Recenzii

Pr. Drd. Radu Gârbacea

Theodoros Alexopoulos, Der Ausgang des thearchischen Geistes. Eine
Untersuchung der Filioque-Frage anhand Photios’ „Mystagogie”, Konstantin
Melitiniotes’ „Zwei Antirrhetici” und Augustins „De Trinitate”, V&R unipress,
2009, 312 p.
Dr. Theodoros Alexopoulos este un tânăr patrolog grec, care deşi încă nu este angajat al unei universităţi, cercetează cu deosebită râvnă şi competenţă teme patrologice de
mare interes. Un bun exemplu în acest sens este şi prezentul volum dedicat unei teme de
un constant interes: Filioque. Volumul de faţă este concentrat asupra abordării problemei
Filioque pornind de la Mistagogia patriarhului Fotie (mare adversar al Filioque), Antiereticele lui Constantin Melitiniotes (pro-unionist bizantin, apărător al doctrinei Filioque) şi
De trinitate a Fericitului Augustin (considerat părintele acestei doctrine apusene).
După obişnuitul Cuvânt înainte (p. Vii) al autorului, în care acesta mulţumeşte celor
care au susţinut financiar şi din punct de vedere ştiinţific acest proiect, în special îndrumătorilor ştiinţifici, patrologul Adolf Martin Ritter şi grecistul Herwig Görgemanns, ambii de
la Heidelberg, volumul cuprinde o prezentare a acestuia semnată de A.M. Ritter (p. iXXii). Semnatarul apreciază contribuţia acestui volum pentru mai buna cunoaştere a „unei
chestiuni care este controversată între Biserica (influenţată de Bizanţ) a Răsăritului şi cea a
Apusului”, cum este Filioque. El subliniază punctele tari ale acestui volum (folosirea unor
surse patristice şi bizantine mai puţin exploatate; traducerea în germană a unor fragmente
din aceste surse care sunt accesibile doar în limba în care au fost scrise; prezentarea critică
a literaturii neogreceşti în domeniu, puţin accesibilă în mediul german), dar şi neajunsurile
acestuia (precum limitarea analizei la o singură lucrare a Fericitului Augustin). Volumul se
constituie în acelaşi timp ca o pregătire a viitoarei publicări a unei traduceri comentate, în
germană, a Mistagogiei lui Fotie.
Prima parte a volumului, cu titlul: Critica faţă de Filioque la Fotie (p. 3-44) cuprinde, pe lângă o scurtă introducere: (1) o prezentare a modului în care Fotie vede monarhia
Tatălui; (2) o analiză a bazei filosofice a gândirii fotiene cu privire la ideea „simplităţii
radicale a originii absolute” intratrinitare; (3) o explicare a modului în care Fotie vede
neschimbabilitatea şi netransmiterea însuşirilor ipostatice între Persoanele treimice; (4)
despre modul în care Fotie combate subordonarea ipostasului teandric al Sfântului Duh
prin Filioque; (5) o prezentare a modului în care Fotie explică în Mistagogia sa versetul
de la In 16, 14, „din al Meu va lua şi vă va vesti”, care cuprinde o referire a Mântuitorului
Iisus Hristos despre Sfântul Duh; (6) modul în care Fotie prezintă pe Sfântul Duh ca „Duh
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Maica Domnului, cât şi a celebrărilor liturgice care au fost închinate ei, în special după
Sinodul al III-lea ecumenic (431).
Prezentarea de faţă doreşte a face cunoscută recenta apariţie editorială şi a semnala
câteva elemente care ar putea să prezinte interes pentru cercetarea liturgică românească, în
contextul în care teoriile clasice cu privire la apariţia sărbătorilor, a posturilor şi ciclurilor
liturgice sunt reanalizate de liturgiştii contemporani.
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al Fiului” (expresie biblică), dar nu ca avându-Şi originea din Fiul; (7) despre modul în
care Fotie foloseşte argumente istorice împotriva Filioque; (8) câteva reflecţii personale şi
analiza critică a unor cercetări actuale despre Fotie şi modul în care el combate Filioque.
Partea a doua este dedicată Problemei Filioque la Constantin Melitiniotes şi în vremea lui (p. 45-199). Este cea mai extinsă parte a volumului, în special pentru că autorul
realizează o analiză de peste cincizeci de pagini (p. 53-105) a modului în care Melitiniotes,
teolog bizantin unionist şi susţinător al Filioque, foloseşte citate patristice în susţinerea
acestei doctrine. Sunt analizate citate patristice preluate din Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul
Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Epifanie de Salamina. Autorul
apreciază că multe din pasajele citate de Melitiniotes fie sunt interpretate forţat în favoarea
doctrinei Filioque, fie provin din lucrări puse pe seama acestor autori, dar despre care astăzi ştim că sunt neautentice. Al doilea capitol al acestei părţi analizează ideea de mesiteia
a Fiului în teologia filioquistă a secolului al XIII-lea. Sunt analizate în special operele lui
Constantin Melitiniotes şi Ioan Bekkos. Melitiniotes mărturisea: „Noi credem deci (că
Duhul Sfânt) purcede (din Tatăl) prin Fiul, bazându-ne pe afirmaţiile Sfintelor Scripturi
şi pe ajutorul unor stimulări raţionale omeneşti care încearcă să înţeleagă aceste lucruri”
(p. 109). Potrivit lui Th. Alexopoulos, scopul celor care susţineau ideea de mesiteia era
„ca pe baza acestei idei să respingă învăţătura potrivit căreia baza unităţii şi diferenţierii
Persoanelor divine este Ipostasul Tatălui şi nu Fiul sau esenţa (divină) comună” (p. 105).
