 

interioară sănătoasă. Cu alte cuvinte, scepticismul său 

nihilist este doar un instrument de lucru într-o întreprindere 

majoră, exprimat doar retoric și strategic pentru a putea 

sublinia și mai mult ceea ce pare a fi concluzia sa finală 

care constă într-o declarație de dragoste pentru această 

viață și pentru viața de dincolo: „De aceea iubesc această 

viață datorită prafului [din mine] și am în inima mea 

dorința pentru cealaltă viață datorită părții divine din 

mine”126, spune el referindu-se la a fi creat de Dumnezeu 

și având o promisiune de la Dumnezeu și pentru cealaltă 

viață. 

Aici filosoful se transformă în teolog și chiar foarte 

devotat, când crede că, indiferent cine ești și ce știi despre 

cine ești, trebuie să ai încredere în Dumnezeu și să privești 

spre bunătatea Lui127. 

S-ar putea crede că există o contradicție aici în atitudinea 

lui Grigorie: pe de o parte se luptă cu problemele vieții 

și ale ființei, pe de altă parte găsește soluția foarte simplă, 

aceea de a avea încredere în Dumnezeu. 

                                                      
126 Ibidem, p. 73. 
127 Ibid, p. 82. 
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Nu cred că a avea încredere în Dumnezeu și a crede în 

El este incompatibil cu și este în contrast cu  posibilitatea 

de a pune întrebări, a gândi critic, a analiza și a încerca să 

înțelegi și să cauți sens în lucruri cât mai mult posibil. De 

fapt, punându-ți întrebări și luptându-te din greu cu ele, 

îți poți oferi o altă șansă de a descoperi cele ale lui 

Dumnezeu, întrucât oricum toate căile duc la Dumnezeu. 

Asta spune el frumos în poemul său Despre natura umană, 

unde pare să se întoarcă de la aparentul său scepticism și 

să ne ofere un motiv puternic să credem în Dumnezeu și 

în planurile Sale pentru noi acum și în viața viitoare: 

„Opriți-vă! Totul este secundar față de Dumnezeu. Cedați 

rațiunii. Dumnezeu nu m-a făcut degeaba”128. 

 

Motive pentru o teologie a îndumnezeirii 

Îndumnezeirea este scopul final pe care Dumnezeu l-

a avut în vedere atunci când ne-a creat. Adică să fim ca 

Dumnezeu, nu prin fire, ci prin har, să ne împărtășim de 

condiția divină, să fim în comuniune cu Dumnezeu, să 

împărtășim slava Lui în timp ce Îl lăudăm și-L slăvim ca 

îngerii, neîncetat. 

Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, dar cu posibilitatea 

de a deveni după asemănarea Lui, adică să ajungem la 

starea de sfințenie și nemurire: posse non mori. 

Faptul că Dumnezeu nu ne-a creat în zadar, așa cum a 

scris Grigorie, sugerează deja un motiv foarte simplu și 

                                                      
128 Gillbert, p. 136. 
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logic pentru îndumnezeire, care este în același timp un 

teren solid pentru speranța noastră în această direcție. 

Pe de altă parte, când Grigorie afirmă în Imn lui 

Dumnezeu că „toate lucrurile merg fără sfârșit către 

Dumnezeu, care este sfârșitul tuturor”129, el oferă un alt 

motiv natural pentru a crede în posibilitatea îndumnezeirii 

omului. De fapt, Dumnezeu privește toate lucrurile130 pentru 

că este Văzătorul, așa cum indică termenul „Dumnezeu” în 

greacă; El vede totul și știe totul și are putere asupra tuturor. 

În Meditații despre doctrina creștină, precum mai 

târziu Pico della Mirandola în Oratio de Hominis 

Dignitate131 Grigorie de Nazianz ne oferă un alt motiv în 

favoarea îndumnezeirii, vorbind despre cum Dumnezeu 

ne-a creat o specie care include moarte și nemurire, cu o 

inteligență intermediară, bucurându-se de lucrările divine 

și fiind inițiată în lucrurile cerești, noi fiind ca îngerii, dar 

luați din praf și lăudând puterea și inteligența lui 

Dumnezeu132. 

Există două elemente în acest mini-discurs care indică 

îndumnezeirea și reprezintă motivele unei astfel de 

doctrine: întâi, ideea că suntem inițiați deja în lucrurile 

cerești. Nu am ajuns la împlinire, dar inițierea indică acest 

lucru. A doua este ideea de a lăuda puterea, inteligența sau 

măreția lui Dumnezeu. Aceasta indică starea doxologică 

la care este chemat omul, care, conform teologiei lui 

                                                      
129 McGuckin, p. 7. 
130 Ibidem, p. 7. 
131 Pico della Mirandola, Oration on the Dignity of Man, Gateway 

Edition, Henry Regnery, Chicago, 1956, pp. 7-8. 
132 Gallay, p. 72. 
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Grigorie, reprezintă starea deificată de a fi în Împărăția 

lui Dumnezeu. Deoarece suntem inițiați numai în lucrurile 

divine în timp ce trăim aici această viață, lăudăm măreția 

lui Dumnezeu în această viață, urmând să o facem pe 

deplin în Împărăția lui Dumnezeu. 

Mântuirea, în sens eshatologic, și îndumnezeirea, nu 

pot fi separate una de cealaltă. A fi mântuit în Iisus Hristos 

înseamnă a fi în Împărăția lui Dumnezeu, în comuniunea 

Sa, a fi îndumnezeit. 

Pentru a fi mântuit în și de Iisus Hristos, trebuie să 

aparții lui Hristos. De aceea Sfântul Grigorie face din 

apartenența la Hristos și la Dumnezeu un alt motiv și 

temei pentru îndumnezeire, cu atât mai mult cu cât 

îndumnezeirea este atât ceea ce dorește omul, cât și ceea 

ce dorește Dumnezeu și Hristos. „Eu sunt al Tău, o 

Hristoase; atunci salvează-mă așa cum este dorința inimii 

Tale de a face ”, exclamă poetul133 exact atunci când, în 

termeni mai generali, ne atrage atenția: „de la început 

aparțin Altcuiva”134. 

Acest sens de apartenență reprezintă baza faptului că 

omul tânjește după eliberarea din această lume135 și se 

străduiește să atingă „acea viață îndepărtată”, așa cum 

Grigorie numește viața veșnică, dar nu înainte de a fi 

luptat aici până la capăt și a fi câștigat coroana sportivului 

la care Sfântul Pavel se referă, cu alte cuvinte, nu înainte 

                                                      
133 McGuckin, p. 15. 
134 Gallay, p. 33. 
135 McGuckin, p. 15. 
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de a fi trecut toate luptele acestei vieți, rămânând totuși 

total dedicat lui Dumnezeu136. 

De fapt, toate încercările acestei existențe, dacă a fost 

dedicată lui Dumnezeu, reprezintă o cruce pe care omul 

o poartă în timp ce părăsește această condiție și „schimbă 

o lume pentru altă lume”, după cum spune Grigorie137. 

Și chiar încercările care indică imperfecțiunea indică, 

de asemenea, perfecțiunea, la fel cum instabilitatea de 

aici indică stabilitatea în alt loc; astfel, stabilitatea și 

perfecțiunea devin obiectul dorinței și al iubirii, teren 

pentru străduința de a ajunge mai sus și în același timp o 

apreciere a economiei mântuirii lui Dumnezeu, a providenței 

și iubirii Sale pentru noi138. 

 

Imago Dei 

Cel mai puternic motiv pe care doctrina îndumnezeirii 

este construită în poezia lui Grigorie este creația omului 

după chipul lui Dumnezeu. Imago Dei este ceea ce îl ține 

pe om în existență, chiar dacă asta implică un paradox, 

cel al spiritualizării lutului, fapt ce arată o schimbare 

radicală în natura ordinii create. „Lutul este făcut spiritual 

prin chipul divin”, citim în poezia Privitor la viața 

omului139. 

                                                      
136 Ibidem, p. 16. 
137 Gilbert, p. 146. 
138 Ibidem. 
139 Ibid., p. 150. 
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Conform spuselor lui Grigorie, „chipul lui Dumnezeu” 

este tot ceea ce contează în viață. „Nimic nu îmi este în 

vreun fel de folos”140 declară Sfântul. 

Imago Dei este sursa și cadrul pentru orice speranță și 

miracol. Nu numai că a schimbat natura lutului, dar poate 

schimba natura omului ca ființă așa cum suntem aici și 

acum. Îndumnezeirea omului este înrădăcinată în darul 

chipului divin oferit nouă. Dumnezeu ar putea „să mă 

perfecționeze ca dumnezeu prin chipul Său uman”141, 

adică prin chipul Său divin care a fost dat omului, învață 

Grigorie. 

Nimic nu poate distruge acest dar în om. Păcatul doar 

întunecă chipul, nu îl anihilează. Nici opoziția platonică 

dintre trup și suflet în om142, la care poetul subscrie, nu îl 

poate rupe. Nu poate fi rupt nici măcar de moarte. 

Lumina este o metaforă la îndemână pentru îndumnezeire 

în viziunea lui Grigorie. Dumnezeu este lumină. Chipul 

lui Dumnezeu în om este icoana plasată „aici, dedesubt, 

a strălucirii de deasupra, astfel încât omul să poată vedea 

lumina prin lumină și astfel să devină în întregime 

lumină”143, citim în O rugăciune de seară de Grigorie. 

Doctrina îndumnezeirii este legată, în contextul 

teologiei Imago Dei, de ideea de procesiune și de 

întoarcere, descoperită în gândirea neoplatonică și în 

teologia mistică creștină. Tot ceea ce își are originea în 

                                                      
140 Ibid., p. 135. 
141 Ibid. 
142 Ibid., p. 159. 
143 McGuckin, p. 11. 
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Dumnezeu are o puternică tendință naturală de a se 

întoarce la Dumnezeu. Fiind marea creatură și chip al lui 

Dumnezeu, scrie Grigorie, omul pleacă de la Dumnezeu 

și se întoarce la Dumnezeu. Totuși, acest proces are loc 

sub îndrumarea milostivă a lui Hristos144. 

 

Aspectul hristologic al îndumnezeirii  

Sfântul Grigorie Teologul are mare grijă să se asigure 

că subliniază suficient de bine rolul capital pe care Iisus 

Hristos îl are în procesul îndumnezeirii omului.  

Împotriva lui Apolinarie, care a învățat că Hristos nu 

era în realitate pe deplin om, că trupul Său nu era un corp 

uman real, ci un fel de corp ceresc, impasibil, care nu putea 

suferi în sensul real al cuvântului, episcopul Nazianzului 

a vorbit despre umanitatea deplină a Cuvântului întrupat 

și explică faptul că ceea ce nu a fost asumat de Hristos nu 

a fost mântuit. Or, Fiul lui Dumnezeu a venit pentru a-l 

mântui pe om pe deplin, nu parțial, pentru a-l mântui pe 

om în ambele dimensiuni, fizică și spirituală. Din acest 

motiv, Hristos trebuie să-și fi asumat un adevărat trup 

uman și un adevărat suflet uman, rămânând totuși pe 

deplin Dumnezeu145. Iată ce înseamnă lucrare perfectă și 

Dumnezeu lucrează în acest fel, deoarece mântuirea noastră 

în Hristos este expresia iubirii lui Dumnezeu146 și aceasta 

nu este o iubire parțială. Prin asumarea unui trup uman 

pentru a ajuta creaturile suferinde, Iisus Hristos nu a 

                                                      
144 Gilbert, p. 157. 
145 Gallay, pp. 74-75. 
146 McGuckin, p. 5. 
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pierdut nimic din divinitatea Sa147, de aceea El a avut 

toată puterea de a „spăla toate patimile noastre” și toate 

păcatele noastre, de a curăța întreaga lume148, de a ne 

elibera „din legăturile morții”, astfel încât să putem 

„atinge din nou o viață mai bună” 149, scrie Grigorie în 

Lamentări referitoare la durerile propriului său suflet și 

referindu-se la starea inițială în care omul a fost creat de 

Dumnezeu. Pentru a ajunge din nou la acea stare, trebuie 

să trăim într-o fidelitate totală față de Hristos, de aceea 

poetul o spune cu voce tare: „Eu, care m-am agățat de 

Hristos, nu-I voi da drumul niciodată”150. 

Totuși, dacă se întâmplă să cadă din calea lui Hristos, 

există speranța că cineva se poate întoarce acolo prin 

efort și rugăciune: „Reaprinde-mi lumina, o, Hristoase și 

străluceste din nou asupra mea”151, se roagă el. 

Episcopul știe că drumul către Împărăția lui Dumnezeu, 

spre îndumnezeire este dificil, necesită deseori eforturi 

sisifice, implică adesea căderi și ridicări, dar credința în 

Hristos și lucrarea serioasă din partea omului îi oferă 

acestuia șansa de a reveni la calea cea dreaptă, așa cum 

spunem într-una din rugăciunile din slujba Sfântului 

Maslu: „De fiecare dată când cazi, ridică-te și vei fi 

mântuit”. 

Îndumnezeirea omului în Hristos este exprimată de 

Grigorie aforistic când spune că Iisus Hristos ne oferă 

                                                      
147 Ibidem, p. 4. 
148 Ibid., pp. 3-5. 
149 Gilbert, p. 158. 
150 Ibidem, p. 143. 
151 McGuckin, p. 14. 
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dumnezeire în schimbul mortalității noastre152, o afirmație în 

concordanță cu binecunoscutul adagiu patristic: Dumnezeu 

devine om, astfel încât omul să poată deveni dumnezeu, 

idee prezentă în special în teologia Sfântului Atanasie. 

 

Homo capax infiniti 

Îndumnezeirea este înțeleasă de Grigorie Teologul ca 

fiind destinul ultim al omului153, chiar dacă începe aici, 

așa cum subliniază în poezia Meditație asupra doctrinei 

creștine154, pentru a arăta paradoxul, miracolul pe care îl 

implică, dar se împlinește în eschaton, în Împărăția lui 

Dumnezeu când Îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru 

totdeauna. 

