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CONCEPTUL DE LQGOS IN LITERATURA
FILOSOFICA SI CRESTINA

de Iulian Iacob'

Partea I

A. Speculatii grecesti

Doctrina Logosului a exercitat o influenta decisiva si vasta asupra

gandirii speculative si asupra gandirii crestine. Acest cuvant are o istorie

lunga, iar evolutia ideii pe care o intruchipeaza este, de fapt, insasj

desfasurarea conceptiei omului despre Dumnezeu. Scopul filosofiei

religioase a tost dintotdeauna intelegerea relatiei dintre Divinitate si

lume. Cu toate ca perspectivele asupra manifestarilor divine nu au fost

prea convergente, cuvantul grecesc logos a fost folosit cu o oarecare

masura de uniformitate de catre o serie de ganditori, pentru a exprima si

defini natura si modul de revelare a lui Dumnezeu.

In greaca clasica, logos semnifica atat "ratiune" cat si "cuvant",
avand de fapt un inteles combinat cuvant-ratiune, ce implica o "structura

si o aclivitale inerenta in cosmos, similara ratiunii umane, care poate fi

articulata si descrisa eel putin intr-o oarecare masura."1 De-a lungul

timpuiui, cuvantul si-a imbogatit sensul, devenind din ce in ce mai

ditlcila comprimarea lui Tntr-o definitie simpla si concisa.

Fiecare cuvant presupune existenta unui gand, de aceea este

imposibil sa ne imaginam vreun timp in care Dumnezeu sa ii fost lipsit de

ratiune. de unde reiese ca ratiunea este la fel de veche ca Divinitatea.

Traducerca prin "ratiune" este probabil eel mai bun echivalent al
tennenului grecesc, intrucat denota, pe de o parte, facultatea ratiunii, sau

gandul conceput in interiorul mintii, iar pe de alta parte, gandul exprimat

in exterior, cu ajutorul Jimbajului. Totusi, pentru a descifra intelesul

acestei notiuni, ar trebui sa luam in considerare pe scurt si modul in care

termenul iogoseste det'mit in "Encyclopedia of Religion":

"Ratiune' este trnducerea ce face, probabil, cele mai

putine necazuri, dar "ratiunea "in ea insasi este departe de

* Preparator, Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti.

1 Encyclopedia Americana. 1996.
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a fi un termen lipsit de ambiguitate. Probabil ca la

descifrarea vastului camp semantic acoperit de cuvantul

"logos"ne va fimat usordaca facem distinctia dintre trei

intelesuri principale, cu toate ca pentni aceasta e nevoie
de o simplificare considerabila. Mai intai este intelesul

obiectiv: motivul rational sau baza (ger. Gmnd) unui

lucru, care are adesea o natura numerica sau logica si
functioneaza ca principal explicativ. in al doilea rand,
este intelesul subiectiv: puterea ratiunii (ger. Vernunft)

sau gandirii. In al treilea rand, este ceea ce noi numim
intelesul expresiv: gandirea sau ratiunea exprimata in
vorbire sau in scris ("vorbirea "poate fi fie vocalizata, fie

pur si simplu cerebrala).

Ultimele doua idei sunt fara indoiala intretesute in termenul
logos; in fiecare folosire a cuvantului, atat in filosofie cat si in Scriptura,
ambele notiuni, gandirea si exprimarea ei, sunt strans legate.

Scopul nostru va fi sa urmarim evolutia doctrinei din cea mai

timpurie aparitie a ei in filosofia greaca, apoi fazele ebraice si
alexandrine, pana la exprimarea ei cea mai bogata, in scnenle Noului

Testament, indeosebi in cea de a patra Evanghelie.
Se poate spune despre aceasta doctrina ca a avut doua faze: una

elenistica si una ebraica; sau, mai bine-zis, o taza crestina si una pre

crestina In general, se considera ca legatura dintre formele grecesti si

cele crestine ale doctrinei este tacuta de Philo si ganditorii alexandrini.
Speculatia greceasca, sau precrestina asupra acestui subiect este marcata

de numele lui Heraclit, a lui Platon si de stoici. Filon este eel ce
pregateste drumul pentru doctrina crestina a lui Pavel si a Evangheliei lui

loan.

/. Heraclit

Primul care foloseste conceptul de logos so. pare ca a fost Heraclit
din Efes, in timpul sec. V. i.Hr. Practic el a fost primul care a cautat sa

dea o explicate ordinii existente in lume printr-o lege sau pnntr-un

principiu El vedea totul ca fiind un flux, in care totul trece intr-o alta
stare si exista doar in relatie cu acest proces. Nu putem spune ca lucrunle
sunt; ele intra in existentA apoi dispar. Referitor la aceasta stare de
continua devenire, Heraclit a cautat un element nou, pnmar, din care sa
apara toate lucrurile. El a considerat ca aceasta substanta nu era apa sau

aerul asa cum gandisera cei dinaintea lui, ci ceva mai mistenos, mai
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subtil: "acest /ogos-principiu, desi ascuns si accesibil doar inteligentei,

este totusi material, dupa cum rezulta din identificarea logosului

heraclitian cu focul cosmic"2. "Stingandu-se in "universalii", si revenind

la sine prin ele, focul putea fi temeiul tuturor, fiind si nefiind in toate, el

"intregul divizat si nedivizat, muritor si nemuritor, logos si vesnicie, tata-

tlu..."3 Pentru el, simbolul si esenta vietii sunt aceasta activitate

neobosita, ce consuma tot si in acelasi timp transforms tot, adica focul,

dar care nu este un element arbitrar sau lipsit de legi. Realitatea este o

tensiune sau o armonie a elementelor ce vin in conflict. Heraclit a vazut

toate aceste mutatii ca fiind guvernate de o lege rationala si neaiterabila,

pe care o numeste uneori "justitie", alteori "armonie", destul de frecvent

"logos" sau "ratiune", si, in eel putin doua pasaje, "Dumnezeu". Desi

Heraclit numeste acest principiu rational "Dumnezeu", este improbabil ca

el sa-i tl atasat ideea de constienta. Pentru el, logosul nu este deasupra

lumii sau chiar anterioara ei, ci este in ea, este energia ce sustine,

relationeaza si armonizeaza varietatea ei nelimitata.

