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(continuare din numărul trecut)

LECŢIA A VI-A
Argumente ale Ezitanţilor, ale celor ce pregetă să recunoască Sinodul din 

Calcedon şi hotărârile lui

I. După cele spuse mai sus, să ne referim puţin şi la câteva dintre argumen-
tele pe care le spun în comun toţi Ezitanţii. C Şi le împărţim pe acestea în trei 
grupe, pentru că o parte sunt istorice, luate din cele petrecute la siodul din 
Calcedon, altele sunt din silogisme sau scoase din raţiune (perinoias), iar altele 
din citate (din Sfinţi Părinţi ).

Să ne ocupăm mai întâi de cele istorice. Între cele ce le vom discuta există 
patru argumente, între care primul este acesta că nu trebuie să acceptăm Sinodul 
din Calcedon, pentru că bărbaţii care au luat parte la acesta au fost inconstanţi, 
nestatornici şi bizari. Căci aceştia sunt cei care l-au caterisit pe Eutihie în Bizanţ 
şi, venind în Efes, pe Eutihie l-au primit împreună cu Dioscorus, iar pe Flavian 
l-au lepădat. La acestea răspundem că. Trebuie mai întâi să luăm în considerare 
lucrurile omeneşti. Căci şi în altă parte unii dintre distinşii Sfinţi Părinţi acest 
lucru se pare că l-au suferit de multe ori. Şi apoi, chiar dacă d cinci, sau treizeci 
sau chiar mai mulţi din cei 630 care s-au aflat în Sinod s-au arătat inconstanţi, 
pentru aceasta nu trebuie să respingem un sinod din 630 de persoane.

Cel de al doilea argument este următorul:  că acest Sinod din Calcedon, 
cum se poate afla din cele petrecute în acesta, se pare că a afirmat că „Nu din 
cauza credinţei a fost caterisit Dioscorus” 1. Prin urmare, pe de o parte, acesta 

1  „Condamnarea lui (Dioscorus) în cursul şedinţei Sinodului nu a venit din cauza abaterilor lui 
dogmatice, ci mai ales pentru faptele sale, şi de aceea în timpul procedurilor sinodului s-au auzit 
împotriva lui strigăte precum: „Scoateţi afară pe Dioscorus ucigaşul!” „Cine nu cunoaşte faptele 
lui Dioscorus!” (Mansi VI, 589). Vezi Constatinos Haralampidis, Dioscoros, în Enciclopedia de 
Religie şi Etică,  Atena, 1964, vol. V, col. 99. Trebuie menţionat însă că de la prima şedinţă a 
Sinodului, reprezentantul papei Paschasinus, vazându-l pe Dioscorus, s-a adresat conducătorului 
sinodului; „Avem poruncă de la Roma ca Dioscorus să nu ia parte la sinod. Iar dacă această (poruncă) 
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(Dioscorus) a avut o credinţă corectă, iar, pe de altă parte, în mod greşit l-au 
lepădat din scaun. Şi cum putem atunci accepta un astfel de sinod? 

„Se cuvine să-l cinstim (sinodul), pentru că şi altceva ilogic ni se arată din 
aceasta”, după  cum, provocat fiind, cineva a rostit zicala aceasta 2.

II. Trebuie să cunoaştem faptul că, după ce s-au strîns cele 630 de persoane 
în Calcedon 3 şi l-au caterisit pe Dioscorus, după aceasta le-a plăcut lor să 
alcătuiască şi o regulă de credinţă şi o învăţătură. 1236 a Şi cei întâistătători  
strânşi întreolaltă au pronunţat regula de credinţă, pe care Asclepiadis a recitit-o 
în Sinod. Această regulă de credinţă cuprindea expresia „din două firi –εκ 
δύο φύσεων”. După citirea acestei expresii, între episcopi s-a făcut o mare 
nesiguranţă, o mare îndoială. Iar magistraţii trimişi de împărat ca şi moderatori 
ai sinodului, văzându-i pe aceştia că se îndoiesc, le-a spus că: „Dioscorus 
mărturisea (pe Hristos) „din două firi – εκ δύο φύσεων”, iar preasfântul Leon 
îl numea pe Hristos «în două firi – εν δύο φύσεσιν”, (unite) în mod neschim-
bat, neconfundat, neîmpărţit. Pe cine urmaţi aşadar, pe Dioscorus sau pe Leon?” 
Sculându-se toţi în picioare au strigat: „Noi ca Leon credem, anatema lui 
Dioscorus!” După ce s-au spus acestea şi alte lucruri, care sunt consemnate în 
actele sinodului, patriarhul Anatolie a zis că: „Dioscorus nu a fost caterisit 
din cauza credinţei, ci B pentru că l-a excomunicat pe fericitul Leon, şi cu 
toate că a fost chemat de trei ori de către sinod, el nu s-a prezentat.” 4

III. Astfel stând lucrurile cei rămaşi indecişi au pus aceste două obiecţii 
Bisericii. În primul rând: „Dacă nu pentru credinţă sinodul acesta l-a înlăturat, 
l-a caterisit pe Dioscorus, de ce atunci ne respingeţi pe noi? Pentru că şi noi 
credem în acelaşi fel cu el.”