Această capacitate ontologică a omului de a deveni 

lumină și de a trăi veșnic este un dar și un har de la 

Dumnezeu155, potrivit Sfântului Grigorie, face parte din 

asemănarea divină în care Dumnezeu l-a creat pe om, 

acel posse non mori pe care l-a primit inițial și l-a pierdut 

prin cădere, dar care ar putea fi recâștigat în Iisus Hristos. 

Îndumnezeirea nu este un har ieftin, este un mare dar, 

însă omul trebuie să se roage pentru ea, așa cum o face 

Grigorie156 și așa cum tânjește după ea din adâncul 

sufletului său157. El Îl roagă înflăcărat pe Dumnezeu să-i 

                                                      
152 Ibidem, p. 6; Gallay, p. 73. 
153 Ibidem, p. 11. 
154 Gallay, pp. 67, 73. 
155 McGuckin, p. 13. 
156 Ibidem, p. 9, Gilbert, p. 169. 
157 Gilbert, p. 144. 
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dea o parte din slava cerească și, în general, „o parte mai 

mare din lucrurile de sus, din cer”158. 

Acest tip de cerere, oarecum similar cu cel făcut de doi 

dintre ucenicii lui Hristos care doreau să fie la dreapta și 

la stânga lui Hristos când El trebuia să fie în slava Sa, 

indică parțial și în ce constă îndumnezeirea: este existența 

doxologică în Împărăția și în comuniunea lui Dumnezeu. 

 

Concluzie 

Grigorie Teologul a fost un orator extrem de elocvent, 

după cum a fost și o fire sensibilă. Tendința sa către 

experiențe mistice împreună cu bogăția de cunoștințe pe 

care le-a dobândit printr-o educație de înaltă calitate și cu 

capacitatea sa de gândire critică și înclinațiile filozofice 

l-au ajutat să devină unul dintre cei mai redutabili 

reprezentanți ai creștinismului din timpul său, un dar 

divin pentru Biserică și un ghid puternic al poporului lui 

Dumnezeu pe urmele lui Hristos. 

Poezia sa, o minunată oglindă a personalității sale atât 

la nivel personal, cât și profesional, este o mare sursă de 

inspirație pentru oricine are nevoie să învețe doctrina 

creștină, să obțină putere în credință și să aibă un exemplu 

concret cu privire la  cum să lupți în viața de zi cu zi și 

cum să lupți lupta cea bună. 

                                                      
158 Ibidem; see also p. 169. 
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De hominis dignitate în poezia Sfântului Grigorie 

de Nazianz 

 

 

Introducere 

Demnitatea umană este legată de un set fundamental 

de valori stabilite  într-o comunitate, care fac posibilă viața 

socială. Respectul este una dintre aceste valori esențiale 

și, pentru ca acesta să funcționeze, trebuie practicat în 

reciprocitate, așa cum regula de aur a eticii creștine cere: 

„Fă-le altora așa cum ai vrea ca ei să-ți facă” (Luca 6, 21). 

Demnitatea umană este un drept pe care îl avem în 

virtutea simplei noastre existențe. Cu toate acestea, pentru a 

parafraza pe A. Heschel, nu faptul că suntem ființe umane 

este important și nu acesta este cel care conferă demnitate; 

mai degrabă faptul de a fi om este ceea ce contează și 

aduce demnitate1. 

Intitularea poate fi înțeleasă în două moduri diferite: 

în primul rând, faci ceva meritoriu și cineva îți dă un titlu, 

te intitulează într-un fel; în al doilea rând, moștenești un 

titlu fără să fi făcut neapărat lucruri mărețe. 

                                                      
1 Abraham Heschel, Who Is Man, Stanford University Press, Stanford, 

CA, 1965, pp. 16-17. 
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În poezia Sfântului Grigorie de Nazianz găsim ambele 

tipuri de intitulări la demnitate. 

În primul caz, pentru a atinge progresul către Împărăția 

lui Dumnezeu, ceea ce implică un stil de viață demn, 

potrivit lui Grigorie, trebuie să depunem eforturi pentru a 

ajunge la purificare prin practica virtuții, chiar mai bine, 

printr-o viață ascetică și prin urmarea Lui Hristos. 

În al doilea caz, deoarece suntem copii ai lui Dumnezeu, 

titlul demnității ni s-a dat atunci când am fost creați după 

chipul lui Dumnezeu. La fel ca și chipul, demnitatea este 

inerentă în noi, deși diminuată, și este de datoria noastră 

să lucrăm din greu printr-un mod creștin special de a trăi, 

pentru a o face să atingă splendoarea originală. 

Prin urmare, demnitatea umană este un dar fără merit 

din partea noastră și este deschisă pentru restaurare în 

Hristos, de asemenea, fără niciun merit al nostru. Cu toate 

acestea, pentru ca restaurarea să treacă de la posibilitatea 

reală la realitatea imediată, acolo este nevoie de efortul 

nostru. 

Demnitatea poate fi privită din trei puncte de vedere 

principale: cel psihologic, adică ce și cum simți tu despre 

tine; cel social, care este legat de modul în care ceilalți te 

tratează; și cel teologic, care are legătură cu modul în care 

simți că stai în fața lui Dumnezeu, coram Deo, și în special 

și cel mai important, modul în care te tratează Dumnezeu. 

În poezia sa, Grigorie abordează fiecare dintre aceste 

trei aspecte în moduri diferite. 

Vorbind despre demnitate, va trebui să facem distincția 

între referințele la subiectul legat de propria persoană și 
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viața lui Grigorie și referințele la demnitatea umană în 

general. 

În acest capitol voi începe prin a prezenta exemple ale 

demnității personale a lui Grigorie, urmate de înțelegerea 

lui cu privire la demnitatea umană în general și care va 

reprezenta dimensiunea teologică a subiectului, iar a treia 

secțiune va discuta despre contribuția omului la demnitatea 

sa în conformitate cu înțelegerea lui Grigorie.  

 

Demnitatea personală a Sfântului Grigorie 

Sfântul Grigorie de Nazianz s-a bucurat de un foarte 

mare respect din partea celor din jur, inclusiv a dușmanilor, 

pentru abilitățile intelectuale strălucite pe care le-a arătat 

în viața de zi cu zi și, în special, în scrierile sale teologice 

în care a apărat puternic ortodoxia niceeană împotriva 

învățăturilor eretice. După moarte a fost onorat cu titlul 

de „Teolog”, titlu pe care Biserica creștină l-a dat doar 

altor două personalități din întreaga sa istorie: Ioan 

Evanghelistul și Sfântului Simeon, numit Noul Teolog. 

Simțul demnității personale a lui Grigorie începe odată 

cu nașterea sa într-o familie foarte evlavioasă și nobilă, 

continuă cu educația sa în cele mai bune școli ale vremii, 

în special Atena, și cu poziția sa oficială la Constantinopol, 

unde a fost ales patriarh și președinte al celui de-al doilea 

Sinod Ecumenic și a durat până la sfârșitul vieții sale, 

când, bătrân și bolnav, a găsit mângâiere în amintiri despre 

momente demne din viața sa. Conștiența sa asupra acestor 

privilegii și a darurilor și abilităților sale, în special 

oratorice, inclusiv vastele cunoștințe, teologice și laice pe 
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care le-a avut, despre care vorbește de mai multe ori în 

poezia sa, indică simțul demnității sale personale. 

Acest lucru este foarte evident în poemul său auto-

biografic, unde își descrie părinții. El îl numește pe tatăl 

său, Grigorie cel Bătrân, „un om cu cinstea perfectă, a 

cărui viață ar putea fi luată ca model”. „Era ca un al doilea 

patriarh Avraam care posedă cea mai înaltă virtute, 

departe de a o avea doar aparent, așa cum se întâmplă 

astăzi”, Gregory simte nevoia să precizeze. 

Vorbind despre mama sa, Nonna, el este plin de 

admirație și: „Mama mea”, scrie el, „să spun totul într-un 

singur cuvânt, a fost tovarășul demn al unui astfel de 

bărbat”. „Provenind dintr-o familie evlavioasă, a fost 

chiar mai evlavioasă decât toți ceilalți membri ai familiei; 

fizic era o femeie, dar prin caracterul ei era mai presus de 

bărbați”2. 

Descrierea lui Grigorie cu privire la modul în care a 

crescut într-o astfel de familie indică și un sentiment de 

demnitate: „Hrănit încă din cea mai fragedă copilărie de 

tot ce este frumos datorită exemplelor excelente pe care 

le-am avut acasă, am început chiar și atunci să iau o parte 

din gravitatea de bătrân și, încetul cu încetul, am simțit 

că ardoarea pentru ceea ce este mai bun crește în mine, 

ca un nor crește prin încorporarea în el a altor nori3”. 

                                                      
2  În poezia „Despre propria sa viață”, din: Saint Grégoire de Nazianz, 

Poèmes et Lettres, textes choisis et présentés par Edmond Devolder, 

dans la traduction de Paul Gallay, Les Editions du Soleil levant, 

Namur, Belgique, 1960, p. 32.  (Pentru referințele viitoare la această 

sursă, voi indica doar numele traducătorului).          
3 Ibidem, p. 33. 
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Educația din Atena, unde a fost coleg și cel mai bun 

prieten cu Vasile cel Mare, a fost o altă fază în care Grigorie 

a avut șansa de a-și conștientiza demnitatea personală. 

Cei doi au fost în topul fiecărei clase în care au studiat și 

al fiecărui cerc social din care au făcut parte. Sfântul 

Grigorie spune într-un mod interesant: „Dacă mi s-ar 

permite să vorbesc semeț despre mine puțin, aș spune că 

noi nu am trecut neobservați în Grecia. ” 

De exemplu, vorbind despre cunoștințele sale și ale lui 

Vasile în domeniul filosofiei și despre locul lor în 

cercurile filosofice, el recunoaște: „Am fost de primul 

rang printre cei care au cunoscut primul dintre toate 

lucrurile”, așa cum el numește aici filosofia. 

Cea mai bună circumstanță în care a văzut cât de mare 

respect îl are toată lumea pentru el este cea în care a decis 

să părăsească Grecia împreună cu Vasile și să se întoarcă 

în țara sa natală. El povestește: „Am vrut să mă întorc în 

țara mea și să aleg un alt tip de viață, deoarece am 

consacrat mult timp studiilor mele și aveam aproape 30 

de ani. Atunci am înțeles cât de mult ne iubeau tovarășii 

noștri și ce păreri aveau despre noi. […] Vorbind pentru 

mine însumi, mai simt lacrimi în ochi când îmi amintesc 

cât de tulburat eram. Toți oamenii m-au înconjurat 

deodată: străini, prieteni, tineri de vârsta mea, profesori; 

și au existat jurăminte și lacrimi; unii chiar s-au orientat 

spre violență – în sensul că prietenia le-ar permite să 

meargă chiar până acolo - și m-au reținut cu forță fizică. 

Au protestat spunându-mi că nu mă vor lăsa să plec, 

indiferent de motiv, pentru că un oraș atât de glorios 
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precum Atena nu mă putea pierde, deoarece aveau să-mi 

acorde premiul pentru elocvență4”. 

„Aici eram lei5, va spune mai târziu despre el Vasile 

în Atena. După cum menționează, ambii erau aparent 

faimoși în toată Grecia.  

De asemenea, ca parte a demnității și gloriei sale din 

Atena, Grigorie își amintește cum a demonstrat elocvența 

sa la cererea unor oameni de acolo care credeau că este 

de datoria sa să facă acest lucru. În timp ce o făcea, a fost 

intens aplaudat și aprobat cu entuziasm6. 

O altă fază în care simțul demnității lui Grigorie a 

intrat în joc a fost legat de hirotonia lui de către Vasile și 

tatăl său ca episcop de Sasima. Protestele lui vehemente 

pentru cum s-au întâmplat lucrurile indică cât de mult      

i-a fost rănită demnitatea. 

Vasile, care era deja arhiepiscop și avea mulți episcopi 

sub îndrumarea sa, trăind într-o perioadă tulbure pentru 

Biserică, când tradiția ortodoxă niceeană se întrecea cu 

facțiuni creștine mai puțin ortodoxe, aranjase împreună 

cu tatăl lui Grigorie pentru a-l hirotoni pe Grigore ca 

episcop de Sasima. Două lucruri i-au rănit mândria și 

demnitatea în acest episod: mai întâi realizarea faptului 

că a făcut parte dintr-o manipulare sau strategie politică, 

pentru a spune lucrurile în termeni mai blânzi, de către 

Vasile. Cu alte cuvinte, Vasile a dorit să-și consolideze 

poziția de conducere împotriva posibilelor amenințări din 

                                                      
4 Ibid., pp. 38-39. 
5 Ibid., p. 43. 
6 Ibid., p. 49. 
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partea grupărilor semi-ariene și a altor grupuri creștine și 

din acest motiv a avut nevoie de mai multe eparhii, mai 

mulți episcopi și mai mulți credincioși. 

Reflectând asupra situației, Grigorie își amintește 

„trecutul curajos” alături de Vasile și faptul că Vasile îl 

considera unul dintre cei mai beligeranți prieteni ai săi, 

pe când erau la Atena7. Asta înseamnă că ar fi fost util în 

cazul unei certuri care ar fi putut pune în pericol poziția 

lui Vasile. 

Mândria lui Grigorie a fost rănită pentru că a fost folosit 

într-un proces de manipulare și înșelăciunea a fost la fel 

de mare ca și dragostea și prietenia lui pentru Vasile. Cu 

toate acestea, el a acceptat să fie hirotonit din dragoste și 

respect pentru tatăl său. 

