Pr. Dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ

DE DOCTA IGNORANTIA
ÎN THEOGNOSIA APOFATICĂ
A SFÂNTULUI DIONISIE
PSEUDO - AREOPAGITUL

Iaşi, 2009
1

Pr. Dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ
DE DOCTA IGNORANTIA
ÎN THEOGNOSIA APOFATICĂ A SFÂNTULUI DIONISIE
PSEUDO - AREOPAGITUL
Referenţi ştiinţifici:
Academician Gh. VLĂDUŢESCU
Prof. Univ. Dr. Constantin MARIN
Prof. Univ. Dr. Mihail DIACONESCU

Editura Lumen este acreditată CNCSIS sub nr. 003.
www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com
Redactor: Morariu Irina Maria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale:
Cloşcă, Ciprian Marius
DE DOCTA IGNORANTIA
ÎN THEOGNOSIA APOFATICĂ A
SFÂNTULUI DIONISIE PSEUDO AREOPAGITUL
/ Ciprian Marius CLOŞCĂ
-Editura Lumen, Iaşi, 2009
Bibliografie
Pag. 360
ISBN- 978-973-166-128-5
235.3 Dionisie Areopagitul
929 Dionisie Areopagitul

2

Pr. Dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ

DE DOCTA IGNORANTIA
ÎN THEOGNOSIA APOFATICĂ
A SFÂNTULUI DIONISIE
PSEUDO - AREOPAGITUL

Iaşi, 2009
3

CARTE TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA
PREA SFINŢITULUI DR. IOACHIM BACĂUANUL
ARHIEREU-VICAR AL EPISCOPIEI ROMANULUI

4
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

Dedic această lucrare scumpei mele soţii Emilia şi
minunaţilor noştri copii Daniela şi Ciprian-Daniel

5
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

6
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

CUPRINS
Cuvânt înainte (de Academician Gheorghe VLĂDUŢESCU) ……...13
INTRODUCERE
ÎNTÂLNINDU-L PE DUMNEZEU
SAU IUBIREA CARE CAUTĂ IUBIREA
1. De la Homo Faber la Homo Religiosus ..................................................17
2. …şi de la misterii la mistică .................................................................23
CAPITOLUL I
PRELIMINARII
I.1. Stadiul cunoaşterii. Introducere la Corpus Areopagiticum.
O prezentare generală ......................................................................25
I.2. Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie...........................28
I.3. Identitatea autorului areopagiticelor ..............................................29
I.3.1. Argumente care nu certifică paternitatea şi autoritatea
Areopagitului asupra corpus-ului dionisian ...........................32
I.3.2. Argumente în favoarea paternităţii şi autorităţii
Sfântului Dionisie Areopagitul asupra
corpus-ului dionisian ..................................................................34
I.4. Influenţe primite - influenţe exercitate de
corpus-ul dionisian .............................................................................39
I.5. Circulaţia tratatelor areopagitice.
Traduceri în limba română. Stadiul cercetărilor ...........................42
I.6. Concluzii asupra autorului şi asupra corpus-ului
areopagitic. Valoarea şi importanţa operei ...................................46
I.7. Justificarea cercetării ........................................................................50

7
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

CAPITOLUL AL II-LEA
DIALECTICA ANTICĂ: TEOLOGIE ŞI MISTICĂ ÎN
SCRIERILE LUI DIONISIE PSEUDO-AREOPAGITUL
II.1. Dionisie Pseudo-Areopagitul şi teoria platoniciană a Ideilor.
Mitul peşterii - de la adevărul speologic la adevărul heliologic .............53
II.1.2. Teoria reminiscenţei şi teoria Ideilor ..................................62
II.1.3. Ideile platoniciene şi exemplarele dionisiene ..........................74
II.1.4. Relaţiile sau raporturile dintre Idei ......................................81
II.1.5. Lumea Ideilor şi teoria Ierarhiei
angelice la Dionisie ..................................................................87
II.2. Physis şi phyestai - în scrierile areopagitice.
Avatarurile fiinţei ............................................................................101
II.3. Teme, asemănări henologice platoniciene şi
neoplatoniciene la Dionisie Pseudo-Areopagitul ....................125
CAPITOLUL AL III-LEA