Către aceştia noi răspundem: „Dacă scrutează cineva adevărul, atunci nu din 
cauza credinţei a fost respins Dioscorus, nici credinţa nu a constituit motivul cate-
risirii lui (de altfel nici nu a venit la sinod, ca să fie judecat pentru credinţă), ci 
pentru că, cu toate că a fost într-adevăr citat de trei ori, a refuzat să se prezinte. Iar 
dacă se prezenta, ar fi fost lepădat şi pentru credinţă. C Şi tocmai acestea  având 
în vedere, Anatolie a afirmat că: „Nu din cauza credinţei a fost caterisit Dioscorus.” 

Cea de a doua obiecţie este: „De ce sinodul a respins definiţia care cuprin-
dea expresia „din două firi – εκ δύο φύσεων», cu toate că Sfântul Chiril spune 
şi sus şi jos (în toate părţile) „din două firi” (εκ δύο φύσεων)?» La această 
este încălcată, el să fie dat afară”. Iar la întrebarea conducătorului lucrărilor despre ce a făcut 
Dioscorus, delegatul a replicat: „Pentru că el a îndrăznit să conducă un sinod fără autorizatia sca-
unului apostolic al Romei, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată şi care trebuia să nu se fi 
întâmplat.“ (Vezi lucrarea colectivă „Coptic interpretation of the Fourth Ecumenical Council, p. 
21) „Thus the Pope of Alexandria was exiled to Gangra Island. In fact, Dioscorus was condemned 
not because of a theological heresy, but due to political circumstances.”(ibidem p. 21)

2  Este vorba de o formulă de tipul „Credo quia absurdum!”
3  În traducerea latină : « Să se ştie aşadar că după ce s-au strâns cei 600 şi 30 de Părinţi în 

Calcedon.... »
4  Vezi şi Mansi VI, 1096  Enciclopedia de Religie şi Etică, vol. V, col.99 şi nota precedentă.
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obiecţie răspundem că: „Sinodul nu a respins definiţia pentru că avea expresia 
„din două firi” (pentru că aceasta atât noi, cât şi cei ce ezită o acceptăm, ba 
chiar şi Eutihie), ci pentru că expresia era deficientă. Pentru că ea nu cuprindea 
acel argument care să nimicească  învăţăturile lui Eutihie, ci cuprindea numai  
ceea ce era comun în credinţa noastră. Dar cu toate acestea, sinodul nu s-a 
opus expresiei „din două firi – εκ δύο φύσεων», căci  în cea de a doua definiţie 
în care năruieşte pretutindeni pe Eutihie, nu face nicăieri menţiune de expresia 
„din două firi – εκ δύο φύσεων», arătând astfel explicit că o acceptă.

IV. d Cea de a patra obiecţie (spun „a patra” pentru că cea de a doua se 
împarte în două obiecţii) este că: „Sinodul din Calcedon a acceptat şi oameni 
eretici. Pentru că sinodul a acceptat pe Teodoret şi pe Ibas. Teodoret este cel 
care a contrazis cele 12 capete ale fericitului Chiril, judecând asemenea lui 
Nestorie. Iar Ibas a fost nestorian şi el, aşa cum o dovedeşte epistola scrisă de 
el către  Marin Persanul, scrisoare în care de sus până jos îl laudă pe Teodor 
(de Mopsuestia), de unde Nestorie şi-a însuşit propriile învăţături.”. Să spunem 
aşadar în ce priveşte învăţătura lui Teodoret, că sinodul nu l-a primit mai înainte, 
ci numai după ce el a anatematizat pe Nestorie şi învăţătura lui. Dar iarăşi ne 
obiectează că: „Şi de ce Sinodul nu a pretins de la el să anatematuizeze şi 1237 
a scrierile personale pe care le-a întocmit împotriva celor 12 capete ale fericitului 
Chiril?” La acestea răspundem că pentru aceasta nu trebuie să fie incriminat 
sinodul, ci însuşi Sfântul Chiril. Căci Sf. Chiril a restabilit comuniunea cu cei 
din Răsărit şi chiar cu Teodoret însuşi şi nu a pretins de la acesta să-şi anatema-
tizeze propriile scrieri îndreptate împotriva celor 12 capitole. Dacă, aşadar, 
Sfântul Chiril nu a făcut aceasta, trebuie să fie învinuit sinodul pentru că nu a 
făcut-o? Şi cu toate acestea ceea ce nu a făcut Sfântul Chiril, a făcut Sinodul 
obligându-l pe Teodoret să anatematizeze cu glas mare în faţa tuturor pe Nestorie.

V. Iar în ce-l priveşte pe Ibas vom spune că, nici pe acesta sinodul nu l-a 
primit dacă nu a anatematizat mai întâi pe Nestorie şi învăţătura lui. Dar ei din 
nou ne obiectează faptul că: B  „De ce sinodul nu a pretins de la el să-l anate-
matizeze pe Teodor (de Mopsuestia), ci a acceptat scrisoarea acestuia cea către 
Marin, în care în multe rânduri îl laudă pe Teodor?” Dar şi în acest caz se cuvine 
mai degrabă să fie incriminat tot Sfântul Chiril şi nu Sinodul. Căci însuşi Chiril 
cel întru sfinţi, când i-au cerut deja unii ca să-l anatematizeze pe Teodor (de 
Mopsuestia), se pare că a scris către Proclos că „nu trebuie să fie anatematizat 
Teodor. Căci, a spus el, toţi cei din Răsărit îl consideră pe Teodor drept un mare 
Invăţător, şi dacă îl anatematizăm pe Teodor provocăm o mare shismă în Biserica 
Răsăritenilor, între cei din Răsărit unul este şi Ibas care nu poate accepta să-l 
condamne (anatematizeze).” Aşadar ceea ce a ezitat să facă Sfântul Chiril, cum 
ar fi putut să o facă Sinodul? Şi chiar dacă admitem faptul că aceştia au fost în 
mod evident eretici, nici astfel nu trebuiau să fie respinşi de sinod. C Căci, iată, 
şi Sinodul din Niceea a acceptat şapte eretici, care mai înainte de sinod erau 
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adepţi ai învăţăturilor lui Arie, şi care şi după sinod au continuat în aceeaşi 
învăţătură. Dar pentru aceasta nu numim însă sinodul „al celor 311”, ci „Sinodul 
celor 318  Sfinţi Părinţi de la Nicea”..Iar Juvenalie, episcopul Ierusalimului 5 şi 
alţi câţiva, care au participat la cel de al doilea sinod din Efes, pe care îl acceptau,  
au luat parte la Sinodul din Calcedon.