Al doilea lucru care i-a rănit mândria și demnitatea în 

acest episod a fost legat de Sasima ca loc. Indignarea sa 

este evidentă în limbajul plin de culoare și puternic pe 

care îl folosește pentru a-l descrie: „Există un loc de 

odihnă în mijlocul marelui traseu din Capadocia care se 

deschide în trei direcții, fără apă, fără verdeață, fără nimic 

convenabil pentru o persoană liberă; un cătun teribil de 

odios și mic. Totul era prăfuit, zgomotos [...] și populația 

era formată din străini și vagabonzi. Aceasta este biserica 

mea din Sasima!”8 

                                                      
7 Ibid., p. 43. 
8 În poemul „Autobiografie”, din: Saint Grégoire de Nazianz, 

Œuvres poétiques, Poèmes personnels II, 1, 1-11, Les Belles lettres, 

Paris, 2004, text traduit et annoté par Jean Bernardi, p. 76. (În cazul 

referințelor viitoare voi indica doar numele traducătorului.) 
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Protestul și indignarea sa sunt vizibile într-o altă 

descriere: „A fost de fapt intolerabil”, scrie el, „ca un om 

care nu avea nimic, slăbit, boltit și prost îmbrăcat, 

stăpânit de restricții alimentare și lacrimi și de frica de 

viitor și a relelor cu care ar putea să-l rănească alții, care 

nici măcar nu este înzestrat cu o față prezentabilă, un 

străin, un vagabond, un individ îngropat în obscuritățile 

pământului, să aibă stăpânire asupra oamenilor viguroși 

și cu aspect frumos”9. 

O altă fază din istoria demnității lui Grigorie este 

Constantinopolul. Chiar dacă era reticent în privința 

intronizării ca episcop al marelui oraș, el s-a bucurat de 

biserica sa din Anastasia și de enoriașii săi printre altele. 

Mai târziu în viață își amintește cât de mult a fost admirat 

pentru predicile sale de acolo. El vorbește cu drag de „cei 

care odată s-au bucurat de predicarea noastră”10. 

Un sentiment al demnității reiese din modul în care 

Grigorie vorbește despre discursul său când a fost instalat 

ca episcop în prezența împăratului: „După aceea, nu am 

știut cum să continui cu discursul meu, câtă vreme am 

avut atât de multe de spus - care scriitor ar face-o pentru 

mine? - Mi-e rușine, de fapt, să spun lucruri bune despre 

mine; […] Voi vorbi totuși cu toată moderația de care 

sunt capabil”11. 

                                                      
9 Ibidem, p. 86. 
10 În „Against the Deceiver in Time of Sickness,” în St. Gregory of 

Nazianzus: Poems on Scripture, Translation and Introduction by 

Brian Dunkle, St. Vladimir’s Seminary Press, Yonkers, New York, 

2012, p. 141. (În notele viitoare voi indica doar numele traducătorului.) 
11 Bernardi, op. cit., p. 114. 
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Se poate vedea că a fost conștient de calitățile sale care 

i-au dat un sentiment legitim de mândrie, deși nu l-a afișat 

cu ostentație. 

Totuși, nici nu l-a îngropat cu totul. Vedem asta dintr-un 

alt caz când s-a adresat mulțimilor de la biserica Anastasia 

în discursul de adio: 

„Nu eram omul care să-și plece genunchiul sub 

constrângere.” [...] Nu am jurat în astfel de condiții (totuși 

nu am ezitat să mă înalț și eu în Dumnezeu, puțin, din 

moment ce am primit în baie harul Duhului), dar le-am 

dat cuvântul meu care a fost acreditat de caracterul meu, 

să rămân acolo până vor veni alți episcopi”12. 

În cele din urmă, Grigorie arată din nou demnitate 

atunci când decide să se retragă din funcția înaltă pe care 

o avea la Constantinopol: „Înscăunarea mea nu mi-a fost 

plăcută”, mărturisește el, „și acum mă retrag din proprie 

voință. De fapt, fac asta și din cauza sănătății mele. 

Singura datorie pe care trebuie să o plătesc este moartea, 

iar aceasta aparține lui Dumnezeu ”13. 

Chiar și bătrân și îndurerat, Grigorie găsește motive 

pentru a se simți demn gândind în durerea sa la crucea și 

suferința lui Hristos, dar și la gloria învierii care a urmat, 

după cum citim: „Eu port o cruce în membre, o cruce de 

călătorie, o cruce în inima mea. Crucea este gloria mea” 

(Alungarea diavolului și invocarea lui Hristos)14. 

                                                      
12 Ibidem, pp. 101-103. 
13 Ibid., p. 132. 
14 Dunkle, op. cit., p. 155. 
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Într-o altă poezie (Plângere pentru sufletul său) face o 

referire la tipul de viață pe care îl trăia, cel puțin uneori, 

care denotă un fel de demnitate aristocratică: „Din nou 

voi lăsa marea glorie a cuvântărilor și a sângelui nobil, 

și case pompoase și toată averea15”. Același lucru este 

menționat într-o altă poezie (Împotriva înșelătorului în 

vremea bolii): „Nu mai stau în compania bucuroasă a 

biruitorilor venerând sângele onorat cu cuvinte de laudă”16. 

După cum s-a menționat mai sus, sentimentul demnității 

este, de asemenea, derivat din conștientizarea valorii 

talentelor și abilităților sale pe care le recunoaște că sunt 

daruri de la Dumnezeu. Brian Dunkle clarifică faptul că 

aceste talente erau scrisul și retorica17. De fapt, Grigorie 

vorbește deschis despre abilitățile sale oratorice (Pilda 

celor patru Evanghelii) și este chiar mândru de asta 

(Împotriva mâniei) când explică cum prin puterea 

discursului său „a suprimat jurământul” ca practică și 

prin aceeași îndemânare a promis că va lupta împotriva 

viciului furiei: „Îl vom extirpa, tăindu-l, pe cât posibil, cu 

lama discursului nostru18. 

John McGuckin scrie, de asemenea, despre faptul că 

Sfântul Grigorie era conștient cu privire la preeminența 

sa în oratoria creștină, filozofie și poezie19, care au constituit 

                                                      
15 Ibid., p. 149. 
16 Ibid., p. 143. 
17 Ibid., p. 75. 
18 Ibid., p. 81. 
19 John McGuckin, „Gregory of Nazianzus: The Rhethorician as Poet,” 

în T. Hagg and J. Bortnes (Eds.), Gregory of Nazianzus: Images and 

Reflections, Museum of Tusculanum Press, Copenhagen, 2005, p. 195. 
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o bază justificată pentru sentimentul său personal de 

mândrie și demnitate. 

În concluzia acestei secțiuni, se poate afirma că Sfântul 

Grigorie de Nazianz a avut un puternic sentiment de 

demnitate personală nu numai prin conștientizarea pe 

parcursul vieții sale a talentelor și darurilor sale care au 

dus la succes, glorie și admirație din partea celor din jur, 

dar, foarte important, chiar și la sfârșitul vieții sale, cu 

toată durerea, suferința și izolarea care l-au umilit atât de 

mult – totuși smerenia nu este inconsecventă și 

incompatibilă cu demnitatea – atunci când indică faptul 

că este conștient de cine era și ce a făcut și se mângâie în 

asta. 

După cum scrie John McGuckin din nou, „influența 

finală care i-a modelat viața a fost propria conștiință a 

darurilor strălucite cu care fusese înzestrat”20. 

 

Dimensiunea teologică a demnității 

După cum a scris Michael Welker, „personalitatea 

omului este inseparabil legată de demnitatea sa. Demnitatea 

omului se întemeiază pe faptul de a fi Imago Dei, chipul 

lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu poartă o relație 

imediată a fiecărei ființe umane cu Dumnezeu”21. 

                                                      
20 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with an 

Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the Incarnation, 

Fairacres, Oxford, Third impression, 1995, p. VIII. 
21 Michael Welker, „Theological Anthropology versus Anthropological 

Reductionism”, în God and Human Dignity, ed. by R. Kendall Soulen 
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Într-una dintre poeziile sale teologice (Meditație asupra 

doctrinei creștine), Grigorie vorbește despre cum înțelege 

el sufletul și explică modul în care valoarea lui vine de la 

Dumnezeu. Este interesant de văzut cum își începe el 

discursul pe această temă, la fel ca maniera modernă 

contemporană de a face publicitate unei vânzări: „Ascultă 

acum doctrina noastră excelentă despre suflet”, scrie el. 

Fiind în rezonanță cu o expresie a Sfântului Ioan Gură 

de Aur, el spune că Dumnezeu l-a creat pe om ca „înger 

terestru”, iar în cuvinte și imagini care vor fi folosite 

ulterior de către Pico della Mirandola, în cartea sa clasică 

Oratio de Hominis Dignitate, Grigorie vorbește despre 

modul în care Dumnezeu a creat omul ca suflet și trup, 

deopotrivă muritor și nemuritor, cu liber arbitru, având 

înglobat în el principiul binelui menit să-l conducă pe om 

să devină dumnezeu, atingând astfel cea mai înaltă 

demnitate posibilă pentru care a fost conceput inițial22. 

În ceea ce privește credința sa despre demnitate în 

aspectul său teologic, Grigorie este foarte clar: afilierea 

la Dumnezeu aduce cea mai înaltă onoare și demnitate. 

Acest lucru este implicat în propoziția în care el declară 

concis: „Dumnezeu este Tatăl meu și pentru Dumnezeu 

am fost înjugat”23. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este 

                                                      
and Linda Woodhead, Williams B. Eerdmans Publishing Company, 

Grand Rapids, MI, 2006, pp. 326-327. 
22 Gallay, op. cit., pp. 72-73. 
23 În poemul „O comparație a vieților,” in On God and Man: The 

Theological Poetry of St. Gregory of Nazianzus, Translated and 

Introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s Seminary Press, 

Crestwood, New York, 2001, p. 119. (În notele viitoare voi indica 

doar numele traducătorului.) 
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tatăl meu, bunurile sale, inclusiv demnitatea, sunt și ale 

mele. 

Dar demnitatea este derivată și din originea sufletului 

uman din „suflarea lui Dumnezeu”. Astfel, sufletul este 

„divin și nepieritor”. Nepieritor pentru că „nu ar fi corect 

ca chipul marelui Dumnezeu să se dezintegreze în lipsă 

de formă” (Despre suflet)24. 

Într-o altă încercare de a defini sufletul, Grigorie scrie 

că este „un eflux al dumnezeirii nevăzute” și posedă o 

minte de „natură domnească” ce face parte și din corp25. 

În consecință, natura domnească a minții înnobilează 

ființa umană și îi conferă omului o demnitate domnească. 

Demnitatea nu se referă doar la mediile sociale, adică 

la modul în care te consideri pe tine în raport cu alte 

persoane și modul în care te tratează alții; ea este legată 

în primul rând de modul în care simți că stai în fața lui 

Dumnezeu și, mai mult decât atât, de modul în care 

Dumnezeu te tratează. Dar dacă demnitatea își are originea 

în Dumnezeu și tu ești fiul sau fiica lui Dumnezeu, 

Dumnezeu te va trata cu demnitate (Împotriva mâniei)26. 

Mergând mai în detaliu cu înțelegerea sa despre originea 

demnității, Grigorie subliniază caracterul ei trinitar. În 

poezia sa Meditație asupra doctrinei creștine, el vorbește 

mai întâi despre Tatăl și Fiul, care au amândoi o demnitate 

egală, apoi despre Duhul Sfânt care este în egală măsură 

                                                      
24 Ibidem, p. 62. 
25 Ibid., p. 65. 
26 Dunkle, op. cit., p. 107. 
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Dumnezeu și „care mă face să fiu dumnezeu aici jos”27. 

Cu alte cuvinte, demnitatea umană derivă din Sfânta Treime 

și o avem în măsura în care rămânem în comuniune cu 

Dumnezeul trinitar pe măsură ce avansăm într-o viață de 

virtute și purificare de păcat; asta ne face compatibili cu 

Dumnezeu sau ne oferă condiția de „dumnezeu”, adică a fi 

în proces de îndumnezeire. 

Demnitatea care vine de la Sfânta Treime este „regală” 

și îngerii, pe care îi numește ființe noetice, translucide, o 

au înaintea noastră28; totuși, omul, care este un „înger 

terestru”, o are și el, câtă vreme este creat după chipul 

Treimii. 

Cu toate acestea, Grigorie nu uită să sublinieze 

dimensiunea hristologică a demnității umane. Într-o 

poezie (Către sine sub formă de întrebare și răspuns) i se 

adresează lui Hristos după cum urmează: „Hristos 

Doamne, tu ești patria mea, puterea mea, bogăția mea, 

toate ale mele”29. Fiind născut într-o familie creștină, 

Grigorie crede că demnitatea sa vine de la Hristos la 

naștere. De aceea, el vorbește despre „Hristos ... care m-

a înnobilat odată în pântecele unei mame sfinte” (Împotriva 

înșelătorului în vremea bolii)30 și evident, acesta este 

cazul tuturor celor născuți într-o casă creștină. 

Un alt mod prin care Grigorie subliniază aspectul 

hristologic al demnității umane este cel în care vorbește 

despre Hristos care a restaurat ființa umană, viața și existența 

                                                      
27 Gallay, op. cit., p. 67. 
28 Gilbert, op. cit., p. 57. 
29 Dunkle, op. cit., p. 139. 
30 Ibid., p. 141. 
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umană, demnitatea umană inclusiv. Acest aspect intră în 

joc în special în cazul în care Grigorie își dezvoltă 

argumentul împotriva ereziei apolinariste. Apolinarie cel 

Tânăr, episcop de Laodicea, învăța că mintea lui Hristos 

era divină și nu umană. Ca răspuns, Grigorie și-a formulat 

celebra doctrină despre faptul că Hristos și-a asumat 

întreaga natură și ființă umană, specificând că ceea ce nu 

este asumat de Hristos nu este mântuit. În poemul său 

împotriva lui Apolinarie, Grigorie scrie: „Dumnezeu a 

venit ca om să mă onoreze, în așa fel încât să restabilească 

tot ce a luat”31, incluzând astfel demnitatea umană. 

Grigorie reflectează de nenumărate ori asupra sensului 

vieții în timp ce se examinează continuu în ceea ce 

privește ceea ce face și cum, despre cine este, aplicând 

astfel principiul socratic conform căruia o viață neexaminată 

nu merită trăită. 

Deoarece demnitatea umană este intrinsec legată de 

sensul vieții și sensul poate fi găsit numai în măsura în 

care se caută cunoașterea lui Dumnezeu în și prin Iisus 

Hristos32 și demnitatea își va găsi restaurarea și împlinirea 

în comuniunea omului cu Dumnezeu în Iisus Hristos. 