NON UNITUS SED UNUM
Platonism şi neoplatonism în mistica areopagitică? .........................149
III.1. Negativitate şi non-conceptualism la Dionisie .......................156
III.1.1. Via Positiva - calea conceptuală a
theognoseologiei .................................................................156
III.1.2. Via Negativa - calea eminenţei
theognoseologice .................................................................163
III.2. Elemente de teologie a lui Proclos ca posibilă sursă
de inspiraţie pentru Dionisie ....................................................172
III.2.1. Teoria Unului Absolut .......................................................174
III.2.2. Teoria triadelor ...................................................................175
III.2.3. Ieşirea, Procesia, Emanaţia şi Conversia .................................177
III.2.4. Problema sufletului - eliberarea de trup
şi epopteia divină ...............................................................183
8
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

III.3. Diferenţe între concepţiile neoplatoniciene şi cele
dionisiene ......................................................................................189
III.3.1. Purificare şi ekstaz .............................................................189
III.3.2. Impersonalism şi personalism ..........................................192
III.3.3. Teoria celor trei ipostaze
şi misterul Sfintei Treimi ...................................................195
III.3.4. Distincţia dintre creat şi necreat .......................................198
III.3.5. Revelaţie, Întrupare şi Răscumpărare ..............................203
CAPITOLUL AL IV-LEA
APOFATISMUL PROTOCREŞTIN RĂSĂRITEAN
ÎN OPERA AREOPAGITICĂ
IV.1. Sursele misticii creştine:
catafatismul şi apofatismul biblic ...............................................209
IV.1.1. Vechiul Testament .............................................................209
IV.1.2. Noul Testament ..................................................................215
IV.1.2.1. Lumina din Calea Damascului .................................219
IV.1.2.2. Pogorârea Duhului Sfânt.
Alte două viziuni mistice ..........................................222
IV.1.2.3. Apocalipsa - profeţie şi mistică ..................................224
IV.2. Apóphasis şi éros - paradigmă cognitivă
în conştiinţa ecleziastică a Răsăritului .......................................229
IV.2.1. Demersul inductiv cauzal şi catafaza.
Analogia entis .........................................................................229
IV.2.2. Théologia negativă ...................................................................239
IV.2.3. Apofatismul. Treptele apofatismului ...............................246
IV.2.3.1. Distincţia dintre
teologia negativă şi apofatism ..................................249
IV.2.3.2. Apofatismul de gradul I ............................................252
IV.2.3.3. Apofatismul de gradul al-II-lea - apofatismul
de la capătul rugăciunii curate .........................................253
IV.2.4. Éros şi agapé - în concepţia Bisericii Răsăritului
Ortodox .................................................................................255
9
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

IV.2.5. Unio mystica. De pe Sinai pe Tabor.
Energiile necreate ................................................................261
IV.2.6. Mistica luminii şi epectazele.
Îndumnezeirea omului .......................................................266
CAPITOLUL AL V-LEA
FORMAREA ISIHASMULUI
De la Dionisie la Grigorie Palama ......................................................273
V.1. Ce este isihasmul? .........................................................................277
V.2. Treptele isihiei: Drumul de la práxis la thèoria ...........................278
V.2.1. Credinţa şi virtuţile ...............................................................278
V.2.2. Tăcerea exterioară ................................................................285
V.2.3. Tăcerea interioară - lipsa de grijă ..........................................286
V.2.4. Numele lui Iisus - Rugăciunea inimii ....................................287
V.2.5. Atenţia sau luarea-aminte .......................................................288
V.3. Metodele isihaste ...........................................................................289
V.3.1. De purificationis .......................................................................289
V.3.2. Iluminarea ..............................................................................291
V.3.3. Unirea mistică - desăvârşirea (entheoza) ..........................292
V.3.4. Metoda Sfântului Simeon Noul Teolog ............................293
V.3.5. Metoda lui Nichifor Monahul ............................................294
V.3.6. Metoda Sfântului Grigorie Sinaitul ....................................296
V.4. Răspândirea isihasmului ...............................................................300
V.4.1. Isihasmul românesc .............................................................303
V.4.2. O paradigmă isihastă ...........................................................306

10
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

CONCLUZII
De la nefiinţa lui Dumnezeu din concepţia lui
Dionisie Pseudo-Areopagitul la teoria „morţii lui Dumnezeu”.
Problematica nihilismului modernist şi post-modernist ..................309

Bibliografie .............................................................................................321

Postafaţă: O lucrare ştiinţifică de referinţă
într-un context filosofic tensionat şi contradictoriu
(de Prof. Univ. Dr. Mihail DIACONESCU) ......................................351

11
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

12
Extras din volumul: Cloşcă, C. M. (2009). De docta ignorantia.
În theognosia apofatică a sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul.
Iaşi, România: Lumen.

