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CURENTE SPIRITUALE ÎN ORTODOXIE 
SPECIFICITĂŢI/PERSONALIZĂRI 

 
– reflexii – 

 
 

„În tot trecutul Ortodoxiei, se observă nu numai deosebiri personale de 
temperament şi preocupări între Sfânt şi Sfânt, ci şi deosebiri între diferitele 
curente spirituale, fără ca aceasta să facă pe unul mai puţin ortodox decât 
altul, ci toate redând, în forme diferite, care se completează simfonic, acelaşi 
fond al spiritualităţii evanghelice şi toate ducând, pe căi puţin diferite, la 
aceeaşi ţintă, a desăvârşirii omului prin curăţirea de patimi şi prin unirea cu 
Dumnezeu”1.  

Este de remarcat, în chipul creştinismului Răsăritean, evidenţa 
existenţei diferenţelor personale atât în rândul sfinţilor cât şi al 
curentelor spirituale. După cum este de observat personalizarea 
acestor curente spirituale, completarea lor simfonică, deosebirea de 
accent şi dinamica lor inerentă. Receptarea acestor „forme diferite” 
ţine de o viziune ce se mişcă deopotrivă în diversitatea şi unitatea 
întru adevăr, care nu face din diferenţele de accent prilej de contra-
rietate sau separare, căzând, astfel, pradă unei scheme polare de 
abordare a realităţii. Existenţa acestor căi, diferite ca accent, 
impune o delicată şi fină recunoaştere a lor în detaliile ce le caracte-
rizează. Această recunoaştere şi evidenţiere ar putea induce şi 
exprima o aşezare deschisă şi onestă, în sensul afirmării acestei 
diversităţi, şi, prin urmare, ar putea evita poziţionările unilaterale şi 
uniformizante. De altfel, astăzi, poate mai mult decât în trecutul 
Ortodoxiei, trebuie descoperite, recuperate, actualizate şi eviden-
ţiate aceste curente spirituale, în ceea ce au propriu, devoalând 
astfel şi anume chipuri ale filiaţiei, ca expresii ale bogăţiei eflorescente 
a răsăritului creştin. 

Apropo de raportul între forme vechi şi forme noi, de relaţia între 
dinamica lăuntrică Bisericii şi a lumii din „afara ei”, părintele 
                                                        
1 D. Stăniloae, Cuvânt rostit la canonizarca Sfântului Calinic de la Cernica în «BOR», 
1955, nr. 11-12, pp. 1159-1172. 
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Stăniloae spune, cu referire la Sf. Calinic de la Cernica: „El arată 
omului de azi cum poate fi Sfânt, fără să renunţe la nici o notă de 
sfinţenie autentică creştină, dar şi fără a se simţi străin între oamenii 
timpului nostru. El ne arată putinţa şi modul de comunicare între 
sfinţenia de totdeauna şi lumea de azi, cu ideile şi cu nevoile ei. El a 
arătat că Sfântul nu este un neadaptat în nici o vreme, că e oricând 
actual, ştie să răspundă necesităţilor din orice timp şi orice timp are 
necesităţi care se tămăduiesc prin leacurile sfinţeniei. El ne arată pe 
omul de azi accesibil sfinţeniei şi pe Sfânt deschis vremii de azi, sau 
vremea de azi deschisă Sfântului. El ne-a descoperit perspectiva 
pozitivă a Sfântului asupra timpurilor noi, şi ne-a arătat cum pot fi 
sfinţite îndeletnicirile şi peste tot viaţa omului de azi. (...) El 
ne e aproape prin modul cum a integrat în sfinţenia trăirii creştine 
multiplele laturi ale vieţii omului dintr-un timp în care omul e 
solicitat de preocupări mai multe ca în alte timpuri, dovedindu-se 
că această viaţă integrală se poate înfăptui cu toată bogăţia ei 
de activităţi”.   

 
„Dacă pe toţi Sfinţii îi simţim azi aproape de noi, datorită luminii puternice 

şi accentului de maximă intensitate cu care sfinţenia lor a evidenţiat măreţia 
omului, cu atât mai apropiat îl simţim pe Sfântul Calinic, datorită faptului că ne 
arată relaţia pozitivă a sfinţeniei creştineşti de totdeauna şi valabilitatea ei faţă de 
lumea nouă. (...) Sfântul Calinic ne e aproape prin sfinţenia lui activată în 
dragostea de oameni, ne e aproape prin înţelegerea timpurilor noi, care şi-au pus 
pe toate planurile, ca problemă principală, ridicarea omului, descoperirea valorii 
lui, a libertăţii lui, a tainei lui vrednice de cel mai mare respect”. (...) „El a înţeles 
printre cei dintâi că spiritualitatea creştină a trecutului şi valoarea omului 
redescoperită de timpurile noi se cer una pe alta, ca să se completeze, şi că una 
fără alta suferă. Fără îndoială, sinteza deplină între ideile şi formele lumii noi şi 
cele pe care le aducea Sfântul Calinic din trecutul creştinismului nu avea să se 
înfăptuiască dintr-o dată. Trebuia să mai treacă timp până ce ideile lumii noi 
aveau să se străbată de duhul creştin şi învăţătura creştină despre preţul omului, 
mai mare decât al lumii întregi, despre datoriile faţă de el, să se îmbrace în 
înfăţişarea umanismului modern şi să devină evidente reprezentanţilor ideilor 
noi. Nu e mai puţin adevărat că prin acceptarea ideilor lumii noi şi prin 
afirmarea în acelaşi timp a sfinţeniei autentice în faţa lor, Sfântul Calinic a pus 
începutul apropierii sporite de mai târziu” (D. Stăniloae). 

 
Se surprinde în această perspectivă un model extrem de actual 

al sfinţeniei, deschis şi flexibil, dar nu mai puţin profund şi dens, 
întrupat în persoana Sfântului Calinic. Un model care întâmpină 
formele şi ideile dinamice ale lumii, făcând posibilă o probare,  
o judecată, şi o acceptare/filtrare a lor, prin străbaterea acestora de 
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duhul creştin, prin orientarea şi umplerea acestora de conţinut 
creştin. E vorba de o viziune care descoperă putinţa translatării şi a 
mişcării în/prin chipul sfinţeniei a multiplelor laturi ale vieţii 
omului, în bogăţia ei de acţiuni şi activităţi. Cheia de fond pentru 
păstrarea acestei aşezări într-o autentică condiţie creştină, remarcată 
de părintele Stăniloae la Sf. Calinic, floarea cea mai aleasă care a 
răsărit şi a crescut în solul spiritualităţii cernicane, este asceza.  

 
„Sfântul Calinic ne dă cheia acestei împăcări, ne arată chipul în care putem 

spori pînă la sfinţenie creştinătatea noastră în timpurile de azi. El ne arată că 
eliberarea modernă a omului de constrângerile exterioare trebuie să meargă 
mână în mână cu o disciplinare şi cu o îngrădire pe care omul trebuie să şi-o 
impună din interiorul său, dacă vrea să crească cu adevărat şi să nu cadă pradă 
patimilor egoismului, care pustieşte pe individ şi dezorganizează viaţa socială. Iar 
aceasta este asceza” (D. Stăniloae). 

 
Este de observat în cazul acestei aşezări şi un raport între interior 

şi exterior, care are în atenţie, în anume sens, „forma exterioară” şi 
„exterioritatea formei”. În distingere faţă de această orientare, părintele 
Stăniloae arăta că specificul paisian accentua „spiritualismul lăuntric, 
oarecum eliberat de disciplina formelor exterioare”, şi că „era un universalism 
care mergea mână în mână cu accentuarea spiritualismului lăuntric, de simţire 
eliberată de cuvinte”.  

 
„Poate că tot din această accentuare a spiritualismului lăuntric, oarecum 

eliberat de disciplina formelor exterioare, provenea şi ideea lui Paisie despre 
comunităţile monahale mixte, româno-slave, sau chiar româno-greco-slave, în care 
cântările se executau alternativ în cele două sau trei limbi. Odată ce principalul 
lucru era concentrarea fiecărui monah în interiorul său, nu mai conta aşa de mult 
felul în care răsunau exterior rugăciunile şi cântările. Era un universalism care 
mergea mână în mână cu accentuarea spiritualismului lăuntric, de simţire eliberată 
de cuvinte. Şi poate că din aceste două trăsături ale vieţii din comunităţile lui Paisie 
se explică şi cea de a treia: tendinţa de a cuprinde un număr cât mai mare de 
membri. Disciplina exterioară severă se păstrează mai bine în comunităţile cu un 
număr restrâns de membri, pe când acolo unde principalul lucru este viaţa 
spirituală lăuntrică, pot să fie în obşte cât de mulţi membri, căci fiecare poate trăi 
alături de ceilalţi viaţa lui interioară” (D. Stăniloae). 

 
Tot în această orientare a curentului paisian spre „lăuntric”, 

eminentul teolog remarcă şi accentul pus pe rugăciunea lucrării minţii 
– ca „lucrare lăuntrică”, prevalând faţă de „exteriorul” rugăciunilor 
citite, al slujbelor şi cântărilor bisericeşti –, şi conchide că Paisie 
Velicikovski „fără a spune de-a dreptul monahilor din comunitatea sa că pot 
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să mai lipsească de la slujbele de obşte din biserică, acest lucru rezultă destul 
de limpede din învăţătura sa”. În celălalt sens, stareţul Gheorghe de la 
Cernica punea mare preţ pe cercetarea slujbelor de obşte, Părintele 
Stăniloae văzând substratul acestui demers în supunerea şi încadrarea 
disciplinată în rânduiala vieţii de obşte.  

 
„Atribuind aceste virtuţi lucrării minţii, Paisie socotea că ea e mai 

importantă decât multele rugăciuni citite sau cântate în biserică, împreună cu 
obştea. Fără a spune de-a dreptul monahilor din comunitatea sa că pot să mai 
lipsească de la slujbele de obşte din biserică, acest lucru rezultă destul de limpede 
din învăţătura sa. Bazându-se pe anumiţi Părinţi, Paisie cerea, împreună cu Vasile 
de la Poiana Mărului, «să se pună toată grija pentru rugăciunea minţii, osebind 
pentru cântare puţină vreme, numai în ceasurile de urât, căci după cuvintele lor, 
slujbele şi cântările bisericeşti sunt puse la îndemână în genere pentru toţi 
creştinii, iar nu pentru aceia care vor să petreacă în tăcere». În schimb, stareţul 
Gheorghe punea mare preţ pe cercetarea nelipsită a slujbelor de obşte din 
biserică, aşadar pe încadrarea disciplinată în rânduiala obştei, socotind ca virtutea 
«cea mai cuprinzătoare întru care reazimă toată începătura spăşeniei monahilor»: 
supunerea” (D. Stăniloae). 

 
Aceste accente orientative, ce sugerează şi conturează aşezarea şi 

direcţia unor curente, pot fi „citite” şi ca desfăşurând sensuri arti-
culate prin perechi duale (opozabile sau nu) ca, spre exemplu: 
individual/comunitar, practic/contemplativ, disciplină (exterioară)/ 
libertate (interioară). Ceea ce dorim însă să supunem atenţiei 
pentru început, ar fi o aşezare urmând schema interiorului respectiv a 
exteriorului, a poziţionării în/şi faţă de aceste forme. 

Astfel, în perspectiva antropologiei evidenţiată de Dumitru 
Stăniloae, găsim un amănunt, foarte interesant, care semnalează 
corpul ca fiind interior sufletului, şi, pe cale de consecinţă, sufletul este, 
deci, exterior corpului. De unde, paradoxal, ceea ce este în sens spiritual 
considerat ca lăuntric, anume sufletul, este de fapt o „exterioritate”, haină 
ce înveleşte corpul. În sensul acestor repere ar fi de identificat ce este 
acest „lăuntric” al lucrării minţii, întrucât, dacă această lucrare a minţii 
ţine mai mult de corp (ca putere a sufletului orientată către corp şi nu de 
chipul sufletului în sine), atunci ea este „lăuntrică” şi faţă de suflet (de care 
este distinctă!). Dar sufletul, care este în sens spiritual mai adânc decât 
această lucrare a minţii, deci mai „lăuntric”(!), este învelişul, deci 
„exteriorul”(!) în care această lucrare se desfăşoară. 

Interesant, în această perspectivă, este faptul că ceea ce este 
mai intim şi mai adânc, în sens spiritual, este de fapt exterior(!). 
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Sufletul ar fi casa – substanţă reală, creată, ca viu de formă triadică 
şi hotar/limită dinamică –, în care locuieşte/vieţuieşte corpul. E ca 
şi cum circumferinţa, extensiv/intensiv dinamică, este cea care 
fondează, capacitează, susţine şi dinamizează centrul. Altfel spus, 
ca importanţă/relevanţă sau ca ordonare/ierarhizare, circumferinţa 
ar fi „centrul” centrului2. Această viziune descoperă o potenţă de 
deschidere şi de cuprindere, de largă îmbrăţişare, de paradoxală 
deschidere-cuprindere, oferind un tip de aşezare şi orientare antro-
pologică ce aduce cu sine o anume relaţionare şi faţă de „formele 
exterioare”, care în această „logică” învelitoare sunt de cuprins de 
fapt ca „interioare”. De aici, o înţelegere, o situare şi un raport faţă 
de „exteriorul” rugăciunii citite, al rostirilor şi cântărilor liturgice, 
dar şi faţă de formele lumii/creaţiei ca „exteriorităţi”. 

 
Sf. Grigore Palama spune că aşa cum aici se vede sufletul prin 

trup, în viaţa ce va să vină se va vedea trupul prin suflet. Părintele 
Ghelasie de la Frăsinei aminteşte de „o tradiţie mistică ce spune că, 
în rai, sufletul era la „exterior”, se vedea primul, iar corpul se vedea 
în „spatele” sufletului, şi, peste acestea, era „Tainicul TRUP-
Veşmânt, INIMA Personalitate”, încât Adam când pune „Nume” 
vieţuitoarelor, prin această vedere are acces direct la „caracterul-
firea” fiecăreia”. (...) „Noi, după cădere, credem sufletul ca „interior” şi 
INIMA Persoană, ca un „Interior” al însuşi Sufletului. În realitatea de Rai, 
Sufletul este la „vedere” şi INIMA Personalitate este SUPRA-
EXTERIORUL – Haina de Nuntă Duhovnicească. Totul va fi la 
„Vedere”, zice DOMNUL, şi nimic „ascuns” (chipul păcatului). 
Taina nu este „ascunsul”, ci acel „Minunat Veşmânt” ce 
îmbracă totul şi din care „izvorăşte” totul”.  

Se stră-vede aici nu doar un raport interior/exterior respectiv 
exterior/interior, ci şi o relaţie în logică trinitară: interior, exterior şi 
Supraexterior. 
                                                        
2 Pentru Sf. Efrem „trupul este cămara de nuntă unde mireasa, sufletul, îşi 
întâlneşte Mirele divin”. Părintele Ghelasie surprinde la rându-i într-un alt 
context raportul suflet trup: „Corpul nu trebuie „distrus”, că este „Veşmântul-
Casa” Sufletului. Sufletul este „Stăpânul” Casei, dar fără „Corp-Casă”, Sufletul 
nu are „Forma-Chipul” propriu-zis de Suflet. Biblic, DUMNEZEU face mai întâi 
„Trupul” şi apoi Creează Sufletul pe care îl „Suflă” după „măsurile Trupului”. 
Sufletul este Creat după „Memorialul-măsurile” Trupului, de aceea fără „măsurile 
Trupului”, Sufletul îşi pierde „propriile repere de Suflet”” ( F.P., nr. 9). 
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Ierom. Ghelasie: „Anticii consideră «interiorul» ca «Taina Vieţii», ce 
[propriu-zis] este «chipul căderii» din Rai, când «INIMA Personalitate» se pierde şi 
Sufletul se «umbreşte» şi Corpul se face «compensaţie» atât de Suflet, cât şi de 
INIMĂ Personalitate. Adam şi Eva rămân cu «trupul de piele», adică «golul» 
Corporal, peste care trebuie să se pună «îmbrăcămintea» de frunze-haine, iar 
«INIMA SUPRAEXTERIOARĂ» nu mai este să «Oglindească» atât Sufletul, cât 
şi Corpul; pielea oglindeşte «golul» de acestea”.  

În sens mistic creştin, noi insistăm pe evidenţierea „Refacerii” INIMII 
Personalitate, Veşmântul de HAR, sau „HAINA de Nuntă”. Acest paradoxal 
„INTERIOR şi Exterior” deodată şi peste ele, este CHIPUL TAINEI Creştine. 
Şi INIMA Persoană-Trup, este Chipul său. Afirmaţia „vor fi un Trup”, înseamnă 
„vor fi un ACELAŞI CHIP de INIMĂ”, în care se face „UNIREA Oglindire”, 
atât a Interiorului, cât şi Exteriorului, în care „dimensiunile” se transcend”.  

 
Într-o iconare a antropologiei iconice, evidenţiată de Ghelasie 

isihastul, se arată că faţă de mişcarea Omului de la exterior spre 
interior, mişcare de amprentă şi reverberaţie desemnată de isihast 
ca antică, în viziunea specificului carpatin, „mişcarea Omului este de la 
interior spre supraexteriorul Chipului de Om” (Ghelasie, S.F., p. 324)3.  
E vorba aşadar, de o mişcare de „atragere a interiorului omului” în 
„Chipul Omului Supraexterior”, ce se distinge de o mişcare de „atragere 
a naturii exterioare” în „interiorul Spiritual al Omului”. E un 
model antropologic ce nu face „spiritualizarea de interior”, ci 
„ICONIZAREA de Supraexterior”, „ce implică un cu totul alt „specific 
mistic”” – afirmă isihastul. 

 
Ierom. Ghelasie: „Neofit Pustnicul merge şi mai departe cu „antropologia 

sa iconică”. Astfel, anticii cred Spiritualul Divin în „esenţele ce întrepătrund 
structurile Naturii”, pe când Neofit vede CHIPUL DIVIN transpus într-un 
Chip de Om, într-un Iconic Supraconfigurativ ce îmbracă Natura Omului, care 
nu se amestecă deloc cu structurile Naturii, dar pe care le întrepătrunde, nu ca să 
le „formeze”, ci ca să le „Atragă în Sine”. Chipul Omului astfel „Atrage” Chipul 
Naturii în „UNIREA ICONICĂ”” (S.F., P. 325). 

 
De altă parte, isihastul precizează că personalizarea integrală a 

omului survine într-o unire a mişcării proprii ca exterior şi interior. 
„Omul doar de interior, sau doar de exterior, este incomplet şi doar în 
personalizarea sa totală este „Omul Împlinit” (S. F., p. 328). Atrage astfel 
atenţia asupra unilateralităţii: ori interioritate ori exterioritate, 
subliniind că interioritatea şi exterioritatea trebuie să fie într-o 
legătură, într-o ne-despărţire, însă, într-o unire iconică ce se relevă 
                                                        
3 Ghelasie Gheorghe, Specificul filocalic al Pustnicului Neofit Carpatinul, în Moşul din 
Carpaţi, vol. IX, ed. Platytera, Bucureşti, 2013. Se va cita prin S.F. 
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într-un chip al transfigurării. Prin urmare, „persoana noastră este o 
totalitate şi o integralitate de interior şi exterior, care fac încă o mare taină de 
Unire Iconică” (S.F., p. 329).  

Mai mult, „persoana noastră fiinţială de creaţie este „Chip de Fiu” şi 
„Viaţă de Duh” şi Viaţă de Duh în Chip de Fiu”, ce exprimă şi transpune 
chipuri „ce nu se amestecă şi nu se despart niciodată, fiecare evidenţiind pe 
celălalt”. În atare orientare de „dublu suport”, isihastul de la 
Frăsinei calchiază şi practica duhovnicească: „Cei ce pun accent doar pe 
Duhul de interior, se vor pomeni „goi” de Chipul de exterior, şi, invers, cei ce 
fac doar duhovnicia exteriorului se văd „întunecaţi” cu Duhul de interior. De 
aici teologicul mistic creştin, că „peste Fiul Străluceşte Duhul” şi că „în Duhul 
este Mişcarea Fiului”” (S. F., p. 328).  

 
Ierom. Ghelasie: „Se aminteşte mult că interiorul este posibil doar prin 

„purificarea şi curăţirea” celui exterior şi că exteriorul este oglindirea interiorului 
(bun sau rău). Fără „haina de nuntă” nu poţi intra la DUMNEZEU (că eşti gol) 
şi fără „comoara dezgropată din inimă” nu poţi fi locaşul SF. DUH. „Haina de 
nuntă” este CHIPUL FIULUI HRISTIC şi „comoara din inimă” este 
CHIPUL SF. DUH şi numai cu ambele CHIPURI te poţi prezenta în 
FAŢA Lui DUMNEZEU TATĂL, ÎMPLINIREA absolută. Mai mult, Duhul 
din interior străluceşte în haina din exterior şi haina din exterior se face „forma 
mişcării Duhului” din interior. Cel „gol” duhovniceşte în afară, este slab şi în 
mişcarea Duhului din sine, şi cel cu Duh slăbit în sine, nu va Lumina în exterior” 
(S. F., p. 328). 

  
Pentru Ghelasie ieromonahul persoana creată, aşezată anamnetic 

în orizont teologic, este deschisă potenţial în cele „două suporturi”: 
„Suport DIVIN Exterior” şi „Suport DIVIN Interior”, şi în „persona-
lizarea acestora este „răspunsul” integralizării lor” şi al „unirii lor 
ca Taina Iconică” (S.F., p. 329). În plan concret antropologic şi 
limbaj psihologic însă, isihastul observă că noi avem un „eu 
interior” şi un „ego exterior”, ce sunt într-o permanentă contra-
rietate şi tendinţă de acaparare-absorbire reciprocă, mişcarea de 
„dizolvare” a ego-ului în eul interior sau invers nefiind decât o cale 
a anihilării, a distrugerii, în care „se încurcă misticile metafizice 
antice”, a căror dezgropare şi resuscitare se încearcă din nou astăzi. 
Misticul de la Frăsinei vede o posibilă unire iconică a eu-lui interior şi 
ego-ului exterior în „răspunsul iconic”, în „care eul şi ego-ul se depăşesc 
pe sine, devin un „Suprapersonal” ce nu se absoarbe în DIVIN, ci „stă faţă 
către Faţă”. Acest Chip Iconic Suprapersonal este consemnat mistic ca 
„TRUPUL de TAINĂ” al Fiinţei”.  
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Ierom. Ghelasie: „Omul poate fi o „Fiinţă a sa”, atât exterior cât şi interior, 
dar Iconic Omul este „Trans-individual”, peste ambele. (…) Acest Supraeu 
Iconic este personalizarea fiinţei create. Anticii vorbesc de o „de-personalizare 
în Divinul impersonal transcendental”, ce nu se mai potriveşte cu sensul creştin, 
în care de-personalizarea se face „Transpersonalizare” peste eul şi ego-ul obişnuit 
şi desacralizat. Iconizarea creştină este tocmai acest chip al sacrului, ca 
„transpersonalizare” (nu impersonalizare)” (S.F., p. 329). 

 
De fapt, isihastul-moş carpatin vede ruptura între omul exterior 

şi omul interior ca pe un semn/urmă a căderii. Însă în demersul 
restaurării şi al desăvârşirii omului, ce porneşte de la acest iniţial 
„gol” exterior al omului, distinge între parcursul filocalic axat pe 
omul interior, unde a rămas „Scânteia Divină îngropată” care trebuie 
„dezgropată”, pe de o parte, şi specificul carpatin, care recunoaşte 
„goliciunea” omului exterior, dar insistă pe „reîmbrăcarea” lui, de 
unde accentul misticii iconice pe (supra) exterior, de altă parte. 
Reiese de aici o căutare a învelirii goliciunii omului căzut, păcătos, 
în „Haina Divină” şi rememorarea chipului de persoană prin „taina 
chipului de filiaţie”, dar şi un activ al chipului de persoană în gestul de 
închinare, ca rămânerea (necăderea, nerisipirea)/permanentizarea-
centrarea-adâncirea în „chipul de filiaţie” odihnind în mişcarea de 
întoarcere/întâlnire cu Tatăl.  