2. Anaxagoras

Succesorii imediati ai lui Heraclit au tacut destul de putin tn ceea

ce priveste dezvoltarea doctnnei Logosului. Pe masura ce se definea

distinctia dintre gandire si materie, termenul logos era Tnlocuit de

termenul nous can<\ era vorba de tbrta rationala a lumii.

Anaxagoras a fost primul ganditor ce a introdus ideea unui

principiu intelectual suprem care sa o guverneze independent de ea.

Totusi, conceptia lui de nous sau "minte" este vaga si confuza, abia

distingandu-se de materie. Prin introducerea artificiala a unei puteri care

actiona asupra lumii din exterior, a fost creat un dualism care a continuat

in tot restul tilosofiei grecesti. Meritul lui Anaxagoras a constat, de

asemenea. in aceea ca a fost primul care a tacut o distinctie intre gandire

si materie si care a sugerat o explicate teleologica a Universului.

3. P/nron

La Platon reapare ideea unui principiu regulator. Totusi, cu

toate ca e folosit frecvent cuvanrul logos, nous-u\, nu logos-\x\ este eel

:Francis E. Peters, Termenii fihsofiei grecesti, ed. a-II-a, rev.. Bucurestt,

Humanitas, 1997, p. 161

'Gheorghe Vladutescu, O istorie a ideilor fiJosoflce, Bucuresti, Editura

Stiintifica, 1990, p. 34
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care ii determina conceptia despre relatia existenta intre Dumnezeu si

lume. Doctrina speciala a logosului nu isi gaseste la el o exprimare

definita, poate cu o exceptie, in Timaios, unde cuvantul este folosit pentru

a descrie forta Divina din care a aparut lumea. Tot aici, adevarul este

expresia echilibrului nostru, atunci cand se afla in echilibru cu ordinea

lumii.4 Desi cuvantul nu apare prea des in Dialogurile lui, exista o baza

pe care se poate contura o doctrina a logosulur. conceptia ideilor

arhetipale permite o exprimare filosofica a relatiei dintre Dumnezeu si

lume. Pentru el, ideea are o existenta obiectiva a ei insasi, fiind mai mult

decat cunostinta generala din spiritul uman, cum credea Socrate. Iar
drumul care duce de la cunostinta limitata si nesigura a individului la

cunostinta stabila, rationala, independents de individ, este prin dialectic!

In acelasi timp, ideile generale pot exista doar in lumea inteligibila, adica

intr-o lume metafizica, suprasensibila, spirituals, care poate fi inteleasa

doar de minte. Mai tarziu, in scrierile lui Platon, poate sub influenta

gandirii pitagoreice, ideea este inzestrata cu o existenta metafizica,

independents de om, devine chiar o existenta adevarata si neschimbatoare

in ea ins.isi. pe langa care senzatiile si lumea sensibila sunt irelevante si

aproape iiiexistente. Ideea este acum esenta suprasensibila a lucrurilor,

prototipul lumii sensibile, exemplarul etem, ideal al lumii sensibile si

schimbatoare.

In acest puncl, am pulea incepe sa credem ca intelegerea Ideii

de catre Platon este destul de asemanatoare cu intelegerea evreiasca a lui
Dumnezeu. Aceasta suspiciune se intareste atunci cand citim ca pentru

Platon, Ideea repiezinta substanta absoluta, suficienta siesi, a tuturor

lucrurilor. iar totalitatea ideilor este Ideea suprema, Binele. "Binele da
sensul ideilor. A ajunge la aceasta idee a Binelui inseamna a vedea

lucrurile in plina lumina a soarelui"5. El spune ca asa cum soarele isi
revarsa lumina asupra lumii sensibile, Binele reprezint.i Soarele

inteligibil, spiritual. Astfel, Plato face distinctie intre lumea sensibila

(Kosmos aishtos) si lumea inteligibila (Kosmos nohtos), lumea

adevarului etern. El declara, de asemenea, ca exista o ordine crescanda a
pertectiunii, de la lucrurile tlzice la imaginile lor (in cadrul lumii
sensibile, schimbatoare), apoi, mai departe, la entitati matematice, iar de

la ele In idei (in cadrul existentei neschimbatoare care constituie lumea

inteligibila). De aceea, de la cunostinta, prin perceptie, se poate merge

4 Timaios. 40 a-b

5N. Bagdasar, Virgil Bogdan, C. Narly, Antologie ftlosofica, ed. a-II-a, rev.,

Bucuresti, Casa Scoalelor, 1943, p. 36
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mai departe la imaginatie in cadrul cunostintei sensibile (doxa), apoi se

ajunge la ratiune, iar in final la Intelect, in cadrul cunostintei inteligibile,

sau al adevarului (epistema).

Pentru a decodifica teoria logosului la Platon, vom apela la

recentul studiu al lui John Sallis.6 Dupa ce declara ca termenul logos in

greaca are doua sensuri, implicand atat "a spune" sau "a vorbi" si

"element mediatori care aduce lucrurile fmpreuna", John Sallis isi Tncepe

analiza lui Platon determinand in ce masura acesta reduce logosul la

"limbaf tn sensul in care ii lipseste vreo legatura esentiala cu "aducerea

lucrurilor impreuna."7 Mai departe, el se ocupa de "caracterul dialogurilor

ca prezentari specitice ale logosului"8 Apoi el atrage atentia asupra

caracterului dramatic al dialogurilor, "care pot fi tematizate Tn termenii a

ceea ce noi numim (...) dimensionalitatea dialogurilor, vazute ca entitati

de sine statatoare". in Phaedrus, unul dintre Dialogurile lui Platon, de

exemplu, Socrate spune:

Ei bine, exista eelputin unpunctpe care cred ca il veti

admite, sianume ca orice logos ar trebui sa fie construit

ca o liinta, cu propriul ei corp; nu trebuie sa-i lipseasca

picioarele sau capul; trebuie sa aiba un mijloc, si

extremitati de asa natura, incat sa se pothveasca unele

cu altete si cu intreaga Jucrare. "

lata care sunt dimensiunile

a. Logos:

Pe de o parte. dimensiunea logos a Dialogurilor consista mai intai

in faptul ca ele sunt discursuri. "Datorita efortului lor sincer, interlocutorii

descopera prin ei Tnsisi un adevar independent de ei, in masura tn care se

supun unei autoritati superioare, /0^05-ului."10 Pe de alta parte, spune

Sallis, eel mai important sens al Iogos-uM nu este, asa cum sugereaza

tradilia tilosofic.i vestica, "ratiune1', sau "argument demonstrative ci de

" John Sallis. Being and Logos-Reading theplaionic dialogues, ed a treia,

Bloomington, Indiana University Press, 1996

7 ibid., p. 7

s ibid., p. 8

"ibid., p. 14

111 Pierre Hadot, Ceeste fiiosofia anticd?, Iasi, Polirom, 1997, p. 91
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fapt o intreaga varietate de tipuri de logos, "cu afinitati mai mult sau mai

putin vagi"11. Logosul poate consta In principal din critica (Republica I),

intr-un tip ironic, de controversy (Euthydemus), in rationament matematic

(Meno. Rep.VI-VII), metafore (in analogia Soarelui), si in logos despre

logosul insusi (Cratylus), "care poate... lua forma etimologiei"12. In
perspectiva liii Sallis. unitatea dintre aceste tipuri diferite de logos, adica
determinarea acelui tip de logos in acea forma specified pe care o indicam

vag (...) cand vorbim de "discurs rational", nu este ceva clar dinainte, ci

initial este mai degraba o problema13. De fapt, unitatea dimensiunii logos-

ului in scrierile lui Platon devine evident doar in contrast cu celelalte

dimensiuni ale dialogului platonic.

b. Mythos

In at doilea rand, "dialogul are (...) in sine, o legatura cu

pamantul, o legatura cu ceva intrinsec opac, o legatura cu un element de

intuneric in contrast cu ceea ce se se poate aduce la lumina Jogos-u\ui,

probabil tocmai prin dimensiunea lui mitica"14. Contrastul nu este extrem

de dramatic, totusi, ci "mai degraba un contrast in cadrul logosului msusi,

sau, poate, intr-un mod mai fundamental, un contrast care trebuie inteles

ca determinat dintr-un domeniu anterior, in care logosul si mythos-ul sunt

aceiasf'\ intrucat mythos-ul, fiind prin definitie ceva rostit, contine

elemente de logos. Oricum, in filosolia traditionala ramane acest contrast

mythos-logos, "unde eel de-al doilea termen vrea sa semnifice o abordare

rationala. analitica si adevarata."16

c. Ergon

Mai departe, adauga Sallis, daca fogos-u\ este ca o fiinta vie,

inzestrat.i cu enpacitatea de a vorbi, ar trebui sa tie in stare si sa

nctioneze, sa faca ceva, de aceea, a treta dimensiune majora a Dialogului

este ergon, adica fapla. fncorporand aceasta dimensiune, Dialogurile

mediaza acea opozitie. obisnuit.i la greci, dintre logos si ergon;

u J. Shallis. op. cit.p. 15.

:: ibid.

'■Mbid.,p. 16.

14 ibid.

15 ibid., p. 17.

1(1 Francis E.Peters, opal, p. 174.
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caci in dialoguri fapta nu e doar ceva despre care se

vorbeste, ci e o dimensiune ce apartine dialogului

insusi. Cu alte cuvinte, un dialog este un discurs in care

si prin care se face ceva, un discurs in care sunt

rea/izate anumte tapte de catre anumiti vorbitori, cu

privire la ceilaltiparticipant! la dialog.

Totusi, Socrate nu a comparat logos-u\ cu o fiinta vie, ci doar cu

trupul unei fiinte vii. ceea ce ne indica un lucru, si acesta daca exista, si

anume care este corespondentul logos-u\u\ in sufletul unei fiinte vii.

Aceasta omisiune este interesanta mai ales daca avem In vedere faptul ca

logos-ul exemplar al lui Socrate... a luat in Phaedrus forma unui mit al

sufletului.'8

Tocmai aceasta trasatura ce lipseste face ca o faptura sa fie vie,

nu doar un trup, si este egala, in cadrul logos-u\ui, cu functia sufletului

unei fiinte vii. Logos-u\u\ in sine li lipseste sufletul daca nu duce la

indeplinire "fapta de a provoca reculegere"19, de a lasa un semn in sufletul

celor ce iau parte la dialog. De aceea, sufletul unui logos este de fapt

sufletul celui care il aude sau il citeste. Potrivit acestui criteriu, logos-u\

scris este inferior logos-u\u'\ citit, pentru ca nu se supune cu usurinta

dialogului, si pentru ca "destinatarul" potrivit nu poate fi atins intr-un

mod corespunzator. Poate din acest motiv s-a straduit Platon sa-si

structureze toata lucrarea scrisa sub forma unor Dialoguri scrise, pentru a

mimmaliza pe cat posibil aceasta lipsa a logos-ului scris. Poate de aceea

nu este mentionat nicaien ca Isus ar ti scris ceva. Dar, spune Sallis,

chestiunea importanta nu este contrastul dintre logos-\x\ vorbit si iogos-u]

scris, ci de fapt "daca logosul isi implineste menirea, iar atat logos-u\

scris cat si eel vorbit trebuie judecati dupa acest criteriu."2"

4. Aristotel

Nu se poate spune ca doctrina /c^as-ului ocupa un loc distinctly

in invataturn lui Aristotel. desi cuvantul apare intr-o varietate de sensuri

("logos orthos", "perspectiva corecta", facultatea prin care vointa este

antrenata pentru a actiona corect). Aristotel a cautat sa rezolve problema

fundamentala a filosotlei grecesti, cu privire la modul in care o Fiinta

I7J. Shallis, op rit., p. 18

'* ibid.

111 ibid., p. 20
:o ibid., p. 21



se afla in spatele multitudinii de aparente «=himbMoare cu

Dumnezeu-Univers ce exista in gandirea greceasca.