 

Responsabilitatea omului în fața demnității umane 

În timp ce demnitatea este un dar divin în om, din 

punct de vedere teologic, omul are încă o responsabilitate 

majoră în menținerea și cultivarea acestuia. Omul este 

responsabil pentru ceea ce face cu ceea ce a fost primit. 

                                                      
31 Gilbert, op. cit., p. 81. 
32 Ibidem, p. 3. 
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Dacă demnitatea face parte din chipul lui Dumnezeu în 

om, un dar divin existențial și care a fost întunecat prin 

propria voință, este responsabilitatea omului să ducă un 

tip de viață corect, cu curăția inimii și a minții, pentru a 

aduce chipul înapoi la strălucirea originală. Aceasta este 

înțelegerea generală a lui Grigorie cu privire la această 

problemă. 

Vorbind mai detaliat, în conformitate cu viziunea 

dihotomică a lui Platon despre om, potrivit căreia sufletul 

este elementul principal superior într-o ființă umană, în 

timp ce trupul este cel inferior, Grigorie atribuie demnitatea 

sufletului, „principiul spiritual care ghidează în noi partea 

superioară ”(Lamentație cu privire la necazurile sufletului 

său). În consecință, el mărturisește că vrea să-și trăiască 

viața pe pământ fără să lase nicio urmă aici, pentru a 

aborda viața nemuritorilor desprinși de orice legătură33. 

Afirmația de aici ar putea părea nerealistă ținând cont de 

faptul că Grigorie era conștient de cât a lăsat după el și ce 

urmă importantă a reprezentat acest lucru în special 

pentru viața Bisericii. Este clar atunci că, atunci când 

vorbește că nu lasă nici o urmă pe pământ, se referă în 

mod specific la a fi atașat de lume și de plăcerile ei. 

Idealul ascetic și eforturile sale ascetice reprezintă un 

exercițiu de renunțare și detașare în acest sens specific. 

Cu alte cuvinte, omul este o ființă teandrică în care 

elementul divin predomină sau trebuie să predomine, 

deoarece sufletul este „un eflux de divinitate, de lumină 

infinită” (în timp ce corpul este format dintr-o „rădăcină 

                                                      
33 Gallay, op. cit., p. 63. 
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tulbure”) așa cum scrie în poezia Despre Cuvânt34. 

Compatibilă cu un astfel de suflet este o viață virtuoasă, 

așa cum subliniază el în poezia Laudă fecioriei35, și este 

la latitudinea omului să trăiască o astfel de viață în care 

rezidă demnitatea autentică. 

Într-o altă poezie, Despre natura umană, Grigorie 

discută despre unirea paradoxală dintre trup și suflet. În 

rezonanță cu filosofii empirici care, înainte de Socrate, au 

încercat să înțeleagă natura lucrurilor, apoi cu Platon, 

care, bazându-se pe natura complet diferită a trupului de 

cea a sufletului, a crezut în separarea totală dintre cele 

două și a învățat superioritatea sufletului asupra trupului, 

Grigorie de Nazianz a considerat răul ca fiind inseparabil 

de natura trupului. Așa i se adresează: „Carne, îți spun că 

ești atât de greu de vindecat, dușman dulce, […] fiară 

feroce, […] foc care se răcește - lucru incredibil! Dar ar 

fi și mai incredibil dacă ai sfârși prin a deveni prietena 

mea!36” 

Se poate vedea că, chiar dacă condiția umană pare a fi 

o dilemă existențială insolvabilă și un paradox fără ieșire, 

totuși, omul are vocație pentru îndumnezeire și a răspunde 

concret acestei vocații înseamnă a trăi cu demnitatea pe 

care o așteptăm de la o persoană spirituală. 

Totuși, să lupți cu astfel de „fiară feroce”, „dușmanul 

dulce” și „focul care se răcește”, pe lângă faptul că este 

un lucru paradoxal, pare a fi unul imposibil. În acest caz, 

intervenția lui Dumnezeu este salutară, deoarece „ceea ce 

                                                      
34 Gilbert, op. cit., p. 49. 
35 Ibidem, p. 92. 
36 Gallay, op. cit., pp. 77-79. 
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este imposibil la om este posibil la Dumnezeu” (Luca 

18, 27). 

Acest subiect este analizat de către Grigorie și în alte 

câteva poezii. De exemplu, în Împotriva cărnii, el indică 

în mod clar că, chiar dacă „eu-l” persoanei este atât trup, 

cât și suflet, demnitatea este atașată sufletului și el 

vorbește cu trupul ca fiind un element extern al „Eu”-lui: 

„Carne, respectă-mă”, spune el apărându-și demnitatea, 

„stăpânește-ți aviditatea și încetează să-ți mai exersezi 

furia asupra sufletului meu”37. 

În multe locuri din poezia sa, Grigorie pare să cadă în 

stări nihiliste, totuși, în astfel de momente, el este un 

credincios puternic în Dumnezeu și Hristos ca mântuitor 

al său. Acest lucru este similar cu momentele de pe cruce 

în care, pe de o parte, Hristos Îl întreabă pe Dumnezeu 

Tatăl: De ce M-ai părăsit? ” (Marcu 15, 34), dar în același 

context El indică legătura Sa neîntreruptă cu Tatăl când a 

spus: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez duhul” (Luca 

23, 46). 

Așa spune Grigorie: „Dacă nu sunt nimic, Hristosul meu, 

de ce m-ai format astfel? Dacă sunt prețios pentru tine, de 

ce sunt apăsat de atâtea rele?” (Dorința de moarte)38. 

Pe lângă faptul interesant că aici Grigorie are îndrăzneala 

de a arunca mingea problemelor noastre și a dilemei 

noastre existențiale în curtea lui Hristos, el subliniază 

                                                      
37 Ibidem, p. 57. 
38 Dunkle, op. cit., p. 133. 
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ideea demnității umane atunci când presupune că este 

prețios în ochii lui Hristos. 

Acest mod de vorbire este resonant cu Psalmul 8, unde, 

mirându-se de felul în care lui Dumnezeu îi pasă de om, 

autorul îl întreabă pe Dumnezeu: „Cine este omul că-ți 

amintești de el, sau fiul omului că-l cercetezi pe el?” 

Lupta dintre bine și rău pe scena vieții omului este una 

grea și puțini sunt cei care se pot proclama victorioși. 

Grigorie pare a fi unul dintre ei. Când a simțit venirea 

sfârșitului vieții sale, adresându-se diavolului (Împotriva 

înșelătorului în vremea bolii), el a scris cu o satisfacție 

demnă: „Nu ți-am îndoit niciodată genunchiul inimii; dar 

invincibil și neînvins voi coborî în pământul-mamă”. Și 

așa îl va întâlni pe Hristos: „Lui Hristos îi voi prezenta 

chipul dumnezeiesc pe care l-am primit”39.  

Se înțelege că acest chip, fiind așa cum a fost primit, a 

fost purificat într-o luptă lungă și dură și că acesta este un 

merit care indică demnitate, chiar dacă în umilința sa 

Grigorie nu vorbește direct despre niciun merit. Cu toate 

acestea, meritul este implicat în ceea ce spune şi felul 

cum o spune. 

Vorbind despre purificare, Grigorie face o distincție între 

oamenii care sunt curați sau în curs de purificare (deci 

creștini botezați și catehumeni) și restul (Despre Tatăl)40. 

El scrie chiar în mod specific că poemul său este destinat 

numai celor puri sau celor aflați în proces de purificare. 

El implică faptul că demnitatea unei vieți pure vine din 

                                                      
39 Ibidem, p. 143. 
40 Gilbert, op. cit., p. 37. 
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faptul de a fi creștin, de a trăi în lumina lui Hristos, ceea 

ce este alegerea și contribuția proprie a omului la trăirea 

unui tip de viață mai înalt, cu o demnitate superioară. 

Pentru a fi mai concret, la întrebarea, cum se poate 

păstra și cultiva demnitatea umană? răspunsul lui Grigorie 

este simplu: „Imită pe Dumnezeu” (O comparație a 

vieților) și detașează-te de lucrurile pământești. Acest 

imperativ este pus cu pricepere în termenii teoriei tertium 

non datur: ori una, ori cealaltă. „Fie că deții principiile 

tuturor lucrurilor vizibile”, scrie el, „și dacă nu, să fii 

deasupra tuturor lucrurilor vizibile”41. Și din moment ce 

este clar că nimeni nu poate poseda principiile tuturor 

lucrurilor (cu excepția lui Dumnezeu), singura opțiune și 

soluție este să te detașezi de ele și să îl urmezi pe 

Dumnezeu. Acest lucru face ca sufletul „să se armonizeze 

cu noumena42”, conchide el mai filozofic. 

 

Concluzie 

Sfântul Grigorie de Nazianz are o viziune extrem de 

demnă cu privire la demnitatea umană. Pe baza înțelegerii 

că demnitatea face parte din chipul lui Dumnezeu după 

care a fost creat omul, deoarece chipul nu a fost retras de 

Dumnezeu sau pierdut din cauza păcatului, ci doar 

întunecat sau diminuat, la fel demnitatea, cu ajutorul lui 

Hristos, care nu exclude efortul și contribuția omului, 

poate fi readusă la starea inițială. Grigorie credea cu tărie 

că în Hristos omul este la fel de mare „ca un adevărat 

                                                      
41 Ibidem, p. 212. 
42 Ibid., p. 123. 
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înger” (Despre caracterul ieftin al omului exterior) 43, că 

în Hristos este „desăvârșit ca dumnezeu” (Cu privire la 

lume)44 și că are sufletul său „amestecat cu divinitate”, 

fapt care îl face pe om să fie și el dumnezeu (Împotriva 

dușmanului)45 și așa se presupune că trebuie să 

călătorească către împărăția lui Dumnezeu (Despre 

suflet)46. Se poate recunoaște aici învățătura Sfântului 

Atanasie: „Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să poată 

deveni dumnezeu”. 

Această teologie este dătătoare de demnitate deoarece 

omul nu este mântuit de Dumnezeu în felul în care 

Dumnezeu ar salva un obiect, ci contribuția sa este necesară, 

și acest lucru în sine, ca omul să știe că este împreună 

lucrător cu Dumnezeu pentru propria mântuire, este 

dătător de demnitate. 

Astfel, în frumoasa, optimista și demna teologie a 

Sfântului Grigorie, omul este vrednic de îndumnezeire și 

acest proces începe aici în Hristos și se împlinește 

eshatologic în Împărăția lui Dumnezeu. 

 

 

                                                      
43 Ibid., p. 144. 
44 Ibid., p. 52. 
45 Dunkle, op. cit., p. 153. 
46 Gilbert, op. cit., p. 66. 
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Arta comunicării în poezia Sfântului Grigorie      

de Nazianz 

 

 

Introducere 

Poezia lui Grigorie de Nazianz este mai bogată, mai 

complexă și mai profundă decât cea a altor poeți ai 

timpului său, deoarece nu izvorăște doar dintr-o minte 

strălucitoare, ci și din experiențe mistice lungi și profunde. 

După cum indică Preston Edwards, poezia sa este în 

ton cu scrierile sale teologice. Există o unitate clară de 

scop între cele două1; totuși poezia sa este inseparabilă și 

de experiențele sale de viață2. 

Lui Grigorie i s-a oferit șansa de a avea o carieră 

academică la Atena și, deși a acceptat-o la insistența 

puternică a prietenilor săi, a părăsit acest centru la scurt 

timp după ce a predat acolo, pentru a îmbrățișa un stil de 

viață diferit, cel al contemplării și al rugăciunii. 

                                                      
1 Preston Edwards, „I will speak to those who understand: Gregory 

of Nazianzus’  ‘Carmina Arcana,’ 1, 1-24,” în 

 http://www.apaclassics.org/AnnualMeeting/02mtg/abstracts/ 

Edwards/html.  
2 On God and Man: The Theological Poetry of St. Gregory of Nazianzus, 

translated and introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s Seminary 

Press, Crestwood, New York, 2001, p. 1. (În citările viitoare voi 

folosi doar numele Peter Gilbert). 
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Pentru Grigorie, liniștea, contemplația, rugăciunea și 

studiul erau tot ceea însemna filosofia, iar trăirea unei 

vieți filosofice avea o valoare mai mare decât calitatea de 

academic. 

Cu toate acestea, el avea o minte academică, fapt care 

este indicat din belșug de către scrierile sale teologice și 

literare. Totuși, această combinație de cunoștințe academice 

și experiențe mistice reprezintă baza și principala caracteristică 

a poeziei sale. 

De aceea, are versuri cu caracter pur didactic, dar și 

versuri pur spirituale și, desigur, o combinație a celor 

două aspecte simultan în același poem. 

În tratatele teologice, Grigorie și-a folosit în modul cel 

mai înalt abilitățile sale intelectuale strălucite, cunoștințele 

și tehnicile de comunicare, atât pentru a preda în mod 

eficient doctrina ortodoxă a Bisericii, cât și pentru a 

combate ereziile vremii. Același lucru este valabil și 

pentru scrierile poetice, unde scopul general și comun era 

acela de a atrage și convinge cititorul. Aceste poezii nu 

au caracter descriptiv, ca atunci când autorul descrie un 

peisaj. Ele sunt profund psihologice (în special când sunt 

autobiografice) și profund teologice sau filosofice (atunci 

când vine vorba de explicarea convingerilor sale religioase 

așa cum o face în poezii precum: Despre credință, Despre 

fiul, Despre Duhul Sfânt, Despre Providență, Despre 

suflet, Despre cele două legăminte și apariția lui Hristos, 

Împotriva lui Apolinarie, Despre Întruparea lui Hristos și 

multe altele). Aceleași abilități puternice de comunicare 

sunt folosite și în poeziile legate de moralitate, unde scrie 

despre ceea ce este de făcut, ceea ce necesită multă 
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claritate și precizie, precum și abilități de persuasiune, și 

în poezii unde folosește ca figură de stil personificarea, 

cum ar fi acolo unde pune în dialog căsătoria și virginitatea, 

sau viața lumească și viața spirituală. 