  
Ierom. Ghelasie: „Iată specificul iconic:  
FILIAŢIA este REMEMORAREA Chipului de Persoană – Om şi astfel se 

reface identitatea Omului, care poate să facă DIALOGUL interpersonal. 
DUHUL face o personalizare interioară, iar GESTUL FILIAŢIEI face o 
personalizare supraexterioară. De fapt, sunt deodată şi nedespărţite, dar 
depinde pe care faci „centralizarea proprie”. Aşa, Mistica Iconică Carpatină 
este tot mistica duhovnicească, dar cu „evidenţa pe Filiaţie”. DUHUL este 
deodată cu FIUL şi în CONLUCRARE egală. La Neofit, DUHUL 
străluceşte în HAINA de FILIAŢIE şi FILIAŢIA este Oglindită tot de 
DUHUL în adâncul minţii şi inimii, ca o „dublă” personalizare şi de 
exterior şi de interior, CHIPUL de personalizare fiind CHPUL de 
FILIAŢIE „mărturisit de DUHUL”. La filocalicii athoniţi şi slavi, este o 
tindere de „evidenţiere” a DUHULUI de către FIUL. La Neofit, DUHUL 
evidenţiază pe FIUL. Neofit este un „Hristologic” absolut” (S.F., p. 339).  

   
Rememorarea arhechipală a chipului de persoană, ca practică 

iconică în specificul carpatin, porneşte direct de la haina chipului de 
filiaţie – „câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi-mbrăcat” – care, 
în altă formulare a sa, este „TEO-Forma HRISTICĂ, în care este 
ARHEMEMORIALUL iniţial”, prin care se poate face „rememorarea”. 
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Recomandarea practică a isihastului orientează spre „o „Intrare” în 
„Supra-exteriorul” ICONIC al TEO-Memorialului, ca RITUAL Gestic, 
nu al „interiorizării” Minţii în Inimă, ci al „Supraexteriorizării” Inimii 
direct în TEO-Formă, unde de asemenea Mintea face Gestul său. 
Aşa, nu mai este o „unire” a Minţii cu Inima (prin interiorizarea 
Prezenţei HRISTICE), ci o UNIRE directă a Minţii şi Inimii cu 
TEO-Memoria HRISTICĂ în ICONICUL Său „Supraexterior” 
(dincolo şi de interior şi de exterior)” (M.C., p. 209)4. 

Aşadar şi mintea şi inima sunt mişcate într-o închinare de gest 
ce le supra-uneşte şi re-face iconic prin oglindirea-asimilarea-reme-
morarea supraexteriorului arhechipal – „TEO-Forma HRISTICĂ”  
– ce le transcende, pecetluindu-le învelitor, pătrunzător. În această 
aşezare practică isihastă carpatină se caută orientarea-închinarea-
îmbăierea directă a minţii şi a inimii în „TEO-Memoria 
HRISTICĂ”, ca, deopotrivă, şi origine, şi sens, şi intermediar al 
unirii lor, într-o pre-facere iconică însă. Prin urmare, e vorba de o 
unire a minţii şi a inimii pe o cale a unei „logici triadice”, ca 
raportare/icono-grafie prin „terţul” arhechipal-logoi ca reme-
morare a limbajului iconic supra-unitiv.   

 
Ieromonah Ghelasie: „Mintea face Gestul ei faţă de TEO-Memoria 

HRISTICĂ, Inima la fel face Gestul ei propriu şi toată „atenţia” să fie pe TEO-
Memoria directă HRISTICĂ, fără „intermediarul” Inimii şi Minţii, ci Însuşi 
TEO-Memorialul să fie şi ca Obiect şi ca Intermediar. Modalitatea de „unire a 
Minţii cu Inima” este într-adevăr de mare importanţă, dar pentru lumea de astăzi 
Mintea şi Inima sunt foarte „contrare” şi Unirea lor cere un „efort” fără rezultat. Aşa, 
Mintea să facă ea „Gestul RITUALIC” faţă de ICONICUL HRISTIC, Inima la 
fel să facă ea Gestul ICONIC de Închinare, fără „lupta” dintre Minte şi Inimă. 
Anticii fac întâi „lupta” Minţii (Spiritului) cu Inima (simţualul), ca zisă 
„spiritualizare” şi prin aceasta apoi Unirea cu un Divin tot Spiritual. Majoritatea 
vorbesc de o „vedere prin ochii Minţii ai Prezenţei HRISTICE” în aşa zisul 
„Duh al Inimii” (ca rezultat al Unirii Minţii cu Inima). În accepţiunea modalităţii 
ICONICE, vederea nu este nici prin ochii Minţii, nici prin Duhul Inimii,  
ci direct prin „ICONICUL Supraexterior” al TEO-CHIPULUI HRISTIC,  
care este mai mult decât „Prezenţă”, este direct PERSONAL, TRUP SACRU” 
(M.C., p. 209).   

 
Pentru cuviosul de la Frăsinei, în modalitatea filocalică atonită 

de interior se străvede o traducere a „chipurilor evanghelice” şi 
                                                        
4 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi (Neofit Pustnicul), vol. IX, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2013. Se va cita prin M.C. 
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printr-un accent „metafizic de Duh”, de unde o „interiorizare teo-
logică”. Iar în iconicul carpatin el vede o aspiraţie la „Haina de Filiaţie”, 
care evidenţiază „o trăire prin tainele teologice”, „prin chipurile iconice”, ca 
distinctă de o „aspiraţie la Lumina Duhului” (S.F., p. 339). Misticul 
carpatin consideră de altfel că „Isihasmul ICONIC”, prin eviden-
ţierea acestui „Personalism în sine”, se deosebeşte net şi totodată 
limpezitor de toate misticile metafizice antice.  

De altă parte, Ghelasie isihastul pune într-un raport corelativ 
chipul de persoană cu „mintea şi inima de interior” şi activul chipului 
de persoană cu „activul Duhului de Interior”. Transpare astfel că, 
dacă în modalitatea de interior a filocalicului athonit „Duhul face 
rememorarea Divinului” şi „prezenţa Divinului face penetrarea 
interioară” – iar omul „dezgroapă Divinul şi-l face Lumină în 
proprie candelă cu uleiul propriu” –, în specificul iconicului carpatin, 
„Filiaţia face „Reîntoarcerea” la Divinitate”, ca „Reîntoarcerea Fiului 
risipitor” care îşi „reaminteşte Filiaţia” şi se întoarce la Tatăl.  

Şi, dacă „Duhul este „Spirit-minte”, Filiaţia este Gest de Închinare” 
(S.F., p. 339) – intervine tuşa distinctivă a misticului, sugerând 
reflectările unor blicuri ce se descarcă orientativ, despicând sen-
surile unor aşezări atitudinale, ca situări anume în practica şi expe-
rienţa mistică.   

 
Ierom. Ghelasie: „Pentru Neofit Pustnicul, persoana este „mintea şi inima 

iconică”, care se Unesc în CHIPUL de FILIAŢIE. Şi CHIPUL de FILIAŢIE 
este Interiorizat de DUHUL, care „filiază structura Sufletului şi a trupului”, şi 
aşa DUHUL „Străluceşte şi mai mult”, cu „LUMINA de DUH”, care „scoate 
Interiorul” în „Haina Persoanei”, ca o „Podoabă a propriei Vieţi”” (S.F., p. 340). 

 
Apropo de importanţa şi relevanţa chipului formelor, Ghelasie 

isihastul ne relevă că „primii oameni gândeau în forme şi copiii 
gândesc de asemenea”, că „scrierile primare erau în forme”, că 
„dacii legau totul de Forme-Chip”, că propriu-zis „noi, creaţia, 
suntem prin esenţă, forme create” şi că în creştinism „Forma este 
legată de Persoană”; de unde accentul că „Mistica Formei este 
de mare importanţă în practică”.  

Isihastul consideră că mistica iconică, în acest chip al perso-
nalismul de specific carpatin, este „mistică între Forme” nu între 
„structuri şi manifestări” – energii, şi susţine că, urmând reperele 
antropologiei iconice, omul este prin excelenţă „Taina Dialogului” 
dintre „Chipuri Forme Fiinţiale”. Sens în care, „Chipul de Persoană – Om 
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este Integralitatea Formă şi structuri-manifestări, şi, mai mult, a răspunsului 
dialogal al acestora”. Astfel, „Chipul de Persoană – Om este Iconicul şi al 
oglindirii Fiinţiale şi al manifestărilor acestora”.  

Se relevă în demersul cuviosului de la Frăsinei necesare 
precizări antropologice ce se mişcă lămuritor dinspre chipul antro-
pogonic spre cel practic, relaţional, mistic/experienţial.  

Pe de o parte, precizează că Dumnezeu creează „Forme de 
Creaţie”, şi nu „structuri şi fenomene” care să devină „Forme-
Individualităţi”, spre a face o distincţie clară faţă de o anume per-
spectivă panteistă, ce confundă „structurile şi fenomenele create” 
cu „manifestările Divine”, concepând creaţia ca „principii de 
manifestare Divină” ce fac „structurarea în devenirea ca Forme”; 
de unde survine şi sublinierea: „Mistica în Creştinism este astfel 
între Forme Vii, şi nu între Conţinuturi care se fac Forme”, şi 
accentuarea, în orizont revelaţional scripturistic: Dumnezeu 
„Creează Forme, nu Conţinuturi, acestea fiind în Formele respective. (...) 
Păcatul aduce «ruperea» de Supraformă şi aşa, Forma şi Conţinutul se 
contrariază şi se fac distructive, până la «moarte»”. Se remarcă în această 
transpunere a isihastului şi o logică trinitară: supraformă, formă, conţinut, 
şi se observă totodată sensul integrativ al relaţiei triadice: supra-
formă, formă, conţinut, relaţie ce nu trebuie „ruptă” de formă şi 
restrânsă doar la conţinut: „relaţia niciodată nu este între conţinuturi, ci 
între Forme în care subzistă Supraforma şi Conţinutul”.   

 
Ierom. Ghelasie: „Neofit Pustnicul vorbeşte de o Logică Trinitară, ca 

Supraformă, Formă şi Conţinut. Supraforma este CHIPUL-Esenţa 
DUMNEZEIREA în Sine, din care ies deodată şi în Egalitate Conţinutul-
Natura-FIREA şi FORMA-Distincţia-PERSOANA. Aşa, Originea este 
Supraforma din care Se Naşte Forma şi Purcede Conţinutul. Forma şi 
Conţinutul nu se determină reciproc, ci sunt în Originea Supraformei. Aşa se 
consideră: Suprasubstanţa ca Supraforma; Conţinutul ca Substanţa şi Forma ca 
Substanţializarea. CHIPUL, Firea şi PERSOANA, ca TRIFIINŢIALITATEA 
de Sine a FIINŢEI în Sine”. (...) Toată Taina este în CHIP, VIUL ICONIC de 
care vorbeşte Pustnicul, VIUL «Legăturii de Taină». Pentru Neofit, VIUL 
ICONIC nu este în «interiorul» ICOANEI, (ca la idoli), ci în Exterior, care 
Îmbracă ICOANA. Şi în acest Miraculos VIU ICONIC de Exterior al 
CHIPULUI Reprezentat se face apoi Dialogul cu ICOANA, ca SUPRA-
REPREZENTARE”. (...) „Mistica FORMEI este de mare importanţă în 
Practică. Anticii erau foarte superstiţioşi faţă de orice Formă, considerând că 
produce efecte imprevizibile. (...) Forma se consideră Expresia Structurării 
Conţinutului. Dar Structurarea, ea însăşi, trebuie să fie pe «nişte forme». Orice 
Structură este o «formă de Interior». Ideile Arhetipale Platonice sunt considerate 
«Formele ultime» ale Gândirii. De aici, Mistica CHIPULUI”. 
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De altă parte, isihastul precizează că mistica iconică se distinge 
fundamental de o înţelegere a sa ca „mistică psihologică şi fiziologică” 
(yoga, zen, etc.), dar, totodată, se deosebeşte net de impersona-
lismul misticilor metafizice şi ezoterice (S.F., p. 344). Însă, deşi 
modalitatea iconică este total deosebită de orice psihologism şi 
fiziologism, isihastul nu le exclude, ci le decantează incluziv 
rememorându-le în/prin Taina Iconicului Personal. Astfel, ca 
practică, în „Gestul Iconic, trupul şi sufletul se integrează Chipului de 
Persoană şi acesta face mistica iconică”. Gestul Iconic este „deodată 
Spiritual şi Corporal şi Duhovnicesc”, întrucât „Persoana-Om reflectă şi 
Spiritualul şi materialul şi „peste” acestea ca duhovnicescul transfigurativ 
Divino-Creaţie” (S.F., p. 344). Pentru isihast, „Gestul este o 
Comunicare Vie de Formă, de aceea este Activul Formei. De 
aici Puterea Gestului din Ritualul Cultic. Orice Gest este un 
Potenţial de Activuri şi un declanşator de Activuri. Gestul este 
„Forma care Formează””.  

De fapt, Ghelasie Isihastul caută să evidenţieze „Exprimarea 
de CHIP – PERSOANĂ” – ca fond „din care se deschid şi 
exprimările celelalte” –, considerând că „Gestul Iconic este cel mai 
reprezentativ pentru această Exprimare”. Gestul Iconic devine 
astfel nu doar o simplă exprimare, ci şi o „Formă Iconică de expri-
mare”. „PERSOANA devenită Gest este PERSOANA Mistică 
ICONICĂ. Şi, mai mult, prin PERSOANA–GEST, toate 
structurile mental – corporale devin şi ele „Gesturi mistice”” 
(S.F., p. 344).  

În dialogul mistic iconic este implicată direct Persoana-Gest. 
„În Gestul Iconic de Închinare, totul este „Gest”, în care se 
„asumă” atât interiorul cât şi exteriorul şi toate manifestările men-
tale, sentimentale şi toate efectele mistice, toate se „Prefac în Gest” 
şi Gestul ia SUPRAFORMA PERSOANEI Însăşi şi aşa 
PERSOANA – Gest face Dialogul Mistic” (S.F., p. 344).  

 
Ierom. Ghelasie: „Păcatul ne-a distrus tocmai „Identitatea Personală” şi 

aceasta, mai întâi, trebuie să o recâştigăm, ca o condiţie de a putea face apoi 
„DIALOGUL INTERPERSONAl” cu DUMNEZEU. Dacă tu nu ai Identi-
tatea Personală, cu ce faci Dialogul?...” (S.F., p. 350). 

 
Prin gestul iconic isihastul carpatin urmăreşte o „Centrare Fiinţială 

Integrală” de „Unitate Personală proprie” şi „Auto-Identitate”, ca „Supra-
conştientizare” în care trebuie să te „Aduni într-o Centrare totală de sine”, 
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cu „inspiraţii adânci, prin care absorbi propriile simţiri şi gânduri, ca să nu 
mai fie nimic „fărâmiţat” în tine” (S.F., p. 350). Faţă de modalităţile 
practice de interiorizare şi mentalizare, caracteristice, după isihast, 
misticilor antice, avva Ghelasie distinge prin „oprirea în Gest” şi prin 
„retragere în Gest” – ce „nu este nici interiorizare, nici exteriorizare” – un 
„Comun al Integralităţii proprii”, în care se „Adună totul, se Deschide 
totul, se Răspunde total”. 

 
Ieromonah Ghelasie: „Să te „Retragi în Gest” este dictonul Neofitic. 

Degeaba te retragi în pustie, dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că nu vei şti 
niciodată ce este adevărata retragere. Misticile antice vorbesc de „Interiorizare”. 
„Retragerea în Gest” a lui Neofit nu este interiorizare, ca să nu se confunde cu 
„mentalizarea” (exclusă de specificul Neofitian). (...) „Dacă DIVINUL se 
Cheamă prin Cuvintele Sacre, prin Gest se aduce PREZENŢA Sa. Practic, trebuie 
să Conştientizezi tot mai mult, că tu «Intri» într-o FORMĂ ICONICĂ. 
Filocalicii au o FORMĂ de Interior. Specificul Pustnicului Neofit are FORMA 
ICONICĂ, «Interior scos în Exterior»”(S.F., p. 349). 

 
Mai poate fi amintit că acest iconic al chipului de filiaţie, ca 

icono-formă hristică, este desemnat de isihast în alt context, în altă 
formulare, ca „TRUP SACRU HRISTIC”, conotaţie prin care trimite 
către sensul fundamental ecleziologic al omului, al creaţiei: „Toată 
Creaţia este Configuraţia TRUPULUI SACRU HRISTIC”. Astfel, ca 
practică iconică, în atare repere, ca modalitate „RITUALICĂ de 
TRUP EUHARISTIC HRISTIC nu se ţine cont de mentalizare sau 
sentiment, ci de „Gestul RITUALIC” în Sine, care nu este „în gol”, ci 
în „Concret de TRUP SACRU”. Această practică iconică, desfăşurată 
ritualic în chip liturgic prin activul integrant al gestul iconic, se 
aşează distinct faţă de „cei ce practică Rugăciunea Minţii în Inimă”, şi 
care trimit către un model ce arată o „PREZENŢĂ de DUH a Lui 
HRISTOS, ce „mentalizează sau sentimentalizează” un Divin mai 
mult HARIC, decât direct PERSONAL”.  

 
Ieromonah Ghelasie: „În accepţiunea modalităţii ICONICE, vederea nu 

este nici prin ochii Minţii, nici prin Duhul Inimii, ci direct prin „ICONICUL 
Supraexterior” al TEO-CHIPULUI HRISTIC, care este mai mult decât 
„Prezenţă”, este direct PERSONAL, TRUP SACRU. Este „Vederea prin Ochii 
TRUPULUI SACRU HRISTIC”, faţă de care ochii Minţii şi Inimii se pleacă şi 
se Închină, încât aici nu mai este „LUMINA Minţii şi Harismele de suprasimţiri de 
Inimă”, ci este „TRUPUL SACRU EUHARISTIC HRISTIC”, din care 
străluceşte apoi şi HARUL ce Luminează Mintea şi Inima. În această modalitate, 
„atenţia” nu mai este pe „concentrarea” Minţii. ci pe „Gestul Închinării” faţă de 
SACRUL TRUPULUI HRISTIC” (M.C., p. 210). 
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Isihastul de la Frăsinei accentuează reperele de orientare ale 
acestei practici carpatine subliniind că „trebuie bine concretizat ce este 
„TRUPUL SACRU HRISTIC” – ce nu este „Gândire mentală” şi 
nici „Simţire de Inimă” şi nici „Prezenţă de Duh Divin” –, ci, mai 
întâi, „este un Real şi PERSONAL SACRU de TRUP LITURGIC 
EUHARISTIC HRISTIC, care are în Sine şi din care ies atât LUMINA 
Minţii, cât şi Simţirea de Duh a Inimii”. Se conturează recurent în 
această orientare de practică mistică un sens integrativ ce vizează 
„mai întâi” conştientizarea-transcenderea în concretul direct – 
„PERSOANA TRUP SACRU” –, „peste” mental şi sentiment, pe 
care, trebuie precizat, nu le exclude, ci le asumă transfigurativ. Nu 
le consideră însă a fi mobilul „concretului mistic”, în sensul în care 
„concretul modalităţii Rugăciunii Minţii în Inimă este „Prezenţa” 
Divinului mentalizată sau sentimentalizată”.  

Avva Ghelasie, în evidenţierea acestui specific carpatin, iden-
tifică acest mod integrativ al chipului persoanei în coordonatele şi 
reperele sale iconice, liturgice, euharistice. De altfel şi înţelesul 
sintagmei „TRUPUL SACRU HRISTIC” bolteşte adânc şi pătrun-
zător, reflectând densitatea semnificaţiilor chipului euharistic şi al 
sensurilor articulărilor sale perihoretice. Se străvede o grijă a cuvio-
sului Ghelasie de a se aşeza paradigmatic în chipul ecleziologic, ca 
taină de „trup” mistic, evitând astfel tendinţele unor orientări sau 
transpuneri de tentă, înveliş sau încărcătură „pur” spiritualistă sau 
energetistă. „Practica Isihastă nu este mistică „energetică” şi nici 
pur Spirituală, ci EUHARISTICĂ, ca dincolo de amândouă, fără să le 
excludă, dar depăşindu-le în ACEL SUPRAMISTIC EUHARISTIC” 
(F.P., nr. 6)5 – subliniază isihastul.    

 
Ieromonah Ghelasie: „Asceza creştină nu „distruge” Corpul şi simţurile, ci 

le „orientează” (nu spre spiritualizare) spre Transfigurarea în TRUPUL SACRU, 
în care Corporalul nu se distruge, ci se Regăseşte în Depăşire şi în „co-existenţă” 
cu Sufletul, care de asemenea se Regăseşte şi se Depăşeşte în TRUPUL SACRU”. 

„În Practica ICONICĂ a Pustnicului Neofit „centrarea-suportul” atât 
propriu, cît şi al DIVINULUI, este CHIPUL ICONIC de FIU, care este 
„ÎNRUDIREA DIVINO-Creaţie”. În CHIPUL ICONIC este o „ÎNTÂLNIRE 
Mistică” a DIVINULUI ÎNTRUPAT cu Trupul de Creaţie, care nu se mai exclud, 
ci fac un „COMUN-ACELAŞI TRUP”. Anticii vorbesc de „De-corporalizare” (în 
apofatic-dincolo de orice chip), ca „Împărăţia DUHULUI”. (...) 
                                                        
5 Ghelasie Gheorghe, Foaie de Practică Isihastă, nr. 6. Citările din numerele apărute 
în Colecţia Isihasm, sub titlul Ghelasie Gheorghe, Moş-Pustnicul din Carpaţi, Foaie 
de Practică Isihastă se vor face sub forma: F.P., nr. ... 
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Pentru Neofit Pustnicul, Coborârea-ÎNTRUPAREA DIVINULUI este 
„Centrarea-Identificarea noastră”, ca apoi să facem „INTRAREA” în DUH. 
Păcatul ne-a atins Chipul-centrarea-Identitatea-Persoana” şi recâştigarea acestuia 
ne este de primă necesitate”. 

 
Se poate vedea, astfel, o altfel de relaţionare – ritualică, gestică –, 

ca relaţie între chipuri-forme, ceea ce descoperă un alt mod de 
abordare şi valorificare chiar a formelor „exterioare” întruchipate 
liturgic de cult (rugăciune citită, cântare bisericească, etc.). În atare 
sens, aceste forme nu sunt asimilate unor forme de „treaptă începă-
toare”, care poate fi doar transcensă (de la literă la duh) dacă nu chiar 
sărită, ci unor forme iconice care transpun întruchipat o taină iconică.  

Părintele Stăniloae arăta că „ceea ce se vede îţi face cunoscut ceea ce nu 
se vede, dar totuşi nu trebuie să te opreşti la cea ce se vede, căci aceasta 
înseamnă transformarea lui în idol. Dar transcenderea nu părăseşte lucrul 
văzut, pentru că prototipul care se străvede în el, lucrează în el, fără a fi una 
cu el”. Aceste forme cultice „exterioare” văzute/lizibile sunt 
„locaşuri-altare”, amprente, mărturii, întruchipate cuvinte de înviere 
şi întrupare hristică. În chip paradoxal, preţuirea acestor forme 
„exterioare”, aşa cum îndruma stareţul Gheorghe, Sf. Calinic mai 
apoi, tradiţie păstrată pe linia lui şi de stareţii de la Frăsinei, este de 
formă ritualică şi exprimă cinstirea gestică a întruchipărilor anume 
ce permanentizează sensul întrupării transfiguratoare a lui Hristos. 
De aici importanţa acestei preţuiri/închinări/cinstiri ce este de 
văzut ca descoperind un orizont şi un sens iconic.  

 
Cu privire la Sf. Calinic, părintele Stăniloae apreciază că însu-

şirile spiritualităţii cernicane – ascetismul, milostenia şi preocuparea 
practico-gospodărească – sunt cele pe care sfântul le-a dezvoltat în 
gradul suprem. 

Marele teolog susţine că milostenia şi preocuparea practică gospodărească 
sunt însuşiri caracteristice spiritualităţii cernicane, ce o disting de cea 
sinaită, de cea atonită şi de cea paisiană. Ceea ce este de remarcat, 
credem, este caracterul gestic iconic al acestor acţiuni. Anume faptul că 
această milostenie e şi vedere a chipului Lui Hristos din semeni, nu e 
simplu sentiment, simţire compasivă sau împlinire de poruncă.  

 
„De aceea, Sfântul Calinic a cultivat milostenia cu o osîrdie neostenită. Ea e, 

pe lângă asprimea vieţii, a doua virtute de căpetenie a lui. În aceasta el depăşeşte 
spiritualitatea sinaită, care pune accentul principal pe lucrarea minţii, cum face şi 
spiritualitatea paisiană, dar şi pe cea atonită, care se opreşte, în general, la asceză” 
(D. Stăniloae). 
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„În milostenie îşi găseşte egoismul înfrîngerea totală şi iubirea de oameni 
încoronarea ei. Ea e şi contemplarea lui Hristos în semeni, dar şi iubirea lor cu 
fapta. Iubirea cu fapta se întâlneşte cu vederea în adâncime a insului, cu vederea 
lui Hristos” (D. Stăniloae). 