CUVÂNT ÎNAINTE
Intră în condiţia operei să aibă o dominantă dar şi să poată fi
citită din alte situări. Corpus-ul areopagitic este de o înaltă
teologie însă, trecut cu vederea, întregul filosofiei ar pierde
considerabil şi, tot asemenea, istoria limbii greceşti, istoria ideilor,
istoria mentalităţilor. Tocmai de aceea, poate, la fel ca scrierile lui
Augustin, apropiate de epoca lui Dionisie Pseudo-Areopagitul,
corpus-ul este şi întăritor pentru deprinderea dialogului, cel puţin,
între teologie şi filosofie, distincte dar pe cât de individualizate pe
atât de apropiate prin complementaritate.
Cartea aceasta este scrisă de un teolog, prin formaţie, însă
autorul ei, părintele Ciprian Marius Cloşcă, citeşte corpus-ul
areopagitic în ambele registre: teologic şi filosofic. Aceasta înseamnă
că, ţinând seama de arhitectonica textului, se mişcă între dominantă
şi ceea ce este secund cu scopul, de altfel atins, de a întregi
hermeneutica filosofică prin cea teologică. Altminteri, bănuiesc că
pierderea ar fi fost şi de o parte şi de alta. Cu siguranţă însă, în lecturi
exclusiviste, multe din sensurile teologiei şi filosofiei areopagitice ar
sta nedezvăluite.
Nu se poate altfel şi, prin urmare, autorul cărţii a pornit la
drum cu această convingere.
Nu era posibil altcumva pentru aceea că opera în genere are o
dominantă şi registre secunde. În cazul corpus-ului areopagitic mai
este ceva şi încă deloc de margine. Anume, este apropiat de filosofie
printr-o viziune neoplatonizantă, de care autorul cărţii ia seamă cu
măsură, aşa cum se cuvenea.
Se impune o precizare.
În istoria unei filosofii care va fi făcut „şcoală” pot fi
identificate trei mari momente sau ritmuri: primul este acela originar
(origo), al doilea ar fi acela de succesiune imediată, post, ca ultimul să
fie de tip neo.
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Nici chiar secvenţele post nu sunt neapărat prelungiri ale
doctrinei primare, nicidecum acelea neo. Platonismul originar nu este
urmat, nici în literă nici în spirit, de scolarhii de după moartea
întemeietorului Academiei, adică de Speusippos şi Xenocrates.
Reconstrucţiile acestora, în mare parte platonizante, nu sunt simple
succedanee. Dacă putem vorbi de platonismul unuia şi de platonismul
celuilalt, acestea sunt, orice s-ar spune, cu diferenţe specifice într-un
gen. Specia poartă semnul genului, dar nu-l repetă la scară mai mică.
Neoplatonicienii sunt şi mai individualizaţi. De fapt,
neoplatonismul nu este un avatar al platonismului originar, deşi
porneşte de la acesta. Nu însă de la „primul” platonism, de până la
dialogul Parmenides ci de la aporetica Unului şi Multiplului din partea
a doua a aceluia. Pe scurt, problema era următoarea: cum mintea
noastră poate să treacă, noncontradictoriu, de la Unu la Multiplu.
Era şi este problema de întemeiere în ordinea metafizică.
Aporetica din Parmenides era platoniciană tot aşa cum ne-am
obişnuit să numim logica din Organon aristotelică, iar geometria din
Elemente euclidiană. Ea, prin urmare, ţine de exerciţiul formal. De
aceea, neoplatonicienii nu sunt platonicieni doctrinaristic. De la Plotin
la Syrianos, de la acesta la Proclos şi Damascius, cum gândim Unul şi
Multiplul deopotrivă în identitate şi deosebire este întrebarea. Fiecare în
parte construieşte un alt model ca substructură şi astfel se disting
unii de alţii şi toţi de Platon. Numai că, nu ceea ce îi separă este mai
tare, ci de primă însemnătate este ceea ce îi strânge într-o istorie
unică.
Problema ca atare se regăseşte în corpus-ul areopagitic,
îndeosebi în Despre numirile divine şi Despre ierarhia cerească fără ca, în
acest fel, ceva din originalitatea dată de situarea sa dincoace de marea
tăietură istorică săvârşită de creştinism, să fie luată autorului, totuşi,