VI. Astfel stând lucrurile, o altă obiecţie ni se ridică din vremurile lui 
Iustinian. Pentru că Iustinian, văzându-i pe Ezitanţi, pe cei şovăielnici în a 
accepta Sinodul din Calcedon că strigă împotriuva lui Teodoret şi a lui Ibas, 
ca şi când din cauza lor ei ar respinge Sinodul, el i-a  anatematizat. Iar Ezitanţii 
(ne-calcedonienii) ne obiectează: d „De ce îi condamnaţi pe ei? Căci aceştia 
sau au fost „buni”, sau „răi”. Iar dacă au fost „buni”, de ce atunci îi con-
damnaţi? Iar dacă sunt „răi”, de ce atunci i-a primit Sinodul? Iar dacă şi voi 
acum îi anatematizaţi ca „răi”, care este atitudinea voastră faţă de Sinodul 
din Calcedon, care i-a acceptat, sinod pe care voi îl acceptaţi?” Faţă de acestea 
noi răspundem că: „Iustinian a făcut aceasta din iconomie. Pentru că el a văzut 
– după cum am mai spus – pe Ezitanţi, (scil. pe „ne-calcedonieni”), că din 
cauza lor ei desconsideră Sinodul; şi a crezut Iustinian că dacă îi va anatematiza 
pe Teodor şi pe Ibas, îi va face pe aceia (pe Ezitanţi) să accepte Sinodul. Au 
fost duşi aşadar  doi ca să fie anatematizaţi (deşi nu trebuia ca să-i anatema-
tizeze!), ca să realizeze unirea tuturor. Tocmai opentru aceasta i-a anatematizat; 
însă nici în acest chip cei şovăielnici nu au acceptat Sinodul.

LECŢIA A VII-a
RĂSPUNSURI LA ARGUMENTELE LOGICE  

Pe CaRe  Le aduC eZITaNTII

I. 1240 a  După argumentele pe care ei le-au scos din actele Sinodului, să 
ne ocupăm şi cu argumentele pe care ei ni le pun din raţionamente. 

Iată pe primul dintre acestea: „Dacă mărturisiţi – spun ei – „două firi” în 
Hristos, atunci în orice caz mărturisiţi şi „două ipostaze”. Iar dacă spuneţi 
„două ipostaze”, atunci mrturisiţi şi „două persoane” şi „doi Hristoşi” şi 
„doi Fii” şi vă veţi afla astfel gândind aceleaşi lucruri cu Nestorie.” 

Această obiecţie o vom rezolva printr-o propoziţie opusă ( ενστάσει) 6 şi prin 
opoziţie (αντιστάσει). Pe de o parte, prin propoziţie opusă ( ενστάσει), cum că 
în mod greşit obiectaţi şi cu atât mai mult cu cât la aceeaşi absurditate conchideţi 

5  Sau ”Iuvenal” (422-458) ”este primul patriarh de Ierusalim, numit prin canonul 28 al Sinodului 
IV Ecumenic din Calcedon 451” (Pr. Prof. Rămureanu, op.cit. p.439.)

6  Ένστασις –  cuvânt care contrazice un argument, obiecţie, replică (Aristotel, Probleme 69A 
37): „enstasis – propoziţie îndreptată împotriva altei propoziţii” (Aristotel, Topice 1 57A 35) cuvânt 
care anulează un argument, o obiecţie, obiecţie, instanţa, cuvânt contrar, opoziţie, replică (Αristotel,. 
Probleme 69α37. Vezi şi Αristotel. (Τοpica 157α35). Polyvios ( 6,17,8) cf. Aristotel, Organon II. 
Analitica secundă, Topica, Respingerile sofistice. Traducere, studiu introductiv, introducere şi note 
de Mircea Florian, Editura IRI, Bucureşti, 1998, p. 657.