5. Stoicii

fSBfii

:! N. Bagdasar. AntologieFilosotica, p. 97.
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logos ce cuprinde intregul cosmos existent a fost factorul care a dat

conotatii religioase conceptului de logos, care i-a condus pe stoici la

concluzia necesara ca logos-\x\ putea (si, poate, trebuia) sa fie numit

"Dumnezeu". Ca putere productiva, Divinitatea este denumita Tntr-un

mod mai particular logos spermatikos, adica logosul seminal, sau

principiul generator al Universului. Aceasta energie vitala nu numai ca e

prezenta in tot Universul, ea se desface in logo/ spermatikoi nenumarati,

forte formative care energizeaza diferitele fenomene ale naturii si ale

vietii. Aceasta subordonare a tuturor elementelor particulare fata de logos

nu numai ca constituie ordinea rationala a universului, dar ea furnizeaza

si norma sau datoria necesare reglarii activitatitor vietii. De aici decurge,

in sfera morala, legea comportamentului atotdeterminatoare, "a trai in

conformitate cu natural
Acestui Dumnezeu, prezent chiar in structura lucrurilor existente,

nu trebuie sa i se aduca o inchinare direct! ci simtamantul de pietate fata

de el trebuie directionat fata de cosmosul insusi, fata de armonia lui
intrinseca. In special In formele lui tarzii, stoicismul s-a bazat pe uniunea

intima dintre sutletul uman si dintre logos, un lucru care, in acelasi timp,

era asociat cu toate functiunile care sunt in mod normal atribuite
divinului. si care reprezenta principiul realitatii si destinul, providenta.
lmparatul stoic Marcus Aurelius, citat in Encyclopedia of Religion,
remarca de asemenea ca "Logos-u\ nu se limiteaza la controlul asupra

naturii... Daca exista vreo iegatura comuna intre zei si oameni, aceasta se

datoreaza faptului ca ei sunt partasi in logos, care logos este legea

naturala.""

6. Plotin

Cel mai important reprezentant al neoplatonismului, secondat de

Ormen. a fost Plotin. Ideea centrala a lucrarii lui Plotin este teoria
procesiunii (emanatiei). potrivit careia, desi lumea e radical deosebita de
Dumnezeu, ea este o procesiune ce porneste din El. Punctul de plecare al

teoriei emanatiei lui Plotin a fost punctul de vedere dualistic care face
distinctie intre Divinitate, pe de o parte, si lumea fizica, pe de alta parte.

Plotin s-a straduit sa reduca acest dualism la un monism mistic, inrudit
indeaproape cu panteismul. Pentru el, Dumnezeu insemna totut, inceputul
si starsitul, unitatea si armonia cosmosului, Unul {to En), mai presus de
gandire, insa si de existenta, mai presus de vorbire si de intelegere, ce

": M. Eliadc. ed., "Logos", In Ttu> Encyclopedia of Religion, vol. 9, New York,
MacMillan Publishing Company, 1987, p. 10
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cuprinde in germene tot ce exista. El mai poate fi numit si Binele
Absolut, pentru ca in El totul este armonie, intr-o "coincidenta a

opozitiilor". Si Platon a folosit termenul "Binele", pentru a desemna
Ideea supreme, dar Plotin Tl inalta pe Dumnezeu-Unul si Binele cu totul
deasupra ideilor, ca o realitate transcendents si absoluta.

Lumea spiritual* emana intr-un mod inconstient si spontan, din

acest Unul in trei faze coboratoare. Totusi, in acest proces, Unul nu
pierde nimic din sine, tot asa cum lumina Soarelui se imprastie peste tot

tara ca puterea de a emana iumma a Soarelui sa se diminueze. Dumnezeu
patrunde lumea nu prin substanta sa care ramane nealterata, ci prin forta

(dunam/s) si activitatea Sa. E important de observat ca pentru Plotin nu
numai intelectul prezinta trasaturi ale logos-u\u\, ci si Unul. E interesant,

din nou, ca Unul pare a fi fost construit dupa modelul lui Iehova al

evreilor.
Primul lucru ce emana din Unul este intelectul (nous), o idee

foarte asemanatoare cu intesul logos-ului la Filon, despre care vom vorbi
mai tarziu, care contjne in sine ideile. prototipurile platonice. Teona
intelecrului ce include ideite reprezinta poate cea mai importanta

modificare a platonismului facuta de Plotin, intrucat la acesta ideile nu
compuneau un intelect, ci o lume prototip, ideala, proprie lor. Ideile inca

reprezinta pentru Plato si pentru Plotin obiectul cunostintei.
Din intelect emana, din nou inconstient, ca o iradiere de al doilea

grad, sufletul {psyche), mai intai de toate sufletul cosmosului, care da
armonie lumii, plus acea simpatie magica dintre toate lucrurile. Sufletul
cosmic este la randul lui sursa a sufletelor particulare, care sunt

demonice, omenesti, animale si vegetale. Asa cum intelectul este onentat

spre Unul, si sutletele sunt atrase spre trupurile fizice, si astfel ele sunt
tortele care traduc in spatiu si timp "ideile" nespatiale si netemporale.^

Unul, Intelectul. si Sutletul intocmesc cele trei "ipostaze , o

tnnitate ce anticipeaza tnnitaiea crestma: Dumnezeu Tatal (Unul), Fiul
(Intelectul, /ogos-u\), Dumnezeu Fiul (Sufletul). Plotin a gasit trinitatea
Dumnezeu, Intelect si Sutlet la platonistii vremii lui, care o derivasera

dintr-o interpretare libera a lui Timaeus si a celei de a sasea carti a
republic!i2\ Totusi, in ierarhia ipostazelor lui Plotin (si in neoplatonism in
general), nu este mentionat aproape nimic despre logos.

Chiar daca unii din tilosotii pagani in antichitatea elena s-au

referit la conceptul de logos in teoriile lor, "ei nu i-au atasat un inteles
capabil sa sustina aceeasi dezvoltare religioasa"24, probabil cu exceptia

:JJ-Shallis,op.cit., p. 33

M ibid., p. 34.
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stoicilor. Acolo unde ganditorii speculativi evrei si crestini dau
cuvantului logos adevarata adancime a valorii lui religioase, ei nu se

bazeaza mai putin decat corespondentii lor pagani pe moduri de gandire
ce au origini stoice. Cu toate acestea, nici chiar Stoicismul nu a fost
suficient pentru a determina viitorul destinului logos-u\m ca sistem

teologic Encyclopedia of Religion sugereaza ca poate elemental ce a
hotarat aparitia ideii de logos al lui Dumnezeu a fost "un nou mod de
uandire ce probabil ca Isi are originea in Oriental Apropiat, care i-a

Fncurajat pe oameni sa vada ca personificftri independente si separate ceea

ce pana atunci fusese tnteles ca diferite aspecte psihologice ale unet fnnje
divine individuate. Lucrurile ce fusesera pur si simplu niste moduri ale
esentei divine au ajuns sa fie considerate ca substante de sine

statatoare."25

B. Anticipari iudaice ale doctrinei logos-u\u\

Pana acum am urmarit dezvoltarea doctrinei logos-u\ui in
filosofia greaca. Acum vom observa o miscare paralela in gandirea
evreiasca Desi, strict vorbind, nu este corect sa separam Ratiunea
launtrica de exprimarea exterioara a termenului logos, in folosirea greaca

a termenului, doctnna a tinut in cdea mai mare parte de Ratiune, pe cand
in literature evreaiasca a fost accentuata exprimarea exterioara sau

cuvantul.