neştiut al corpus-ului. Acesta nu este şi platonician cât este
neoplatonician, cum nu era nici Plotin, nici Syrianos, nici Proclos,
nici Damascios. Şi cum nu aveau să fie nici teologii şi filosofii evului
mediu prinşi în aşa numita „ceartă a universaliilor”. Căci, la limită, ce
altceva erau cele 13 ipoteze câte vor fi fost identificate încă în epocă,
decât ipoteze construite ficţionalist (ce ar fi dacă) privitoare la
raportul dintre universalii şi individuale, particularizare a problemei
problemelor, aceea a identităţii şi diferenţei Unului şi Multiplului, adică.
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Însă chiar admiţând un anume asimilism, platonismul originar
(şi nu acela, într-un fel el însuşi neo, din dialogul Parmenides) nu
diminua sau nu estompa, fie şi pe alocuri, individualitatea atât de tare
a creştinismului. Sfântul Iustin Martirul şi filosoful, Clement din
Alexandria, Origen etc, n-au greşit asimilând filosofia grecilor. La
urma urmelor, creştinismul, ca noua şi marea religie a neamurilor, îşi
împlinea mesajul universalist asumându-şi şi trecutul cultural. Dar
aceasta este altă problemă nu fără de interes şi ea pentru un dialog al
culturilor.
Cum tot la fel nu este laterală nici problema apofazei,
fundamentală atât în construcţia teologiei, cât şi în aceea a filosofiei;
nici chiar în ştiinţă, Euclid definind punctul negativ: „punctul nu are
nici o parte”.
Unu, nenăscut şi nepieritor, fără de început şi fără de sfârşit,
Dumnezeu, şi tot asemenea în reconstrucţia filosofică principiul,
dualitatea negativă (apofatică) era singura care permitea minţii
noastre să prindă în structurile ei logico-lingvistice pe acel ceva care,
în sine, este de nenumit şi de negândit. În tradiţia veterotestamentară, în cea neo-testamentară, şi apoi de la aceştia la
Nicolaus Cusanus apofatica are istorii particulare însă cu atingeri, cu
interferenţe, cu treceri dintr-una în alta. Astfel dacă în corpus-ul
areopagitic se „simte” influenţa ontologiei apofatice, Nicolaus
Cusanus în De docta ignorantia (mai cu seamă în I, 26) „reciteşte” cu
altă aplicaţie Teologia mistică, o scriere de numai cinci capitole, şi
acestea scurte, dar de o concizie şi de o profunzime rar întâlnite.
Pentru a nu mai vorbi de stilistica textului de o frumuseţe stranie.
Teză pentru susţinerea doctoratului în filosofie la
Universitatea „Alexandru Ioan-Cuza” din Iaşi, aceasta în primă
mişcare, la a doua, de tipărire, trecută în condiţia cărţii, scrierea
părintelui Ciprian Marius Cloşcă este, aşa cum era şi de aştepat,
făcută de un teolog stăpân pe mijloacele sale şi, tocmai de aceea,
deschis către orizontul metafizicii. Formaţia teologică este bine pusă
în mişcare, ceea ce îl atestă, pe autor, ca pe un teolog remarcabil.
În teză, autorul acordă pagini multe şi bine gândite raportului
dintre tradiţie şi modernitate, înţelegând prin aceasta din urmă
înnoirea creştină. În mod deosebit se aplică platonismului, atunci când
discută problema raportului dintre Ideile platoniciene şi exemplarele
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dionisiene sau dintre lumea Ideilor şi Ierarhia angelică. De asemenea
cercetează şi relaţia dintre henologia tradiţională (platoniciană şi
neoplatoniciană) şi aceea areopagitică, „teoria reminiscenţei” ca şi
problema fiinţei, aceea a apofatismului ş.a. Interpretarea este aplicată
şi funcţională. Teza arată că autorul ei a meditat cu răbdare şi folos
adăugând şi personalitatea sa.
Deschiderea teologiei către filosofie şi a filosofiei către
teologie a existat dintotdeauna în spaţiul creştin; sunt mişcări de tot
necesare pentru fiecare în parte şi pentru amândouă în solidaritate,
fiind ale omului şi în folosul lui.
Academician Gheorghe VLĂDUŢESCU
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