92 Altarul Banatului

şi voi. Căci dacă din „două firi” îl mărturisiţi pe Hristos, prin urmare mărturisiţi 
în el „două ipostaze” şi „două persoane” şi delimitate prin sine (ιδιοπεριόριστα) 7. 
Iar după voi „omenitatea a existat cândva şi fără dumnezeire”, ceea ce este absurd 
şi nici voi nu lăsaţi să se mărturisească. B Căci ceea ce voi spuneţi că s-au unit, 
acestea le mărturisim noi şi după unire. Iar dacă mărturisiţi că firile care s-au 
unit erau „lipsite de ipostază” (ανυποστάτους τας φύσεις), şi noi mărturisim 
acelaşi lucru. Dar dacă le numiţi „enipostaziate” (ενυποστάτους), este absurd 
să le mărturisiţi; noi vă spunem însă, că voi sunteţi cei care aţi pornit absurditatea. 
Iar ca să rezolvăm obiecţia şi prin opoziţie (τη αντιστάσει) 8, mai adaugă o altă 
obiecţie, asemănătoare celei de mai înainte, dar oarecum altfel întocmită, căreia 
dacă i se dă rezolvare, va fi dezlegată şi cea de mai sus  Aceasta este aşadar: 
„Dacă mărturisiţi „două firi”. – spun ei – acestea sau sunt „enipostaziate” sau 
sunt „ne-ipostatice”. Dacă, pe de o parte, ele sunt „enipostaziate”, atunci intro-
duceţi şi „două persoane” şi „doi Hristoşi” şi „doi Fii”. Iar dacă sunt „ne-
ipostaziate”, atunci ele nu aparţin celor existente; iar a spune despre firile lui 
Hristos că nu aparţin existenţei, că nu sunt reale, este absurd.» C Faţă de această 
obiecţie ne vom lupta iarăşi prin propoziţie opusă (ενστάσει) şi prin reconside-
rarea argumentului (αντιπεριστάσει) 9. Prin propoziţie opusă că „rău obiectaţi”; 
căci dacă „din două firi” îl mărturisiţi pe Hristos, aceste sunt sau „firi eniposta-
ziate”, sau „ne-ipostaziate”. Dacă sunt aşasar „firi enipostaziate”, introduceţi 
„două persoane” şi „doi  Hristoşi” şi„doi Fii”. Iar dacă sunt firi „ne-ipostaziate”, 
atunci pe Hristos îl mărturisiţi din nişte firi inexistente.

II. Şi pentru ca să nu descifrăm un lucru inexplicabil prin alt lucru inex-
plicabil (că nu e nici o vitejie în aceasta), adu aici obiecţia cea rea să o analizăm 
în amănunt, folosind înlocuirea reciprocă a termenilor. Se ştie că „enipostaza” 
sau „ipostaza” înseamnă două lucruri. Căci înseamnă „ceea ce există în mod 
simplu”(το απλώς ον) şi după această semnificaţie numim şi accidentele „eni-
postaziate”, ca unele ce îşi au în alţii fiinţa. d Înseamnă şi „ceea ce există de 
sine” (το καθ’εαυτό όν), precum sunt indivizii  fiinţelor, cum se întâmplă în 
cazul „enipostatului în sine”; căci şi „enipostatul în sine” în două feluri se 
numşete aşa:  ca „fiinţă ce există (în genere)”  (καθ¨ο όν εστίν) şi  ca «fiinţa 
în sine (individuată)” (καθ¨εαυτό), adică Petru sau Pavel.

Dar şi „ne-ipostaza” are un dublu înţeles. Se numeşte „ne-ipostază” şi ceea ce 
nu există în nici un chip (το μηδαμώς ον), precum „cerbul-ţap” 10 sau  „centaurul”. 
Se numeşte iarăşi „ne-ipostază” pe de o partε, nu „ceea ce nu există”, ci „ceee ce 
îşi are în altul ipostaza” şi „care nu există de sine”, precum accidentul. 1241 a  

7  « With its own proper bounds ». După Lampe, expresia se mai găseşte numai la Theodor 
Rhaithou Praep.p.188,23, PG 91,1488C)

8  αντίστασις –„ latura opusă a problemei, afirmaţie contrară”(Dimitrakou, Marele Dicţionar al 
limbii greceşti, v.. 2, p.662-663)

9  Vezi G, W, H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, p. 157.
10  Fiinţă mitică cu trup de cerb şi ţap.
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Aşadar astfel stând lucrurile, când ei ne întreabă: „Dacă mărturisiţi „două firi” ale 
lui Hristos, cum le mărturisiţi pe acestea: „enipostaziate” sau „ne-ipostaziate”? 
Atunci noi le contraripostăm: „Ce semnificaţie daţi voi aici termenului „enipostază” 
? Dacă, pe de o parte, ne răspund că folosesc termenul cu semnificaţia de „simplă 
existenţă” (το όν απλώς), noi le răspundem că spunem „două firi” ale lui Hristos 
după această semnificaţie a termenului şi pentru noi nu rezultă nimic absurd, chiar 
dacă prin aceasta vom introduce şi „două persoane”. Căci nu pentru această sem-
nificaţie am acceptat termenul „ipostază”.. Iar ca să fie limpede ceea ce spunem, 
permutând numirile, noi vom aduce cuvântul în mod silogistic şi ne vom exprima 
astfel: Dacă „două” sunt firile lui Hristos, rezultă că acestea sunt „enipostaziate”, 
pentru că noţiunea „enipostază” înseamnă „existenţă” (το όν). Prin urmare, „cele 
două firi ale lui Hristos” fac parte din lumea existenţelor. B Dar dacă ne vor spune 
că prin „enipostază” denumim „ceea ce există prin sine”, atunci noi vom spune 
că, după acest înţeles, „cele două firi ale lui Hristos nu sunt enipostaziate, ci „ne-
ipostaziate”. Şi nu rezultă nimic absurd pentru noi,  pentru că noi le numim pe 
acestea „ne-ipostaziate” nu întrucât „nu există”, ci pentru că ele fac parte din 
existenţele „care nu există de sine”. Şi ca să fie iarăşi clar ceea ce spunem, schim-
bând numirile, vom aduce cuvântul în mod silogistic: „Dacă „două” sunt firile lui 
Hristos, rezultă că acestea sunt „ne-ipostaziate”, pentru că „ne-ipostaza” înseamnă 
nu „cea ce nu există”, inexistentul, ci „ceea ce nu există de sine”. Prin urmare, cele 
două firi ale lui Hristos nu există de sine. Şi dacă ne exprimăm în acest fel, nu 
introducem „două persoane”, şi nici nu aşezăm firile lui Hristos printre cele ine-
xistente; C pentru că am luat aici termenul „ne-ipostaziat” (ανυπόστατον) cu înţe-
lesul de „ceea ce nu există de sine” (το μη καθ¨εαυτό) şi nicidecum cu sensul de 
„ceea ce nu există, inexistent”   (το μη ον). Cum că tradiţia bisericească a cunoscut 
două înţelesuri ale termernului „ipostază”, unul însemnând simplu „existenţa” (το 
απλώς ον), iar cel de al doilea însemnând o persoană sau un lucru „existente prin 
sine”, aşa cum arată Sfântul Chiril. 11. Şi iarăşi, din acestea vom cunoaşte dacă 
cineva în cazul unicului Hristos divide, împarte ipostazele, vorbind pe de o parte  
despre cea ce există în mod simplu, iar pe de altă parte  despre cea ce există în 
sine, cum că de acceea ipostazele să rămână neamestecate. Cel care atribuie cuvin-
tele (φωνάς) existente în Evanghelii la două persoane sau ipostaze, să fie anatema. 
Căci este dovedit că ei vor ca şi prin omonimie (aequivocatione) să ne facă să 
devenim ilogici.