După analizarea argumentaţiei celor doi autori bizantini unionişti şi a pasajelor patristice
invocate de aceştia în sprijinul ideii lor, autorul volumului concluzionează că, „în cele din
urmă se poate susţine, în sensul tradiţiei capadociene, ideea unei mijlociri fiinţiale a Fiului
… despre care vorbeşte şi Sfântul Ioan Damaschin, ceea ce înseamnă că o întâietate cu
privire la Duhul (Sfânt) poate fi doar gândită, nu şi concepută ontologic, deci prin urmare
nu este cauzală” (p. 126).
Al treilea capitol al acestei a doua părţi este dedicat modului în care Constantin Melitiniotes tratează pe Tatăl ca fiind cauza primă şi originară a purcederii Sfântului Duh. El
respingea principiul purcederii Duhului Sfânt din două principii, susţinut de Grigorie de
Cipru, şi încerca să păstreze „o purcedere cauzală dublă a Duhului fără monarhia Tatălui,
care era un element fundamental al tradiţiei lui, şi astfel să alunece în diarhie” (p. 127). Un
alt neajuns al triadologiei lui Constantin Melitiniotes este amestecarea dintre proprietăţile
ipostatice (personale) şi cele ontologice (esenţiale) ale Persoanelor Sfintei Treimi. Principiul fundamental al proprietăţilor ipostatice netransmisibile, necomune şi unice stabilite
de Părinţii capadocieni şi receptate neschimbat de Fotie este neglijat de filioloquiştii secolului al XIII-lea (cap. 2.4., p. 138-169). Nici tradiţionalul raport dintre theologia şi oikonomia nu este respectat (cap. 2.5., p. 170-186). Concluziile acestei părţi sunt prezentate
sistematic într-un al şaptelea subcapitol (p. 195-199).
Partea a treia, cu titlul: Mărturii Filioque în lucrarea De Trinitate a lui Augustin
(p. 201-225), analizează principalele fragmente în care este sau pare a fi susţinut adaosul
Filioque. Autorul propune analizarea acestor fragmente pornind de la două principii: (1)
caracterul antiarian al lucrării De Trinitate; (2) declaraţia autorului acestei lucrări că afir-
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Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, 3, korrigierte u. ergänzte
Auflage, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 2011, 574 p.
Hubertus R. Drobner este un patrolog romano-catolic care a activat ca profesor la
Facultatea de Teologie din Paderborn. Cea mai populară lucrare a sa rămâne cea recenzată
aici, fiind deja tradusă în spaniolă, italiană şi franceză.
Aşa cum ne anunţă subtitlul acestui manual de patrologie, acesta se află la cea de-a
treia ediţie în limba germană, ceea ce arată succesul de care a avut parte de la prima ediţie,
publicată în 1994. Autorul a ales să publice şi Cuvintele înainte ale precedentelor ediţii,
ceea ce ne permite să observăm evoluţia textului acestui „Lehrbuch” (lit. „carte de învăţat”; manual). Intenţia volumului de faţă este, potrivit „Cuvântului înainte” al primei ediţii, de a prezenta „cei mai importanţi autori şi opere ale istoriei literaturii creştine primare,
în contextul lor politic, social, bisericesc şi cultural, cu bibliografie selectivă” (p. 15).
Ediţia a doua a apărut în 2004, cu modificări în text indicate precis în Cuvântul înainte: introducerea la partea a doua; Tertulian, De anima, Adversus Marcionem; opera exegetică şi
apologetică a lui Eusebiu de Cezareea; opera exegetică a lui Hilarius de Poitiers; epistolele
Sfântului Vasile cel Mare şi cele ale lui Pahomius; corespondenţa şi lucrarea Sermones ad
populum a lui Augustin; capitolul al şaselea despre literatura orientului creştin. Capitolul
dedicat Sfântului Grigorie de Nazianz a fost modificat cu totul (p. 16).
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maţiile ei nu se doresc a fi adevăruri dogmatice lipsite de eroare (p. 201-202). Concluziile
acestei a treia părţi pot fi cu uşurinţă citite în finalul ei (p. 223-224).
Concluziile finale ale lucrării, precum şi anumite luări de poziţie faţă de cercetările
actuale în materie pot fi citite în partea a patra (p. 227-260). Important mi se pare, de asemenea, de subliniat faptul că – aşa cum însuşi autorul subliniază în final – prezenta lucrare
se doreşte a fi şi un indicator pentru eventuale următoare cercetări în acest domeniu. El
aminteşte explicit care ar fi direcţiile posibil de urmat de către alte eventuale studii (p.
259-260).
Finalul volumului cuprinde lista bibliografică (p. 261-277), registru de locuri patristice (p. 279-290), noţiuni şi termeni greceşti (p. 291-301), noţiuni şi termeni germani (p.
302-310), registru de persoane (p. 301-312).
Această lucrare a domnului Th. Alexopoulos ne pune la dispoziţie o cercetare valoroasă a trei lucrări fundamentale pentru dezvoltarea doctrinei Filioque, a combaterii ei,
precum şi a încercării de apărare a acesteia în Răsărit. Lucrarea merită citită cu deosebită
atenţie şi pentru faptul că ne pune la dispoziţie, aşa cum a observat şi profesorul Ritter,
luări de poziţie ale unor autori care au scris în neogreacă şi ale căror lucrări sunt greu accesibile nu numai în Vestul Europei, ci şi la noi. Merită, de asemenea, remarcat faptul că
autorul critică total dezinhibat nume consacrate teologic, critica lui fiind de cele mai multe
ori pertinentă.
Personal, sper ca eforturile sale teologice să-i fie în cele din urmă răsplătite prin obţinerea unei catedre academice pe măsura competenţei şi potenţialului său.