/. Cuvantul ca revelatie a lui Dumnezeu

Sursele acestei conceptii se gasesc In literatura vechitestamentala

s. in cea postcanonica. Dumnezeul care este facut de cunoscut in
Scnpiura este privil ca unul care se reveleaza in mod activ pe Sine insusi.
El este prezentat atunci cand isi face cunoscuta voia s. prin cuvintele pe
care Ic rosteste. "Cuvantul lui Dumnezeu" este prezentat ca pnncipiul
creator (Gen 1:3; Ps. 33:6); ca instrument al judecatii (Os. 6:5); ca agent

vindecator (Ps. 107:20); si in general ca posesor al unor calitati generale
(Is 552; Ps. 147:15). Revelatia e numita In mod frecvent "Cuvantul
Domnukii", insemnand cuvantul rostit, diferit de cuvantul scris.

:5 ibid., p.
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2. Sugerari ale unor distinct// in cadrul D/vin/tat/i

Se pot observa in special cateva indicii cu privire la anumite

distinctii intre persoanele existente In Fiinta lui Dumnezeu. Este sustinut

faptul ca expresia "Sa facem" din Geneza indica o pluralitate de persoane

in Dumnezeire. Acest limbaj nedefinit al Genezei este explicat mai bine

in ntualul preotesc din Numeri 6:23-26 si Tn Psalmi. Aceeasi idee a unei

pluralitati divine apare implicit si in Ieremia, Ezra si viziunea lui Isaia din

cap. 6:2-8, aratand ca Vechiul Testament prezinta o doctrina a lui

Dumnezeu indepartata de monoteismul steril al Coranului.

3. Teofanii

Trecand de la aceste indicii ale unor distinctii personale din viata

interioara a lui Dumnezeu, putem mentiona mai Intai acea serie de aparitii

remarcabile cunoscute Tn general sub numele de "teofanii" ale lui
Dumnezeu. Aceste reprezentari sunt descrise ca "ingerul lui lehova" sau
"al legamantului". Aceasta prezenta angelica este identificata cateodata

cu lehova (Gen. 16:11-13; 32:29-31; Ex. 3:2; 13:21), cateodata este,

totusi, distincta de El (Gen. 22:15; 24:7; 28:12), iar alteori prezinta

ambele aspecte (Ex. 3:6). Dumnezeu se reveleaza in acest mod lui

Avraam, Sarei, lui Lot, Hagar, Iacov, Moise, Iosua, si lui Ghedeon. Cine

a tost acest inger? Parintii cei mai timpurii spun In unanimitale ca El eta

"Cuvantuf, sau "Fiul lui Dumnezeu". Totusi, in timp ce primii parinti

bisericesti faceau distinctia intre "Ingerul Domnului" si Tatal, arienii au
cautat sa mareasca aceasta distinctie, spunand ca este o diferenta de

natun, intrucat o Fiinta invizibila trebuie sa fie mai presus de una ce

poate tl perceputa cu ajutorul simturilor. Augustin insista asupra

adevanilui scriptural al invizibilitatii lui Dumnezeu ca Dumnezeu, Fiul

netiind cu nimic mai prejos decat Tatal. Totusi, el nu incearca sa spuna

care dintre persoanele divine s-a maniiestat la un anumit moment^ iar

doctrina sa generala, care a fost urmata de majoritatea parintilor mai tarzii

ai Bisericii, este ca teotaniile nu au tost aparitii directe ale unei Persoane

din Treime. ci manii'estari ale lui Dumnezeu printr-o persoana creata.

4. Logosul si Intelepciunea

O alta dezvoltare a conceptiei unui mediu personal al revelatiei se

poate discerne in descrierea Intelepciunii, asa cum este facuta in unele

dintre ultimele carti ale Vechiului Testament. Teologia intelepciunii este

inseparabila de teologia Logosului. loan G. Coman scrie despre logos si
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intelepciune ca sunt "piscul frumusetii gandirii patristice", iar logos-u\

poate fi considerat "pilonul central al gandirii crestine"26
In Prov. 8:22-23, intelepciunea spune: "Domnul m-a facut cea

dintai dintre lucrarile Lui, inaintea celor mai vechi lucrari ale Lui. Eu am
tost asezata din vesnicie, inainte de orice inceput, inainte de a fi

pamantul." intelepciunea este prezentata aici ca prima dintre creaturile lui

Dumnezeu, drept colaboratorul lui Dumnezeu la crearea tuturor lucurilor

ce urmau sa fie create, intelepciunea Scripturilor evreie§ti reprezinta mai

mult decat o Tnzestrare umana sau chiar un atribut al lui Dumnezeu, si se
poate spune ca ajunge chiar la o reflectare personala a Divinitatii,
amintindu-ne de ideile arhetipale ale lui Platon. Totusi, spune G. Coman,

"atotputernicia si atotstiinta logos-u\\x\ au facut inutila prezenta Ideilor.'
In Iov, intelepciunea este reprezentata ca existenta in Dumnezeu,

si comunicata ornului in forma ei cea mai Tnalta. Ea este gandul etern in

care Arhitectul Divin Tsi priveste viitoarea Lui Creatie (Iov 28:23-27).
Daca in Iov intelepciunea este revelata ca stand la baza legilor

Universului, si nil intru totul personala, in cartea Proverbelor ea este
coeterna cu lehova. si Tl ajuta in creatie (Prov. 8:22-31). Este indoielnic
daca limbajul acesta este al unei persoane reale sau este doar o

personificare poetica. Totusi, din continutul cartilor de intelepciune din
afara cancnului se poate deduce ceva mai mult decat personificarea unei

idei.
Modul in care intelepciunea se poate iega de logos poale fi

inteles dintr-un text evreiesc elenistic, in cartea "intelepciunea lui
Solomon" (9:1-9): "Dumnezeu al parintilor mei si Dumnezeu al indurarii
Tale, Tu care ai facut toate lucrurile prin logos-\x\ tau, si care prin aceasta

intelepciune 1-ai chemat pe om (...) da-mi intelepciunea asezata la tronul

lau.