III. d Ei însă ne aduc şi o altă obiecţie pe care o formulează astfel: „Dacă 
spueţi „două firi”, introduceţi şi o diviziune, pentru că introduceţi un număr, 
„iar numărul constituie cantitatea celor divizate”

 Faţă de acestea răspunsul este cel care l-am spus mai sus, adică: Şi de la 
voi aceeaşi absurditate rezultă. Căci dacă îl mărturisiţi pe Hristos că este „din 
două firi”, pentru că termenul „doi” introduce un număr, iar numărul se referă 

11  În Migne, textul grec este ciuntit. Am urmat traducerea latină.
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la o cantitate (discontinuă) separată, vă  găsiţi şi voi în situaţia de a introduce 
diviziunea. Şi pentru a încerca şi noi precum ei să explicăm lucrurile în mod 
filosofic, trebuie să se ştie faptul că numărul nu este aplicat nici la toată can-
titatea separată (discontinuă), ci este de enunţat numai pentru  numere continue 
(συνεχών), 1244 Α  precum spunem „un lemn de cinci coţi”, şi, cum a spus 
Aristotelis, că „timpul este un număr al mişcării” 12. Căci a numit timpul 
„număr”, care, cum mărturisesc toţi, este „continuu”. Prin urmare numărul 
este spus în două feluri: atât pentru cantitatea determinată (discontinuă), cât 
şi cantitatea numită continuă. Iar dacă trebuie să fim exacţi, atunci nu trebuie 
să atribuim diada, ca şi cantitate a numărului continuu, când vorbim despre 
Hristos, pentru că „continuu” se numeşte acela ale cărui părţi sunt legate 
printr-un termen comun. Căci într-adevăr nu poţi cugeta părţi în cazul dum-
nezeirii, părţi pe care să le îmbini într-un termen comun cu trupul, şi nici să-l 
plămădeşti nu-i uşor, căci termenul „continuu” se spune numai despre mărimi 
singulare.  Fără îndoială aici trebuie să acceptăm numărul ca în cazul cantităţii 
discontinue (separate). Iar „discontinuu -separat”se numeşte nu ceea ce este 
în tot şi odată pentru totdeauna împărţit (ου πάντως το καθάπαξ διηρημένον), 
ci şi ceea ce este legat şi unit, în afară de acela care îşi păstrează propria raţiune 
B ce-l separă – precum spunem de exemplu că trupul este continuu şi discret 
(discontinuu); îl numim pe de o parte „continuu” pentru că are simplu dimen-
siuni, iar „discontinuu” pentru că trei sunt dimensiunile acestea., cu toate că 
aceste dimensiuni nu sunt risipite unele de altele; dar tocmai pentru aceasta le 
numim „discontnue”, pentru că fiecare din ele îşi are propria ei raţiune.

IV. Pentru că unii suportă cu totul greu când aud de „discontinuu”, să lăsăm 
această soluţie, de altminteri bună, şi să aducem alta. Trebuie să cunoaştem aşadar 
că, precum numărul „unu” poate fi spus în multe feluri, căci spunem „unul” în număr, 
precum „Socrate” şi „unul” prin specie precum „omul”, şi „unul” în gen precum 
„animalul”. C Tot la fel şi numărul „doi”, căci spunem „doi” în număr precum 
„Socrate” şi „Platon”; şi „ doi” în specie, precum „omul” şi „calul”; şi „doi” în specie 
precum „fiinţă” şi „albul”. Astfel stând aşadar lucrurile, când spunem „cele două în 
Hristos”, nu-l numim pe El prin număr „doi”, ci „unul” prin număr şi „doi” prin 
specie. Cum că putem să ne exprimăm astfel, o arată şi Aristotelis, vorbind în mod 
limpede despre materie şi formă, că „acestea una sunt pe de o parte prin număr, dar 
două prin specie.” Iar Sf. Grigorie spune despre Hristos că „din ambele (firi unite) 
este unul, nu prin fire, ci prin unire”. Faţă de acestea iarăşi ne obiectează că: „Dacă 
spuneţi despre acelaşi lucru că este şi „unu” şi „doi” atunci itroduceţi o contadicţie 
şi vă veţi găsi în situaţia sau că ceea ce spuneţi este fals sau şi d contradicţia va fi 
adevărată. La acestea noi răspundem că cele două afirmaţii nu sunt adevăratate faţă 
de acelaşi lucru, ci faţă de altceva, ceea ce nu este absurd.