 
De altfel, şi activitatea practic-gospodărească vizează veşnicia seme-

nilor, „economia” mântuirii lor, fiind susţinută, motivată, încălzită 
de învelirea/ întâlnire cu Hristos. 

 
 „Punând realitatea exterioară în slujba intereselor veşnice ale oamenilor, el 

e un econom al mântuirii, un gospodar al lui Dumnezeu”. (...) „Dar practicismul 
acesta nu excludea la Sfântul Calinic viaţa de taină, ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu. Ci, dimpotrivă, aceasta se boltea peste toată viaţa lui. Îndeletnicirile 
lui se întindeau pe toate treptele unei vieţi complete: de la culmile contemplaţiei 
tainelor lui Dumnezeu, până la amănuntele ce ţin de atenta conducere a 
oamenilor şi de procurarea şi buna gospodărire a tuturor celor necesare traiului 
lor pământesc. Era în acelaşi timp un mare rugător şi un neîntrecut organizator” 
(D. Stăniloae). 

 
În ceea ce priveşte identificarea unor particularităţi, care să 

distingă între Cuviosul Paisie şi stareţul Gheorghe de la Cernica, 
Părintele Stăniloae arată că deosebirea între aceştia era mai mult una 
de accent în ceea ce priveşte începutul vieţii duhovniceşti; Paisie fiind mai 
apropiat de Sf. Simeon Noul Teolog, în orientarea spre contemplare, 
iar stareţul Gheorghe rămânând „fidel metodei clasice, formulată 
încă de Clement Alexandrinul, Grigore de Nisa şi Maxim Mărturi-
sitorul, care împărţeau urcuşul duhovnicesc în două etape ce nu se 
pot inversa: în asceză, sau făptuire, şi contemplaţie”. Filiaţia, sau, poate 
mai potrivit zis, înrudirea aspectelor de milostenie şi practică gospodă-
rească, părintele Stăniloae o vede într-un străvechi duh creştin întru-
chipat de Sf. Nicolae şi lucrat pilduitor şi de Sf. Vasile cel Mare. 

 
„Am putea spune că preocuparea practico-gospodărească şi de milostenie din 

spiritualitatea cernicană sunt mai degrabă o reînviorare a unor laturi foarte 
străvechi ale duhului creştin, care şi-au găsit o întruchipare puternică în viaţa Sf. 
Nicolae, care necontenit era luat ca patron pilduitor şi chemat în ajutor la Cernica, 
precum şi în viaţa şi în rânduielile monahale ale Sf. Vasile cel Mare, de care 
monahismul românesc s-a străduit să rămână deosebit de aproape” (D. Stăniloae). 

 
Stareţul Gheorghe socotea că la începutul vieţii duhovniceşti 

„accentul principal trebuie să se pună pe asceză şi pe ascultare, sau, 
după el, preocuparea de căpetenie, cel puţin a începătorilor, trebuie 
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să fie lupta directă cu patimile, câtă vreme Paisie punea accentul principal, 
chiar de la început, pe contemplaţie, pe unirea cu Dumnezeu şi pe 
vederea lui în lumină”. Dar, reţinem că părintele Stăniloae subliniază 
faptul că „propriu zis nici stareţul Gheorghe nu excludea pomenirea numelui 
lui Iisus, deci nu dispreţuia contemplaţia6, precum nici Paisie nu nesocotea lupta 
cu patimile prin nevoinţele ascetice”. 

 
„Stareţul Gheorghe socotea că pentru lupta cu patimile e necesară baza mai 

largă a unor eforturi multilaterale, că nu ajunge numai păstrarea în minte a 
numelui lui Iisus. Omul trebuie să se gândească la dezrădăcinarea fiecărei patimi 
de care e stăpânit şi să urmărească în special slăbirea fiecăreia prin efortul 
corespunzător, ajutându-se de sfaturile povăţuitorilor cu experienţă în lupta cu 
succes împotriva patimilor” (D. Stăniloae). 

 
„Prin ascetismul ei, spiritualitatea sădită de stareţul Gheorghe 

la Cernica a rămas mai aproape de spiritualitatea atonită de tot-
deauna, pe când spiritualitatea paisiană s-a depărtat într-o oarecare 
măsură de aceea, în schimb a rămas mai aproape de spiritualitatea 
sinaită. Dar faptul de a trăi înconjuraţi de lume şi necesitatea de a zidi şi 
restaura mânăstiri a îndemnat pe stareţul Gheorghe şi pe urmaşii lui să dea o 
atenţie şi activităţii practice-gospodăreşti, ca şi operei de milostenie, adăugând 
astfel laturi noi la spiritualitatea atonită. Pe de altă parte, paisianismul a 
păstrat o înrudire mai strînsă cu spiritualitatea atonită şi în special 
cu cea sinaită, în preocuparea mai sporită de contemplaţie şi în 
lăsarea pe planul al doilea a preocupărilor gospodăreşti şi de milos-
tenie. Fiecare a păstrat într-o anumită privinţă şi a modificat 
în alta spiritualitatea atonită”.  

De aici transpar şi întâlniri şi schimburi între aceste curente, în 
care se evidenţiază şi se conturează accentele lor specifice. Părintele 
Stăniloae vede spiritualitatea paisiană mai apropiată de cea sinaită şi 
pe cea a stareţului Gheorghe de cea atonită. El descoperă accentele 
acestora în orientările unora spre cer, prin „ieşirea din cele pământeşti”, 
iar ale altora spre pământ, „ce poate fi locaş-altar de întrupare a cerului”7. 
                                                        
6 Părintele Stăniloae asociază în acest context de pomenirea numelui lui Iisus o 
tindere contemplativă. Dar, după cum se vede în alt context, nu exclude practica 
lucrării minţii, a pomenirii numelui lui Iisus, şi în lupta cu patimile şi gândurile 
pătimaşe. Cu alte cuvinte, pomenirea numelui lui Iisus nu e numaidecât 
contemplaţie, dar o presupune ca sens plinitor. 
7 Preocupările gospodăreşti, mai cu seamă la Sf. Calinic, au sensul, bine accentuat 
de Părintele Stăniloae, de „gospodar al Lui Dumnezeu” pentru folosul omului, 
nu doar pentru aici pe pământ ci pentru veşnicie. Se exprimă astfel o atragere,  
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Pot exista însă accente, ca elemente de înrudire, care nu sunt cu nece-
sitate filiaţii ce survin pe o linie generativă directă. Cu alte cuvinte, e 
vorba de accente care, chiar dacă sunt într-o anume asemănare, 
acestea ţin însă de ambientul spiritual, de fondul direct al „duhului 
locului”, al solului pe care s-a prins spre creştere înroditoare sămânţa 
de taină hristică. 

 
Vorbind de rugăciunea lui Iisus la stareţul Vasile de la Poiana 

Mărului, Ică jr. susţine că acesta subliniază cu insistenţă caracterul ei 
primordial practic (şi ascetic). „Cu alte cuvinte, rugăciunea lui Iisus 
e coborâtă din sferele contemplaţiei înalte, accesibile doar 
puţinora, şi readusă în arena luptei ascetice cu gândurile 
pătimaşe prin care demonii perturbă mintea şi o izolează de 
Dumnezeu [subl. n.]; scop şi expresie a desăvârşirii, ea redevine 
mijloc, mai exact „sabie de foc”, în lupta minţii cu gândurile păti-
maşe, germenii patimilor şi păcatelor ulterioare, o sabie de care au 
nevoie toţi cei botezaţi, fără excepţie. Este o abordare „polemică”, 
sobră, de tip sinaitic şi egiptean, deci arhaică, nu una „metodică”, 
naivă şi exuberantă, de tip atonit bizantin târziu. (...) Această 
înţelegere esenţialmente „combativă”, practică (nu contemplativă), a 
rugăciunii lui Iisus „practice” nu i se pot pune alte restricţii şi 
condiţionări decât cele ale bunei mânuiri ascetice a unei „arme” 
indispensabile tocmai în lupta cu patimile, în vederea apropierii de 
nepătimire. Faimoasele „condiţii” prealabile (purificare ascetică 
deplină, despătimire) sunt indispensabile numai pentru faza ei 
„contemplativă”, accesibilă doar puţinora”8.  
                                                                                                                        
o coborâre a lucrării Lui Dumnezeu în lume şi o preţuire a (înveşnicirii) omului 
în demersul preocupărilor şi acţiunilor gospodăreşti. Se străvede astăzi în anume 
iniţiative un zel gospodăresc decupat de preţuirea omului şi decuplat de prezenţa 
lucrătoare a lui Dumnezeu.  
8 Se explică astfel, susţine Ică jr., „de ce anume, în «prefeţele» stareţului Vasile, 
«căinţa» şi, mai cu seamă, «atenţia» şi fixarea locului ei în rugăciune «deasupra» 
inimii iau locul «metodelor» psihofizice centrate pe respiraţie şi concentrarea 
privirii «în» inimă, iar în locul oricărei «tehnici» pe primul plan trece lupta 
interioară cu gândurile. («Contemplarea» şi «vederea» sunt evocate tangenţial abia 
de pagina finală, antologată şi ea, a «Prefeţei» la Filotei.)”. „La stareţii Vasile de la 
Poiana Mărului şi Gheorghe de la Cernica întâlnim aşadar viziunea tradiţională, 
arhaică, prin excelenţă «practică» (pragmatică chiar), ascetică în sens militar, 
profund «realistă» şi echilibrată asupra isihasmului şi «Filocaliei», o abordare 
străină prin sobrietatea ei constitutivă de harismatismele facile sau spiritualismele 
exaltate, care bântuiau în secolul XVIII în spaţiul est şi central-european, sub 
forma diverselor pietisme protestante sau hasidisme iudaice”. 
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Ică jr. susţine că orientarea stareţului Vasile de la Poiana Mărului 
rămâne „mereu cea «sinaită», arhaică, a isihasmului primului mileniu, 
rezervat faţă de cea «atonită», axată pe metode, a isihasmului bizan-
tin târziu care a suscitat polemicile veacului XIV”. Acesta consi-
deră că episcopii asceţi Ignati Brianceaninov şi Feofan Govorov „se 
situează clar şi fără echivoc pe linia sinaită, prudentă, a stareţului Vasile de 
la Poiana Mărului”, „prefeţele” stareţului Vasile fiind pentru ei cheia 
înţelegerii autentice a „Filocaliei” şi a întregului isihasm. Ică jr. pare 
că subscrie la ceea ce scria Ignatie Brianceaninov, anume că: 
„scrierile stareţului Vasile pot şi trebuie să fie văzute drept cea dintâi carte 
spre care trebuie neapărat să se îndrepte oricine doreşte să practice cu succes 
rugăciunea lui Iisus în timpul nostru”. 

Sigur că această afirmaţie a lui Ignatie Brianceaninov, vizavi de 
scrierile stareţului Vasile, însuşită de Ică jr., credem că îşi poate 
justifica imperativul citirii cu necesitate a scrierilor stareţului Vasile, 
de către cei care doresc să practice cu succes rugăciunea lui Iisus, când 
se adresează celor care îşi însuşesc şi se desfăşoară în acest 
tip/formă/chip de curent duhovnicesc. Altfel, a lega isihasmul, în 
sens larg, strict de citirea acestor cărţi, denotă evident o „îngustare”, 
neavenită pe cale, o unilateralitate ce, o dată ce e generalizată, 
devine exclusivă. În aceeaşi categorie a demersului univoc se 
înscrie şi afirmaţia lui Ică jr. că rugăciunea lui Iisus „este o sabie de 
care au nevoie toţi cei botezaţi, fără excepţie”. A „lega” „fără excepţie” 
această „sabie” de „toţi cei botezaţi” e o exagerare, ce ignoră, 
exclude sau desconsideră o experiere a lui Hristos şi altfel decât 
prin minte ca centru de lucrare a rugăciunii şi focalizare a atenţiei. 

Desigur, Ică jr. trimite către un „isihasm practic”, către o rugă-
ciune a lui Iisus „practică”, către o înţelegere „polemică”, „combativă” 
şi nu „contemplativă”, către o mânuire a ei ca „armă” în lupta cu 
patimile şi gândurile pătimaşe, către transformarea ei din scop şi 
expresie a desăvârşirii în mijloc militar, ca „sabie de foc”.  

Dario Raccanello susţine că stareţul Vasile introduce în rugă-
ciunea lui Iisus o distincţie precisă a două stadii sau două etape:  
unul „practic/activ”(lucrător) şi altul „contemplativ” (văzător).  
D. Raccanello, chiar dacă vede stadiul practic, al lucrării rugăciunii, 
rezervat luptei cu patimile, acesta nu-l vede, însă, limitat la 
practicile ascetice ale „făptuirii”, întrucât este legat prin râvnă şi 
angajament de nivelul „contemplării” (theoria). Astfel, viaţa 
spirituală la stareţul Vasile, după D. Raccanello, se ramifică în 



Curente spirituale în Ortodoxie 

24 

praxis şi theoria (echivalentă a rugăciunii minţii), iar theoria, ca rugă-
ciune a minţii, are la rându-i două ramificaţii: stadiul practic/activ şi 
stadiul contemplativ9. Deci lucrarea minţii este o practică ascetică, dar 
care ţine, cumva, tot de stadiul contemplativ. 

Părintele Stăniloae, cum am văzut, remarcă această orientare 
către „lucrarea minţii” în rugăciune – care, prin pomenirea numelui 
lui Iisus, fereşte de gândurile rele şi slăbeşte patimile – şi la Paisie, 
care se află pe linia conaţionalului său Vasile de la Poiana Mărului.  

 
„Paisie punea ca punct de plecare al vieţii duhovniceşti a comunităţilor sale 

aşa-zisa lucrare a minţii. Această lucrare a minţii consta în aceea că monahul 
păstrează în tot timpul în amintire numele lui Iisus şi cu el alungă orice gând 
necuvenit care se ridică din inimă. Mintea trebuie să caute cu această rugăciune 
locul inimii şi să-l păzească curat, pînă ce inima se va face locaşul lui Hristos şi se 
va arăta plină de lumina Lui. Paisie socotea că acest lucru poate să-l facă orice 
monah, fie el chiar începător în ale vieţii duhovniceşti, ba chiar şi un mirean 
preocupat de grijile vieţii. Monahul nu trebuie să aştepte să ajungă mai întâi la o 
anumită curăţie de patimi, ca să poată să practice rugăciunea minţii. El îşi însuşise 
ideile conaţionalului său, Vasile de la Poiana Mărului, care considera şi el greşită 
părerea acelora care socoteau că lucrarea minţii e potrivită numai celor desăvârşiţi, 
care au ajuns la eliberarea de patimi. Paisie, urmând acestuia, socotea că însăşi 
păstrarea în minte a numelui lui Iisus e mijlocul cel mai bun de a feri pe monah de 
gândurile rele şi de a slăbi prin aceasta cu încetul patimile din el. «Sfânta rugăciune 
a minţii, zice el, efectuată prin harul lui Dumnezeu, curăţă omul de toate patimile, 
îl îndeamnă la păstrarea cu rîvnă a tuturor poruncilor dumnezeeşti şi îl fereşte 
nevătămat de toate săgeţile vrăjmaşului şi de ispite»” (D. Stăniloae). 

 
Cu alte cuvinte, nici D. Stăniloae nu dă curentului paisian o 

interpretare strict „contemplativă”, dar nici nu se poate evita luarea 
în consideraţie a faptului că această abordare practică paisiană nu ar 
viza-o. Chestiunea acestui „isihasm practic”, la care face referire Ică 
jr., nu poate fi înţeleasă just decât ca o treaptă, în caz că e vorba de 
isihasm ce vizează isihia. Altfel, o rostire a rugăciunii lui Iisus cantonată 
ca „mijloc” în spaţiul cazon al atitudinii „militare”, al „combativităţii”, 
                                                        
9 D. Raccanello, Vasile de la Poiana Mărului, Introduceri la rugăciunea lui Iisus şi isihasn, 
p. 381. „Stadiul «practic», însă, este rezervat celui care trebuie să lupte cu 
patimile, dar care pentru aceasta nu se limiteză totuşi exclusiv la practicile 
ascetice ale «făptuirii» (praxis). Dimpotrivă, el se dedică cu întreaga sa râvnă 
rugăciunii minţii şi prin însuşi acest fapt se află deja la nivelul «contemplării» 
(theoria). În acest ultim sens, când se referă la monah, adjectivul «practic» nu se 
reduce, pentru stareţul Vasile, strict la cadrul «praxis-ului», cum se întâmplă cu 
Grigore Sinaitul, ci include şi exerciţiul «practic/activ» al rugăciunii minţii, sau 
ceea ce e acelaşi lucru, stadiul «practic» (lucrător) al aceleiaşi rugăciuni”. 
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al „polemicii”, al „luptei” nu poate fi numită decât impropriu isihasm. 
E o practică a rugăciunii, a rostirii interioare a rugăciunii lui Iisus şi atât. 

 
Afirmaţia lui Ică jr. că „faimoasele „condiţii” prealabile (purifi-

care ascetică deplină, despătimire) sunt indispensabile numai pentru 
faza ei „contemplativă”, accesibilă doar „puţinora”, lasă de înţeles 
că faza „practică” are legitimitatea practicării/lucrării rugăciunii lui 
Iisus. D. Stăniloae susţinea că cel pătimaş nu se poate curăţi 
propriu-zis de patimi numai prin păstrarea în minte a numelui lui 
Iisus. Sigur că ţinta finală trebuie că e unirea deplină cu Hristos, 
care nu poate evita despătimirea, înţeleasă, desigur, dinamic10. Iar 
această unire se desfăşoară în Biserică ca Trup mistic, în care e 
cuprins în Hristos nu doar omul, ci şi cosmosul şi lumea îngerilor, 
întreaga creaţie. 

 
Părintele Stăniloae arată că stareţul Gheorghe „socotea că cel pătimaş nu se 

poate curăţi de patimi numai prin păstrarea în minte a numelui lui Iisus, probabil 
mai întîi pentru motivul că acela nu are puterea să ţină necontenit în minte numele 
lui Iisus, al doilea pentru faptul că chiar pomenirea numelui lui Iisus poate deveni 
pentru el o obişnuinţă care să nu mai însemne mare lucru, ci să se amestece cu 
obişnuinţele lui pătimaşe. Gheorghe păzea, aşadar, cu stricteţe recomandarea 
Sfântului Calist, care spune în cap. 8 al cuvântului său «despre rugăciune», cuprins 
în Filocalie, că numai mintea care s-a curăţit de cele de afară şi şi-a supus cu totul 
simţurile prin virtutea cu fapta, poate rămâne nemişcată ca osia cerească şi poate 
privi în adâncul inimii, trimiţând în ea razele înţelegerii, care prind acolo 
înţelesurile dumnezeeşti. «Nimeni însă dintre cei necercaţi sau dintre cei ce au 
trebuinţă de lapte, auzind de aceste lucruri oprite, să nu se atingă de ele. Căci 
dumnezeeştii Părinţi au socotit pe cei ce au căutat şi s-au sârguit să intre în limanul 
nepătimirii înainte de vreme, în chip necuvenit, ca ieşiţi din minţi»”. 

 
De aceea, Părintele Stăniloae spune explicit că „cele două spiri-

tualităţi (a lui Paisie şi a stareţului Gheorghe) sunt, în fond, identice 
prin ţinta finală ce o urmăresc, că ele se deosebesc mai mult prin 
metodă, sau prin punctul de plecare”. Doar că părintele Stăniloae 
accentua, cu privire la stareţul Gheorghe, că pentru „lupta cu 
patimile e necesară baza mai largă a unor eforturi multilaterale, că nu 
ajunge numai păstrarea în minte a numelui lui Iisus”. De aici, accentul 
principal (nu unilateral!) pus pe asceză şi ascultare, dar şi preţul mare 
                                                        
10 Nici treptele: purificare (catharsis), iluminare (theoria), îndumnezeire (theosis) 
nu sunt înţelese şi abordate de Părintele Stăniloae, în Ascetica şi Mistica, într-o 
simplistă succesiune liniară, etapizată strict. Există şi o întrepătrundere şi o 
concomitenţă a lor. 
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pus pe cercetarea nelipsită a slujbelor de obşte din biserică, precum şi 
încadrarea în rânduiala vieţii de obşte, încadrare care implică şi solicită o 
depăşire faptică a patimilor – care tind să separe oamenii prin 
egoismul ce le e propriu –, în întâlnirile inter-umane concrete, reale, 
care pot oferi „oportunităţi” de manifestare pătimaşă, dar şi de 
asumare şi transfigurare hristică. 

 
„Stareţul Gheorghe socotea că pentru lupta cu patimile e necesară baza mai 

largă a unor eforturi multilaterale, că nu ajunge numai păstrarea în minte a 
numelui lui Iisus. Omul trebuie să se gândească la dezrădăcinarea fiecărei patimi 
de care e stăpânit şi să urmărească în special slăbirea fiecăreia prin efortul cores-
punzător, ajutându-se de sfaturile povăţuitorilor cu experienţă în lupta cu succes 
împotriva patimilor. Cu alte cuvinte, stareţul Gheorghe socotea că la începutul 
vieţii duhovniceşti accentul principal trebuie să se pună pe asceză şi pe ascultare, 
sau, după el, preocuparea de căpetenie, cel puţin a începătorilor, trebuie să fie 
lupta directă cu patimile, câtă vreme Paisie punea accentul principal, chiar de la 
început, pe contemplaţie, pe unirea cu Dumnezeu şi pe vederea lui în lumină. În 
schimb, stareţul Gheorghe punea mare preţ pe cercetarea nelipsită a slujbelor de 
obşte din biserică, aşadar pe încadrarea disciplinată în rânduiala obştei, socotind 
ca virtutea «cea mai cuprinzătoare întru care reazimă toată începătura spăşeniei 
monahilor»: supunerea. «Întocmai ca suflarea să cinstiţi supunerea», le spune el călugărilor 
săi. Numai făcând toate cu blagoslovenia povăţuitorului obştei şi pe lângă aceasta 
mărturisindu-vă toate gândurile înaintea duhovnicului, păzind smerita cugetare şi dreapta 
socoteală şi împărtăşindu-vă de 12 ori pe an, «veţi omorî, spune el monahilor din obştea sa, 
pre toate patimile cele alcătuite prin limbă, prin inimă şi prin simţuri, făcându-vă de-a 
pururea vrednici împărtăşirii dumnezeeştilor taine»”11. 

 
Se poate observa şi aici un sens de căutare şi de întâlnire cu 

Hristos şi prin „exteriorul” vieţii concrete al experierii chipului Lui 
Hristos prin chipul celuilalt, şi, deci, nu doar prin accentul pe 
„lăuntric-ul” propriu. Atunci când marele teolog spune că Paisie 
                                                        
11 D. Raccanello consemnează că şi „stareţul Vasile subliniază necesitatea trecerii 
prin viaţa comunitară împreună cu alţi fraţi înainte să îndrăznim să ne expunem 
celei anahoretice. (...) că e necesar să formăm într-adevăr o comunitate ade-
vărată, care presupune o con-vieţuire cotidiană şi stabilă. Vor fi astfel comune 
atât proprietatea locuinţelor care, chiar distincte şi individualizate, trebuie să fie 
apropiate şi într-un singur loc, cât şi diferitele mijloace de subzistenţă, cum sunt 
hrana şi îmbrăcămintea. Chiar şi munca şi diferitele activităţi manuale personale 
trebuie să facă parte dintr-o preocupare comună şi o grijă pentru mersul întregii 
comunităţi. Toate aceste condiţii exterioare urmăresc doar producerea şi favori-
zarea acelei atitudini interioare care justifică însuşi faptul existenţei „căii 
împărăteşti”: renunţarea la voia proprie, supunerea unul altuia” (op. cit., pp. 423-424). 
Se observă că sensul la stareţul Vasile este tot către o atitudine interiorizată, 
pentru care condiţiile exterioare sunt secundare, sunt doar mijloc. 
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punea accentul principal, încă de la început, pe contemplaţie, pe unirea 
cu Dumnezeu, pe vederea Lui în lumină, trimite la faza finală a 
acestui demers început cu lucrarea minţii.  