Evreii si crestinii au comentat pe larg aceste pasaje. Pentru Filon,

intelepciunea Proverbelor este "mama Universuluf2*. Potrivit cu un
curent de gandire stoic, se sustine ca ea a primit de la Dumnezeu

semintele (spermata) creatiei. In alta parte, ea este identificata cu

togos-'ul si poate fi luata ca un prototip reprezentat de mana cazuta din
ceiuri (Exod. 16). Aceste nepotriviri aparente din gandirea lui Filon se
datoreaza in cea mai mare parte exegezei lui alegorice. Ele arata de

:(t loan G. Coman. Probleme de filosofie si literatiirapatristica, Bucuresti, Editura

Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, 1995, p. 35.

27 ibid. ' .
-8 M. Eliade, ed., "Logos", in The Encyclopedia ofReligion, p. 11
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Crestinii secolului al doilea au ajuns la concluzii asemanatoare.

lata modul in care lustin Martirul interpreteaza un text din Proverbe,

chiar inainte de a cita din el: "Ca principiu anterior tuturor creaturilor Lui,

Dumnezeu a chemat din Sine o Putere care este ca un logos {dunamin

logikenf^. El continua prin a spune ca in diferite contexte, Scriptura

numeste aceasta putere Fiu, intelepciune, Dumnezeu si Logos, in

"Dialoguri cu Trifo". Totusi, exista o diferenta, cu ramificatii importante,

in modul in care Filon si lustin citeaza din aceleasi versete ale

Proverbelor. Filon citeste textul intr-o traducere greaca, unde y

intelepciunea spune: "Domnul, caruia ii apartin (ektesato\ m-a facut :\

principiul cararilor Lui". Pe de alta parte, lustin, impreuna cu alti scriitori
din vremea lui, urmeaza o alta traducere greceasca, Septuaginta, care reda

versetul in modul urmator: "Domnul m-a creat {ektisef. Nu se poate
gresi prea usor cu privire la insemnatatea ideii creatiei, care a fost astfel

introdusainpasaj. *
Scopul lui lustin, care va fi impartasit de majoritatea celor din

vremea lui, a fost sa citeasca versetul din Proverbe in lumina prologului :

la Evanghelia dupa loan, vazand astfel in intelepciune o prezicere a
/ogos-uiui sau a Fiului preexistent al lui Dumnezeu. Totusi, acest scop nu

este sprijinit de faptul ca despre intelepciune se spune ca a fost "facuta",
ceea ce evident ca nu se aplica la Fiul lui Dumnezeu. Aceasta explica de

ce lustin abandoneaza ideea creatiei si adopta in locul ei ideea generarii, o
idee mai potrivita pentru a descrie sosirea Cuvantului crestin. Cu toate

acestea, ideea ca intelepciunea fusese "creata" a fost un factor de iritare

constant, impiedicand orice incercare de explicare a intelepciunii ca si

Cuvant.

5. Targumurile

in cele din urma, in targumuri. care erau intepretari populare ale j

Vechiului Testament sau parafrazari ale lui, exista tendinta de a evita .i

termeni antropomorti sau expresiile care implicau o conceptie prea ■"*
mtemd a naturii si a manifestarii lui Dumnezeu. Aici. cele trei doctrine,

ale Cuvantului. ingerului si intelepciunii sunt introduse ca factori

mediaton intre Dumnezeu si lume. Prapastia dintre divin si uman este

trecuta prin termeni cum ar fi memra (cuvant) si shekinah (glorie).

Memra purcede din Dumnezeu, ftind Mesagerul Lui in natura si istorie.

Totusi, este semnificativ faptul ca, desi folosirea acestei expresii implica

30 Dialog cu Tri/o, 61.1
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nevoia simtita a unui Mediator, Cuvantul nu pare sa fi fost identificat cu

Mesia.

C. Scoala alexandrina

/. Filon Iudeul

O persoana importanta pentru dezvoltarea doctrinelor tarzii ale

fogos-u\u[ este alexandrinul Filon Iudeul (cca. 20 T.Hr.-5O d.Hr), care

toloseste termenul logos de peste 1300 de ori30 in scrierile sale. Cateodata

teiTnenuI este folosit pur si simplu pentru a desemna cuvantul vorbit sau

"ratiunea", sau in alt sens netehnic; totusi, uneori e folosit alaturi de

epitetele theios ("divin") si hieros ("sfant"), sau cu genitivul dependent

theou ("al lui Dumnezeu"), intr-un sens religios special, cu referire la
manifestarea sau exprimarea activitatilor lui Dumnezeu in lume. Este

greu de determinat ce fel de ganditor trebuie considerat Filon, grec sau

evreu. Marele evreu alexandrin a facut intr-adevar o sinteza intre filosofia

greaca si gandirea vechitestamentala. El a vorbit mult despre Cuvant,

totusi nu toate spusele lui se armonizeaza intre ele. El a scris pe o

varietate de subiecte, in decursul unei perioade de timp, dar nu a formulat

o doctrina coerenta a logos-ului.

Am vazut ca in gandirea greceasca, Iogos-u\ a fost conceput ca

un principiu rational sau ca o energie impersonate, cu ajutorul caruia

lumea a fost creata si ordonata. Doctrina greceasca a /ogos-lui era o

doctrina a logos-u\\x\ ca Ratiune, iarcea ebraica a Iogos-u\u\ ca si Cuvant.