12  Aristotel, Despre cer, 279a, 14 (Vezi Aristotel, Despre  cer (ediţie bilingvă). Studiu introductiv, 
bibliografie, traducere din greaca veche, sumar, note şi indexuri de Şerban Nicolau, Ed. Paideia, 
2005, p. 205)
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V.  Trebuie să se ştie însă că toate obiecţiile acestea nu sunt proprii celor 
ce Ezită (să accepte Sinodul din Calcedon), ci ei le-au furat de la Nestorieni 
ca să ni le pună nouă ca obiecţii. Căci aceia mărturisind „două persoane” şi 
„doi Hristoşi”, zic în comun către toţi care mărturisesc „două firi” - fie acestea 
„unite”, fie „după unire”- obiecţionând acestea: „Dacă mărturisiţi „două firi”, 
atunci introduceţi şi „două persoane” (în Hristos)”. Nu contează că prin aceste 
obiecţii ne atribuie, atât nouă cât şi Ezitanţilor, şi ceea ce e absurd. La Nestorieni 
nu se întâmplă nicidecum ceva acemănător, ci dimpotrivă ei le susţin pe ale 
lor ca şi când  ceea ce ei afirmă, le-ar  confirma. 

1245 a  Ne aduc însă şi o altă obiecţie, care este a lor proprie, dar care duce la 
învăţătura Nestorienilor. Pentru că Biserica le zice: „Dacă mărturisiţi că sunt 
neconfundate cele ce se unesc (scil. firea dumnezeiască şi firea omenească), şi că 
una este capabilă de suferinţă, iar alta nepătimtoare; şi una vizibilă, iar cealaltă 
invizibilă; una circumscrisă (limitată), iar cealaltă necircumscrisă (nelimitată): 
una mortală (muritoare) şi alta (nemuritoare) imortală, şi toate de acest fel, atunci 
cu necesitate introduceţi „două firi”. Ei ne contrazic în acestea, afirmând că nu 
există nimic absurd în a  mărturisi neconfundate cele (două firi) care se unesc şi 
pe una capabilă de suferinţă şi pe cealaltă impasibilă şi să afirmăm „o singură 
fire” despre ele; şi apoi spre adeverire, aduc exemplul omului. „Căci – spun ei 
– iată sufletul şi trupul sunt unite în mod neconfudat în persoana omului. Şi unul 
este văzut, iar celălalt nevăzut; unul muritor, iar altul nemuritor; şi celelalte. Însă 
nu spunem „două firi” despre om, ci „o singură fire”.

B La aceste afirmaţii, adepţii sinodului (din Calcedon) răspund că: „În 
acelaşi chip în care mărturisiţi că se păstrează cele („două firi”) ce se unesc 
în om şi după unirea lor, că o parte este „muritoare”, cealaltă „nemuritoare”, 
şi toate celelalte, tot aşa spunem despre Hristos, căci toate acestea sunt indicii 
distinctive ale celor „două firi”.