Strategiile de comunicare eficiente sunt, de asemenea, 

utilizate în poezii în care se află într-un dialog critic cu 

propriul său suflet, în poezii menite să stimuleze cunoașterea 

de sine și autoevaluarea folosind metoda socratică precum 

în cea intitulată Cine sunt eu?, poezii care sunt în multe 

cazuri „strigăte ale inimii, expresii atât de autocompătimire, 

cât și de credință de neclintit” 3, și în poezii în care oferă 

îndrumare spirituală tinerilor având în vedere educația lor 

morală. 

Comunicarea este un fenomen foarte complex, ea este 

atât catafatică, dar și apofatică, adică putem spune ce 

este, totuși este mai mult decât putem spune, ea are loc 

pe canale nedefinite, deoarece transgresează capacitatea 

umană de a prinde și diseca fiecare aspect al acesteia. 

Cu toate acestea, tot ceea ce face o comunicare bună 

și eficientă poate fi găsit în poezia lui Grigorie. 

Potrivit lui Stephen E. Lucas4, de exemplu, comunicarea 

cu un public destinat implică alegerea unui subiect, 

determinarea scopului general și specific, centrarea asupra 

audienței, conștientizarea caracteristicilor audienței (vârstă, 

sex, religie, etnie), utilizarea ilustrațiilor și exemple, 

                                                      
3 Brian E. Daley, S.J., Gregory of Nazianzus, Routledge, London and 

New York, 2006, p. 163. 
4 Stephen E. Lucas, The Art of Public Speaking, Third Edition, 

Random House, New York, 1989. 
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organizarea și structura ideilor, atragerea atenției și 

interesului publicului, fiind necesară atenția la utilizarea 

limbajului în ceea ce privește semnificația cuvintelor, 

acuratețe și claritate, folosirea limbajul în mod viu 

(imagini, ritm, figuri de stil), având în vedere caracterul 

informativ și convingător al discursului, construind 

credibilitatea, folosind logica și raționamentul, dar și 

apelând la emoții, folosind gândirea critică în ceea ce 

privește definirea unei probleme, analiza și interpretarea 

acesteia, dar și găsirea și oferirea de soluții potențiale. 

Acestea sunt doar câteva dintre aspectele și sfaturile 

cărora comunicatorul eficient trebuie să le acorde atenție. 

Când vine vorba de comunicarea lui Grigorie prin 

poezia sa, găsim toate acestea și altele aplicate în multe 

feluri, împreună cu alte trăsături caracteristice artei poeziei. 

Această scurtă prezentare nu intenționează să intre în 

toate detaliile unui subiect atât de interesant și complex. 

Va aduce doar o serie de ilustrații care vor fi suficiente 

pentru a dovedi abilitățile excelente de comunicare ale lui 

cu o aplicație specială în poezia sa. 

 

 

Strategii de comunicare 

Nu e de mirare că Grigorie de Nazianz a fost cel mai 

mare retorician al epocii sale, „un maestru incontestabil 

al cuvintelor5”. 

                                                      
5 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with an 

Introduction by John McGuckin, The Sisters of the Love of God 
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Dincolo de bogatele sale talente înnăscute, cu dragostea 

sa de educație, el a studiat retorica cu sârguință, în toate 

locurile unde a mers la școală: Diocaesarea, Cezarea 

Capadociei, Cezarea Palestinei (când a studiat cu renumitul 

sofist Thespesius), Alexandria (cel mai mare centru 

universitar din Răsărit) și Atena cu renumiții săi profesori, 

unde Grigorie a studiat cu Proeresius, care era o celebritate 

ca orator6. 

Într-o astfel de situație este de înțeles de ce arta 

comunicării nu avea secrete pentru el. 

Scrierea a fost pentru Grigorie de Nazianz ca o a doua 

natură. La întrebarea: de ce nu lăsați scrisul deoparte 

pentru a vă putea liniști? adresată de către Eustatius într-un 

moment în care episcopul nu se simțea bine, el a răspuns: 

„Există un fel de fierbere în mine; îmi este imposibil să o 

stăpânesc7”. Dar, de asemenea, așa cum observă Peter 

Gilbert, Grigorie scrie poezie pentru că aceasta „acționează 

asupra lui ca un fel de calmant în vremuri de suferință 

fizică sau mentală”8. 

Un alt scop al scrierii sale poetice a fost acela de a 

arăta că există talent literar și printre scriitorii creștini, nu 

numai printre păgâni, o întreprindere care l-a angajat într-o 

                                                      
Press (SLG), Convent of the Incarnation, Fairacres, Oxford, 1995, p. 

VIII. Vezi de asemenea și: Tincuta Cloșcă, „Atitudinea părinţilor 

greci ai Bisericii din veacurile II-III faţă de tradiţia oratorică”, în 

Theologia Catholica, an LVI, Nr. 3-4, 2011, Cluj-Napoca, p. 23. 
6 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit: Viața Sfântului Grigore 

Teologul, Editura Bizantină, București, 2002, pp. 18-43. 
7 Ibidem, p. 261. 
8 Peter Gilbert, op. cit., p. 3.  
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luptă dificilă, dar de succes, aceea de a folosi cultura 

profană în slujba celei creștine, iar pentru asta Grigorie a 

trebuit să folosească toate tehnicile posibile, de la a fi 

logic, atractiv și strategic până la utilizarea unei varietăți 

de metode psihologice, arătând perseverență și curaj. 

Ca filosof și în special, ca teolog, a trebuit să-și 

împărtășească cunoștințele și sentimentele cu alții, 

întrucât filosofia constă în a învăța oamenii cum să 

moară și implicit cum să trăiască, conform unei definiții 

socratice, iar teologia este esențial misionară. În 

consecință, scrisul pentru el însuși nu este scopul, chiar 

dacă uneori ar putea părea să fie în cazul lui Grigorie. 

Când scrierea are în vedere alți oameni și intenția este 

de a-i învăța modul corect de a trăi și de a crede, abilitățile 

de comunicare devin fundamental importante. 

Ca un retor versat și conform regulii clasice, în foarte 

lungul său poem autobiografic, Grigorie anunță subiectul 

chiar de la început pentru a pregăti mental cititorul pentru 

ceea ce urmează. „Scopul acestui discurs este de a face o 

expunere completă a cursului nenorocirilor mele și a 

avantajelor mele”, citim, și apoi poetul oferă temeiul și 

motivul pentru care vrea să facă asta, și anume pentru că 

dacă el nu o face, alții o vor face și fiecare va avea propriile 

sale înclinații (a se citi părtinire)9 și, în consecință, relatarea 

autorului este cea mai bună. Folosind gândirea critică, el 

explică acest lucru mai precis în versurile ulterioare, unde 

scrie: „Sunt obligat să povestesc despre toate aventurile 

                                                      
9 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, Poèmes personnels, 

II, 1, 1-11, texte établi par André Tuilier et Guillaume Bady, traduction 

et notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2004, p. 57. 
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mele care merg înapoi în timp, chiar dacă trebuie să fiu 

prea lung, astfel încât interpretările false să nu prevaleze 

împotriva mea”10. 

După cum observă Jean Bernardi, Grigorie a scris acest 

poem (despre propria sa viață) cu vechea sa pasiune 

pentru predare și a avut în vedere oameni educați, în 

special studenți11. Dar, după cum arată episcopul într-un alt 

vers, ținta este mai generală și mai ambițioasă și pe 

termen lung: „Ascultați toți, oameni de astăzi și, de 

asemenea, oameni ai viitorului”, scrie el12. 

Deoarece această poezie trebuie privită ca un testament, 

ca o moștenire, este clar de ce, de la început, folosește 

strategii de comunicare stabilite și se dedică atât de mult 

acesteia. 

O tehnică de comunicare de succes este apelul către 

autoritățile trecute (în special) sau prezente. Fiind un om cu 

o educație excelentă, după ce a studiat în cele mai renumite 

centre de învățare din vremea sa, cu dragostea și setea sa de 

cunoaștere, Grigorie era foarte familiarizat cu operele 

clasicilor. Anthony McGuckin ne oferă o listă parțială, în 

ordine alfabetică a autorilor la care Grigorie face referire în 

scrierile sale, inclusiv în poezie: Anaxilas, Apolloniu din 

Rhodes, Aratos, Aristofan, Aristotel, Calimah, Demostene, 

Diogene Laertius, Evagoras, Heraclit, Herodot, Hesiod, 

Homer, Isocrate, Lucian, Lysias, Philo, Phocylides, Pindar, 

                                                      
10 Ibidem, p. 59. 
11 Ibidem, p. 57.  
12 Ibid., p. 59. 
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Platon, Plutarch, Sappho, Simonides, Socrates, Theocritus, 

Theognis, Thucydide13. 

Referințele biblice se găsesc peste tot în poezia sa, 

deoarece formația sa de bază a fost teologia, iar natura sa, 

mistică. 

Faptul că în multe poezii, în special cele lungi, are o 

introducere în care folosește tehnici de comunicare pentru a 

atrage atenția cititorului, cum ar fi avertismentele care cer 

atenție sau strategia captatio benevolentiae, unde explică 

motivul piesei respective a scrisului și a altor detalii 

similare, chiar până la punctul în care, când își termină 

introducerea, anunță că tocmai a făcut asta („Fie ca aceste 

afirmații să fie considerate exordiul discursului meu”)14 

arată că acordă o atenție deosebită organizării mesajul 

său, către caracterul sistematic al elaborării și claritatea 

comunicării. Referințele biblice se găsesc peste tot în 

poezia sa, deoarece formația sa de bază a fost teologia și 

natura sa mistică. 

Pentru Grigorie, discursul semnificativ trebuie să aibă 

conținut. 

Vedem că el a acordat o atenție deosebită acestei 

probleme când, în poemul său autobiografic, critică 

discursul gol al scriitorilor aroganți, a căror singură  

pricepere era să fie bine versați în „abilitatea deșartă și 

inutilă” de manipulare a cuvintelor pe care le pronunțau 

                                                      
13 John A. McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual 

Biography, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 

2001, p. 57. 
14 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, p. 59. 
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cu sonoritate zgomotoasă15 și care vorbeau (sau scriau) 

doar pentru a se auzi pe ei înșiși făcând asta. 

Pentru a angaja cititorul și a rupe posibila monotonie a 

discursului, Grigorie formulează adesea întrebări retorice. 

Un exemplu este acela în care scrie despre frumoasa viață 

morală a părinților săi. Citim: „Părinții mei, din cauza vieții 

lor, au fost adesea obiectul unor conversații laudative. Cum 

aș putea să exprim asta? Ce dovadă aș putea oferi?16” 

O altă strategie de comunicare utilizată de Grigorie 

este intercalarea în narațiunea lui a vorbirii directe, unde 

începe brusc un dialog cu cititorul sau cu Dumnezeu, de 

exemplu, sau cu propriul său suflet. Aceasta este menită 

să angajeze cititorul interpelându-l pentru a-l ajuta să 

asimileze informațiile și să primească mesajul. 

Vorbind despre promisiunea mamei sale de a-l oferi 

lui Dumnezeu, o promisiune făcută înainte de a se naște, 

Grigorie, cu modestie, dar jucându-se într-un mod inteligent 

cu ideile, scrie: „Dacă sunt demn de angajamentul părinților 

mei, aceasta se datorează lui Dumnezeu care a ascultat 

rugăciunile lor și m-a dat lor; dacă, dimpotrivă, merit ură, 

aceasta se datorează păcatelor mele”17. 

Uneori, el devine foarte ironic și combativ, atât pentru 

a șoca și a arăta forță, dar și pentru a provoca și captiva 

publicul. 

                                                      
15 „Sur sa vie”, în Saint Grégoire de Nazianze, Textes choisis et 

présentés par Edmond Dovolder dans la traduction de Paul Gallay, 

Les Editions du Soleil Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 34. 
16 Ibidem, p. 32. 
17 Ibid., p. 33. 
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În poezia Către cei fără dragoste (față de el, referindu-

se la episcopii care nu l-au dorit la Constantinopol) scrie: 

„Voi care aduceți jertfe, frații mei, invidia a avut 

probleme ca să mă omoare [...] Am plecat: Aplaudați!”18. 

În mai multe rânduri teologul și-a folosit poezia pentru 

a se apăra împotriva acestor episcopi care au fost cauza 

demisiei sale din scaunul patriarhal. În astfel de lucrări, 

Grigorie are două obiective în vedere: primul, să denunțe 

ipocrizia episcopilor și, în al doilea rând, să-și apere 

reputația de teolog nuanțat și profund, care a elaborat cu 

abilitate doctrina consubstanțialității Duhului Sfânt cu 

Tatăl și cu Fiul (homoousion)19. 

Apărându-se în versurile sale, în astfel de situații, 

Grigorie își examinează și viața și mintea cu o conștiință 

deschisă și în detaliu. În aceste situații conflictuale, pe 

măsură ce scrie din indignare, poetul folosește o serie de 

tehnici de comunicare menite să explice, să demonstreze 

eroarea adversarului. Este de la sine înțeles că trebuia să 

fie extrem de atent în formulările sale, sistematic, logic și 

convingător, deoarece trebuia să se ocupe de probleme 

teologice sensibile și știa că adversarii săi erau, de asemenea, 

foarte educați și puternici20. 

Într-un alt caz, el începe cu o insultă adusă celor care, 

eventual, nu sunt de acord cu el în probleme teologice, 

pentru a incita, a șoca și a arăta sau produce indignare. În 

poezia Despre Întruparea lui Hristos, el atacă: „Nebun 

                                                      
18 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, p. 47. 
19 John McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual 

Biography,  pp. 371; 375. 
20 Ibidem, p. 372. 
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este cel care nu onorează Cuvântul împărătesc și veșnic 

al lui Dumnezeu”21. 

 

Concluzie 

Acestea sunt doar câteva exemple despre modul în 

care Grigorie de Nazianz și-a conceput creația literară și 

despre unele dintre principalele tehnici de comunicare, 

abilități și strategii pe care le-a folosit în întreaga sa 

carieră poetică, întrucât știa că prima nevoie imperioasă 

în producerea poeziei a fost aceea de a fi eficient în scopul 

avut în minte atunci când a scris. 