Teoria originala a lui Filon consta in reunirea tuturor acelor "puteri"

atribuite ideii de logos sub numele de logos divin, prima creatie a lui

Dumnezeu. Energia atotpatrunzatoare a lui Heraclit, ideile arhetipale ale

lui Plato. Ratiunea lui Aristotel. ordinea imanenta a stoicilor sunt luate si

inmanuncheate cu conceptia iudaica a lui lehova, care, trecand dincolo de

once existenta tmita, e revelat prin Cuvantul sau mediator. Logos-u\ este

suma tutoror ideilor creative (logo/ spennntikoi), asa cum am mai amintit,

cu ajutorul carora Dumnezeu stapaneste asupra Iumii si cu ajutorul carora

lumea poate fi salvata, adica, cu ajutorul carora lumea se poate intoarce la

Dumnezeu si poate \'\ rascumparata din pacatele legate de materie, de

simturi.

50 Tfu' International Standard Bible Encyclopedia, vol 3 (k-p), Grand Rapids, Michigan,

,*d. Geoffrey W. Bromiley, William B. Eerdmans Publishing Co., 1986, p. 1103
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Filon separa energia divina de manifestarile ei in lume, fund
nevoit sa le lege una de alta prin intermediul unor puteri subordinate
Aceste forte divine sunt intruparea ideilor lui Plato. Intelesul dublu al
yoA^ului/ratiune si discurs, este folosita de Filon pentru a face distinctie
intre lumea ideala'ce exista numai in mintea lui Dumnezeu si lumea
sensibila, care e Tntruchiparea ei vizibila. De aceea, el face distinctie intre
/ogos-ul ce emana din Dumnezeu, logos endiathetos, ce corespunde
ratiunii omului, si logos-u\ ce emana din om, logos propfionkos, ce
corespunde cuvantului rostit ca revelatie sau gand. Desi Dumnezeu in
esenta Sa .ntenoara, nu poate fi inteles decat de catre Sine msusi, Ella
creat'cosmosul inteligibil prin activitatea Sa. De aceea, la Filon, Cuvantul

e ordinea rational* manifestata in lumea vizibila.
Teoria Iogos-u\ui la Filon are unele trasatun demne de a ii

amintite- (1) Este separat de Dumnezeu, cum este instrument^ de cauza.
P) Ca insirument prin care Dumnezeu creeaza lumea, este prin nature ui

intermediar intre Dumnezeu si om. (3) In calitate de gand expnmat al lui
Dumnezeu, si de principiu rational al lumii vizibile, Jogos-u\ este primul
nascut al lui Dumnezeu", este "legatura" (desmos) ce tine impreuna toate
lucrurile, legea ce determina ordinea Universului si directioneaza

destinele oamenilor si ale natiunilor. Cateodata, Filon il numeste Omul
Im Dumnezeu" sau "omul ceresc", tatal nemuritor al tuturor oamenilor
muntori, alteori il numeste "al doilea Dumnezeu "chipul lu.
Dumnezeu". (4) De aici rezulta ca logos-u\ trebuie sa lie ivlcouttorul
dintre Dumnezeu si om, "Mijlocitorul" (hiketes), ambasadorul ceresc care
II interpreteaza pe Dumnezeu oamenilor. Filon aproape ca epu.zeaza

vocabularul metaforei ebraice in descrierea pe care o face logos-uhn, care
este "mana", "paine cereasca", ;izvorul viu , "sabia Paradisului, norul
calauzitor, "stanca" din pustie." ^

Aceste expresii diferite. ce se aseamana indeaproape cu

descrierile noutestnmentale ale lui Hristos, ne fac sa ne intrebam daca
/o«os-ul lu« Filon este o tlinta personala sau o pura abstractmne. Insusi
FiTon pare a se indoi in aceasta privinta, grecul si evreul din el incercand
sa-si spuna cuvantul. Personificarea logos-ulul este implicata de t.gunle
de stil pe care le foloseste, dar mentinerea personahtatu lui nu s-ar li
pottivit cu perspectiva totala a lui despre Dumnezeu si despre lume.
Credinta mozaica II determina sa vorbeasca despre un logos personal, in
timp ce cultura greceasca pe care o avea il predispunea spre o interpretare

impersonala. Confruntat cu aceasta alternative, el oscileaza nehotarat.

1 The International Bible Encyclopedia, p. 1913
: The International Bible Encyclopedia, p. 1914



a. Diferenta dintre logos-ul stoic si eel iustinian

Losos-m\ stoic este o ordine rationala a Universului, o lege
naturala imanenta, o forta datatoare de viata ascunsa Tnauntrul lucrunlor,
o iutere ceTucra de sus asupra lumii sensibile, agentul creator ai luirm
din 1 erie El este o putere'ereatoare, dar nu e o forta suparanaturala,
L si independent*, cu toate ca el ordoneaza si creeaza cosmosul,

,esi din'e. si nu se poate separa de el Fiind inerent matene,
L4-ul stoic devine dependent de ea, practrc fara matene acest logos
sTe Inexistent. La stoici, hgo**\ spennatikos, pnncipiul generator al
Un veisului, este o energie vitalfi prezenta in tot Umversul, ce se
desprinde in nenumarati iogoispenuatikoi^ formate ce energ.zeaza

diferitele fenomene ale naturii si ale v,etn. Intre acest logos* al hii tato
exista o diferenta, care consta in modul in care este conceputa creatia
omutn Origen spune, in Contra Celsium, despre actul creatie, la greci ca
pdmii oamfni ar fi trebuit sa se nasca din pamant, pentru ca aces a
detmea ratiuni seminale, deci omul stoic e lacut din pamant nu dm
mSinile Creatorului . Pentru stoici, logos spermatikos nu este o forta
supranaturala, ci o sublimare a naturii.

b. Logos spermatikos la Justin

Pentru lustin, A^os-ul capata patru sensuri principal: logos in
sens formal de ratiune. judecata, Z^osca forma pura rationala, logos-u\
ce are continut supranatural. si /0^5-ul ca putere div.na, care e ogos-u\
oropnu-zis Fiul lui Dumnezeu. La stoici. Cuvantul seminal (logos
spermankos) reprezinta forma tiecarei taptun; aici este ratiunea, m