Cum am văzut, Părintele Stăniloae trage concluzia că Paisie, 
prin învăţătura sa, alături de Vasile de la Poiana Mărului, deşi nu 
spune explicit că monahii din comunitatea sa pot să mai lipsească 
de la slujbele bisericii, lasă să se înţeleagă acest lucru. „Se înţelege că, 
de aici, putea să se nască la unii monahi din obşte, mai puţin înaintaţi 
duhovniceşte, o anumită tendinţă spre un spiritualism individualist, spre o 
nesocotire a disciplinei de obşte, o anumită socotinţă că ritmul comun exterior 
al vieţii de obşte nu e numaidecât necesar pentru înfăptuirea unei ordini 
spirituale lăuntrice. Asceza, ca metodă de luptă cu patimile, putea să-şi 
piardă, de asemenea, în ochii unora însemnătatea”. 

 
„Pe lângă aceasta, numele lui Iisus, deci şi gândul la El, păstrat necontenit 

în minte, ajută pe om să vadă, îndată ce se iveşte, tot gândul contrar lui Iisus, tot 
gândul rău, îl face adică pe om în stare să urmărească şi să cunoască tot ce se 
petrece în sufletul său, căci el plimbă tot timpul o lumină peste mişcările din 
lăuntrul său. Acest lucru nu-1 poate face însă cel ce nu ţine mereu în minte 
numele lui Iisus şi gândul la El, ci sufletul lui petrece în întuneric. Atribuind 
aceste virtuţi lucrării minţii, Paisie socotea că ea e mai importantă decât multele 
rugăciuni citite sau cântate în biserică, împreună cu obştea. Fără a spune de-a 
dreptul monahilor din comunitatea sa că pot să mai lipsească de la slujbele de 
obşte din biserică, acest lucru rezultă destul de limpede din învăţătura sa. 
Bazându-se pe anumiţi Părinţi, Paisie cerea, împreună cu Vasile de la Poiana 
Mărului, «să se pună toată grija pentru rugăciunea minţii, osebind pentru cântare 
puţină vreme, numai în ceasurile de urât, căci după cuvintele lor, slujbele şi 
cântările bisericeşti sunt puse la îndemână în genere pentru toţi creştinii, iar nu 
pentru aceia care vor să petreacă în tăcere»”. 

 
Părintele Stăniloae arată că, în curentul paisian, tendinţa spre 

un spiritualism individualist „se poate naşte” „la unii mai puţin înaintaţi 
duhovniceşte”, deci nu la oricare şi nici la toţi. Deci, nu e o necesitate 
insurmontabilă realitatea acestui „spiritualism” şi „individualism” în 
cadrul paisianismului. „Spiritualismul” şi „individualismul” nu apar 
ca ţinând structural de fondul şi finalitatea acestui curent, cât că 
exprimă o anume poziţionare faţă de accentele ce îi sunt proprii; 
accente ce pot însă predispune, într-o asumare novice, spre această 
unilateralitate. E limpede însă că acest demers spre „interiorizare”, 
spre o anume înţelegere a vieţii „lăuntrice”, se precizează, în 
particularitatea sa de fond, într-o orientare-tendinţă către un traseu 
„spiritualist”, şi, în această înţelegere, şi „individualist”, al celor ce 
se înscriu pe el ca începători. 
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Marele teolog vede urcuşul duhovnicesc, la stareţul Gheorghe, 
în două etape ce nu se pot inversa: în asceză sau făptuire şi contemplaţie 
(Clement Alexandrinul, Grigore de Nisa şi Maxim Mărturisitorul); şi 
spune că stareţul Gheorghe păzeşte cu stricteţe recomandarea 
Sfântului Calist, care susţine că numai mintea care s-a curăţit de cele de 
afară şi şi-a supus cu totul simţurile prin virtutea cu fapta, poate rămâne 
nemişcată ca osia cerească şi poate privi în adâncul inimii. Se 
observă un demers de curăţire a minţii şi prin asceza făptuitoare. 

D. Raccanello remarcă la stareţul Vasile introducerea în etapa 
ascetică practică (a făptuirii) şi a lucrării minţii12. Dar, paradoxal, această 
inserare a rugăciunii lui Iisus, deşi se constituie ca o treaptă primară, 
totuşi ea e văzută ca fiind subîncadrată contemplaţiei. Chestiunea de 
care se face caz, ca fiind de o noutate isihastă la stareţului Vasile, este 
legată de introducerea acestei lucrări a minţii, în practica ascetică, la toţi, 
de la primii paşi pe calea duhovnicească. Este de observat însă accen-
tul care este pus, de la început, pe această rugăciune practică a minţii, 
care, deşi nu exclude o anume făptuire (post cu măsură, stare de 
pocăinţă, păzirea poruncilor, cercetarea Scripturii, ascultarea de fraţi, 
referinţe ale vieţii sacramentale), ea devine un cartier general de co-
mandă, dar şi de exercitare a luptei ascetice din/prin lăuntricul minţii. 

Această noutate, semnalată de Raccanello, este dată de această 
glisare spre interiorizare – ce devine centrală – a tensiunii angaja-
mentului ascetic. Este interesant că, deşi Raccanello constată că 
„nimeni nu va putea fi dojenit dacă rămâne toată viaţa la stadiul 
practic al rugăciunii, pentru că de înaltul progres al minţii în sfinţita 
rugăciune se învredniceşte, potrivit Sfântului Isaac, abia unul din zece mii”, 
această urmă a căii contemplative este indicată tuturor. 

Această îmbiere pe urmă contemplativă/isihie, dar cantonată în 
războiul minţii, are o anume alură, credem nefirească, pentru spaţiul 
                                                        
12 Aici pare că deşi lucrarea minţii e numită ca „asceză” şi „practică”, ţine totuşi de 
demersul contemplativ, ce se descompune în două trepte. Adică, fie, pe de o 
parte, avem „o ridicare” a „ascezei” şi a „practicii” către o subtilitate a interio-
rizării lucrării minţii, fie, pe de altă parte, avem o „coborâre” a contemplaţiei şi 
într-o stadiu de uvertură, propriu-zis, având de a face cu o bifurcare a 
demersului contemplativ în contemplaţia ca atare şi contemplaţia ca lucrarea minţii, 
deci de lucrarea minţii ca parte a demersului contemplativ, dar care are nume de 
„asceză” şi „practică”. Indiscutabil, nu e relevantă pentru doritorul de isihie o 
„ceartă a universaliilor” şi o teoretizare excesivă vizavi de denumirea şi 
clasificarea „lucrării minţii” în/între contemplativ sau în practic. Importantă este 
înţelegerea chipului şi a structurii antropologice. 
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carpatin, evocat de cuviosul Ghelasie. De asemenea, ea reclamă, ine-
vitabil, o iscusinţă a duhovnicului, chemat să gestioneze această tem-
peranţă a tinderii mistice spre contemplativ, precum şi a tensiunilor 
iscate lăuntric pe seama luptei interiorizate, dar şi a posibilelor 
învolburări ale patimilor, supuse presiunii lăuntrice, directe, a acti-
vului minţii. Patimile pot fi decantate însă şi printr-o curgere/trecere 
prin filtre succesive specifice, nu numai printr-o presiune nediferen-
ţiată. Aceste filtre nu trebuie numaidecât să fie înţelese ca fiind 
„condiţii” prealabile, cât că exprimă o altă metodologie, oarecum 
diferită, ce vizează rădăcinile patimilor – dezrădăcinarea lor –, şi nu 
stadiul mai avansat de manifestare, ivire şi înmugurire a lor la nivel de 
gând, ca momeală/atac etc.  

De aceea e important de avut în atenţie şi un demers care străvede 
că „experierea” mişcării patimii e anterioară ivirii ei în câmpul mental 
ca gând. În acest sens, şi „lupta” cu patimile poate fi dusă în sensul 
căutării tăierii (re-orientării şi îndreptării) rădăcinilor acestora, şi nu 
doar a gândurilor ce le manifestă ca „muguri” de suprafaţă; sens în 
care gândul este văzut, mai degrabă, ca efect decât ca o cauză a patimii. 
Prin urmare, una ar fi „lupta” cu patima şi alta cu/prin gândul patimii. 
Astfel, strategiile acestor „lupte” se pot diferenţia. Chestiunea e cum se 
poate acţiona desţelenitor, direct pe solul/suport înţelenit de patimi.  

Faţă de distincţia între gândul patimii şi patimă, ar fi de urmărit 
şi de recuperat o distincţie pe care o operează părintele Ghelasie 
între gândul de minte şi cuvântul de suflet, ca lămurire antropologică cu 
consecinţe asupra aşezării într-un anume chip isihast.  

Astfel, în viziunea misticului de la Frăsinei, limbajul gândurilor 
este limbaj de ordin secund în raport cu fiinţialul limbaj al cuvintelor 
sufletului, ca limbaj-exprimare a persoanei în sine, iar practica trăirii 
isihaste înseamnă şi „Redescoperirea Limbajului pur Fiinţial Dincolo de 
Limbajul Gândirii Energetice” (Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în 
Absolut, p. 39). 

După Căderea din Rai, noi am uitat Limbajul pur Fiinţial-Sufletesc, 
Am rămas cu Limbajul de Minte legat de Corpul Pământesc, 
Pe care îl credem că este adevărata noastră Vorbire... 
Taina Isihastă este trecerea Dincolo de Limbajul de Gândire, 
Este închinarea Minţii în Inimă, în Vorbirea de Suflet, 
Este descoperirea Cuvântului Fiinţial, Cel ce produce Gândirea. 

(Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, p. 213)13 
                                                        
13 Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, vol. IV, ed. Platytera, 2007. 
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„Noi numim greşit conştiinţa ca produs al gândirii, când în realitate 
conştiinţa este însăşi limbajul fiinţei în sine”, spune isihastul, pentru care 
fiinţa este chip-persoană în sine ce „gândeşte” prin limbaj-cuvinte, 
nu prin limbaj de gând, şi care subliniază că mistica isihastă trece 
prin „întoarcerea Gândirii în Originea sa, Limbajul pur Fiinţial” (Dialog în 
Absolut, p. 212).  

 
Urmând o distincţie între gând/minte şi conştiinţă/inimă, şi 

vorbind de o întâlnire directă (nu doar mediată) cu Dumnezeu, 
părintele Stăniloae arată că „gândirea asupra lui Dumnezeu întrerupe 
relaţia directă cu Dumnezeu sau întâlnirea cu El. Prin gândirea teologică omul 
se închide în el însuşi”, şi ne îndeamnă să fim atenţi ca „să nu rămânem în 
teologie sau să nu alunecăm în aceasta în clipa în care vrem să ne rugăm sau în 
cursul rugăciunii”. Comentând afirmaţia despre „rugăciunea făcută dintr-
un singur gând”, marele teolog susţine că „acesta nu este un gând propriu-
zis, ci este conştiinţa care se află în întregime ocupată de experienţa realităţii 
însăşi a lui Dumnezeu”.  

Mai mult, trăitorul teolog şi mistagog precizează că „această expe-
rienţă conştientă este numită „gândire” pentru că nu este doar o stare de sentiment 
confuz sau senzaţia pierderii de sine în oceanul unei realităţi nearticulate, ci este 
conştiinţa întâlnirii cu infinitul personal al lui Dumnezeu care ne iubeşte”  
(D. Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus..., p. 56)14. Cu alte cuvinte, face o 
distincţie între gândire şi această experienţă conştientă (numită 
„gândire” în sensul clarităţii) a realităţii lui Dumnezeu, o experienţă 
atribuită inimii/conştiinţă dincolo de gândire; o experienţă care nu 
contestă că „şi prin gândire e o confirmare a realităţii” (lui Dumnezeu), dar 
care implicit afirmă că gândirea, chiar teologică fiind, „poate fi un 
obstacol nu mai puţin primejdios în calea intrării minţii în inimă”.  

 
Pe de altă parte, este interesant – şi important ca „schemă” de 

tratament integral, ca tămăduire în sens duhovnicesc, sufletesc, 
energetic-corporal – dacă se transpune căderea omului la nivel 
antropologic „ca orbire”, aşa cum o face avva Ghelasie al 
Frăsineiului în volumul Medicina Isihastă.  

 
„Sufletul este O Unitate-Entitate-Monadă Triadică în sine, Ochi de Eu-

Conştiinţă, Ochi de Duh-Memorie, Ochi de Spirit-Limbaj Vorbire. Ca realitate 

                                                        
14 Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ed. Deisis, 
Sibiu, 1995. 
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în Sine sunt Trei Ochi atât ca Suflet cât şi ca corp. Aşa ca analogie cei Trei Ochi 
ai Corpului sunt Ochiul Minţii, corespunzător Ochiului Conştiinţei de Suflet, 
Ochiul Simţirii, ca analogie de Ochiul Memoriei Duh, şi Ochiul de Carne, 
corespunzător Ochiului de Spirit. (...) Ochiul este Simbolul Realităţii Obiective, 
care se afirmă de la sine, nu ca plăsmuire abstractă. Sufletul care nu Vede ca 
Suflet ori nu e Suflet, ori este Orb. Corpul vede ca Energii Corp. Sufletul are cei 
Trei Ochi menţionaţi mai sus. Corpul are, de asemenea, Trei Ochi. Este intere-
sant că fiecare Ochi la rândul său are Triplă Vedere. Noi trebuie să înţelegem că 
Realitatea este destul de Simplă, dar este în întrepătrunderi complexe, de unde 
Complexul Vieţii. (...) Corpul nostru are Trei Energii deodată, fiecare cu 
Vederea-Ochiul său. Energia Informativă-Mentală are Ochiul Minţii. Energia 
Vibratorie-Vitală are Ochiul Senzaţiei şi Energia Acumulativă fizică are Ochiul 
Cărnii, Ochiul nostru obişnuit. Corpul nostru are un Ochi de afară (ochii 
obişnuiţi), un Ochi de Vitalitate-Simţurile şi un Ochi de Interior al Minţii. Ochii 
de afară sunt Doi, cel drept este corespondent Ochiului Minţii şi cel stâng 
corespondent Simţirii, de aceea sunt doi” (Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, 
ed. Platytera, 2007)15. 

 
E vorba de o „cădere” şi la nivel de suflet direct, ca „orbire” a 

sufletului, dar şi o „cădere” la nivel de energii-corp, ca „orbire” 
energetică, precum şi cădere la nivelul relaţiei şi integrării iconice 
între suflet şi energii-corp (v. pe larg în Medicina Isihastă).  

 
 „Aici este Decăderea noastră teribilă după Căderea din Rai. Cu Sufletul 

Orbim, iar Corpul se face el însuşi o Proprie Fărâmiţare. Aşa, în Corpul nostru, 
care în fond este Treimea Minte-Simţire-Organe, se fac Ruperi de aşa-zise nivele, 
Mintea Separată, Simţirea Separată şi Organele la fel. Ca realitate, Corpul este 
Informaţie-Minte, Simţire-Vitalitate şi Organe Funcţiuni. Aici are dreptate Ştiinţa, 
care spune că suntem Creier-Minte, Simţire şi Organe. Noi facem o Compensaţie 
de Suflet ca Minte” (Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, op. cit., p. 155). 

 
O patologie a „orbirii” pe ordine de realitate: sufletesc respectiv 

energetic-corporal, cu detaliile ochilor specifici. Dar şi refacerea, 
restaurarea vederii, a sănătăţii fiecărui „ochi” şi integralizarea lor 
iconică întru transfigurarea Chipului Hristic/Ochiul Logos, ca 
„Vederea prin Ochii TRUPULUI SACRU HRISTIC”. Patima ar putea 
fi înţeleasă ca abatere de la sens, ca orbire, ca nevedere a sensului, 
dar şi ca (supra)licitare unilaterală, dez-integrantă şi dezintegrată, a/al 
unui/unor ochi în detrimentul altora; „strabism”, „descentrarea” şi 
„defocalizarea” vederii/vederilor. Paradoxal, din punct de vedere 
antropologic, o (supra)licitare a vederii de tip energetic/subtil/ocult 
– a ochiului minţii – poate „întuneca” ochiul/vederea de suflet 
                                                        
15 Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, vol. III, ed. Platytera, Bucureşti, 2007. 
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directă, şi, în fapt, întâlnirea reală şi deplină cu lumina Chipului lui 
Hristos, ce face posibilă vederea transfigurativă a adâncurilor celor 
de taină. Şi, ceea ce se arată ca vedere energetică, chiar paranormală, 
denotă un misticism ce poate fi tocmai semnul însăşi al orbirii 
vederii directe a sufletului. Etc. 

 
 „De aceea Mistica Isihastă caută întâi Câştigarea Vederii directe de Suflet 

ca singura posibilitate de o Vedere în Corp totodată ca Suflet şi Corp. Noi după 
Cădere Abstractizăm Sufletul, confundându-l cu Abstracţiile Informaţionale de 
Minte a Corpului. Noi nu cu Ochii Minţii vedem Real Sufletul, ci cu Ochii direct 
de Suflet. Ochii Minţii sunt doar Amintirea unei Vederi pure de Suflet, care însă 
este Dincolo de Ochii Minţii. Mare atenţie, să nu le Confundaţi sau să le 
amestecaţi.” (op. cit., p. 156.) „Cercetează-ţi Creierul dacă are în el Gânduri Bune. 
Gândurile din Creier sunt corespondenţă de Cuvinte de Suflet. Sufletul nu 
are Gânduri, ci Moduri de Conştiinţe în Cuvinte Spirituale. În Suflet Un Cuvânt 
este tot întreaga Conştiinţă, dar într-un Mod Specific. În Minte, Gândurile sunt 
Fragmente de Conştiinţă, încât numai un Singur Gând nu face întreaga Minte. În 
Suflet, Un Cuvânt de Suflet face cât Toată Conştiinţa. De aceea, Cuvântul de 
Suflet este mai mare decât Gândul de Minte” (Ghelasie Gheorghe, Medicina 
Isihastă, p. 178). 

  
E vorba însă în acest demers al cuviosului Ghelasie de o 

schemă de „tratament oftalmic”, complex şi integrat, ce evaluează 
limpezitor întregul chip antropologic, evitând o licitare excesivă a 
importanţei şi a folosirii vederii „ochiului” de minte, a cărui „strălucire” 
solipsistă „orbeşte” conştiinţa. De altfel isihastul de la Frăsinei 
previne că „este un mare pericol să se mai facă astăzi „mistica 
energetică a minţii”, că trebuie povăţuitori încercaţi şi condiţii de mediu 
prielnic (retrageri şi liniştiri, imposibile condiţiilor actuale)”. În 
mistica iconică „Mintea este înlocuită cu „Taina Chipului de 
FIU” şi „Vederea de DUH” este prefăcută în „Vederea ICONICĂ”, 
iar „Supranormalul de DUH” este în „Taina RITUALULUI 
Liturgic EUHARISTIC”. Astfel noi înlocuim Mintea cu 
CHIPUL de FIU, şi gândurile şi toate noţiunile, cu „ICONICUL 
CUVINTELOR”. Şi ca să nu se cadă în confuzii, ICONICUL 
de FIU este evidenţiat prin specificul său inconfundabil, care 
este „EXPRIMAREA prin GESTUL ICONIC”” (F.P., nr. 4). 

Aşadar, isihasmul străbate deschiderea ochiul gândului de minte, 
spre deplină şi rotundă înţelegere, prin supradeschiderea ochiului 
cuvântului de suflet/conştiinţă, învelit penetrant în pleoapa translu-
cidă a Ochiul Logosului Hristic. Şi, apropo de distincţia, împletirea şi 
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întrepătrunderea privirilor, de iconizarea ochilor, în stră-vederea isihastului 
carpatin se arată:  

Noi suntem Suflet şi Corp în Împletire şi Întrepătrundere, 
Suntem Ochi-Scânteie de Dumnezeu Întrupată în Fiinţa Ochi de Creaţie 
Şi locul de Unire este Ochiul Transcendental din Inimă. 
Coboară Mintea şi Uneşte-o cu Duhul Sufletului în Inimă, 
Aici este Prezent Ochiul Lui Dumnezeu Însuşi în tine, 
Vino aici înaintea Ochiului Lui Dumnezeu cu Închinăciune. 
Ochiul Minţii este Soarele cu o „Mie de Raze” de Creaţie, 
Ochiul Sufletului este Duhul-Privirea cu o Mie de Priviri 
Şi Ochiul Lui Dumnezeu este Ochiul Logos Hristic Întrupat în Suflet. 
 
Ce Vezi tu, Minte şi Duh de Suflet, în Ochiul Lui Dumnezeu?... 
Lumea Vieţii de Creaţie rămâne în afară, 
Aici în Ochiul Lui Dumnezeu este Numai El Dincolo de toate. 
Aici în Ochiul Lui te Întâlneşti cu Dumnezeu la Faţă, 
El te Vede până în Adânc şi tu îl Vezi pe El, 
El îţi Vorbeşte despre Sine şi tu Îl Asculţi, fără amestecare. 
Ochiul Fiinţei tale Priveşte în Ochiul Logos Hristos 
Şi Inima ţi se face Cântare Dumnezeiască 
Şi cine poate Spune cuvintele Dincolo de toate?... 
Trăirea Isihastă este Ochiul cu Nesfârşite Mii de Priviri, 
Întâlnirea în Inimă a Minţii şi a Duhului cu Însuşi Dumnezeu, 
Închinarea Minţii şi a Sufletului în Ochiul ce niciodată nu se Închide. 
 
Ochiul Minţii Aici în Ochiul Logos se Odihneşte, 
Ochiul Inimii Aici îşi Găseşte Căutarea nepotolită, 
Sufletul Aici îşi Recunoaşte Obârşia şi Înrudirea. 

(Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, pp. 138-139) 
 
Ică jr. contrapune interpretării „isihasmului contemplativ” – o 

interpretare (atribuită de către Ică jr. lui D. Stăniloae, şi calificată de 
Ică jr. drept reducţionistă) care asociază pomenirea numelui numai 
cu contemplaţia, nu şi cu lupta cu gândurile şi patimile –, un 
„isihasm practic”. Această coborâre a „isihasmului” din contemplaţie în 
arenă, pe care o reclamă şi Ică jr., se vrea, de fapt, un argument, 
sau/şi o legitimare, ca şi începătorii pe Cale să poată folosi această 
rugăciune ca practică. Însă, cum s-a văzut, chestiunea vizată de  
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D. Stăniloae arată spre contextul mai larg al arenei, şi, respectiv, al 
luptei cu gândurile şi patimile. Arată spre faptul că rostirea acestei 
rugăciuni lăuntrice a lucrării minţii şi fixarea atenţiei nu constituie 
singura „metodologie” duhovnicească, şi că nu trebuie îngustat 
unghiul şi câmpul de centrare spre experierea complexei, de altfel, 
vieţi, des-pătimitoare, plinitoare în Hristos. Argumentul lui  
D. Stăniloae e probat, credem, indubitabil, şi de tradiţia isihastă a 
locului. Adică, de pe teren, nu doar din documente scrise... 

Ică jr. vorbeşte de o „prudenţă” a acestei lucrări a rugăciunii; 
„prudenţă” extrasă din calificarea şi circumscrierea acesteia ca 
„practică”, deci ca o abordare distinctă de treapta „contemplativă”.  
D. Stăniloae semnala „prudenţă” faţă de angajamentul de fond al 
tuturor, fără rest, generalizat, către o „hrană mai tare”; angajament 
real, ce nu rezolvă ivirea inerentă a problemelor de traseu duhov-
nicesc, reale şi intrinseci demersului de coborâre în arenă, doar prin 
definirea acestei practici a rugăciunii minţii ca armă practică şi nu 
contemplativă. Cu alte cuvinte, nu e de ajuns să-i spui novicelui, 
oricare ar fi el, că poate lucra rugăciunea – doar în sensul treptei 
practice şi nu în sensul celei contemplative –, pentru a-l face să nu 
întâlnească, sau să evite, pe această treaptă, anumite tulburări sau 
experienţe, datorate unei lupte, pentru unii, prematură. Sigur, 
„prudenţa” înseamnă şi o instrucţie a luptătorului şi o pregătire 
prealabilă a luptei, la fel cum prudenţa în luptă implică şi ştiinţa 
alegerii strategice a locului şi a momentului potrivit, fie al înfrun-
tării directe fie al hărţuirii şi/sau evitării ei, al expectativei active ce 
se retrage în aşteptarea, ca nevăzută ţintă, ce topeşte, sublimă, 
converteşte săgeţile adversităţii. 