Grigorie de Nazianz rămâne unul dintre cei mai puternici 

poeți teologi ai epocii sale și a scoate la lumină și a împărtăși 

valoarea creației sale literare în contextul tuturor eforturilor 

vieții sale rămâne o sarcină și o deplină provocare pentru 

cei care se vor dedica studiului poeziei sale.  

 

 

 

  

                                                      
21 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, p. 5. 
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Gestionarea schimbării în poezia lui Grigorie        

de Nazianz 

 

 

Preliminarii 

Schimbarea este un fenomen constant și comun în 

viață. Dar oricât de obișnuit ar fi, de multe ori este greu 

de gestionat, chiar și în cazurile în care este anticipat, 

chiar dorit și cu atât mai dificil atunci când vine prin 

surprindere și în moduri care au un impact serios asupra 

vieții noastre, când afectează felul nostru obișnuit de a fi. 

De multe ori schimbarea vine ca o noutate împotriva status 

quo-ului nostru confortabil, ca o amenințare, deoarece 

fiind imprevizibilă, ne aduce pe un nou teritoriu unde se 

poate întâmpla orice, unde nu suntem noi cei care au 

controlul. Schimbarea implică îndepărtarea de natura 

originală, tranziție, transformare, pierdere și câștig, poate 

aduce încântare, bucurie, fericire și bunăstare, la fel cum 

poate provoca frustrare tristețe, furie și suferință. 

Dacă Platon are dreptate când spune că omul este o 

masă de dorințe conflictuale, atunci într-o astfel de condiție 

existențială schimbarea este la ea acasă. Dar chiar și într-o 

astfel de stare, unii oameni par să-și stăpânească viața 

destul de bine, deoarece își conștientizează nevoile și 

lupta și trec prin foc pentru a-și atinge obiectivele, iar 

alții, în timp ce sunt conștienți de nevoile lor, de obiectivele 
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lor, cedează circumstanțelor care pun presiune așteptată 

sau neașteptată asupra vieții și manierelor lor de luare a 

deciziilor. 

În alte cazuri, oamenii nu știu ce își doresc cu adevărat 

și vor fi suflați de vântul sorții sau al destinului lor în 

toate direcțiile, fiind fericiți doar că pot rămâne pe linia 

de plutire, nefiind înghițiți de adâncuri. Unii sunt confuzi 

cu privire la adevărata lor vocație și încearcă să navigheze 

între locul în care se află și unde cred că sunt meniți să 

fie, iar în final alții ar putea fi prinși între două vocații la 

fel de puternice și să încerce să navigheze între cele două. 

Aceasta este o viață în care omul nu numai că este supus 

în mod constant schimbării, ca și în celelalte cazuri, dar 

și în care s-ar putea să nu se simtă cu adevărat împlinit în 

niciunul dintre cele două. 

Se pare că Grigorie de Nazianz a aparținut acestei 

ultime categorii. Avea focul deșertului în inimă și lumina 

înțelegerii intelectuale în minte. Îi plăcea să ducă o viață 

solitară dedicată numai lui Dumnezeu, o viață filozofică 

care presupunea detașare, dar iubea și filosofia în sensul 

general al termenului - se considera un filosof în afară de 

faptul că știa că este teolog - și conștientiza nevoia de a 

pune talentul, capacitatea și educația sa în slujba Bisericii. 

Foarte des, atunci când cineva se află într-o astfel de 

situație, încearcă să facă două lucruri diferite în același 

timp și nu reușește cu adevărat în niciunul dintre cele 

două. Acesta nu este cazul lui Grigore. Cu toate acestea, 

citindu-i viața cu atenție, pe baza propriei mărturisiri, s-ar 

putea ajunge la concluzia că, deși a fost un mare teolog și 

un mistic dedicat, dacă ar fi avut o singură direcție, să 
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zicem cea a teologiei, ar fi scris mult mai multe lucrări 

teologice decât a făcut-o și poate că ar fi fost un mare 

patriarh cu slujire mai îndelungată pe scaunul înalt al 

lumii creștine, Constantinopol. 

Sau, pe de altă parte, dacă și-ar fi consacrat viața în 

mod unic isihiei, ar fi putut deveni un mare părinte al 

deșertului care ar fi făcut istorie sau unul care, poate chiar 

mai mare, nu ar fi făcut nicio istorie, dar ar fi fost cunoscut 

doar de Dumnezeu.  

 

Dileme 

Specific lui Grigorie este faptul că a încercat să meargă 

pe linia fină dintre ambele vocații, totuși fiind într-o 

tensiune constantă și simțindu-se nefericit atunci când a 

urmat una, oricare dintre cele două, și a ratat-o pe cealaltă. 

Chiar când calea de mijloc dintre cele două vocații nu 

l-a bucurat cu adevărat, aceasta pare să fi fost soluția 

dilemei sale atunci când nimic altceva nu era mai bun. 

Stelianos Papadopoulos descrie această luptă: 

„El [Grigorie] nu a renunțat la isihie și la darurile sale 

divine, dar nici nu a putut nega lupta pentru teologie. 

Isihia îl încânta. Teologia era o datorie sfântă. El s-a 

luptat mult cu el însuși și cu Dumnezeul său și apoi a găsit 

soluția: calea de mijloc. Între cei care nu se căsătoresc și 

cei care se căsătoresc, între asceți și creștinii care trăiesc 

în lume. Primii se retrag din lume, duc o viață rigidă și 

specială, nu se îngrijorează de nimic decât de suflet, sunt 

senini și meditativi. Ceilalți duc o viață obișnuită, participând 

la necazurile lumii, pierzându-și liniștea și îngrijorându-se 
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de sufletele celorlalți. Primii, cu viziunea lui Dumnezeu, 

ceilalți, oameni cu fapte concrete. Grigorie, urmând calea 

de mijloc, a încercat întotdeauna să ia de la sihaștri cele 

mai înalte virtuți și de la oamenii faptei, dragostea. Așa 

și-a rezolvat marea problemă: să rămână celibatar, dar să 

lucreze în lume, să fie păstor și să teologhisească”1. 

 

Atena 

De asemenea, când a fost la Atena, timp de aproximativ 

zece ani, cu Vasile, în timp ce se bucura de activitățile și 

realizările sale academice și se pare că era „idilic fericit” 

acolo, așa cum scrie John McGuckin2, el a tânjit totuși 

după o viață ascetică de detașare pe care a numit-o 

filosofică3. Cu toate acestea, dilema legată de ce cale ar 

trebui să aleagă, chiar dacă s-a diminuat după plecarea lui 

Vasile din Atena, când și Grigorie și-a întărit dorința de 

a pleca, i-a chinuit mintea, așa cum mărturisește în lungul 

său poem autobiografic: 

„Căutam o soluție, cea mai bună dintre cele mai 

bune;” pe de o parte, el a vrut să arunce „în prăpastie 

lucrurile cărnii”, ceea ce înseamnă a îmbrățișa o viață de 

singurătate, dar, pe de altă parte, spune: „Am fost posedat 

de dorința de cărți divine și de lumina Duhului care 

sălășluia în contemplarea Cuvântului, fapt care nu poate 

                                                      
1 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit: Viaţa Sfântului Grigorie 

Teologu, trad. Constantin Coman și Cornel Coman, Editura Bizantină, 

București, 2002, p. 49. 
2 John McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography, 

St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 2001, p. 76. 
3 Ibidem, pp. 78; 80. 
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fi realizat în deșert cu liniștea sa”, cu alte cuvinte a vrut 

să teologhisească. Chiar și atunci când încerca să discearnă 

căile lui Dumnezeu, el scrie: „Nu mi-a fost ușor să o 

găsesc pe cea care era cu adevărat cea mai bună. Din diferite 

motive, fiecare părea a fi bună sau rea, așa cum  se 

întâmplă adesea când trebuie să faci ceva”; în consecință, 

de multe ori a trebuit să „schimbe direcția”4. 

 

Hirotonia ca preot 

O altă mare dilemă din viața lui Grigorie care ilustrează 

o schimbare radicală prin care a trebuit să treacă este 

legată de hirotonirea sa ca preot, astfel încât să-l poată 

ajuta pe tatăl său, tot Grigorie, în lucrarea pastorală din 

Nazianz, în 361. În timp ce se gândea la utilitatea unei 

vieți active, precum cea a îngrijirii pastorale și a conducerii 

unei comunități și aprecierea care trebuie să existe pentru 

o astfel de muncă („oricum mă gândeam că trebuie să 

avem sentimente bune pentru oamenii de acțiune care au 

primit de la Dumnezeu onoarea de a conduce pe alții în 

realizarea drepturilor divine”5), el s-a înclinat puternic 

spre un stil de viață contemplativ. Voia să fie călugăr, nu 

preot. 

Cu toate acestea, după multe lupte, el a trebuit să se 

supună voinței și insistențelor puternice ale tatălui său și 

să accepte, cu inima amară, hirotonirea întru preoție din 

                                                      
4 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, Poèmes personnels, 

II, 1, 1-11, text établi par Andre Tuilier et Guillaume Bady, traduction 

et notes par Jean Bernardi, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 2004, pp. 69-70. 
5 Ibidem, p. 71. 
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respect față de tatăl său, dar în special, așa cum citim într-o 

poezie despre propriile sale necazuri, din marea milă pe 

care a avut-o pentru el: 

Afecțiunea pe care am avut-o pentru părinții 

mei dragi m-a reținut, aducându-mi ca o povară 

pe pământ sau, mai degrabă, nu atât afecțiunea, 

cât această milă care dărâmă totul [...] milă care 

este cea mai dulce dintre toate pasiunile , milă de 

părul alb de aspect divin, milă de tristețea lor, 

milă de pierderea copiilor lor ...6 

De asemenea, este interesant să vedem cum Grigorie 

a înțeles respectul datorat cuiva combinat cu autoritatea 

morală a acelei persoane ca fiind egal cu tirania, așa cum 

se plânge cu amar: 

Tatăl meu, care la urma urmei îmi cunoștea 

foarte bine dorințele, s-a lăsat prins de asta, nu 

știu cum, de dragostea sa paternă - și este un lucru 

înfricoșător când iubirii i se alătură puterea. A 

vrut să mă supună influenței Duhului și să mă 

onoreze cu cele mai bune pe care le-a avut: m-a 

făcut să ascult și m-a forțat să ocup locul al doilea 

lângă el. Această tiranie (nu mă pot abține, chiar 

și acum, folosind acest cuvânt, iar Spiritul meu 

divin să mă ierte pentru astfel de sentimente), 

această tiranie mi-a provocat o suferință atât de 

mare încât am lăsat brusc totul, prieteni, părinți, 

locul de naștere, rude și întocmai ca un taur 

                                                      
6 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, p. 20. 
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mușcat de muște, am fugit în Pont pentru a-mi 

ameliora durerea ...7 

Ajuns în Pont, găsindu-și refugiu la Vasile, prietenul 

său admirat, Grigorie s-a răzgândit și, din nou, la rugămințile 

și insistențele constante și puternice ale tatălui său și, de 

asemenea, temându-se de vreun fel de blestem, s-a întors 

acasă: 

În timp ce cu ajutorul lui [al lui Vasile] 

încercam să-mi calmez durerea, excelentul meu 

tată, copleșit de vârstă, dorind în mod viu să-și 

vadă fiul, și-a sporit cererile pentru a mă face să 

mă întorc și să-i onorez ultimele zile; și pe măsură 

ce durerea mi s-a diminuat în timp, am fugit din 

nou sărind în prăpastie. N-ar fi trebuit să o fac 

niciodată, dar mi-a fost frică de țipetele și 

indignarea tatălui meu, mi-a fost frică să văd 

iubirea lui schimbându-se în blestem, ca efect al 

unei simple afecțiuni iritate.8 

Se pare că Grigorie s-a împăcat cu starea sa, ajutând 

acolo unde trebuia să ajute și făcând ceea ce trebuia să 

facă, timp de aproximativ zece ani, timp în care a călătorit 

de mai multe ori la Pont pentru a-l vedea pe Vasile, a 

lucra cu el și a-l ajuta, în special când prietenul său a 

intrat în conflict cu episcopul Eusebiu al Cezareii. 

 

                                                      
7 Saint Grégoire de Nazianze, Poemes, Lettres, Discours, Textes 

choisis et presentés par Edmond Devolder dans la traduction the Paul 

Gallay, Les Editions du Soleil Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 41. 
8 Ibidem. 
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Hirotonia întru episcop 

Această tragedie s-a întâmplat în 372 când Vasile, 

acum episcop în partea de nord a provinciei Capadocia, 

în competiție cu episcopul din partea de sud asupra 

jurisdicțiilor episcopale, l-a hirotonit pe Grigorie ca 

episcop de Sasima, nu departe de Nazianz, în sud, 

pentru a crește numărul episcopilor din sud care i-au 

fost credincioși. 

Această hirotonie, pe care Grigorie a considerat-o o 

manipulare grosolană a tatălui său și a lui Vasile și care 

i-a umplut inima de deziluzie, durere și furie, a reprezentat 

o schimbare mare, substanțială și nedorită în viața teologului. 

Această mișcare ierarhică, deși bruscă și nedorită, l-a pus, 

de asemenea, într-o dilemă în sensul că trebuia să accepte 

în cele din urmă argumente atât de la tatăl său, cât și de 

la Vasile că aceasta era lucrarea Duhului în slujba 

Bisericii, că Biserica se afla într-o vreme de necazuri și 

de nevoie și că el era chiar acolo, înzestrat de Dumnezeu 

cu multe daruri care trebuiau puse la lucru acolo și atunci. 

Furia lui Grigorie împotriva hirotonirii sale este îndreptată 

în primul rând împotriva lui Vasile, cel mai de încredere 

prieten al său, pe care nu se simțea neapărat obligat să-l 

asculte în același mod ca și pe tatăl său (aceasta este 

circumstanța atenuantă a tatălui aici), chiar dacă în acest 

caz Vasile s-a comportat ca un tată și unul chiar mai rigid 

decât părintele său biologic. Cu amărăciune și ironie, el 

scrie în poemul său autobiografic: 

Am trăit să vedem o zi în care am văzut venind 

la noi pe cel mai iubit dintre toți prietenii mei, 

Vasile... Ah! Ce pot sa spun! Da, oricum o voi 
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spune! ... Și acest prieten s-a comportat exact așa 

cum a făcut tatăl meu, dar totuși mult mai strict! 