VI. La aceste argumente, adepţii lui Gaianos nu găsesc nimic să răspundă. 
Căci aceştia, mărturisind că rămân necondundate cele („două firi”) ce se unesc, 
nu admit în nici un chip nici să spună „deosebirea ditre ele”, şi nici să spuă că 
sunt „două”, ci spun numai că după unire „unul” este rezultatul celor ce s-au 
unit. Iar Theodosianii, adică cei ce sunt după Sever (de Antiohia), şi-au descoperit 
o motivare şi spun că: C „Noi mărturisim că părţile sunt diferite, dar rezultatul 
este unul. Precum aşadar în cazul omului părţile sunt diferite – adică sufletul şi 
trupul - , dar rezultatul este unul. Căci ei vor să acomodeze întru totul exemplul 
omului în cazul lui Hristos. şi după aceea, fiindcă îşi dau seama că au căzut în 
învăţătura sinodului, schimbă cuvântul despre altceva şi afirmă că: „Noi măr-
turisim firi diferite pentru părţi, dar o singură fire pentru rezultat.  Şi desigur, 
în Sinod, cuvântul a fost despre rezultat.” Iar noi le spunem: „Minţiţi! În Sinod 
nu a fost voprba despre rezultat, ci despre părţi; şi acest fapt este evident din 
multe lucruri. În primul rând de la însuşi Gaianiţi. d Căci aceia păstrând vechea 
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învăţătură, se luptă astfel astăzi împotriva sinodului pentru că acesta ar mărtursi 
„două părţi” (scil. „firi”). Căci ei vor ca şi părţile (scil. „firile”) să fie una şi după 
unire. Dar poate vor zice la acestea adepţii lui Theodosie: „Nicidecum. Căci nu 
sunt Gaianiţii cei carte păstrează vechea învăţătură, ci mai degrabă noi suntem 
aceia.” Iar noi le vom răspunde din nou, că: „Chiar dacă nu aţi primit de la 
Gaianiţi această credinţă, trebuie totuşi cu necesitate să consimţiţi că aţi primit-o 
de la Acefali. Căci aceia, fiind evident mai vechi decât voi şi decât Gaianiţii, de 
aceea se luptă împotriva Sinodului pentru că acesta ar mărtursi „două părţi” (scil. 
„firi”). Apoi şi de la Eutihie ne putem încredinţa de aceasta. Căci Sinodul s-a 
referit la Eutihie, care se îndoia în legătură cu „părţile” (scil. „firile”), neafirmând 
că trupul (Mântuitorului) este de-o-fiinţă cu voi. Aşadar, adesându-se (Sinodul) 
către acela, 1248 a este evident că şi sinodul a vorbit despre „părţi” (scil. adică 
despre „firi”) şi nicidecum despre rezultat (scil. despre „modul unirii firilor”). 
Iar dacă nu acceptaţi acest lucru, atunci toate obiecţiile voastre expuse mai sus 
din afirmaţiile voastre vor fi combătute. Astfel ceea ne ne-aţi  obiectat nouă, 
cum că numărul „doi” nu ar putea fi spus în nici un fel după unire, decât numai 
de către cei care introduc diviziunea. Dar poate ne vor răspunde şi ei la acestea 
că: „Să admitem că sinodul a vorbit despre părţi. Voi de ce nu mărturisiţi acum 
„o fire” despre rezultat?”  Noi le vom răspude că, în primul rând de nicăieri nu 
se vede că Părinţii (scil de la Sinod) au afirmat acest lucru. Mai apoi, nici în ce 
priveşte rezultatul, dacă cineva examinează acest lucru cu atenţie, nu este „o 
fire”, ci „două”. Dar poate ne va întreba cieva:  „Şi cum de nuvi se opune vouă 
exemplul  omului, care, fiind alcătuit din trup şi din suflet, are o singură „fire” 
şi nu „două”, cum spunem că are Hristos?” B La acestea răspundem că: Tocmai 
acesta este răspunsul, pentru că noi  spunem „o fire” a omului şi „două firi” în 
cazul lui Hristos. Căci raţiunea pe care o are „o fire” în cazul ipostazei omului, 
aceeaşi raţiune o au şi „cele două firi” în cazul ipostazei lui Hristos.

VII.  Şi ca să fie limpede ceea ce spunem, trebuie să repetăm obiecţiunile 
spuse mai înainte. 

a) La afirmaţia Bisericii că: „Dacă numiţi neconfundate cele ce s-au unit şi 
păstraţi (menţineţi) firile lor şi după unire şi pe una o numiţi „muritoare”, iar pe 
cealaltă „nemuritoare”, şi toate cele de acest fel, atunci cu necesitate introduceţi 
„două firi”, aceia contrapun afirmaţia că „nu este deloc ilogic să afirmi ca „necon-
fundate” cele (firile) ce s-au unit, şi că firile acestora se menţin şi după unire şi 
să afirmi că ele contituie (cu toate acestea) „o fire”. C Căci, iată, spun ei numim 
„o fire” a omului şi cu toate acestea (firile – adică sufletul şi trupul) ce se unesc 
în  el rămân neconfundate.” Faţă de acest exemplu, apărătorii Sinodului au 
răspuns întristaţi, că „Şi în cazul omulu noi „două firi” mărturisim”. Iar 
Theodosiani au continuat: „Aşadar, dacă voi mărturisiţi „două firi” în cazul 
omului, atunci cu necesitate veţi mărturisi „treι firi” în cazul lui Hristos.”  Şi 
le-au răspuns iarăşi apărătorii Sinodului: „Dacă ne obligaţi pe noi să mărturism 
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pe Hristos „în trei firi”, atunci şi voi îl veţi mărturisi cu necesitate pe Hristos  
„în trei firi”. Şi aceasta pentru că şi voi îl mărturisiţi din omenitate şi din dum-
nezeire. Iar omenitatea este în „două firi” şi dumnezeirea într-„o fire”. Trebuie 
să se ştie că cele „trei firi” le deducem din hotărârile Sinodului, iar nicidecum 
„din trei firi” după afirmaţiile Theodosienlor. Căci aceia mărturisesc într-adevăr 
pe Hristos din omenitate şi din dumnezeire, d dar numesc (consideră) omul ca 
„o fire”, însă noi ca „două firi”. Astfel încât din învăţătura noastră şi nu din a 
acelora voi conchideţi mărturisind „cele trei firi”. 13 Căci noi spunem „două firi 
ale omului” şi „o fire” a Cuvântului. Căci nu spunem în mod  simplu că „una” 
este firea omului, iar „două” sunt firile în Hristos, ci trebuie să cunoaştem şi de 
unde provine învăţătura aceasta. Şi noi afirmăm într-adevăr că există unele 
principii în Sfânta Scriptură, mărturisite de toţi, şi pe care le acceptăm atât noi 
cât şi ei. Să examinăm aşadar pe baza acestor principii fiecare dogmă (învăţătură), 
şi ceea ce vom afla că este conform acestor principii, acela evident este bun. Iar 
ceea ce se opune acestor principii, acela trebuie să fie lepădat ca fiind cu evidenţă 
rău. Se mărturiseşte aşadar că Hristos a fost în sens propriu Dumnezeu şi în sens 
propriu Om; că El a fost prin fire Dumnezeu şi prin fire Om; că Acesta a fost 
de-o-fiinţă cu 1249 a Tatăl şi de-o-fiinţă cu noi; că Acesta este „Unul din Sfănta 
Treime” şi „unul dintre noi”; că Dumnezeu Cuvăntul s-a învrednicit să se facă 
Om, şi multe alte de acest fel vom afla în Sfănta Scriptură.