 
Aşa-numitele „condiţii preliminare” se pare că s-au constituit în 

punct de ramificare al unor orientări distincte. D. Raccanello crede 
că trimiterea la „condiţiile preliminare” poate avea un sens dacă este 
considerată în legătură cu „stadiul contemplativ al rugăciunii” (op. cit.,  
p. 443). El crede că dacă rugăciunea lui Iisus este privită în stadiul ei 
practic, şi anume, dacă este înţeleasă ca metodă a luptei împotriva 
gândurilor şi a patimilor, atunci, tocmai ea, se va dovedi un ajutor 
puternic şi valabil pentru a ajunge să realizăm acele „condiţii”: 
conştiinţă curată şi eliberarea de orice patimă. El prezumă, urmând 
stareţului Vasile, că aceste condiţii, ca dispoziţii interioare, asociate 
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de el cu realizări ale celor desăvârşiţi şi proprii treptei contempla-
tive, finale, sunt considerate de alţii ca ambient al păşirii începă-
toare pe treapta contemplativă a rugăciunii lui Iisus. Ceea ce ni se 
poate cere drept condiţie preliminară, conchide D. Raccanello, e, 
mai degrabă, o atitudine sau o orientare generală, care trebuie să 
susţină mintea ascetului, şi anume: simţul pocăinţei şi atenţia minţii.  

Este firesc să ne întrebăm dacă aceste două condiţii, de 
conţinut atitudinal, sunt ele facile sau chiar atât de lesne de întâlnit 
la oricare începător? Înclinăm să răspundem că nu sunt uşor de 
găsit, şi nici lesnicioase, credem, tuturor celor începători. Perspec-
tiva unui „gradient procesual” implicit realizării unor astfel de 
condiţii, şi nu a unui tip interpretativ în scheme raţionale binare, ce 
operează cu termeni duali, polarizaţi, poate des-face nuanţat, fără 
contradicţii, nodul acestei ramificaţii; adică, curăţirea de patimi, la 
unii, nu trebuie echivalată, de alţii, cu eliberarea de orice patimă, cu 
curăţirea totală, cu desăvârşirea sfinţeniei. Propriu-zis curăţirea de 
patimi este şi un proces de asemănare, şi, deci, ţine de o desfăşu-
rare a sensului unirii îndumnezeitoare. Prin urmare, dacă despăti-
mirea e şi un proces şi nu doar un eveniment, un punct final, 
această sintagmă „curăţire de patimi” – ca o „condiţie” – poate 
exprima şi un anumit grad al curăţirii de patimi şi nu deplina curăţire.  

Ghelasie Isihastul de la Frăsinei, amintind de cele trei trepte: 
purificare, iluminare, unire, semnalează că, în specificul carpatin,  
„se începe direct cu „unirea”, din care va decurge purificarea şi iluminarea”, 
pentru că datorită „unirii în potenţă” este posibilă purificarea şi 
iluminarea. Trebuie spus că, pentru isihast, Gestul de Închinare este 
„deja un chip al pocăinţei şi deja o virtute, chiar mai mult, o bază de pornire a 
acestora” (S.F., p. 348)16.  

 
Ierom. Ghelasie: „Chipul de Filiaţie – Om şi Botezul HRISTIC cu 

Mirungerea SF.DUH au această unire, care trebuie „deschisă şi desfăşurată”. 
Persoana – Chipul de Om – Filiaţie este unitatea psihică şi fizică şi peste acestea, 
şi, astfel, persoana face Gestul Iconic ca DIALOG cu DIVINUL” (S.F., p. 348). 

 
Aşadar, atunci când se invocă o „curăţire de patimi”, ca o 

condiţie prealabilă, nu credem că această curăţire de patimi este 
                                                        
16 Se va cita cu S.F., Ghelasie Gheorghe, Specificul Filocalic al Pustnicului Neofit 
Carpatinul în Moşul din Carpaţi (Neofit Pustnicul), vol. IX, ed. Platytera, Bucureşti, 
2013. 
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înţeleasă nerealist, cu intransigenţa limitei-eveniment a desăvârşirii 
ultime, finale; în fond, despătimirea are un parcurs ce se poate 
exprima şi într-un anume gradient al sfinţirii. Altfel, este de răspuns 
dacă această curăţire deplină e rodul numai al efortului omului, sau 
dacă „curăţirea de patimi”, ca act sinergic, se poate desfăşura 
printr-o întâlnire cu Hristos, nedesfăşurată cu necesitate şi predi-
lecţie pe calea practicii rugăciunii lucrării minţii şi concentrării atenţiei? 
O autonomă curăţire deplină de patimi, echivalată chiar cu sfinţenia 
– înţelegere a curăţirii de patimi atribuită, de stareţul Vasile, celor 
care o invocau ca pe o condiţie preliminară – ar putea sugera o 
tendinţă pelagiană. O curăţire de patimi, desfăşurată sinergic, într-
un sens al îndumnezeirii omului, poate avea în atenţie un context 
mai larg care să susţină acest demers. O aşezare care să nu excludă 
şi practica rugăciunii lucrării minţii, dar care să nu devină orientare 
de accent prioritar, şi, deci, punctul focalizării şi aspirării întâlnirii/ 
învelirii cu Hristos şi respectiv al luptei cu gândurile şi cu patimile.  

Credem că părintele Stăniloae avea în atenţie acest context, 
mai larg, dar, paradoxal, mai nuanţat faţă de individualizarea con-
cretă a fiecărei persoane, ce renaşte în Hristos. Fapt important: în 
acest sens, nu e vorba de „condiţii” înţelese în conotaţii autonome, 
ci „condiţii” exprimând o aşezare împreună lucrătoare, ce ţine cont 
de situarea cea mai vulnerabilă a insului, înfiat prin botez – ce nu se 
numără printre acei „unul din zece mii” (amintiţi de Isaac Sirul), 
care ajung la o înaltă sporire în întâlnirea cu Hristos, dar care nu 
poate fi lipsit de această întâlnire.  

În ultimă instanţă, se poate spune că termenul „condiţii”, de 
stridenţă restrictivă, e nepotrivit. Nu e vorba atât de condiţii în 
sensul de limitare, cât de un alt mod de abordare a căii. În orice caz, 
trebuie subliniat că prudenţa faţă de practica acestei lucrări a minţii 
nu o exclude, şi, mai ales, nu vizează restricţionarea accesului la 
întâlnirea cu Hristos. Dimpotrivă, urmăreşte asimilarea nuanţată şi 
diversă în raport cu măsurile variabile, de vârstă duhovnicească, şi 
cu talanţii fiecărei persoane. Totodată, exprimă şi sensul mai larg al 
despătimirii şi al experierii lui Hristos; sens ce nu poate fi redus, 
sau exclusiv strâmtorat, la practica rugăciunii lucrării minţii.  

 
Avva Ghelasie isihastul de la Frăsinei, cu specificul său iconic 

carpatin, aduce în actualitate un isihasm personalist de chip 
euharistic, ce pune în vedere o aşezare în practica isihastă care să 
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nu treacă cu necesitate prin practica lucrării minţii şi a fixării atenţiei 
„deasupra inimii”. Chipul antropologic personalist e cel care facili-
tează şi lămurirea acestui chip de practică şi experiere autentic 
ecleziologică a Lui Hristos. Premiza că toţi cei botezaţi trebuie să 
lupte cu păcatele şi patimile, de la care porneşte şi Ică jr., urmând 
lui D. Raccanello, ţine de o realitate de necontestat a omului. Însă, 
de aici, a trage concluzia necesităţii generalizării practicii lucrării 
rugăciunii minţii, ca soluţie centrală a despătimirii, nu apare decât 
ca o îngustare a traseului acestui demers. Iar, pe de altă parte, nu 
trebuie omis faptul că, propriu-zis, botezul descoperă un potenţial 
al chipului de filiaţie (supradaruri plinitoare, resurse de har ale 
întruchipării), chip de filiaţie, temei şi sens, mai întâi şi mai adânc 
decât păcatele şi patimile omului. Adică, cel renăscut şi înfiat prin 
taina botezului trebuie să aibe în atenţie chipul de filiaţie ca mai adânc 
şi mai tare decât înfăţişarea de rob. Asumarea conştientă, reală şi 
vie, practică şi experienţială a supra-conştiinţei chipului de fiu face 
posibilă dez-robirea.  

Pentru părintele Ghelasie nu mintea este de fapt chipul 
exprimării noastre ci „Chipul Tainic de Fiu este adevăratul Chip al 
Exprimării. „Din şi prin” Chipul de Fiu apoi noi avem minte şi 
exprimările sale. Nu prin minte ajungem la Chipul de Fiu, ci prin 
Chipul de Fiu ajungem la chipurile minţii sănătoase. Chipul de Fiu 
este „înrudirea” noastră cu Divinul, că avem astfel Fiinţialitatea de 
Creaţie în Chipul Dumnezeiesc al Fiului Lui Dumnezeu care a 
asumat şi Chipul de Creaţie. Chipul de Fiu este Conştiinţa şi 
Identitatea noastră Fiinţială. Viaţa noastră este o „Exprimare de 
Chip de Fiu de Creaţie”, în ASEMĂNARE cu VIAŢA FIULUI 
Lui DUMNEZEU, prin care suntem totodată Fiii de Creaţie ai 
TATĂLUI DUMNEZEU-Absolutul” (F.P., nr. 4). 

De precizat încă o dată că, în iconarea părintelui Ghelasie, 
specificul carpatin „face o „sărire” peste „complexul” mental, sentimental şi 
trece direct în Chipul de Filiaţie, ca să se poată face direct Rugăciunea, ca 
„Stare în Faţa Lui Dumnezeu”” . Isihastul identifică chipul de filiaţie 
în „chipul iconic de închinare” şi îndeamnă: „(...) nu te „centra” pe atenţia 
minţii, nici pe curăţia inimii, ci direct pe „Gestul de Închinare”. Mintea însăşi 
ea să se închine, inima la fel şi tu Personal cu Chipul Integral de Filiaţie te 
Închină Domnului ce-ţi Stă în Faţă. Pare o „abandonare” a luptei cu negati-
vităţile minţii, cu patimile inimii, cu întunericul duhului din tine, dar Iconicul 
de Închinare va trezi atât mintea, cât şi inima şi duhul” (F. P., nr. 11).  
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De fapt, Moş-Avva Ghelasie consemnează: „Sf.Părinţi Filocalici 
au o mistică „eroică” de a te „bate” direct cu „fantomele golului demonic din 
Suflet” şi cu „patimile golului trupesc”. Rugăciunea Inimii şi Asceza Trupului 
sunt modurile acestei lupte”. Şi adaugă că, în specificul carpatin, „nu este o 
„luptă făţişă” cu „chipurile păcatului”, ci o „luptă cu Rememorarea Ritualului 
ca Originea de dinaintea păcatului”. Se pune astfel accent pe ritualul iconic 
– prin care se caută „Umplerea cu Chipul uitat” atât a „golului de 
suflet” cât şi a „golului trupesc”, ca dezgoliri/deşertări ale căderii – şi 
pe gestul închinării ce este „Chipul de Fiu” datorită căruia „mintea ca şi 
simţurile corpului prin Închinare îşi recapătă Memorialul (...)”. Cu alte 
cuvinte, gestul de închinare desfăşurat ca activ de rememorare iconică a 
deplinătăţii integrative a chipului de filiaţie.  

 
Ierom. Ghelasie: „Interesant, păcatul la îngerii căzuţi face un „gol lăuntric” 

şi la Om face un „gol trupesc”. Dar Omul are păcatul prin „sămânţa demonică”, 
de unde „păcatul golului trupesc” începe cu „păcatul golului lăuntric-Sufletesc”. 
Omul astfel, trebuie să se lupte cu ambele „goluri”, de unde Mistica grea a 
Creştinismului. Ca să cureţi Sufletul de păcat, dai de „golul demonic” cu 
fantomele lui, şi dacă vrei să cureţi Trupul, dai de „golul adamic” cu patimile 
respective. În „golul din Suflet” trebuie să Rebagi CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU şi în „golul trupului” de asemenea trebuie să „Îmbraci HAINA 
CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU””. 

 
Sens în care, în practica iconică, „lupta cea mai mare este cu 

Atenţia Gestului de Închinare şi a STĂRII Nemişcate. Mintea nu 
te lasă cu gândurile ei fantomatice; simţirea la fel, te asaltează cu 
patimi şi tendinţe multiple; energiile organice ale corpului te fierb 
până la prăjire. Trecerea acestora prin Gestul Închinării le purifică, 
le reface Memorialul adevărat, le readuce la starea normală şi le 
opreşte nocivitatea pe proprie Fiinţialitate şi în afara ei. Noi ne 
auto-consumăm cel mai mult cu aceste complexe psiho-fizice, care 
de sunt „centrate” în Gestul Închinării şi STĂRII ICONICE 
Nemişcate, revin la Chipul lor propriu-zis” (F.P., nr. 11).  

 
Ierom. Ghelasie: „Fă Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI, şi se 

Actualizează-rememorează în tine Taina veşnicei NAŞTERI a DIVINULUI în 
tine şi a ta în El, şi mai mult a Naşterii tale în lume şi a Lumii în tine. Gestul 
ÎNCHINĂRII este „LEAGĂN de NAŞTERE”, nu contemplaţie a DUHULUI, 
este CHIPUL Lui HRISTOS ÎNTRUPAT prin DUHUL SFÂNT”. 

 
Este de cumpănit concluzia lui Ică jr., care – pornind de la 

premiza dată de imensa popularitate a „prefeţelor” stareţului Vasile 
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de la Poiana Mărului, demonstrată suficient, după el, de copierea 
acestora în zeci de manuscrise cu texte filocalice – susţine că 
„tradiţia isihastă românească” a rămas de la început (?!) pe „linia sobră a 
stareţului Vasile”17. Pare că transpare, din această concluzie, că 
„tradiţia isihastă românească” îşi are începutul şi chiar originea în 
„linia” stareţului Vasile. Să înţelegem că nu a existat „o tradiţie 
isihastă românească”18 înainte de Stareţul Vasile de la Poiana Mărului, 
iar, după acesta, „tradiţia isihastă românească” ar urma linia acestuia?  

Din această interpretare, întrebarea firească ar fi: în ce măsură şi 
în ce sens această „tradiţie isihastă” poate fi considerată românească 
sau a locului? Probabil că s-ar putea referi la posibili monahi de 
origine română trăitori isihaşti în lăuntrul acestei linii, întrucât nu se 
detaliază caracteristici specifice acestei „tradiţii isihaste româneşti”. 
Dar evident că aceşti trăitori, care în mod firesc şi de necontestat  
s-ar fi putut folosi şi de „celebrele prefeţe”, nu pot fi consideraţi că 
ar exprima ca model/curent o „tradiţie isihastă românească”, ci una 
aliniată şi modelată de sensul transmis de stareţul Vasile.  

După Ică jr., apare că un curent/formă de isihasm românesc 
propriu-zis nu există, acesta chiar încercând o dizolvare a demer-
sului lui D. Stăniloae de conturare a elementelor caracteristice 
acestui model/curent (personalizat în chipul Sfântului Calinic),  
ce reiese din cuvântul rostit de marele teolog la canonizarea  
Sf. Calinic de la Cernica. Vom vedea mai apoi cum încearcă  
D. Raccanello să sesizeze raportul, asemănarea şi diferenţa dintre 
„tradiţia isihasmului românesc” şi cea a stareţului Vasile. 

 
„Inspirat de motivaţii practice, Vasile operează nu atât o selecţie, cât 

propune o lectură organizată în etape, potrivit unui principiu pedagogic şi 
iniţiatic, insistând pe elementele de bază, pe alfabetul unui isihasm practic şi 
                                                        
17 „Cum atestă popularitatea imensă a „prefeţelor” sale copiate în zeci de 
manuscrise româneşti cu texte filocalice, tradiţia isihastă românească a rămas de 
la început pe linia sobră a stareţului Vasile de la Poiana Mărului. Ucenicul 
acestuia, Paisie de la Dragomirna şi Neamţ, a încercat să generalizeze şi 
transpună în viaţa marilor mănăstiri cu viaţa de obşte ceea ce Vasile recomanda 
şi realiza în micile schituri de la cotitura Carpaţilor. Confruntat cu contestarea 
radicală a isihasmului şi «Filocaliei» de părţi importante ale monahismului 
conservator al epocii, Paisie a reluat demersul apologetic al stareţului Vasile, 
extinzându-l la ansamblul mărturiilor tradiţiei filocalice bizantine”. 
18 Termenul „românesc” e poate impropriu ca atribut pentru isihasmul din acea 
perioadă. Acesta are o înţelegere de „al locului”. 
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prudent. Orientarea sa rămâne mereu cea „sinaită”, arhaică, a isihasmului 
primului mileniu, rezervat faţă de cea „atonită”, axată pe metode, a isihas-
mului bizantin târziu care a suscitat polemicile veacului XIV” (Ică jr.).  

De aici s-ar putea vedea „rădăcinile” mai adânci, arhaice, 
„sinaite”, propuse de Ică jr. isihasmului, în linia filiaţiei lui Vasile de 
la Poiana Mărului, rădăcini din care, după el, şi-ar fi tras seva 
„tradiţia isihasmului românesc” dar şi „tradiţia monahală rusă”19. 

 
Acest „isihasm practic şi prudent”, o „universalitate a rugăciunii lui 

Iisus practice”, se întemeiază, după Ică jr., aşa cum am arătat, pe 
universalitatea luptei împotriva păcatelor şi a demonilor. Caracterul de 
prudent atribuit acestui isihasm practic ar putea fi, probabil, o precizare 
utilă care să vizeze o delimitare faţă de tendinţele exaltate şi pseu-
doharismatice. A vedea însă acest isihasm practic ca circumscriindu-şi 
originea şi sensul în lupta împotriva păcatelor, patimilor şi demonilor, în 
care însăşi rugăciunea lui Iisus şi fixarea atenţiei este mijloc (doar?!), este 
o limitare a isihasmului propriu-zis, care vizează chipul isihiei, 
îndumnezeirea, unirea deplină cu Hristos, ca sens şi scop de la care 
nu poate face rabat fără să-şi deturneze propriul sens. Vom încerca 
ulterior o cumpănire a abordării orientării practice spre „inima 
simbolică” expusă de către D. Raccanello.  

 
Pentru avva Ghelasie, isihasmul este Dialog în Absolut, dialog 

originat în „Cuvântul prin care toate s-au făcut” şi descoperit în 
sensul deplin prin „Cuvântul ce trup s-a făcut”. Că vasul de lut, 
omul ce doreşte umplerea, deplinătatea în Hristos, este golit, 
fisurat, crăpat sau găurit întru început de păcate, patimi, demoni, 
este o realitate ce ţine de condiţia căderii şi nedesăvârşirii. Dar pre-
ocuparea de fond, scopul, este umplerea, care are taina peste fire şi 
                                                        
19 După cum am menţionat, Părintele Stăniloae vedea paisianismul ca păstrând o 
înrudire mai strînsă cu spiritualitatea atonită şi în special cu cea sinaită, în 
preocuparea mai sporită de contemplaţie şi în lăsarea pe planul al doilea a 
preocupărilor gospodăreşti şi de milostenie. Făcând o raportare între paisianism 
şi stareţul Gheorghe, acesta spune că fiecare a păstrat într-o anumită privinţă şi a 
modificat în alta spiritualitatea atonită. Se poate consemna şi influenţa siriană, 
mai cu seamă în Rusia, în special al lui Isaac Sirul, şi, influenţa, începând cu 
secolul XVIII-XIX, nu doar în mediul monahal, ci şi în cel intelectual rus, asupra 
romancierului F.M. Dostoievski, şi mai înainte la Ivan Kirievski cel care vedea în 
Isaac Sirul „filosoful prin excelenţă al Rusiei pravoslavnice tradiţionale” 
(conform Ică jr.).  
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a lipirii crăpăturilor şi a astupării găurilor. Că această premiză, 
cauză şi scop, a unirii cu Hristos are şi consecinţă şi efect de mijloc 
este firesc. Nefiresc ar fi să se ascundă scopul de către mijloc, chiar 
să se substituie sau să se transforme scopul în mijloc. La urma urmei 
însăşi aplicarea schemei scop/mijloc unei interpretări a demersului 
practico/mistic isihast nu e cea mai potrivită abordare. Într-un 
anume sens, atunci când se vorbeşte de rugăciunea lui Iisus ca mijloc, e 
dificilă evitarea interpretării acestui mijloc ca metodă/tehnică/instrument. 
Adică respectivul caracter de mijloc al rugăciunii nu descoperă şi nu 
arată către un caracter şi un chip de întâlnire, de dialog, de 
relaţionare inter-personală.  

De altfel, Raccanello spune că la stareţul Vasile „stadiul practic se 
distinge de cel contemplativ printr-o caracteristică esenţială: cel dintâi ţine de 
domeniul puterilor omului, al doilea este un dar gratuit al lui Dumnezeu”  
(op. cit., p. 430). Sigur că această caracteristică, ce denotă o separare 
între o treaptă a omului, a efortului său, şi o altă treaptă a Lui 
Dumnezeu, a darului Său, pare că nu ţine cont de caracterul rela-
ţional şi dialogic, dinamic, al întâlnirii omului cu Dumnezeu, şi de 
gradientul iconic al îndumnezeirii, ce are şi un caracter procesual, nu 
doar punctual, evenimenţial. Este evident că şi în lucrarea minţii, în 
practica rugăciunii pentru o sporire şi o creştere reală trebuie să fie şi 
o lucrare a darului şi a harului Duhului lui Dumnezeu. Bineînţeles că 
acest isihasm practic şi prudent se poate înţelege şi ca o treaptă, dar 
caracterul de treaptă inevitabil implică sens, ascensiune. El nu poate 
fi calificat ca isihasm-ul, ca o formă/curent specific isihastă, mai cu 
seamă atunci când se restrânge la propria-i treaptă, când urmăreşte 
lupta fără biruinţa (pace-isihie) ce acoperă/ covârşeşte lupta. 

D. Raccanello vede un element de noutate, interior tradiţiei 
isihaste, în semnificaţia dată de stareţul Vasile expresiei „rugăciune 
practică” (lucrătoare), semnalând caracterul autonom al acestei trepte 
(op. cit., p. 380)20. După cum am văzut, D. Stăniloae nu contestă că 
lucrarea minţii în practica isihastă, la care îndrumă stareţii Paisie şi 
Vasile, ar putea fi implicată şi în lupta cu gândurile pătimaşe şi cu 
patimile. Şi, prin urmare, nu consideră că această practică ar fi 
                                                        
20 „Este adevărat că scopul final al rugăciunii este acela de a-l conduce pe om la 
unirea cu Dumnezeu şi că un astfel de scop este reprezentat de stadiul 
contemplativ, considerat drept încoronarea şi realizarea deplină a celui practic. 
Acesta din urmă însă, chiar dacă joacă o funcţie subordonată în raport cu cel 
superior, îşi menţine însă fizionomia sa autonomă” (op. cit., p. 429). 
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numaidecât şi totuna cu contemplaţia. El susţine că respectiva 
curăţire de patimi, despătimirea, poate avea şi o abordare complexă, 
„multilaterală”. Ică jr., cum am văzut, contrapune unei astfel de 
interpretări unilateral „contemplative” a paisianismului, atribuită de 
el părintelui Stăniloae, o interpretare „practică” a isihasmului, 
căutând prin aceasta să justifice atare practică a rugăciunii lui Iisus 
generalizată – ce poate fi o cale de necontestat în curăţirea de patimi 
şi apropierea de Hristos, dar care nu poate fi înţeleasă ca isihasmul 
propriu-zis. Să credem că cine rosteşte această rugăciune e şi isihast 
ar fi totuşi o evidentă exagerare. Apelativul isihast ar trebui, credem, 
să aibe în atenţie tot complexul mistic al vieţii duhovniceşti, al trăirii 
isihaste. 

„Mai trebuie subliniat faptul că stareţul Vasile se confrunta nu atât cu 
pericolele exaltării şi contestării în bloc a rugăciunii lui Iisus (la care a 
reacţionat Paisie), cât cu riscurile duhovniceşti care veneau din ignorarea şi 
evitarea ei” (Ică jr.)21.  