În fața tatălui meu, de fapt, a trebuit să cedez când 

m-a tiranizat, dar înaintea lui Vasile nu am fost 

obligat să fac același lucru, datorită unei prietenii 

care mi-a provocat nefericirea în loc să mă 

elibereze de problemele mele [...] trebuie să te 

acuz pe tine, cel mai bun dintre toți oamenii și 

mândria pe care ai obținut-o devenind episcop? În 

rest, pentru această elocvență pe care am studiat-

o împreună, probabil că nu te-ai fi considerat mai 

bun decât mine. Nu, prietene, atunci nu ai crezut 

asta și, dacă ai vrea, am putea, pentru a opri acest 

gen de idei, să găsim un judecător imparțial printre 

oamenii care ne cunoșteau bine. Ce s-a întâmplat, 

atunci, cu tine? Cum m-ai putut respinge brusc? 

O, această lege a prieteniei care onorează prietenii 

în acest mod special să dispară din această lume! 

Ieri obișnuiam să fim lei și astăzi, uită-te la mine, 

sunt redus la starea de maimuță; și nici să fii leu 

nu ți-a fost de ajuns! Și chiar dacă te-ai comporta 

astfel față de toți prietenii tăi, ar fi trebuit - și o 

spun tare - ar fi trebuit să faci o excepție pentru 

mine, pentru că m-ai preferat printre toți când nu 

erai încă ridicat deasupra norilor, când nu ai văzut 

totul ca fiind la picioarele tale.9  

Ceea ce l-a rănit și mai mult pe Grigore a fost faptul 

că Vasile i-a făcut un lucru de neconceput: el l-a mințit: 

                                                      
9 Ibid., pp. 42-43. 
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„Vasile, care pentru toate celelalte era omul cel mai 

îndepărtat de minciună, m-a mințit”10. 

Furia lui Grigorie a fost sporită și mai mult de starea 

jalnică a locului unde trebuia să fie episcop, Sasima. 

Citim o descriere a acestuia în aceeași poezie: 

Există un loc de schimb pe calea cea mare a 

Capadociei, la intersecția a trei drumuri; nu există 

deloc apă acolo, nu există verdeață, nimic care 

să-i placă unui om liber; este un mic sat îngust, 

teribil de urât; tot ce găsești acolo este doar praf 

și zgomot, căruțe, lamentări, strigăte, vameși, 

instrumente de tortură, lanțuri; de fapt, locuitorii 

nu sunt decât străini care călătoresc și vagabonzi: 

aceasta este Biserica mea din Sasima. Aici m-a 

plasat Vasile în timp ce el însuși locuia într-un loc 

cu cincizeci de episcopi auxiliari! [...] Să-mi 

spună cineva, în numele lui Dumnezeu, ce trebuia 

să fac?? Trebuia să fiu fericit? […] Să nu găsesc 

un loc unde să-mi adăpostesc bătrânețea? Să fiu 

mereu alungat în mod violent de pe acoperișul 

care mă proteja? Să nu am nici măcar pâine de 

împărțit cu un oaspete? Să fiu desemnat, în 

sărăcia mea, să conduc un popor amărât? [...] Ah, 

fiare feroce, nu mă veți primi? Cu voi, cred, aș 

putea găsi mai multă fidelitate.11 

În aceste circumstanțe cu totul deosebite, sub mare 

presiune din partea celor mai influenți oameni din viața 

                                                      
10 Ibid., p. 44. 
11 Ibid., pp. 45-46. 
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sa, tatăl său și cel mai bun prieten al său Vasile, Grigorie 

a acceptat hirotonia. Totuși, el explică în poezia despre 

propria sa viață că nu a făcut-o atât pentru Vasile, cât 

pentru tatăl său a cărui iritare nu a putut să o suporte. Se 

pare că Grigorie cel Bătrân a folosit bine argumentele 

legate de vârsta, oboseala, bolile sale, fără a uita să folosească 

un limbaj dulce și emoțional pentru a-l convinge pe fiul său: 

Este un tată care te imploră, fiul meu drag, un 

tată bătrân în fața unui tânăr, un stăpân în fața 

slujitorului său după fire […] nu cer de la tine aur 

[…] Te invit să te așezi lângă Aaron și Samuel și 

să faci din tine un ajutor prețios în ochii lui 

Dumnezeu. Cel care te-a adus în lume te posedă; 

nu mă dezonora, copilul meu, ca să poți afla o 

primire adecvată la Tatăl cel unic [...] Dă-mi acest 

har, dă-mi-l sau altfel, lasă-mă să mă îngroape 

altcineva.12 

La aceste cereri și amenințări, Grigorie nu a putut să nu 

cedeze. Cu toate acestea, după cum mărturisește, el nu a 

făcut niciodată nimic în acea Biserică din Sasima, nici 

măcar un singur serviciu pentru a se ruga acolo cu oamenii13. 

 

Constantinopol 

Următoarea mare schimbare din viața lui Grigorie 

Teologul a fost promovarea sa la scaunul patriarhal al 

Constantinopolului în 380, susținută de către împăratul 

Teodosie, inclusiv poziția sa de conducător al celui de-al 

                                                      
12 Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres Poétiques, pp. 78-79. 
13 Ibidem, p. 79. 
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doilea Sinod Ecumenic în 381, după moartea lui Meletie, 

care s-a dovedit să fie o sarcină extrem de dificilă. Faptul 

că a acceptat această schimbare a fost un semn că și-a 

înțeles chemarea și misiunea în acel loc și moment. Citim 

în mărturisirile sale: 

Pentru ei [oamenii din Constantinopol], datorită 

faptului că ne-am bucurat de o anumită reputație 

în Dumnezeu, datorită vieții și doctrinei noastre 

[...] harul Duhului ne-a trimis [el folosește 

pluralul de majestate aici] la cererea a numeroși 

preoți și credincioși, pentru a ajuta oamenii și a-i 

sprijini cu doctrina.14  

Cu toate acestea, nu-i plăcea mai mult decât singurătatea 

la care tânjea. Dovada este că, de îndată ce s-a simțit 

copleșit de această situație care implica administrația, 

controversa, diplomația și lupta, el a demisionat și a 

plecat. 

El a plecat considerându-se ca profetul Iona care 

trebuia să sară de pe bordul corabiei sale, ca un sacrificiu 

de sine pentru ca toți ceilalți de acolo să fie mântuiți, 

chiar dacă, în cazul lui Grigorie, conform mărturiei sale, 

el nu se simțea responsabil de furtună15. El le-a ținut celor 

adunați la sinod un discurs de rămas bun, subliniind că 

nu a existat nicio vină din partea sa pentru toate 

necazurile, controversele, lipsa disciplinei, credința și 

animozitățile de acolo și că propria sa datorie pe care 

trebuie să o plătească este moartea, o datorie pe care o are 

                                                      
14 Ibid., p. 82. 
15 Ibid., p. 131. 
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numai față de Dumnezeu. După ce a spus toate acestea, a 

mers la ușă și a plecat definitiv, fiind totuși sfâșiat între 

bucurie și o anumită tristețe16. 

 

Concluzie 

Acestea sunt puținele faze principale ale vieții lui 

Grigorie în care schimbarea, chiar radicală, i-a afectat viața. 

Cum administra Grigorie schimbarea în viața sa? 

Aparent, deloc bine. Cu excepția schimbărilor legate de 

educația sa, în special la Atena, toate celelalte faze care 

implicau ambele hirotoniri, ca preot și ca episcop, și apoi, 

promovarea în scaunul de Patriarh al Constantinopolului 

și ca președinte al celui de-al doilea Sinod Ecumenic, 

indică faptul că el nu a fost pregătit pentru schimbare și 

nu a găsit cea mai bună modalitate de a face față acesteia. 

De aceea, poate, în poezia sa există atât de multe locuri 

unde se victimizează și se subestimează, se plânge, 

protestează și își exprimă nefericirea și regretul, deoarece 

invocă în mod constant „durerile mele”, „suferințele 

mele”, „bolile mele”, „eșecurile mele” și se învinovățește 

cu amărăciune: „Sunt rău”, „plângi, plângi, păcătosule”, 

„șarpele m-a prins din nou”, „sunt îngrozit”, „sunt chinuit 

aici” etc. 

Cu alte cuvinte, din acest punct de vedere (al suferinței), 

el este pregătit pentru schimbare și o dorește, totuși într-o 

astfel de situație este nevoie de o strategie de supraviețuire 

care, în cazul lui Grigorie, este singurul Dumnezeu, singura 

                                                      
16 Ibid., p. 132. 
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cale. Încrederea sa în Dumnezeu a fost indescructibilă, 

dragostea sa de nestins, credința sa de neclintit. Pentru 

Teolog, Dumnezeu a fost motivul pentru care lucrurile 

s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, și El a fost 

refugiul și speranța în timp de necaz. Iată câteva exemple 

ale recursului său la Dumnezeu: 

„Mă uit la tine, o, Hristoase, mai mult decât la 

greutățile pe care le suport” (Plângere către Hristos); 

„Binecuvântatule, uită-te la trupul meu sărac” (Rugăciunea 

către Hristos)17, „Hristoase, să mă porți pe mine, robul 

tău, după cum vrei” (Împotriva înșelătorului în timp de 

boală), „Mântuiește-mă, o, Hristoase, împăratul meu 

”(Lamentație pentru sufletul său).18 

*  *  * 

Grigorie de Nazianz a fost un tip de personalitate 

foarte unic și interesant. Deși, aparent, nu a putut împăca 

cele două înclinații principale ale sale, cea pentru serviciul 

public și cea pentru singurătate, în sensul că ar fi putut 

face mult mai multe în fiecare, dacă ar fi avut doar una 

dintre ele, totuși le-a împăcat în felul său. În timp ce era 

în serviciul public, a beneficiat adeseori de retrageri 

pentru a-și satisface setea de singurătate și poate pentru 

a-și regenera și reînnoi energia și, pe de altă parte, în timp 

                                                      
17 Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems, Translated and with an 

Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the Incarnation, 

Fairacres, Oxford, 1995, p. 16. 
18 St. Gregory of Nazianzus, Poems on Scripture, Translation and 

Introduction by Brian Dunkle, St. Vladimir’s Seminary Press, Yonkers, 

New York, 2012, pp. 147; 151. 
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ce se afla în singurătate nu a încetat să scrie, fapt care 

într-un fel anume, a fost și un serviciu public. 

Grigorie de Nazianz a fost un om ca dintr-o altă lume 

dar trăind în cea de aici. A fost ca și cum nu aparținea 

acestui loc, dar simțea că aparține lui Dumnezeu de care 

era atașat cu dragoste aprinsă. Poate că nu a administrat 

prea bine schimbările pe care a trebuit să le întâmpine în 

viața sa, dar acest fapt în sine a produs o moștenire 

intelectuală, literară, fără de care Grigorie nu ar fi fost 

cine era el și fără de care am fi mai săraci. 
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Moștenirea poetică a Sfântului Grigorie de Nazianz 

 

 

Moștenirea este ca o succesiune, o înzestrare care este 

distribuită persoanelor desemnate în mod specific printr-

un testament, dovadă sau alt document19 sau, în unele 

cazuri, chiar oral. De fapt, Grigorie de Nazianz a scris un 

astfel de document pentru a-și distribui bunurile și se pare 

că este singurul Părinte Bisericesc care a lăsat în urmă un 

astfel de testament semnat de el însuși și de martorii 

prezenți acolo, conform prescripțiilor legii romane20. 

Moștenirea este ceea ce lași în urmă, fie în mod deliberat, 

fie neintenționat. Este ceva similar cu ceea ce este sugerat 

în frumosul proverb japonez: „Înaintea mea n-a fost 

niciun drum; în urma mea rămâne unul”. 

Dacă moștenirea este intenționată, se lucrează în mod 

intenționat și cu atenție pentru a da formă, consistență și 

durabilitate gândului și muncii cuiva. Dacă moștenirea 

este neintenționată, se lucrează de dragul lucrării în sine, 

bazat pe vocație, pasiune, satisfacție. Calitatea sau 

originalitatea operei sau mesajul acesteia ar putea 

reprezenta apoi o moștenire. 

                                                      
19 Brian E. Daley, S.J., Gregory of Nazianzus, Routledge, London 

and New York, 2006, p. 187. 
20 Ibidem, p. 184. 
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Cazul lui Grigorie de Nazianz indică atât moștenirea 

intenționată, cât și cea neintenționată. 

Vorbind despre intenția de a lăsa o moștenire, Brian 

E. Daley subliniază că Grigorie, „la fel ca politicienii 

retrași de astăzi […] s-a îndreptat spre stabilirea 

moștenirii sale. În împrejurimile liniștite, chiar dacă 

spartane ale vilei sale ancestrale, se pare că el și-a dedicat 

cea mai mare parte a timpului și energiei pentru a fi un 

om de litere: editarea și rescrierea celor mai bune predici 

și discursuri, corespondență cu prietenii și oamenii de 

influență din Imperiu și compunerea marii colecții de 

versuri pe care o va lăsa în urmă, inclusiv cele trei lungi 

poezii narative, în stil epic, relatând propria autobiografie”21. 

Grigorie a trăit într-un secol al patrulea tulburat de 

diferite erezii creștine. Întrucât provenea dintr-o familie 

ortodoxă foarte evlavioasă și era educat la nivel 

internațional și foarte instruit atât în culturile creștine, cât 

și în cele laice, s-a simțit responsabil să abordeze aceste 

erezii și cu atât mai mult, când a devenit episcop și mai 

târziu a fost ales la cel mai înalt rang din lumea creștină 

orientală, cel de patriarh de Constantinopol. Simțul său 

de responsabilitate a fost întărit și stimulat de faptul că 

era prieten cu Vasile cel Mare, un alt lider remarcabil al 

Bisericii în secolul al IV-lea, a fost contemporan cu un 

alt teolog important, Grigorie de Nyssa, fratele lui Vasile, 

și s-a mângâiat în anii următori aflând despre ascensiunea 

Sfântului Ioan Gură de Aur22. 