S"n in care aceasta face parte din Dumnezeu. Teoria participon.
depline a Cuvantului Divin isi are valoare deplma numai la stoici. La
lustin gandirea si exprimarea sunt antitetice, ceea ce duce la o oarecare
incoerenta a teoriei lui; relatia dintre Cuvantul Integral, Isus Hnstos si
cuvantuf partial, imprastiat in lume, nu pare a capata prea multa
profunzime la el. La lustin gasim, ca si la contemporann lui ideea ca
tilosotia greaca a imprumutat din Biblie, ca Platon si ceilalti filosofi au
Irnpmmutat din Biblie, luand de la Moise si de la profeti. In cmda
incoerentei acestei idei, el afirma clar si pozitiv caracterul transcendent al
crestinismului, sustinand superioritatea crestinismului prm faptul ca in
crestinism Cuvantul adevarat S-a intrupat in Hristos, care S-a ara at
oamenilor. El sustine ca aceasta origine divina a crestinismului asigura
crestinismului adevarul absolut, si da crestinilor asigurare deplina; ei mor
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pentru doctrina lui Hristos, pe cand nimeni nu murise pentru cea a |uj

Socrate.

In Apologia 11 el spune: "El a tost numit Logos pentru ca la

inceput Dumnezeu a tntemeiat si a oranduit totul prin El. A fost inunit

Hristos pentru ca a fost Uns." lustin sustine ca termenul logos nu ace un

sens inteligibil, dupa cum denumirea de Dumnezeu nu este un nume, ci

un concept innascut naturii omenesti pentru un lucru cu neputinta de

explicat. Dupa lustin numele de Hristos si acela de Logos sunt improprii

pentru Mantuitorul, dupa cum lui Dumnezeu nu i se poate da un mime

pentru ca El este nenascut. Cel ce primeste un nume, zice lustin,

presupune in mod necesar existenta unui Tnaintas care da numele ca ulare.

Tata, Dumnezeu, Stapan, Domn, nu sunt nume propriu-zise ci adjcciive

calitlcative iesite din binefacerile si faptele lui {Apologia If). O singura

exceptie accepta lustin: numele lui Isus, care inseamna Om si Mantuitor.

In Dialog cu iudeul Trifon, lustin insista asupra originii naturii si

raporturilor Logosului cu Dumnezeu. In cap. 61, intitulat "Logosul este

deopotriva celalalt Dumnezeu" spune: "Dumnezeu a nascut din El Tn.susi

inaintea tuturor creaturilor, o anumita putere rationala numita de critre

Duhul Sfant cand Slava Domnului, cand Fiu, cand intelepciune, cnnd

inger, cand Dumnezeu, cand Domn si Logos...". Aici avem o explicate
filosotico-etimologica, si autorul va mai propune una in cap 128 al

Dialogulur. explicafia Logosului-Cuvant. Citim: "Ei il numesc Logos

pentru ca El aduce oamenilor cuvantul Tatalui". Aceasta dubl.1 explicatie
va fi preluata si de alti apologeti: Tatian Asirianul, in Discurs catre greci,

face din Logos principiul si creatorul lumii; Atenagora afirma ca Fiul lui

Dumnezeu este Logosul lui Dumnezeu in iubire si energie; Teo|]| aj

Antiohiei spune ca Logosul este imanent inimii lui Dumnezeu. Cand a

creat lumea, Dumnezeu a nascut acest Logos pe care 1-a proieclal in

afara. Originalitatca lui lustin consta in ideea ca inca inainte de intniparea

lui Isus, intregul neam omenesc a participat la Logosul Hristos. Toate

neamurile sunt opera lui Dumnezeu si ele nu puteau fi lipsite de asislenta

Logosului divin. Logosul precrestin e imperfect, e de natura lizica.

Apologia 11 nu face o concesie cand afirma: 'Tot ceea ce s-a spus bine la

toate neamurile face parte din patrimoniul crestinilor". E o atitudme,
aceasta, aproape unanima. O nuanta: logos spermatikos avem si la greci si

la lustin. lustin pune accentul nu pe logos ci pe spermatikos, caci la el

acest tip de logos va lasa locul Logosului total. In lumea precn.\«jtini

logos spermatikos (sau "fragmentar", ii mai spune lustin) a lucrat in trei

domenii: religios, filosofic si moral, in domeniul religios logos
spermatikos a fecundat in primul rand pe Socrate si pe Platon. Platon

vorbeste de un Demiurg (in Timaios) care creeaza Ratiunea Universal!



c. Logosul Total

La vremea hotarata de Dumnezeu, logos spetmttikos *, cecW

*nnstzxzx7btt/ este consubstantial lui Dumnezeu s, •&*
o serie de texte care, citite singure, il pot acuza pe lusun

KS2

va preciza ca Dumnezeu Tatal, Dumnezeu Fiul si
n,,hu. Sfin sunt u^iU prin putere dar deoseb* prin ordine. Iusfn
vote ,e d ./^ daraces'Ja e 'aUu. Tn privinta numaru!^ nu u, pnvmta

i^ii". In Dialog, luslin aHrma uni.a.ea Logosulu. cu TalaI alunc
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Logosul da materiei forma si armonie. In al doilea rand, dovezi sunt

aratarile numeroase de-a lungul Vechiului Testament, prin teofaniile

Logosului ca barbat, inger, foe etc, iar in al treilea rand, se afla lucrarea

sa ca Logos asupra spiritului intregii umanitati prin participarea omului la

Logos. Daca prima faza a istoriei Logosului este Creatia, a doua^ este

intruparea, eel mai mare eveniment pe care 1-a trait Cerul si Pamantul.

Intruparea este un eveniment istoric, nu un postulat sau un rationament

speculativ. Logosul intra fiziceste in istoria umana si existenta lui istorica

nu a fost pusa la Tndoiala. MerituI lui Iustin este de a fi identificat

Logosul divin cu persoana istorica a lui Isus. Descoperirea msa nu-t

apartine lui Iustin. Ea este o dogma si o atlam in Evanghelii. Lui Iustin ti
daioram taptul de a fi reluat problematica in Apologetica.

Prin logos spermatikos Iustin uneste si armonizeaza lumea

precrestina cu cea crestina. Logosul Total este, Tnsa, si ca idee si ca

expresie, in Patristica, intreaga creatie lui Iustin. Logosul Total este

epifania integrals a divinitatii in rolul ei de invatator, Pilduitor si

Mantuitor.