Credem că Ică jr. nu ia în considerare – atunci când se referă la 
„contestarea în bloc a rugăciunii lui Iisus”, la care ar fi reacţionat Paisie, şi 
la „ignorarea şi evitarea” ei, cu care s-ar fi confruntat stareţul Vasile –, 
un sens foarte important, chiar fundamental, şi anume că acea 
„ignorare”, „evitare”, „contestare” putea de fapt în realitate să 
exprime o interpretare/receptare a contactului cu un alt model de trăire 
şi practică isihastă, existent în tradiţia locului, care evidenţia distinct un 
alt chip al trăirii isihaste în Hristos. Prin urmare, „ignorarea”, 
„evitarea”, „contestarea”, de care aminteşte Ică jr., putea să exprime 
o delimitare şi o reacţie de precizare a unei alte aşezări isihaste faţă de 
o anume practică (chiar remarcabilă ca a stareţilor Vasile şi Paisie), 
faţă de un curent isihast, care ignora existenţa practicii şi experienţei 
                                                        
21 „Din Poiana Mărului el combate mentalitatea devenită «tradiţională» între 
ortodocşi, fie monahi, fie laici, care neglijează rugăciunea lui Iisus – ca şi 
Împărtăşirea euharistică – nu pentru că le-ar desconsidera, ci, paradoxal, sub 
pretextul supraestimării lor: proiectate într-un plan supra-uman inaccesibil, 
rezervate doar celor desăvârşiţi şi nepătimitori, rugăciunea lui Iisus şi 
Împărtăşirea euharistică, transformate din mijloace ale desăvârşirii în scopuri 
ultime, dispar din planul existenţei de zi cu zi a creştinilor, lăsându-i expuşi, fără 
apărare, atacurilor demonice şi tentaţiilor patimilor. În contra acestei direcţii, 
stareţul pledează pentru o înţelegere practică şi universalistă. Universalitatea 
rugăciunii lui Iisus practice se întemeiază, astfel, nu pe considerente magice, ci 
pe universalitatea luptei împotriva păcatelor şi a demonilor, în care toţi creştinii 
botezaţi sunt angajaţi într-un fel sau altul” ( I. Ică jr.). 
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în chipul „duhului locului”. Deci nu se „contestă” şi nu se respinge, 
credem, rugăciunea lui Iisus sau isihasmul, cât se afirmă un alt chip, o 
altă formă/modalitate de abordare a lor. Părintele Stăniloae 
consemnează o astfel de re-poziţionare a stareţului Gheorghe. D. 
Raccanello surprinde disputa în epocă vizavi de stareţul Vasile şi 
cercetarea „metodei/ învăţăturii” acestuia. 

 
Ică jr. consideră argumentaţia părintelui Stăniloae faţă de 

paisianism, stareţul Gheorghe, Sf. Calinic, din acest cuvânt solemn 
rostit cu ocazia canonizării Sf. Calinic, pe 25 octombrie 1955, ca 
fiind o „teorie, care voia să fie manifestul unei autoafirmări a românismului, 
în plan duhovnicesc, în faţa ocupantului rus”22.  

Ică jr. afirmă chiar că poziţia părintelui Stăniloae, e doar o 
„reacţie polemică” – semn al unei exasperări generate de „hiper-
trofierea oportunistă” a paisianismul, exploatat propagandistic în 
„consens cu politica rusofilă şi internaţionalistă impusă de regimul 
prosovietic Groza-Dej” –, ce contrapune „o interpretare minima-
lizantă a spiritualităţii slave unilaterale a stareţilor Vasile şi Paisie, în 
opoziţie disjunctivă cu spiritualitatea românească echilibrată a 
ucenicilor acestuia de la Cernica, în speţă cea a stareţului Gheorghe 
(1730-1806) şi a stareţului, ulterior episcopului, Calinic (1787-
1868)”.  
                                                        
22 „Ca şi întreaga Românie sovietizată, şi Biserica Ortodoxă Română din acea 
vreme din acei ani a fost nevoită să se orienteze în mod obligatoriu spre 
Moscova. În consens cu politica rusofilă şi internaţionalistă impusă de regimul 
prosovietic Groza-Dej, a început să se insiste pe antecedentele «relaţiilor 
tradiţionale între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă», 
paisianismul fiind exploatat propagandistic şi dat drept exemplu al unei astfel de 
«colaborări», care echivala cu rusificarea teologiei şi tradiţiei ortodoxe româneşti. 
Exasperat de această hipertrofiere oportunistă, preotul profesor Dumitru 
Stăniloae a reacţionat polemic, contrapunându-i o interpretare minimalizantă a 
spiritualităţii slave unilaterale a stareţilor Vasile şi Paisie, în opoziţie disjunctivă 
cu spiritualitatea românească echilibrată a ucenicilor acestuia de la Cernica, în 
speţă cea a stareţului Gheorghe (1730-1806) şi a stareţului, ulterior episcopului, 
Calinic (1787-1868). Această teorie, care voia să fie manifestul unei autoafirmări 
a românismului în plan duhovnicesc în faţa ocupantului rus, a fost lansată de pr 
Dumitru Stăniloae cu festivitatea proclamării canonizării Sfântului Calinic de la 
Cernica, pe 25 octombrie 1955. „Cuvântul solemn” rostit cu acest prilej e 
construit pe schematismul, artificial şi neacoperit în documente, al unei pretinse 
opoziţii între două tipuri de spiritualitate: „paisiană” şi „cernicană”” (Ioan I. Ică 
jr, Vasile de la Poiana Mărului, ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 25). 
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Ică jr. conchide că acest cuvânt solemn, rostit cu acest prilej, „e 
construit pe schematismul, artificial şi neacoperit în documente23, 
al unei pretinse opoziţii între două tipuri de spiritualitate: „paisiană” 
şi „cernicană”. Dacă spiritualitatea slavilor Vasile şi Paisie ar fi una 
„internaţionalistă”, „individualistă”, „spiritualistă” şi „contempla-
tivistă”, axată cu alte cuvinte exclusiv pe rugăciune, spiritualitatea 
românilor Gheorghe şi Calinic este în schimb una „raţională”, 
„comunitară”, „practică”, „echilibrată” şi „integrală”, făcând loc şi 
ascultării, şi slujirii aproapelui, specifică monahismului românesc. 
Stareţii cernicani Gheorghe şi Calinic ar fi „corectat”, astfel, accentele 
unilaterale şi dezechilibrul „paisianismului” slav, împletind în 
conformitate cu „echilibrul” şi „realismul” sufletului românesc 
rugăciunea cu lucrarea poruncilor, contemplaţia cu slujirea”. 

Suspiciunea şi insinuarea că acest cuvânt solemn, rostit la cano-
nizarea unui sfânt, a Sfântului Calinic, de vrednicul de pomenire 
Dumitru Stăniloae, ar fi motivat şi marcat în alcătuirea lui de 
„contrareacţii” de „exasperare”, de scopurile şi sensurile perisabile 
ale unui „manifest”, în conotaţiile lui peiorative24, şi metodologic 
uzând de schematisme facile, reducţioniste, este mai degrabă un 
semn de neeleganţă din partea unui teolog, dealtfel prolific, ca Ică 
jr. faţă, nu doar de marele teolog şi mistagog, ci de veritabilul 
părinte duhovnicesc, casnic al adâncurilor de taină ale rugăciunii.   

Ce trezeşte mirare în demersul propriu lui Ică jr., în acest 
context, este faptul că dacă acesta îi impută părintelui Dumitru 
Stăniloae o „minimalizare” a paisianismului, el pare nu numai că 
„minimalizează”, ci că exclude chiar existenţa unei „tradiţii isihaste 
a locului”, reflectată şi conturată într-un anume fel în chipul 
Sfântului Calinic. Cu alte cuvinte, dacă părintele Stăniloae prezumă 
existenţa acestor două „curente”, paisian şi „românesc cernican”, 
Ică jr. îl vede ca inexistent pe cel de-al doilea; îl vede, deci, doar ca 
                                                        
23 Nu trebuie desigur desconsiderată valoarea documentelor, dar spiritualitatea 
nu poate fi circumscrisă şi explicată numai prin apelarea la documente, după 
cum nici interpretarea documentară nu poate fi lipsită de o viziune a interpre-
tantului ce o girează. Aşa încât „acoperirea” sau „neacoperirea” în documente e 
doar un argument probatoriu. Nu singurul. Chiar în justiţia civilă există şi proba 
cu martori. Martorii sunt cei care mărturisesc, actualizând Tradiţia vie.  
24 Un „manifest” ce prezumă, după Ică jr., un românism de nuanţă filetistă al lui  
D. Stăniloae, ce caută să se afirme „în plan duhovnicesc” fără argumente, doar 
minimalizând paisianismul şi uzând de etichete pentru a se „băga în faţă” şi 
pentru „a fi luat în seamă”. 



Reflexii 

45 

pe o „construcţie” teoretică, fără suport în realitate, articulată con-
junctural. Citind „schema” propusă de Ică jr. şi „schema” surprinsă 
de D. Stăniloae, în raport cu realitatea şi roadele ei concrete, este 
evident unde se manifestă, faţă de aceste curente, unilateralitatea şi 
exclusivul.  

  
D. Raccanello vede caracteristica de moderaţie şi pe cea de 

echilibru a învăţăturii stareţului Vasile ca datorându-se nu atât perso-
nalităţii stareţului, cât „mai ales influenţei pe care a exercitat-o asupra sa 
mediul monahal în care a trăit”. El remarcă şi „cât de înrădăcinată 
rămâne în sufletul creştinului român dragostea pentru modul de 
viaţă isihast, caracterizat printr-o mare libertate duhovnicească şi 
printr-un profund simţ al măsurii şi al echilibrului”.  

 
D. Raccanello: „Această trimitere constantă la moderaţie şi la echilibru 

reprezintă una din trăsăturile tipice a ceea ce s-a numit „tradiţia isihastă 
românească”. Ivită încă din zorii creştinismului, această tradiţie a ştiut să se 
menţină vie de-a lungul secolelor, transmiţând un ideal de isihie profund. Hrănit 
şi crescut într-un astfel de mediu, stareţul Vasile a ştiut să asimileze şi să 
integreze în experienţa sa cele mai alese roade ale acestui ideal isihast specific. 
Apelul său la moderaţie dobândeşte o semnificaţie deosebită dacă ne gândim că 
şi astăzi el continuă să fie tipic pentru climatul spiritual al mânăstirilor şi 
schiturilor româneşti. Într-un astfel de context, învăţătura stareţului Vasile 
despre rugăciunea lui Iisus îşi găseşte expresia cea mai firească în credinţa 
limpede şi adâncă reverberată de neîncetatul murmur ce urcă din corul 
credincioşilor şi al monahilor adunaţi împreună la Sfânta Liturghie: Doamne, 
miluieşte! Doamne, miluieşte!”25.  

 
E de observat că D. Raccanello calchiază „tradiţia isihastă 

românească” pe caracteristicile de libertate duhovnicească, de simţ al 
măsurii, de moderaţie şi de echilibru, dar şi pe „profunda conaturalitate a 
inimii românului cu idealul de isihie căutat în sânul naturii”. El aminteşte şi 
alte caracteristici, ce vor favoriza realizarea idealului isihiei, şi anume: 
„mila, iertarea, lăsarea în voia lui Dumnezeu, cântecul, bucuria inimii, viaţa în 
sânul naturii”.  

Atrage atenţia faptul că D. Raccanello postulează o „tradiţie 
isihastă românească”, exprimând un „ideal isihast specific”. Însă este de 
cumpănit dacă stareţul Vasile, despre care spune că e hrănit şi crescut 
în acest ambient isihast, exprimă această „tradiţie isihastă românească”, 
sau a găsit în ea doar mediul de libertate duhovnicească pentru o 
                                                        
25 D. Raccanello, op. cit., p. 458.  
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aşezare personalizată pe calea isihiei. Se pot echivala moderaţia şi 
echilibrul atribuite de D. Raccanello numitei „tradiţii isihaste româneşti” 
cu moderaţia atribuită de el stareţului Vasile? Credem că nu sunt 
asimilabile. Adică, această practică generalizată a rugăciunii lucrării 
minţii a stareţului Vasile, chiar circumscrisă luptei cu gândurile, 
patimile şi demonii, poate exprima, după cum am văzut, tocmai o 
lipsă de moderaţie sau de echilibru, din perspectiva „tradiţiei isihaste 
româneşti”. Sigur că moderaţia şi echilibrul trebuiesc văzute şi în cono-
taţiile lor concrete, marcate de modelele/curente distincte şi de 
personalizările diferite ale acestora. De altfel, nici caracteristicile de 
libertate duhovnicească, bucuria inimii, cântec, viaţa în sânul naturii, evocate 
de D. Raccanello, nu pot fi asimilate poziţionării cazone în lupta 
duhovnicească în câmpul minţii, al mânuirii practice a rugăciunii lui 
Iisus, şi conturate de Ică jr. ca ţinând de învăţătura stareţului Vasile. 

 
Subscriem veridicităţii şi autenticităţii unei reale şi distincte 

„tradiţii isihaste româneşti” anterioară, concomitentă şi ulterioară 
stareţului Vasile, ce s-a putut constituii într-un ambient spiritual 
primitor şi fertil pentru gestarea de către acesta a unui model/ 
curent personalizat, distinct. Chiar prin caracteristicile acestei „tradiţii 
isihaste româneşti”, evidenţiate de D. Raccanello, se poate decela o 
distincţie clară faţă de, presupusa credem, filiaţie sinaită arhaică, la 
care trimite Ică jr., dar pe care D. Stăniloae nu o lua în considerare; 
marele teolog evaluând, mai degrabă, curentul stareţului Vasile ca 
înrudit cu tradiţia sinaită. Desigur, trebuie presupuse şi schimburi şi 
interacţiuni între aceste curente, şi, de asemenea, dezvoltări şi 
personalizări ce pot surprinde şi evidenţia nuanţe şi accente noi, 
înflorind, ramificând şi adâncind pe cele vechi, ele nefiind în esenţă 
statice, ci dinamice.  

Apropo şi de o specificitate a locului, e de evidenţiat şi semni-
ficativul fenomen al aşa-numitelor „sihăstrii săteşti” – ca forme de 
aşezare isihastă şi de viaţă creştină, ce au premers mânăstirilor – în 
rostul şi sensul retragerii deschise marcată de forma unui chip comu-
nitar. Se poate surprinde acest tip isihast firesc, proxim comunităţii 
şi ca model şi ca realitate istorică, în distincţie, spre exemplu, faţă 
de cel sirian, al secolului IV, căruia i se atribuie un accent indivi-
dualist chiar subzistând în comunitate/cetate26. De altfel, privitor la 
                                                        
26 E vorba de acele instituţii a aşa numiţilor „fit” şi „fiice ale Legământului”, 
considerate specific siriene, alcătuite ca „ordin” laic din creştini ce, după Botez, 
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creştinismul siriac, Ică jr constată că exegeţii moderni subliniază nu 
numai „forţa mistică şi simbolică unică”27 dar şi „paradoxul faptu-
lui că implicaţiile eceziologic-comunitare şi instituţionale ale acestei 
simbolistici nu sunt însă deloc, sau prea puţin dezvoltate”; tendinţă 
explicată prin „individualismul spiritual centrifug şi ascetismul 
dominant”, prin „nedezvoltarea valorilor comunitare şi subeva-
luarea familiei creştine” şi dintr-un „exces de mistică şi poezie 
dublat de un deficit cronic de raţiune şi organizare”. Se aminteşte şi 
„entuziasmul pentru ascetism, mergând uneori până la forme 
extreme de tip encratic şi gnostic” al creştinismului sirian ce a 
crescut din „origini iudaice ca o formă specifică de iudeo-
creştinism, aflat în simbioză şi competiţie cu iudaismul puternicei 
diaspore siriace”, iudaism sirian marcat de influenţa ascetismului 
iudaic de tip esenian.  

De fapt identitatea „iudeo-creştinismului siriac” se precizează 
în procesul delimitării faţă de diferitele forme de gnosticism, dar şi 
vizavi de iudaism, faţă de care rămâne în „legături spirituale” 
puternice, dintre care cele mai importante privesc „domeniul biblic 
şi exegetic”, ajungând să adopte chiar „practicile şi metodele exe-
getice tipice iudaismului” (Ică jr.)28. Sf. Efrem e considerat un veri-
tabil „midraşist” creştin. „Dimensiunea biblică a creştinismului” 
siriac apare, conform lui Ică jr., „încadrată de o complexă şi 
profundă viaţă liturgic-sacramentală centrată în jurul Botezului şi 
Euharistiei în a căror practică şi interpretare un accent deosebit era 
pus pe lucrarea Duhului Sfânt”. 

E de consemnat şi caracterul „de umilinţă, lacrimi şi jale, cu un 
puternic accent pe frica de Dumnezeu şi gândul la Judecata de Apoi” al 
                                                                                                                        
„luau asupra lor şi votul unei vieţi de înfrânare şi ascetism, trăită nu în afara, ci în 
mijlocul comunităţilor creştine” (Ică jr.). Printre trăsăturile specifice ale 
creştinismul sirian enumerate de Ică jr: „„simbolismul”, „ascetismul” (împins 
uneori până la forme radicale, extreme), „individualismul” (mai exact accentul 
pus pe experienţa personală) şi importanţa acordată imaginilor feminine”.   
27 Diac. Ioan I. Ică jr., Studiu introductiv în Sebastian Brock, Efrem Sirul I. 
Ochiul luminos. Viziunea spirituală a lumii la Sfântul Efrem Sirul [1985], traducere de 
Pr. Mircea Ielciu; II. Imnele despre paradis, traducere de diac. Ioan I. Ică Jr., 
Editura Deisis, Sibiu, 1998. 
28 Ică jr. aminteşte şi de „influenţele în cult, în muzica liturgică şi în arhitectura 
bisericilor (în centrul navei exista incinta înălţată a aşa numitei berna, un fel de 
amvon, pentru Liturghia Cuvântului, ca în sinagogi)”. Dar şi de organizarea 
similară a şcolii creştine de la Nisibis cu academiile iudaice mesopotamiene care 
i-ar fi folosit drept model.  



Curente spirituale în Ortodoxie 

48 

acestui spirit ascetic”, pe care-l suprinde Ică jr. Dar şi, pe de altă parte, 
dezvoltarea unei epistemologii „simbolico-contemplative” în spectrul 
unei „teologii simbolico-contemplative” la Sf. Efrem, polemizând, 
conform aceluiaşi teolog, cu „alegorismul gnostic” şi cu „raţiona-
lismul scolastic”, şi contrapunând simbolul, cu „virtuţile unitive, 
coezive”, raţiunii „cu funcţia sa divizivă, schizogenică”29. Conform 
lui Ică jr. creştinismul siriac transpune în formule simbolice şi 
poetice, ce reflectă după el un „echilibru remarcabil”, „polarităţile 
                                                        
29 Paradoxal, însăşi ruptura între simbol şi raţiune, aşa cum e arătată în acest 
context, e tot de alură „schizogenică”. Chestiune de fond e de fapt cea a regăsirii 
punţii între (mister) simbol şi (raţiune) concept, şi nu în exaltarea unuia şi 
acuzarea celuilalt, în sensul în care le prezintă Ică jr.: „simbolul, rezultat al 
cunoaşterii umile a limitelor gândirii, creează libertate; provocând tăcerea 
contemplativă, el lasă misterul intact şi păstrează pacea pe pământ”, respectiv 
„conceptul raţionalist”, ce „ca rezultat al unei încrederi oarbe în sine, al unei 
inflexibilităţi mentale” duce la „gândire uniliniară şi determinism”. Interesantă 
este concluzia extrasă din această schemă în implicaţiile asupra orizontului 
teologic: „Nevoia de claritate raţională excesivă duce la îngustarea viziunii, la 
dispute, la scandaluri, anateme şi schisme. E ceea ce s-a petrecut de altfel mult 
prea adeseori în creştinismul bizantin şi occidental, dar „nu aceasta a fost calea 
creştinismului siriac”. De ce „claritatea raţională” ar duce la scandaluri, schisme, 
anateme?... Şi nu „obscuritatea raţională”?... Şi nu numai ea... Credem că nu 
„claritatea raţională” este cea care trebuie culpabilizată şi făcută responsabilă de 
scandaluri, schisme, anateme, etc., ci nerflectarea în această „claritate” a luminii 
adevărului propriu tainei ca taină. O (cvasi/pseudo) „claritate” deci, ce nu 
oglindeşte taina. E vorba aici de o punte care e de factură iconică, în sensul că taina 
este prezentificată în „claritatea raţională” într-un transfer – ce evident nu 
epuizează taina şi nu-i restrânge experierea directă, nemediată, tot ca taină – ce îi 
sporeşte claritatea, o transparentizează, asemeni unui giulgiu în care se imprimă 
faţa tainei, şi care păstrează memoria-asemănarea tainei, în sensul întruchipării 
unui realism iconic ce-i descoperă însă şi simbolismului încărcătura unui gradient 
iconic, scoţându-l din (pseudo)neutralitate. De aceea un simbolism cofrat într-o 
schemă de acest tip poate masca, chiar prin acest „supraraţionalism” simbolic, un 
nebulos ferment iconoclast. Mai mult, a sugera, aşa cum face Ică jr, urmând lui 
S. Brock, că „experienţa simbolico-poetică a creştinismului siriac”, în atari 
coordonate, poate deveni o „paradigmă integratoare, cu adevărat ecumenică (în 
sensul unui ecumenism al profunzimilor, nu doar al diplomaţiei)” „pentru 
creştinismul viitorului”, credem că  indică o pistă ambiguă ce riscă imersia într-o 
fundătură simbolică ocultă ce pierde calea iconică a arătării chipului tainei. Este 
curios şi în acelaşi timp bizar că aceste coordonate ale creştinismului sirian nu  
l-au făcut integrativ şi coeziv în spaţiul sirian propriu (scindat încă din secolul V 
în trei comunităţi rivale: nestoriană, melkită, calcedoniană), iar acum i se dau 
valenţe unitive universale, ecumenice, şi e avansat ca soluţie a unei integrări 
„transconfesionale” prin nisipurile mişcătoare, şerpuitoare ale simbolului.      
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fundamentale de tip paradoxal ale credinţei creştine – („revelaţia 
naturală şi biblică, credinţa şi înţelegerea, dreptatea şi mila lui 
Dumnezeu, divinitatea şi umanitatea, respectiv măreţia şi smerenia 
lui Hristos” etc.) –, care în creştinismul grec sau latin vor tinde 
mereu spre derapaje conflictuale”.  

Surprinde însă, pe de o parte, atribuirea, de către Ică jr., a 
acestei „tinderi mereu” spre „derapaje conflictuale”, „creştinismului 
grec sau latin” (a ambelor?, deopotrivă!?) – că pune la comun, într-o 
unitate fără nuanţă, ca sub aceeaşi umbrelă opacă, atât creştinismul 
grec cât şi cel latin, şi că lasă să se înţeleagă un dezechilibru, o 
balansare permanentă a acestora spre o univocitate, dezmembrată de 
gîndirea asociativă, bi sau multipolară, paradoxală, poetizantă, 
simbolică –, şi, de altă parte, în contrast cu această atribuire, exal-
tarea virtuţilor creştinismului siriac, până la al etala ca pe un model 
al echlibrului prin excelenţă. Se înscrie astfel în tipul de abordare a 
lui S. Brock, care vede creştinismul siriac ca fiind „cel mai valoros 
astăzi din punct de vedere al tradiţiei creştine luate ca întreg”. Schema lui  
S. Brock, care vede „întregul tradiţiei creştine” în „trei filoane”: 
latin, grec, siriac, pe care le conturează în accente specifice după trei 
trăsături distinctive: dreptul (occidentului latin), filosofia (răsăritului 
grec), poezia (orientul siriac), ne întrebăm unde îşi are situată 
perspectiva, respectiv oglinda faţă de „ochiul luminos”?... Dreptul, 
filosofia, poezia să fie doar vehicule, tipuri de limbaje, forme şi 
moduri de expresie, şi de transpunere a teologicului? Sau/şi 
transpuneri, oglindiri ale unor mai adânci moduri de a fi, habitusuri 
spiritual-culturale, viziuni asupra lumii (weltanschauung), şi a unor 
tipuri şi predispoziţii antropologice (de caracter personal sau 
comunitar), ca tot atâtea soluri diverse pe care s-a prins sămânţa 
cea bună a creştinismului?... Sigur că pot fi oameni polivalenţi, cu 
daruri multiple, ce se pot mişca prin aceste trei registre (şi limbaje): 
drept, filosofie, poezie, şi în toate pot fi regăsiţi ca prezenţi. Sau, 
asemeni cuviosului Ghelasie pot adăuga, angaja şi dezvolta zone şi 
repere noi, desfăşurate în orizontul căutării unei mistici integrale, 
ca cele articulate în Medicina Isihastă, spre exemplu, inclusiv cu 
întregul şi complexul său reţetar practic de hrană.  