                                                      
21 Ibid., p. 25. 
22 Stelianos Papadopoulos, Vulturul ranit: Viața Sfântului Grigorie 

Teologul, Editura Bizantină, București, 2002, pp. 311-312. 
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În acest context, întrucât a trebuit să contracareze 

argumentele oponenților săi și să ajute la formularea 

doctrinei creștine, el și-a scris tratatele teologice cu grijă, 

dezvoltând argumente clar enunțate și bine elaborate cu 

scopul clar delimitat, nu numai pentru a convinge pe eretici, 

dar și pentru a lăsa o învățătură creștină clară generațiilor 

viitoare. 

Chiar dacă aici ne preocupă doar poezia sa, este evident 

din tipurile de poezie pe care le-a scris (doctrinară, biblică, 

chiar personală, toate cu caracter didactic) că scopul său 

a fost practic același ca și în cazul tratatelor sale teologice. 

Într-una din poeziile sale, el afirmă foarte clar că scrierile 

sale au în vedere nu numai oamenii din timpul său, ci și 

generațiile viitoare. 

Citim: „Ascultați toți, oameni de astăzi, precum și oameni 

din viitor”23. 

Jean Bernardi are dreptate să observe că, în scrierea 

poeziei, Grigorie a avut în vedere publicul, în special pe 

studenții săi, deoarece avea o atracție veche pentru predare24. 

În multe feluri, în decursul poeziei sale, Grigorie spune 

că, în timp ce era îndrăgostit de versul în stil metric, a fost 

întotdeauna atent să pună cuvintele în slujba Cuvântului, 

a Logosului divin. Oricât de mult ar fi fost îndrăgostit de 

literatură, iubirea lui pentru Cuvântul lui Dumnezeu din 

                                                      
23 See his poem „De Vita Sua”, în Saint Grégoire de Nazianze, Oeuvres 

Poétiques, Poèmes personnels, II, 1, 1-11, text établi par André Tuilier 

et Guillaume Bady, traduction et notes par Jean Bernardi, Ed. Les 

Belles Lettres, Paris, 2004, p. 59. 
24 Ibidem, p. 57. 
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Sfânta Scriptură era mai puternică. El scrie: „Dar, pe de 

altă parte, am fost posedat de dorința cărților divine și de 

lumina Duhului care stă în contemplarea Cuvântului”25. 

După cum menționează Paul Gallay, Grigorie nu a 

avut nicio problemă să mărturisească că a depus toate 

eforturile pentru a pune cultura păgână a vremii sale în 

slujba adevărului creștin și a început să facă asta de la o 

vârstă fragedă. Scopul său era să oprească aroganța celor 

a căror știință se limita la capacitatea deșartă și inutilă de 

a manipula cuvintele. El însuși nu a vrut să fie prins de 

trucurile sofisticăriei26. 

Cu toate acestea, unul dintre cele mai bune locuri în 

care Grigorie oferă o explicație detaliată cu privire la 

scopurile poeziei sale este poemul intitulat Despre propriile 

sale versuri27, 

Aici el enumeră patru scopuri specifice care nu sunt 

incompatibile (în special al doilea și al treilea) cu caracterul 

didactic menționat mai sus și implicit cu ideea de moștenire. 

                                                      
25 Ibid., p. 70. 
26 Saint Grégoire de Nazianze, textes choisis et présentés, par Edmond 

Devolder, dans la traduction de Paul Gallay, Les editions du Soleil 

Levant, Namur, Belgique, 1960, p. 34. 
27 See On God and Man. The Theological Poetry of St. Gregory of 

Nazianzus, Translated and introduced by Peter Gilbert, St. Vladimir’s 

Seminary Press, Crestwood, NY, 2001, p. 153. 

N. B. Recomand cu tărie traducerea acestui poem în limba română de 

către regretatul arhiepiscop Valeriu Bartolomeu Anania, mitropolit de 

Cluj, Alba, Crișana și Maramureș (România), celebru teolog și scriitor. 

Traducerea este publicată în Valeriu Anania: Opera literară. Poeme, 

Prefață de Petru Poantă, cronologie de Ștefan Iloaie, Ed. Limes, Cluj-

Napoca, 2006, pp. 257-258. 
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Potrivit lui Peter Gilbert, primul motiv pentru scrierea 

poeziei lui Grigorie are legătură cu „tendința sa de a vorbi 

prea mult”28, după cum mărturisește el însuși: „În primul 

rând, lucrând pentru alții, am dorit să-mi supun propria 

lipsă de măsură; într-adevăr, deși scriu, nu scriu prea mult 

când lucrez în stil metric29. 

Chiar dacă acest motiv pare să nu aibă de-a face prea 

mult sau chiar deloc cu moștenirea, totuși are de-a face 

dacă se consideră că, deși a scrie în versuri implică mai 

multă reținere decât a scrie în proză, autorul are în vedere 

alte persoane pentru care scrie de fapt, precum indică 

primele cuvinte din citatul de mai sus. 

De asemenea, chiar dacă poezia este pentru Grigorie 

un exercițiu ascetic când vine vorba de cuvinte și de 

exprimare, el este conștient că pune fiecare cuvânt la 

picioarele și în slujba Domnului, a Logosului divin, așa 

cum am menționat mai devreme și, precum și el însuși 

mărturisește din nou: „Obișnuiam să am o singură iubire: 

gloria literaturii adunate de Răsărit și de Apus și de 

asemenea, de Atena, gloria Greciei. Pentru acestea am 

suferit mult și mult timp, dar apoi le-am făcut să se 

prosterneze la pământ înaintea lui Hristos și să cedeze 

Cuvântului Marelui Dumnezeu”30. 

În consecință, chiar dacă primul motiv indică faptul că 

Grigorie, pentru a se reține de la tentația de a vorbi prea 

mult, se exprimă în versuri, tot ceea ce scrie are în vedere, 

                                                      
28 Peter Gilbert, op. cit., p. 13. 
29 Ibidem, p. 154. 
30 În poemul „Despre necazurile sale, în Jean Bernardi, op. cit., p. 9. 

Vezi de asemenea Peter Gilbert, op. cit., p. 13. 
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mai direct sau mai indirect, alți oameni și face parte din 

moștenirea sa. 

Al doilea motiv pentru care Grigorie a scris poezie 

este educația și este astfel direct și vizibil legat de intenția 

de a lăsa o moștenire în urmă. Pe scurt, vrea să îi 

instruiască pe tineri sau chiar pe cei mai în vârstă, dar nu 

pe deplin maturi, să progreseze în modul corect de viață, 

să trăiască moral31. 

Grigorie explică faptul că versurile sale sunt destinate 

a fi ca un remediu medical, un fel de ghid care îl conduce 

pe tânărul cititor înspre valorile autentice ale vieții într-o 

formă dulce și drăguță care compensează forma dură în 

care sunt date poruncile: „În al doilea rând, pentru tineri, 

în special pentru cei [cărora] le place să citească, aș da 

acest lucru ca pe un fel de medicament înveselitor, 

îndrumându-i pe cei de încredere către lucrurile cele mai 

demne, îndulcind prin mijloace ingenioase asperitatea 

poruncilor”32. 

Al treilea motiv, care indică intenția de a lăsa o moștenire 

în urmă are legătură cu un anumit tip de concurență între 

creștini, ortodocși în special, și fie necreștini, fie eretici 

creștini, arieni și apolinarieni, mai precis. 

Intelectualii păgâni par să fi pretins a avea un fel de 

monopol asupra utilizării limbii, culturii și stilurilor 

literare grecești. Deoarece răspândirea unei anumite 

doctrine în metru grec era o practică la acea vreme, 

Grigorie a vrut să demonstreze că și creștinii și, 

                                                      
31 Peter Gilbert, op. cit., pp. 14-15. 
32 Ibidem, p. 154. 
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bineînțeles, el însuși, pot face nu numai același lucru, 

ci chiar mai bine decât oricine altcineva. Așa spune 

Grigorie clar: „să ne asigurăm că străinii nu au niciun 

avantaj asupra noastră în literatură. De dragul lor vorbesc 

într-un limbaj foarte colorat, chiar dacă frumusețea, 

pentru noi, este în contemplare”33. 

După cum a explicat John McGuckin, Grigorie și-a 

scris mesajul creștin în formă poetică pentru a „întâlni 

ereticii pe propriul lor teren”34. 

Al patrulea motiv pentru care el a scris poezie, din 

nou, ca în primul caz, pare să nu aibă o legătură specială 

cu ideea de moștenire. Acest lucru se datorează faptului 

că Grigorie scrie că face poezie ca o consolare în vremea 

bătrâneții sale, când simte că sfârșitul vine în curând. Iată 

cum spune el: „…când sunt lovit de boală, ca o consolare: 

ca o lebădă în vârstă să-mi vorbească cu aripi sibilante, 

nu un plânset, ci un cântec de tranziție”35. 

Cu toate acestea, există indicii despre moștenire și 

aici. În primul rând, acest tip de scriere ne învață prin 

exemplu cât de util este să meditezi la propria viață, să 

porți un dialog interior cu tine în anii apropiați de sfârșitul 

vieții. Iar intenția de a preda, care indică mai direct ideea 

de moștenire, este exprimată de Grigorie imediat după 

prezentarea celui de-al patrulea motiv pentru care a scris 

                                                      
33 Ibid., p. 154. 
34 Saint Gregory of Nazianzen: Selected Poems, Translated and with 

an Introduction by John McGuckin, SLG Press, Convent of the 

Incarnation, Fairacres, Oxford, 1995, p. XIX. 
35 Peter Gilbert, op. cit., p. 155. 
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în versuri, în același poem Despre propriile sale versuri: 

„Aceste cuvinte te vor învăța dacă tu vrei asta”.36  

Aceste patru motive pentru scrierea poeziei nu reprezintă 

o listă exhaustivă. Există, de exemplu, motive de scuză 

printre altele. Aceasta justifică afirmația că cel puțin o 

parte din poezia lui este „programatică”37, ceea ce înseamnă 

că a fost scrisă cu un scop precis în minte. 

John McGuckin mai indică faptul că Grigorie de 

Nazianz a scris cu scopuri apologetice în minte, adică să 

apere pozițiile teologice ortodoxe atunci când a venit 

vorba de confruntări cu scrieri eretice, dar și chiar pentru 

a-și apăra propria imagine și reputație împotriva detractorilor 

săi38. 

Un alt motiv care indică intenția lui Grigorie de a lăsa 

o moștenire în urmă se găsește în poemul său autobiografic. 

El își scrie poezia Despre propria viață pentru a prezenta 

contemporanilor săi dar și generațiilor de după el versiunea 

corectă a evenimentelor prin care a trebuit să treacă. 

Acest lucru pare să aibă o importanță deosebită pentru 

el, deoarece adversarii săi vehiculau sau, în opinia sa, 

puteau vehicula tot felul de minciuni despre el. Deci, cel 

puțin oamenii vor avea propria sa poveste scrisă de el ca 

punct de referință. El spune: „Sunt obligat să povestesc 

                                                      
36 Ibidem, p. 155. 
37 St. Gregory of Nazianzus: Poems on Scripture, Translation and 

Introduction by Brian Dunkle, S.J., St. Vladimir’s Seminary Press, 

Yonkers, New York, 2012, pp. 16-17. 
38 John McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual 

Biography, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 

2001, pp. 371, 376. 
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aventurile mele, începând dintr-o perioadă anterioară, 

chiar dacă trebuie să mă lungesc astfel încât aluziile false 

să nu poată prevala împotriva mea. Persoanelor rău 

intenționate le place să aibă responsabilitatea acțiunilor 

lor răuvoitoare asupra victimelor lor, pentru a le răni și 

mai mult prin minciunile lor ”39. 

Cu alte cuvinte, așa cum arată Paul Gallay, Grigorie vrea 

să se justifice în fața dușmanilor săi40 și în fața altor oameni, 

inclusiv a generațiilor ulterioare, ceea ce înseamnă că 

Teologul știa foarte bine ce spuneau despre el și cât de 

capabili ar fi să distorsioneze adevărul despre el pentru a-și 

avansa propria cauză. 

Moștenirea lui Grigorie, inclusiv cea literară, este 

confirmată de faptul că Michail Pselos, renumitul cărturar 

bizantin din secolul al XI-lea, a considerat luarea lui 

Grigorie ca model pentru scrierea retorică, deoarece el 

credea că Grigorie a fost mai presus de Demostene în idei 

și mai presus de Platon în calitatea prozei. O altă 

confirmare a acestui tip de moștenire vine de la eruditul 

Erasmus din Rotterdam, din secolul al XVI-lea, care a 

fost, de asemenea, foarte impresionat de stilul lui Grigorie41. 

O dovadă că Grigorie de Nazianz a lăsat în urmă o 

moștenire puternică o reprezintă faptul că el este „cel mai 

citat autor, după Biblie, în literatura eclesiastică bizantină”, 

așa cum a scris Jacques Noret42. 

                                                      
39 În Jean Bernardi, see “Autobiographie”, op. cit., p. 59. 
40 Paul Gallay, op. cit., p. 30. 
41 Brian E. Daley, op. cit., p. 1. 
42 Ibidem, p. 2. 
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În concluzie, este evident atât din contextele poetice 

interne, cât și din cele externe, că Grigorie de Nazianz a 

fost un scriitor foarte atent, având în vedere să lase în 

urmă o învățătură teologică clară și să se asigure că tot 

ceea ce a scris, inclusiv poezia, se află în slujba credinței 

creștine. În consecință, ca lider al Bisericii, el a avut în 

vedere nu numai interesul învățăturii creștine ortodoxe, 

ci și modul în care viața sa personală și modul în care 

interpretarea de către alții a vieții sale ar putea afecta 

Biserica pe care a iubit-o atât de mult și pe care a slujit-o 

cu cea mai mare dăruire.  

Moștenirea pe care a lăsat-o în urmă este pe măsura 

acestui fel de dragoste și dăruire. 
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