VIII: Să examinăm aşadar pe baza acestor principii fiecare dogmă în parte; 
şi mai întăi pe baza „unei singure firi”, şi dacă învăţătura este bună să o acceptăm, 
iar dacă este rea să o eliminăm. Să luăm aşadar ca temelie în discuţie trei lucruri: 
sufletele în mod simplu, trupurile în mod simplu şi oamenii absoluţi. Din acestea 
să luăm un suflet şi un trup şi să alcătuim un om oarecare, să zicem pe Petru. 
Dar acesta chiar dacă va fi găsit că posedă firea acelora, evident el nu este con-
substanţial oamenilor. B Căci acest Petru absolut, nu este consubstanţial nici cu 
sufletele, nici cu trupurile, nu este nici propriu-zis „suflet” şi nici în sens propriu 
„trup”. Deoarece nu atribuie cineva acceaşi raţiue, aceeaşi definiţie „sufletului” 
şi „trupului” şi aceeaşi lui „Petru”. Pentru că „Petru” este de-o-fiinţă cu oamenii 
(şi prin urmare primeşte definiţia acelora) şi alta este definiţia care se atribuie 
„sufletului” şi alta „trupului.”. Să venim acum în cazul lui Hristos; după ei 
dumnezeirea ar corespunde sufletului, iar omenitatea – trupului. Prin urmare 
Hristos nu este de-o-fiinţă nici cu Tatăl şi nici cu noi, tot aşa cum nici „Petru” 
nu este de-o-fiinţă nici cu „sufletul” şi nici cu „trupul”. Aşadar nici Hristos nu 
este în sens propriu Dumnezeu şi nici în sens propriu Om; nici prin fire Dumnezeu 
şi nici prin fire Om; nu este nici „unul din Treime” şi nici „unul din noi”, tot aşa 
precum şi „Petru” nu este „unul din suflete” şi nici „unul din trupuri”.  C Şi a 
vorbi în acest fel despre Hristos înseamnă a distruge principiile de necontestat 

13  Urmăm aici traducerea latină: „quo fit ut ex doctrina nostra, non illorum, colligatur, tres 
naturas dici „ (PG 86.1, 1247 D).
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pe care le-am mărturisit, fapt ce ar fi cu totul absurd. Dar dacă admitem că Hristos 
are două firi, nu negăm nici unul dintre aceste pricipii, ci le vom găsi pe toate 
de acord. Pentru că acelaşi este şi Dumnezeu şi Om; Acelaşi este şi de-o-fiinţă 
cu Tatăl şi de-o-fiinţă cu noi; Acelaşi este propriu-zis Dumnezeu, şi Acelaşi este 
în sens propriu Om; Acelaşi este prin fire Dumnezeu şi prin fire Om; Acelaşi 
este „Unul din Sfânta Treime” şi „unul dintre noi”.  Căci aceeaşi ipostază pri-
meşte definiţiile amânduror firilor. Şi orice raţiune ar atrbui cineva dumnezeirii, 
acea raţiune o găseşte şi în Hristos; şi orice raţiune o atribuie omenităţii, pe aceea 
o găsesşte şi în fiinţa lui Hristos, potrivit fiinţei care se cuvine. d Prin urmare, 
cu necesitate două sunt firile care compun ipostaza cea unică a lui Hristos.

IX. Dar ei se miră zicând: „Şi în ce fel se pot afla două (firi) într-un individ? 
În ce fel să rezolvăm acest paradox: Că lucru absurd nu este să se întâmple 
ceva paradox în cazul lui Hristos, ci lucru absurd este să minţi şi să te opui 
principiilor stabilite.” Trebuie să se ştie că de la cei care preamăresc „o singură 
fire” în Hristos rezultă cu necesitate că ei trebuie să mărturisească sau două 
ipostaze ale dumnezeirii sau patru, dar nicidecum trei (ipostaze) aşa cum 
mărturisesc toţi. Iar  dacă ne mărturisesc „o singură fire” pentru Hristos, de 
unde ne scot ei cele trei ipostaze ale dumnezeirii?  Căci avem o ipostază a 
Tatălui şi una a Duhului Sfânt, iar cealaltă 1252 a nu mai poate fi mărturisită 
despre Hristos despre care spun „o fire”. Căci dacă (Hristos) este „o fire”, 
atunci El nu mai este prin fire Dumnezeu, aşa cu deja v-am arătat. Iar dacă 
nu este prin fire Dumnezeu, atunci cum vei spune că deţine o ipostază a 
dumnezeirii? Rezultă de aici că ei mărturisesc două ipostaze. Iar  dacă ei afirmă 
că ceea de a treia ipostază este a  Cuvântului lui Dumnezeu, - astfel încât una 
este a lui Dumnezeu Tatăl, cea de a doua a Sfântului Duh, iar cea de a treia a 
lui Dumnezeu Cuvântul - în cazul aceszta ei introduc cu necesitate patru 
ipostaze: una a lui Dumnezeu Tatăl, una a Sfântului Duh şi una a lui Dumnezeu 
Cuvântul şi una a lui Hristos. Din toate modurile arătate rezultă că trebuie să 
mărturisim nu „o fire”, ci „două firi” în Hristos.