Trebuie amintită însă, vizavi de interferenţe, complementarităţi 
şi interşanjabilităţi ale modurilor de expresie, şi afirmaţia lui  
S. Brock: „Unii Părinţi greci însă (iar faptul nu se limitează deloc doar la 
marii poeţi liturgici ca Romanos) folosesc uneori limbajul teologic simbolic în 
acelaşi fel în care o face Sfântul Efrem şi, invers, mulţi teologi siriaci târzii 
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adoptă cursul opus şi îngăduie ca profilul discuţiei lor teologice să fie dictat în 
întregime de preocupările, cadrul de referinţă şi terminologia abordării analitice 
filozofice”, dar şi faptul că îl vede pe Sfântul Grigorie al Nyssei ca pe 
cel mai apropiat de Sfântul Efrem dintre Părinţii Capadocieni, şi că 
„cele două abordări, filozofică şi simbolică, mai degrabă se completează decât 
se contrazic reciproc”. Sau, apropo de puncte comune de convergenţă 
şi acord la nivel fundamental: „Sfântul Efrem se detaşează de monahismul 
anterior, tot aşa cum abordarea sa teologică se detaşează de cea a contempora-
nilor săi greci. În acelaşi timp însă, aşa cum Sfântul Efrem este la un nivel 
fundamental, într-un acord extrem de apropiat cu contemporanii săi greci, tot 
aşa el este foarte apropiat în spirit, de mişcarea monahală ce lua naştere la 
acea vreme, chiar dacă din punct de vedere formal trebuie să-l disociem de ea”. 

De altă parte, S. Brock consideră că această formă literară a 
poetului teolog „se sustrage instinctelor oricărei tentative de încarcerare a 
adevărurilor veşnice în formule fixe şi în definiţii dogmatice”, şi îndeamnă 
către o mişcare „dincolo de veşmântul exterior al cuvintelor spre sensul şi 
adevărul interior spre care aceste cuvinte trimit”. Însă, dacă tot e de trecut 
„dincolo” de veşmântul exterior al cuvintelor, şi „definiţiile 
dogmatice” la urma urmei sunt tot alcătuiri de cuvinte, deci pot fi 
transcense şi, ca atare, putem fi îndemnaţi chiar şi prin ele către 
realităţile pe care le desemnează, le întrupează. Însă, fie că 
„transcendem” prin „metaforă” fie prin „concept”, este funda-
mental să experiem aceeaşi realitate transcendentă, accesibilizată, 
înţeleasă, cunoscută, arătată, văzută prin Revelaţia unică şi deplină, 
ultimă a „Cuvântului ce s-a făcut Trup”.  

De altfel, S. Brock suprinde, spre exemplu, că: „La nivelul 
structurilor de profunzime ale viziunii lor teologice, Sfântul Efrem şi Părinţii 
Capadocieni par a avea multe în comun; numai atunci când ne îndreptăm spre 
structurile de suprafaţă încep să apară diferenţe evidente datorate în principal 
faptului că Sfântul Efrem nu scrie în tradiţia filozofică şi retorică ce 
caracterizează scrierile Părinţilor Capadocieni”. Sau: „Există o trăsătură 
caracteristică a viziunii lumii spirituale a Sfântului Efrem care ilustrează 
îndeosebi cât de aproape se află el, când e vorba de elementele fundamentale, de 
mari teologi ai Bisericii greceşti. Deşi modul lor de exprimare este adeseori 
situat la distanţă, totuşi, conţinutul de bază a ceea ce ei spun este în esenţă 
acelaşi”. Evident aceste „structuri de profunzime” ale viziunii 
teologice, şi „elemente fundamentale” ale „conţinutului de bază” 
sunt în fapt axe dogmatice ce nu pot fi şterse de modurile de 
exprimare.  
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Desigur că există o insuficienţă a limbajului în cuprinderea 
„adevărurilor veşnice”, inclusiv a exprimării tainei omului, fie că 
limbajul e turnat în formă poetică fie în altă varia formă. Altfel, 
forma poetică e bineînţeles plurimorfă şi poate fi la rându-i tributară 
unor fixaţii, cadre, ritmuri, recurenţe, la fel cum poate fi marcată de 
ermetism şi opacitate, de realism, de simbolism etc. Însă libertatea 
poetică (a poetului teolog) nu poate ieşi şi nici dizolva caracterul 
revelat al adevărului dogmatic transcendent – care nu e totuna cu 
dogmatismul ca „-ism” marcat de rigiditate şi fixaţie (intra)mentală30 
–, dacă vrea să se menţină în sfera mărturisirii adevărului de credinţă, 
şi să se mişte teologic, să fie „cuvântătoare de Dumnezeu”; cu alte 
cuvinte să întrupeze şi să transparentizeze chipul prezenţei lui 
Hristos. Astfel, „poetul teolog” nu poate fi a-dogmatic teologic dacă 
vrea să rămână fidel mărturisitor al crezului ce îl mişcă-întrupează în 
Biserică. Aici e şi un risc, cel al „aruncării copilului cu copaie cu tot”, 
ce poate fi derivat din această interpretare a lui S. Brock ce 
contrapune „încarcerării” în „definiţii şi formule” „eliberarea” prin 
„metafore şi analogii (etc.)”; pentru că provocarea nu e atât cea 
legată de tipul de formă-expresie, ci de faptul că fie într-o formă fie 
în alta, acestea trebuie, pe fond, să fie „locuite” de acelaşi „adevăr 
veşnic”, care nu e lipsit de formă, nu e fără chip, nu e impersonal, 
„nu e doar o putere ascunsă”.  

„Adevărul veşnic” e Cineva – după Nume, după Chip –, şi apropo 
de aşezare-locuire şi formă – dincolo de tipul de  utilitate, tipul de 
obiect şi tipul decorativ al formei-obiect: fotoliu-scaun –, fie că s-ar 
putea situa-aşeza pe fotoliul Sacco (Gatti, Paolini şi Teodoro) sau 
pe scaunul lui Rietveld (sau pe cel al lui Mies Van Der Rohe şi Lilly 
Reich), sau pe unul tip Le Corbusier, în esenţă ne interesează că pe 
fiecare le poate amprenta cu aceeaşi unicitate, şi locui inconfun-
dabil, ca Fiul Lui Dumnezeu ce s-a făcut şi Fiul Omului. În ce 
măsură aceste scaunde-fotolii încarcă alte caracteristici, decât cele 
pe care le putem gândi şi imagina noi ca fiind specifice unui jilţ-
tron, propriu întreitei demnităţi: arhiereşti, împărăteşti, judecă-
toreşti a Lui Hristos, e o altă chestiune. Fiul Omului ce „nu avea 
unde să-şi plece capul” s-a pogorât până la a se naşte şi aşeza într-o 
                                                        
30 Părintele Stăniloae spunea: „Dogmele sunt formule concise, cu obiect restrâns 
şi tocmai în conciziunea şi caracterul restrâns al cuprinsului lor e dată 
posibilitatea să rămână o axă neschimbătoare în continua schimbare a vieţii, pe 
care să o îndrume în linii generale fără să o împiedice în variabilitatea ei”. 
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iesle. Că ieslea aceea ar fi avut şi ea vreo structură, formă, materia-
litate şi funcţionalitate anume, mai degrabă tributară unei inerente şi 
banale geometrii (euclidiene), statice, stabile, rectangulare (a-poetice?), 
decât unei geometrii (noneuclidiene) imaginare, dinamice, fluide, 
vinovată de ontologia negativă a pseudo-sferei lui Beltrami, este 
cert. Deşi acelei iesle i-a lipsit mai mult ca sigur caracterul 
stabilităţii-mobile, versatilitatea, bivalenţa (fie pentru o persoană fie 
pentru două), scaunului-leagăn – Sway, al lui Markus Krauss –, 
fixat-mobil printr-un paradoxal vehicul: „mecanism telescopic”, 
totuşi, ieslea a primit neîndoielnic spre aşezare întru ea pe cel unic 
născut fără de Mamă din Tată şi fără de Tată din Mamă, 
Dumnezeu şi Omul, Hristos Domnul. Chipul Prezenţei, arătarea şi 
întâlnirea Persoanei-Hristos ce amprentează unic, încărcând cu 
memorial cuvintele (poetice sau nu), ce actualizează această 
Prezenţă Iconică, o prelungesc şi o fac recognoscibilă, prin şi 
dincolo de cuvinte, este fundamentală. Ceea ce nu înseamnă că 
poeziei i se răpeşte modul propriu de transmitere a adevărului de 
credinţă. Dimpotrivă. Însă, şi ea trebuie să cuprindă adevărul de 
credinţă care calchiază axe dogmatice în ars poetica sa compoziţio-
nală. Altfel spus, simţirea trebuie să fie înţelegătoare şi înţelegerea 
simţitoare, după cum inima şi mintea, trebuie să fie deopotrivă cu 
omul întreg purtătoare de Hristos.  

Ca să locuieşti acoperitor în „întregul tradiţiei creştine” (aşa 
cum il conturează S. Brock) trebuie să te între-ţeşi în filoanele: 
latin, grec, siriac (să te-mbraci sau să te mişti în vehiculul: drept, 
filosofie, poezie)? Sau „întregul tradiţiei creştine” se întrupează ca 
„întregul adevărului de credinţă” în întruchipări proprii unor 
geografii şi istorii spirituale? Chestiunea de fond, înainte de toate, e 
evident nu cea a formei de vehicul a limbajului, ci cea a deplinătăţii, 
a întregimii adevărului de credinţă a Tradiţiei Bisericii Una în 
Ortodoxia ei. În acest sens al deplinătăţii e binevenită căutarea 
conturării de către avva Ghelasie a unei mistici isihaste integrale, 
precizată şi delimitată într-un context general al (neo)misticilor 
vechi/noi. Există desigur şi o relevanţă a contextului asupra modu-
lui în care Calea îşi croieşte loc, extinzându-şi trupul. Însă, datorită 
unei geometrii variabile a contextului e o permanentă nevoie de 
defrişare a contextului pentru adeverirea şi vizibilitatea neechivocă 
a Căii. După cum s-a spus, creştinismul siriac s-a conturat în 
context specific, în raport cu gnosticismul şi iudaismul. Creşti-
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nismul pe meleagurile dacice a avut evident la începuturi un alt tip 
de context, din ce se ştie, mai puţin împestriţat.  

S. Brock aşează în aceeaşi oală de „europenizare şi occiden-
talizare” a creştinismului (ca efect-obiect, după acesta, al procesului 
de elenizare) „filonul grec răsăritean (reprezentat de Bisericile 
Ortodoxe greacă, rusă, română) şi cel latin occidental (reprezentat 
de Biserica Romano-Catolică şi de diferitele Biserici ieşite din 
Reformă)”, şi îi pune capacul de „tradiţie” şi de „creştinism”. Sens 
în care apare poziţionat pe un „întreg al tradiţiei creştine”, de natura 
unei istorio-geografii a creştinismului, desfăşurată în chipul unei 
semioze prin unităţile culturale ale unui fond cultural (creştin) în 
care valoarea adevărului de credinţă, ca referent, nu pare funda-
mentală (sau e prezumată a fi aceeaşi, sau egală), prioritate având 
nu referentul şi valoarea de adevăr, ci semnificaţiile unui „ochi al 
credinţei” generic, ca „ochi luminos” ce aparţine credinţei, fie ea 
catolică, ortodoxă, protestantă31.  

S. Brock propune astăzi această „formă autentic semitică de creştinism 
şi, astfel, o formă autentic asiatică de creştinism”, celor care „în Asia, în 
Africa, şi oriunde în lume, caută o formă a creştinismului neîmpovărată de 
capcanele intelectuale şi culturale europene”. Creştinismul despre care  
S. Brock spune că este pasibil să fie căutat de unii sau de alţii de 
aiurea, astăzi, e de găsit în cei ce îl întrupează, şi care l-au primit şi 
păstrat ca pe o candelă aprinsă de două mii de ani încoace, şi care îl 
desfăşoară ecleziologic în chipul paternităţii şi al filiaţiei, inclusiv prin 
schituri şi mănăstiri ce dăinuie de secole şi secole chiar şi aici în acest 
spaţiu european: grec, sârb, român, rus etc. Calificarea grosso modo 
a creştinismului „european” ca „împovărat de capcane intelectuale şi 
culturale” ţine de o etichetare facilă ce se poate transforma ea însăşi 
                                                        
31 Referitor la semiotica în cheia unităţilor culturale, pentru Eco: „Faptul că 
pentru multe persoane «transubstanţiere» corespunde unui eveniment sau unui 
fapt real poate fi abordat semiotic afirmând că acest eveniment sau acest lucru se 
explică în termeni de unităţi culturale. Dacă nu ar fi fost aşa, nu ar mai fi avut 
loc discuţiile teologice pe această temă, iar credincioşii ar fi continuat să 
primească Sfânta Împărtăşanie fără a se preocupa de cei care nu credeau în ea.  
A fost, dimpotrivă, necesar să se conceapă un univers astfel organizat, încât o 
unitate culturală corespunzătoare «transubstanţiere» să-şi poată găsi loc ca 
porţiune precis segmentată în conţinutul unui fond cultural dat” (Eco, p. 95). 
Pentru I. P. Culianu atât erezia cât şi ortodoxia sunt egale, fiind produse de un 
set de reguli şi de un mecanism de generare, şi contribuind deopotrivă la 
acoperirea unei integralităţi a hărţii minţii. Perspectivă în care însăşi revelaţia e 
doar o producţie auto-generativă a minţii, o varianta interpretativă. 
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într-o capcană, ce e drept una cu aderenţă scăzută. Onest şi sincer ar 
fi, credem, să se pornească de la premiza echilibrată că fiecare din 
aceste orientări creştine, de afluire comună a unicului adevăr de 
credinţă, îşi are „capcanele” şi „poverile” sale, pe care şi le desluşesc 
şi le despovărează în modul lor propriu, ca fiind cel mai adecvat. 
Unul este pericolul capcanelor şi greutatea poverii în deşert, altul 
este pe apă, altul la munte sau în pădure etc. Vizavi de creştinismul 
siriac ar fi de aflat şi de văzut o măsură vie a paternităţii acestuia 
întrupată în viaţa contemporană şi desfăşurată în mod actualizant (în 
care context?).  

În mod indubitabil (şi) specificul oriental (asiatic) al spiritualităţii 
siriace este de recuperat şi valorizat cu acurateţe în toată ortodoxia sa, 
în dimensiunile sale biblice, liturgice, simbolice, ascetice, poetice, 
desfăşurate în temele sale remarcabile şi în asocierile fertile, întru-
chipând analogii, metafore, comparaţii etc. Şi aici e meritoriu efortul 
şi priceperea cu care S. Brock se înscrie în acest demers şi lăudabilă 
asumarea şi mărturisirea unei afinităţi a sa cu creştinismul siriac. 
Trebuie însă semnalată şi posibila tendinţă de astăzi – ce, într-o 
balansare excesivă spre mister şi simbol, neaxate şi necalibrate 
dogmatic, poate deveni riscantă, ca ieşire din trupul ecleziologic –, 
de a resuscita şi mobiliza „creştinismul siriac” ca avatar ecumenic, 
exalând impresionist sclipitoarea sa floră imagistico-simbolică într-o 
turnantă imersată în conţinut flu, evanescent, ce îşi pierde vitalitatea 
apologetică a dreptei cinstiri de odinioară, contextualizată de 
ambientul raporturilor cu gnosticismul şi iudaismul, în detrimentul 
unei tendinţe unitive preeminente, dacă s-ar putea, după unii, chiar 
„trans-confesională” (în caz că un atare punct „trans-confesional” ar 
putea avea vreo noimă, alta decât „extra-ecclesia”). Înveşmântarea 
penetrantă, neîncetată şi nescăzută a „hainei adevărului”, cea nepie-
ritoare şi veşnică, cea scrisă cu „litere dumnezeieşti” în „fericitul şi 
sfântul Simbol”, e cea care trebuie să rămână ca „icoană nefăcută de 
mână” întipărită implicit în giulgiul ca ţesătură-textură, ascunsă 
şi/sau descoperită, a oricărei alcătuiri de cuvinte, poetică sau nu. 
„Propovăduirea Apostolilor şi dogmele Părinţilor au întărit Bisericii o singură 
credinţă; care purtând haina adevărului, cea ţesută din Teologia cea de sus, drept 
învaţă şi slăveşte taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu” (condacul la 
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic).   

În fond, e absolut binevenită şi eminamente oportună recupe-
rarea sfioasă a acestei flori siriace, în puritatea şi culoarea ei aparte, 
ca prezentă şi alăturată într-un buchet unitar şi divers, ce este 
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luminat, încălzit, plinit, învelit, înveşnicit prin lumina surâzătoare a 
unicei feţe hristice, sub privirea chipului aceleiaşi icoane-biserică a 
întrupării şi învierii ca stâlp al adevărului de credinţă. Chestiunea 
devine delicată în privinţa modului şi a sensului mutant care i se 
poate da (sau induce, prin interpretare) în contemporaneitatea 
receptoare, deci a chipului în care este (sau nu) recuperată ca 
unicitate în întregul aceluiaşi buchet ecleziologic, ce răspândeşte 
mireasma unică a adevărului de credinţă „celui mai presus de fire”. 

Această înveşmântare în mister şi simbol, pe care o surprinde 
Ică jr., ca accent al creştinismul siriac, poate fi, astăzi, paradoxal, 
neputincioasă şi confuzivă tocmai în demersul de precizare şi 
evidenţiere autentic creştină la hotarele tălăzuite de tendinţele 
gnosticismului (unii încă cred că ar putea fi şi creştin) actual, ce n-a 
murit, dar sigur s-a metamorfozat şi nu e străin nici de simboluri 
(de varia nume şi numiri, de termeni ca lumină, slavă, etc.), nici de 
mister şi nici de stratagema unei/altei împieliţări „creştine”.  

Dacă, conform lui S. Brock, „tipurile şi simbolurile nu trebuie în 
nici un caz privite ca texte doveditoare, al cărui scop ar fi acela de a forţa 
consimţământul; ele sunt mai degrabă invitaţii, ce oferă posibilitatea dobândirii 
unei anume cunoştinţe despre realitatea divină”, tipurile şi simbolurile apar 
ca indicatori, interfaţă apelantă ce îmbie către un parcurs, ambiguu 
însă, către o prezenţă ca „putere ascunsă” ce „trimite către un aspect al 
realităţii divine” ca „realitate obiectivă”. Însă, aceste „puteri ascunse”, 
accesate prin tipuri şi simboluri, chiar obiective fiind, pot confuza 
„ochiul credinţei”, ce se lasă ancorat în ele ca într-un ocean – 
„aspect al realităţii divine” –, întrucât acest divin, ţintit de „ochiul 
credinţei”, rămâne nedesluşit, de este unul personal sau impersonal, 
etc. S-a văzut de altfel, în transpunerea isihastului de la Frăsinei, 
detalierea complexă teologic şi antropologic a acestor „ochi ai 
credinţei”, şi identificarea chipului vederii, în modalitatea iconică, ca 
„Vederea prin Ochii TRUPULUI SACRU HRISTIC”, „faţă de care 
ochii Minţii şi Inimii se pleacă şi Închină”. O vedere deci nu doar de 
simplu şi generic „ochi al credinţei”, ca ochi luminos, ca ochi 
interior, de conotaţie spiritualistă, ci o vedere, ca învelire supra-
exterioară, prin „ICONICUL Supraexterior” al „TEO-CHIPULUI 
HRISTIC”, şi, prin urmare, o vedere de integrare iconică ca Vedere 
de „Trup Euharistic” ce cuprinde toate „dimensiunile” vederii de 
trup mistic, nu doar coordonata spiritualistă. 

Pentru S. Brock „existenţa acestor simboluri ascunse oferă astfel o 
substructură coerentă de legături ce unesc laolaltă fiecare parte a creaţiei”, şi 
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această înţelegere cu privire la simboluri „oferă o înţelegere fundamental 
sacramentală a lumii”. Dar o astfel de înţelegere a tipurilor şi simbo-
lurilor, în modul „conexiunilor ascunse”32, deopotrivă cu conferirea  
unui sens de „sacramente” acestora, poate fi astăzi o interpretare 
riscantă, pentru că poate induce un amestec între energiile necreate 
şi energiile create, confundându-le pe unele cu altele sau 
substituindu-le pe unele cu altele. În acest sens avertiza isihastul de 
la Frăsinei asupra pericolului, în planul practicii experienţiale, a 
unui „panteism energetic”. Mai mult, a asocia aceste simboluri 
ascunse cu „o înţelegere fundamental sacramentală a lumii” riscă 
trecerea pe o pistă interpretativă către o altă posibilă confuzie, dacă 
nu o diluare sau poate chiar pierdere a adevăratelor dimensiuni 
iconice ale euharisticului.  

 Dacă, pentru S. Brock: „Tipurile şi simbolurile sunt deci mijloacele 
prin care se poate vedea interconexiunea ce există în fiecare lucru, sunt mijloacele 
prin care poate fi insuflat un sens în fiecare lucru. E un mod dinamic şi incitant 
                                                        
32 Tocmai în referinţa pe care S. Brock o face la F. Capra, se străvede 
limita acestor „conexiuni ascunse” mijlocite de „tipuri şi simboluri” şi 
propriu-zis „Punctul de cotitură”, ca să folosim titlul cărţii lui F. Capra, 
cu alt sens însă, de ieşire pe turnantă interpretativă din spaţiul ecleziologic 
creştin. S. Brock consideră că viziunea lui F. Capra „sfârşeşte prin a fi uimitor 
de consonantă („mutatis mutandis”) cu percepţia proprie Sfanţului Efrem”, 
consonanţă relevată de „comunul” dat de „gândirea mistică a multor tradiţii 
religioase diferite”. Punctul de cotitură nu constă în faptul că F. Capra nu ştie de o 
tradiţie mistică creştină, că se restrânge la o raportare la creştinismul apusean şi 
la caracterul raţionalist al aceluia, găsind mistica doar în afara creştinismului, ci în 
faptul că S. Brock, mergând pe urmele tipurilor, simbolurilor şi a „puterilor 
ascunse”, asimilează percepţia efremiană creştină, cu viziunea lui F. Capra, cea a 
noii conştiinţe ştiinţifice, a „interconexiunii şi interdependenţei universale a 
tuturor fenomenelor şi natura intrinsec dinamică a realităţii” a universului ca un 
„întreg unic, indivizibil şi dinamic, ale cărui părţi sunt în mod esenţial inter-
relaţionale şi pot fi înţelese doar ca modele ale unui proces cosmic”, în care 
„comportarea oricărei părţi este determinată de conexiunile ei non-locale cu 
întregul”. Viziunea lui F. Capra asupra conştiinţei şi universului „ca reţea 
dinamică de evenimente inter-corelate” ca „self-consistency” etc., nu doar că 
este de origine extrem orientală, dar neagă esenţial creştinismul, neagă funda-
mental raţiunile divine din creaţie, înlocuieşte forma(substanţa) cu 
procesul(atributele), substituie harul cu „auto-consistenţa” dinamică a realităţii, 
altfel spus nu vede energiile necreate de energiile de creaţie, pe care le consideră 
esenţa realităţii, vede conştiinţa de aceeaşi esenţă cu universul, etc. Aşadar, 
viziunea lui F. Capra e eminamente disonantă cu creştinismul. Iar S. Brock nu 
reuşeşte să străvadă acest Punct de cotitură prin care se poate trece, 
urmând „tipurilor şi simbolurilor”, în alt tărâm, extra ecclesia.  
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de a privi lumea, unul profund ecologic”, pentru avva Ghelasie isihasmul 
carpatin se centrează pe coordonatele icoanei şi iconicului şi se 
desfăşoară prin „privirea iconică” şi prin „iconizarea lumii”. 

Remarcabilă este în acest sens intuiţia apologetică a isihastului 
de la Frăsinei care arată adâncul chipului la hotare ca Icoana-Uşă, 
atât ca în-trup-chipare de formă tare şi osatură dogmatică, dinamică, 
ce iconizează şi simbolul, cât şi ca scoatere a tainei „în afară”, ce, 
chiar şi în arătarea sa (tot ca taină), rămâne o taină identificabilă, ce 
se prezentifică ca cineva-ul viu, persoană; cineva ce nu este, deci, un 
mister de putere subtil-ocultă, de conexiuni-ascunse, indefinite, 
absconse. Astfel, iconicitatea ce apare ca vehicul al asemănării 
poartă şi transferă memorial iconic, ce arată identitatea tainei 
peste/şi prin descoperirile manifestării. În acest sens, taina însăşi 
subzistă ca icoană de adânc dincolo de reprezentare. Mai mult, 
isihastul vorbeşte de „Îmbrăcămintea Iconică” şi de „ICONICUL 
HRISTIC” „peste Înfăţişarea Sa”, sens în care îndeamnă ca practică: 
„Tu să Îmbraci totul cu ICONICUL HRISTIC, peste toate considerentele. 
Să Iconizezi totul cu ICONICUL de Taină HRISTIC (...) La toate să le 
dai „Îmbrăcămintea ICONICĂ”. Trebuie spus, în treacăt, că, la cuviosul 
Ghelasie, însăşi ipostasul este „icoană/trup” a fiinţei, ca arătare-
limbaj al chipului în sine al fiinţei într-o formă iconică directă 
peste/dincolo de manifestările ei (ca inter-medieri). O arătare a 
ascunsului fiinţei ca modalitate distinctă (şi deodată) de descoperi-
rea prin fiindul manifestabil a ascunsului fiinţei. Iconicul deschide în 
viziunea isihastului o altfel de punte în ceea ce priveşte tensiunea po-
larizată transcendent/imanent ca tensiune a polarităţii ascuns/ des-
coperit. Iconicul, ca arătare peste descoperire, ca supra-descoperire. 
Părintele Ghelasie afirmă în acest sens: „Taina nu este 
„ascunsul”, ci acel „Minunat Veşmânt” ce îmbracă totul şi 
din care „izvorăşte” totul”. De fapt, în iconicul carpatin isihastul 
suprinde acel „Minunat Veşmânt”, în mod insistent, ca fiind 
„Haina de Filiaţie”, ce evidenţiază „o trăire prin tainele teologice”, ca 
trăire de taină isihastă, arătată, însă, „prin chipurile iconice”. 

Ică jr. consemnează de altfel că „prin teologia „simbolurilor” şi 
„misterelor” scripturistice şi naturale ca „veşmânt” în care Se îmbracă 
Dumnezeul Cel Inaccesibil, Sfântul Efrem „e aproape de Biserica primară şi 
priveşte înainte spre teologia icoanelor””. Însă, e interesant că, deşi i se 
recunoaşte „teologiei simbolurilor şi misterelor” un merit înainte-
mergător, ca mod anticipativ al „teologiei icoanelor”, meritoriu şi 
justificat în fond, totuşi, implicit, indirect – prin această evidenţiere 
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a spiritualităţii siriace, reevaluată astăzi ca „mai valoroasă” (în 
preeminenţa simbolică), i se oferă o întâietate simbolului faţă de 
icoană. Ca şi când acum simbolul, ce (re)vine dinspre „eshaton”, ar 
(re)deschide o uşă mai adâncă decât icoana, sau ca şi cum icoana ar 
fi depăşită, pe turnanta eshatologică ce închide uşa istoriei, de 
„simbolul eshatologic”.  

Dar în mod cert nu trebuie să se (re)facă dintr-o „anticipare” şi 
„înainte-mergere”, dintr-o pre-închipuire, o preeminenţă. În fond, 
„Dumnezeul cel Inaccesibil” se îmbracă într-un Chip şi într-un 
Trup, şi se arată la Faţă, se arată în Icoană-Veşmânt, ca Alfa şi 
Omega, mai deplin şi mai exact decât în veşmânt-simboluri. Şi, 
dacă tot se foloseşte în context sintagma: Hristos e „Domn al 
simbolurilor”, ar trebui să se subînţeleagă că întrucât Hristos este 
Icoana prin excelenţă, Icoana ca arătare trebuie să rămână 
„Doamnă a simbolurilor”, sau, altfel, trebuie spus că Hristos-
Icoană e „Domnul simbolurilor”. Astfel, Hristos stăpâneşte peste 
simboluri ca Icoană. În Hristos-Icoană se descoperă Icoana 
Biserică-arcă ce ne arată cum să nu ne înecăm, în caz „că am căzut 
cu totul în oceanul lor (al simbolurilor n.n.)”.  

Sf. Efrem: „Chipul care priveşte într-un vas plin de ulei îşi vede aici 
răsfrângerea, iar cel ce priveşte cu sârguinţă îşi aţinteşte privirea duhovnicească 
într-acolo şi vede în simbolurile lui pe Hristos. Şi aşa cum frumuseţea lui 
Hristos este în multe chipuri, tot aşa şi simbolurile măslinului sunt în multe 
chipuri. Hristos are multe chipuri, iar uleiul e ca o oglindă pentru toate: Căci 
din orice unghi m-aş uita în ulei, din el se uită la mine Hristos”. Reiese, 
spre exemplu, din acest text, că şi în simbolul uleiului (împărtăşit, 
conform lui S. Brock, atât de Scriptură cât şi de Natură), în uleiul 
ca simbol, Hristos e „văzut” dacă El, Hristos Însuşi, se „uită” la 
privitorul în ulei, şi îi dă privirii acestuia stră-vedere de „privire 
duhovnicească”, altfel, privitorul vede doar uleiul sau îşi vede doar 
propriul său chip răsfrânt în el. Dar privirea duhovnicească nu vine 
din uleiul ca atare, ci presupune deja o întâlnire cu Hristos, ca 
Icoană decalchiată activ în chipul omului, prin care i se restaurează 
astfel „ochiului de icoană” o privire directă ce străvede prin uleiul 
simbol Icoana-Chipul lui Hristos. Întâlnirea directă, iconică, 
premerge, susţine, dă sens şi încărcătură întâlnirii, mediate, 
simbolice. Întâlnirile directe (nemediate) şi mediate (indirecte) pot 
fi concomitente, într-un limbaj desfăşurat dublu: iconic şi simbolic, 
demers în care simbolul este asumat şi „enipostaziat” de icoană, 
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sens în care simbolicul trebuie să se transparentizeze prin captare 
de memorial iconic, ca amprentă-arătare a iconicului. 

Şi în reprezentarea iconografică simbolurile pot fi alăturate şi 
asociate desigur chipului iconic, dar, paradoxal, o tendinţă de 
saturare a reprezentării prin simboluri, aşa cum se întâmplă în icoana 
rusă(slavă) a Maicii Domnului a Rugului Aprins33, poate acoperi şi 
atenua gradientul iconic, ascunzându-l într-un discurs descriptivo-
asociativ, simbolico-didactic, care poate că antrenează un plus de 
informaţie – dorind să ilustreze într-o formă simbolică textele 
liturgice şi ideile teologice –, dar care implică, însă, o altă orientare la 
trecerea prin chiasma optică, un altfel de mesaj, un alt mod de 
„citire” a imaginii şi un alt tip de receptare, de răspuns, de angajare. 
O supraabundenţă a simbolurilor, o saturaţie simbolică a icoanei 
exprimă o suprapunere a discursului simbolic peste discursul icono-
logic, ceea ce, încercând o analogie, apare ca şi cum Vechiul 
Testament ar legitima Noul Testament, sau ca şi cum „ghicitura” 
vrea să convingă mai abitir decât întâlnirea „faţă către faţă”. În fond 
chiar şi preînchipuirilor şi simbolurilor vetero-testamentare li se 
descoperă înţelesul şi sensul (Hristic!), tot în/şi prin lumina 
întrupării Lui Hristos, deci în arătarea directă a Icoanei Sale. Aşadar 
icoana e cea care dă sens iconic simbolului. De altfel S. Brock 
remarcă : „Nu este deloc surprinzător faptul că marea majoritate a tipurilor şi 
simbolurilor pe care Sfântul Efrem le descoperă latente în Vechiul Testament 
trimit spre venirea lui Hristos: ceea ce a fost ascuns în simbol se descopere în 
Hristos. Hristos este „marea” în care simbolurile se varsă” (Virg. 9, 12). Şi 
încă: „Răstignirea, fapt deloc surprinzător, este unul din punctele focale 
principale spre care converg simbolurile şi tipurile”. „Laudă Fiului, Domnului 
simbolurilor, care a împlinit toate simbolurile prin Răstignirea Sa” (Azym. 3) 
– exclamă Sf. Efrem. Însă, chestiunea delicată constă în a sublinia că 
„marea” în care simbolurile se varsă nu este „fără ţărmuri”, ci este 
însăşi Icoana, ca o „cuprindere a necuprinsului”, dar şi ca un alt chip 
de arătare, directă, iconică, a Tainei ca Taină, dincolo/peste (nu doar 
prin) descoperiri, şi dincolo de medierea simbolică. Una e afluirea 
(indexală) a simbolurilor spre Icoană şi alta este Icoana ca revărsare 
directă, precisă, identitară a însăşi adâncului tainei. Indexalitatea 
                                                        
33 Cât priveşte înconjurarea reprezentării Născătoarei de Dumnezeu cu 
simboluri, trebuie spus şi că L. Voronţova o interpretează ca pe un plus de 
claritate în exprimarea dogmei teologice cu privire la Maica Domnului, şi ca pe 
uşurarea perceperii în mod corect de către credincioşi. 
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simbolurilor capătă iconicitate prin defluirea Icoanei prin multiplele 
şi variabilele albii ale simbolului. Icoana orientează astfel şi centrează 
indexalitatea simbolului. Dar icoana are şi propriul său limbaj, care 
nu e de factura unei spiritualizării ca esenţializare şi universalizare. 
Prin urmare, una este plutirea şi odihna pe marea icoanei şi alta pe 
curgerea simbolului. 

Cu privire la imaginea de „veşmânt” şi „înveşmântare”, reţinem 
că S. Brock observă că la Sf. Efrem, „îmbrăcarea” şi „dezbrăcarea” 
unei haine, devin expresii favorite ce „acoperă întreaga istorie 
amîntuirii”: „de la Creaţie şi Cădere, trecând prin Întrupare, până la Taine, 
la Botez şi Euharistie, şi mai departe până la învierea finală”34.  

Referitor la „veşmântul de nume” la Sf. Efrem, S. Brock consem-
nează: „Numele cu care S-a îmbrăcat Dumnezeu sunt de două feluri 
diferite. Ele pot fi sau „numele desăvârşite şi exacte”, adică cele care 
indică ceva din adevărata Sa Fiinţă, sau „nume împrumutate”, adică 
metafore împrumutate din experienţa umană obişnuită: „Dumnezeu 
are nume care sunt desăvârşite şi exacte, şi nume împrumutate şi trecătoare, pe 
acestea din urmă repede le îmbracă şi repede le dezbracă” (Fid. 44, 2). 
„Numele desăvârşite”, cum ar fi: „Fiinţă”, „Creator”. Tată, Fiu şi 
Duh Sfânt sunt valabile în toate timpurile şi sunt esenţiale pentru 
credinţă: „Aveţi grijă de numele desăvârşite şi sfinte ale lui Dumnezeu, căci 
dacă tăgăduiţi unul din ele, toate fug: fiecare e legat de celălalt, susţinând toate, 
ca nişte stâlpi ai lumii” (Fid. 44, 3). Aceste „nume desăvârşite” repre-
zintă pentru Sfântul Efrem punctul maximei întâlniri a umanităţii cu 
Dumnezeu: fiecare reprezintă o revelaţie a ascunzimii lui 
Dumnezeu, dar a pătrunde în spatele acestei revelaţii nu este nici cu 
putinţă, nici îngăduit, pentru că ceea ce se află acolo de nepătruns în 
ascunzimea divină este qnoma, persoana sau sinea Lui Dumnezeu”. 

Apropo de acest „veşmânt de nume”, se poate vedea predispo-
ziţia cuviosului Ghelasie către „numele desăvârşite”. De aceea, acea 
                                                        
34 Astfel, Adam s-a „dezbrăcat de slavă”, consecinţă a Căderii, Hristos s-a Întrupat 
şi s-a „îmbrăcat în Adam”, s-a „îmbrăcat în trup”, s-a „îmbrăcat în umanitate”, s-a 
„îmbrăcat cu veşmântul Maicii Sale”. Dar Sf. Efrem vorbeşte şi de o „haină a 
Duhului” – „Trupul nostru era îmbrăcămintea Ta, Duhul Tău era veşmântul nostru” –, de 
„veşmântul de slavă din apă şi din Duh”, al Botezului – „Trupul şi sufletul împreună 
Te măresc pe Tine căci s-au botezat întru Tine şi s-au îmbrăcat în Tine” –, de „îmbrăcarea în 
Foc şi Duh”, dar şi de veşmântul zilei a opta, de „haina de nuntă” care nu este 
decât „haina de slavă de la Botez” care nu este alta decât „haina ospăţului 
eshatologic”; se aminteşte şi de „veşmântul laudei”, de „haina de lumină”, de 
„veşmântul de nume”, de „veşmântul umil” şi „veşmântul cuviinţei”. 
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„haină de slavă”, „haină luminoasă” ca „haină de slavă de la Botez” 
ca „haină de nuntă” a ospăţului eshatologic, isihastul o identifică şi o 
calibrează permanent teologic prin „numiri desăvârşite”: „Iconicul 
Hristic”, „TEO-Forma HRISTICĂ”, „Trup Sacru Hristic”, „Chipul 
de Filiaţie”, „Chipul divino-creaţie”, „ÎNRUDIREA DIVINO-
Creaţie”, „Formă DIVINO-Umană”, „Forma-Chipul ICONIC”, 
„Iconic Supraconfigurativ”, „Supraforma”, „Arhechipul”, 
„Prehristicul”, „Supraeu Iconic”, „Inima Trupului-Îmbrăcămintea 
Vie”, „Tainicul TRUP-Veşmânt, INIMA Personalitate” etc.  

De altă parte isihastul carpatin vorbeşte de un iconic al numelui, 
de o prezenţă iconică a persoanei prin şi peste nume şi reprezentare 
– „PERSOANA este SUPRAREPREZENTAREA NUMELUI şi 
CHIPULUI” –, de persoana ca arătare-prezentificare a adâncului 
ascuns al chipului fiinţial, ca întâlnire a realităţii persoanei dincolo de 
nume şi numire, ca prezenţă directă a persoanei peste (nu doar prin) 
atribute, calităţi, însuşiri, numiri. Persoana ca altar-icoană deschisă 
liturghisirii şi împărtăşirii ca realitate directă, apofatică, dincolo şi 
peste numiri. Persoana ca o cuvântare-exprimare a celor negrăite ale 
fiinţei dincolo de har-energii. 

 
Ieromonah Ghelasie: 
„Idealul misticii este ajungerea la COMUNUL DIALOGAL, la IUBIRE. 
IUBIREA niciodată nu e singulară, ci doar în „Împletire cu celălalt”. 
PERSOANA este „AUTORELAŢIE-AUTOUNITATE de Sine”. 
PERSOANA are o EXPRIMARE Proprie, ca PERSONALITATE, baza 

INTERPERSONALULUI (Relaţiei cu altă PERSOANĂ); EXPRIMAREA-
PERSONALITATEA are o COMUNICARE, CUVÂNTUL-LIMBAJUL, 
ACTUL direct PERSONAL; CUVÂNTUL are o ÎNTÂLNIRE Dialogală, 
IUBIREA”. 

„Mistica specific Creştină este „Mistica CUVÂNTULUI PERSONA-
LIZAT, şi nu „mistica harismelor energetice”. 

CUVÂNTUL nu este PERSOANA Însăşi, ci EXPRIMAREA PERSO-
NALIZĂRII PERSOANEI Însăşi. PERSOANELE între ele nu COMUNICĂ 
FIINŢIAL (că sunt deja DE-O-FIINŢĂ), ci COMUNICĂ INTER-PERSONAL 
prin PERSONALITATEA Proprie. PERSOANA în Sine este AUTORELAŢIE 
FIINŢIALĂ, care nu se opreşte la aceasta, ci face şi o Relaţie INTER-
PERSONALĂ ca PERSONALITATE. Mulţi se opresc la „Relaţionalul 
AUTOFIINŢIAL” ca PERSOANĂ şi-l amestecă direct cu cel INTERPERSONAL 
de PERSONALITATE. Distincţia ce o facem noi este de mare importanţă în 
Mistica specific Creştină, care este o Mistică INTER-PERSONALĂ. RELAŢIA 
AUTO-FIINŢIALĂ este PERSOANA, şi RELAŢIA dintre PERSOANE este 
PERSONALITATEA, ce se COMUNICĂ prin CUVÂNT, şi CUVÂNTUL apoi 
are transpunerea HARICĂ Energetică. 
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Noi după păcat nu mai ştim de acest CUVÂNT PERSONAL, ci am rămas 
doar cu reflectările lui energetice. De aici „Mistica Tainei CUVÂNTULUI” din 
Isihasmul Creştin. 

În sens mistic Creştin, orice CUVÂNT este un NUME-PERSOANĂ. 
NUMELE nu este Însăşi PERSOANA, ci PERSONALITATEA PERSOANEI 
şi CUVÂNTUL este EXPRIMAREA NUMELUI”. 

 
Faţă de „viziunea teologică profundă şi puternică”, care „nu este 

descrisă în cadrele unei anume tradiţii filozofice europene şi occidentale”, ci 
mai degrabă este exprimată poetic „cu ajutorul imaginilor scoase atât din 
Biblie, cât şi din experienţa umană perenă”, proprie mediului poetic 
siriac al Sf. Efrem, căreia S. Brock îi atribuie „avantajul unei libertăţi 
depline faţă de convenţiile tradiţiei retorice greco-latine aparţinând antichităţii 
târzii”, se poate consemna şi strădania ieromonahului Ghelasie de 
transpunere a misticii teologice isihaste într-un „limbaj iconic”, 
într-o „formă şi modalitate iconică”.  

E de menţionat şi că D. Raccanello consemnează faptul că, la 
început de secol XV, Sfântul Nicodim (de la Tismana), în demersul 
său de organizare monahală, a trebuit să ţină cont de o „sensibilitate 
spirituală” a locului35. Identificând o nuanţă a „sensibilităţii spirituale” 
a locului isihastul de la Frăsinei insistă, ca aşezare duhovnicească a 
iconicului carpatin, „pe modalitatea ce te menţine într-o 
„normalitate” de om pământesc şi totodată om ce se îndumnezeieşte”. 
Practica gestului, la care face referire isihastul e de altfel o cale ce 
prezervă acest firesc ca pe o „normalitate” chiar în adâncirea în 
descoperire a tainei mistice. „Gestul tău zilnic să fie cu Integralitatea 
Corp şi Suflet, cu Actualizarea şi Rememorarea fondului DIVIN şi 
de Creaţie în armonie şi fără contrarieri” – îndeamnă isihastul. Astfel, 
firescul ca desfăşurare armonică fără contrarieri îşi găseşte în gest un 
mod în-trup-chipat de a fi ritualic, liturgic, un chip iconic. ...Acest firesc 
al desfăşurării credinţei în adâncimi de gest acoperitor ca normalitate 
                                                        
35 „Acest proces de transformare a sihăstriilor în mânăstiri dobândeşte proporţii 
deosebite mai cu seamă începând cu secolul XIV, şi el va suferi dezvoltări 
interesante, pe care le vom dezvolta în cele ce urmează. El ne arată cât de 
înrădăcinată rămâne în sufletul creştinului român dragostea pentru modul de viaţă 
isihast, caracterizat printr-o mare libertate duhovnicească şi printr-un profund 
simţ al măsurii şi al echilibrului. Însuşi efortul, iniţiat odată cu Sfântul Nicodim 
de la Tismana (1406), de a stabili o organizare monahală solidă în interiorul 
structurii bisericeşti, a trebuit să ţină seama de o atare sensibilitate spirituală, 
care a găsit în idealul isihiei solul ei cel mai fecund şi mai firesc” (D. Raccanello,  
op. cit., p. 306). 
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deschisă, sfioasă, ludică, jovială, ce nu se frânge în jeluiri lăuntrice şi 
sfâşieri umilincioase, se străvede ca fiind o aşezare şi un caracter 
aparte faţă de tipul „de umilinţă, lacrimi şi jale, cu un puternic accent pe frica 
de Dumnezeu şi gândul la Judecata de Apoi”, remarcat de Ică jr. ca o 
componentă specifică a spiritului ascetic siriac. 

 
Ieromonah Ghelasie: „PREZENŢA Lui DUMNEZEU este deci printr-un 

CHIP ICONIC, nu printr-o Rugăciune verbală sau mentală. De aici Duhovnicia 
ICONICĂ tradiţională, ce devine „specificul” acesteia. „ÎNCHINAREA” este 
însăşi ICONICUL şi orice formă de ÎNCHINARE face PREZENŢA TAINEI 
ICONICE, care constituie însăşi „SACRUL-Sfinţenia” tuturor lucrurilor. Tot ce 
se „ÎNCHINĂ”, intră în altă „condiţie”, în cea de DIVINITATE. Este o vorbă 
din bătrâni: „Dacă nu „miroşi a ÎNCHINARE”, nu mai eşti al Lui DUMNEZEU, ci 
al „celui rău”. Cine nu se Îmbracă în semnul CRUCII, nu va avea Apărarea Lui 
DUMNEZEU.” 

Şi ICONICUL se vede după capacitatea de Gest de ÎNCHINARE. Pentru 
Călugăr ÎNCHINAREA este mai „largă”, de la „liniştire” până la activitatea de 
zi cu zi. Totul să fie o „ÎNCHINARE” permanentă. Primii Ani de „novociat” 
sunt sub semnul acesta. Tânărul Monah „gândeşte, simte, lucrează, ascultă, 
răspunde, se ROAGĂ”, prin „Gestul de ÎNCHINARE”. Cine nu reuşeşte să-şi 
însuşească acest ICONIC de „SUPRAPERSONALIZARE”, nu va putea rezista 
în Mânăstire. Zisa „tăierea voii proprii”, ascultarea şi lepădarea de sine, nu este o 
„de-personalizare”, ci o „SUPRAPERSONALIZARE” de „Alt CHIP”, tocmai 
CHIPUL de „Monah-Înger în Trup”” (F.P., nr. 2).   

 
Dacă D. Raccanello susţine că „sfatul de a ne fixa atenţia 

«deasupra inimii», pe care îl găsim formulat pentru prima dată la stareţul 
Vasile, a avut o mare rezonanţă în tradiţia românească” (op. cit., p. 447). 
Părintele Stăniloae susţine că această orientare practică, vizavi de 
fixarea atenţiei „deasupra inimii”, exprimă de fapt o veche tradiţie în 
practica rugăciunii lui Iisus, anterioară stareţului Vasile. Chiar dacă 
pare să nu împărtăşească acest punct de vedere al lui D. Stăniloae, 
D. Raccanello conchide că incontestabil rămâne faptul că „scrierile 
stareţului Vasile sunt prima mărturie documentară a sfatului de a ne fixa 
atenţia „deasupra inimii”, şi că un astfel de sfat „a cunoscut un destin 
deosebit în tradiţia românească” (op. cit., p. 448). 

D. Raccanello arată că stareţul Paisie nu face nici cea mai mică 
referire la sfatul stareţului Vasile de a ne fixa atenţia „deasupra 
inimii”. Stareţul Paisie citează însă „fragmente întregi din autorii 
filocalici clasici care au pus bazele tehnicii psihosomatice asociate 
practicii rugăciunii lui Iisus: Pseudo-Simeon, Nichifor din Singu-
rătate şi Grigore Sinaitul”, care se referă la experienţa „deschiderii 
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inimii” datorită căreia mintea reuşeşte să găsească „locul inimii” (op. cit.,  
p. 446). D. Raccanello susţine şi faptul că sfatul stareţului Vasile, cu 
privire la atenţie, este confirmat şi în tradiţia rusă, unde apare 
„imaginea potrivit căreia, rămânând „deasupra inimii”, mintea poate 
supraveghea, ca într-un turn de pază, gândurile care încearcă să se strecoare în 
sanctuarul rugăciunii”. 

Concluzia lui D. Raccanello este că modul stareţului Vasile de 
a înţelege practica rugăciunii „corespunde în esenţă imaginii sabiei 
duhovniceşti, proprie luptei împotriva gândurilor şi patimilor. Şi sub acest 
aspect, ambele tradiţii, atât cea românească, cât şi cea rusească, au urmat în 
general poziţia stareţului Vasile, lăsând deoparte în practică problemele legate 
de tehnica psihosomatică (op. cit., p. 449). 

Un element foarte important cu privire la rugăciunea lui Iisus în 
viaţa duhovnicească, pus în evidenţă de stareţul Vasile, este atenţia 
interioară. Toate practicile ascetice contribuie la întărirea atenţiei 
interioare. Lucrarea minţii „pretinde o atenţie constantă; atenţie care, 
devenită cu timpul o stare permanentă a minţii, coincide cu „trezia” (nepsis)”. 
Astfel, „cel care se dedică invocării neîncetate a numelui lui Iisus 
trebuie să se preocupe de orientarea şi concentrarea atenţiei în 
zona localizată «deasupra» sau în «susul inimii», pentru ca dintr-o 
astfel de poziţie mintea să poată observa cu uşurinţă tot ce încearcă 
să se furişeze în inimă pentru a o îndemna la rău”. Valoarea 
rugăciunii lui Iisus şi eficacitatea ei e legată prin urmare de atenţie. 
„Definită în raport cu atenţia şi trezia, datoria rugăciunii lui Iisus 
este precizată ulterior de Vasile în legătură cu lupta duhovnicească” 
(op. cit., p. 455). 

Prin urmare, se observă şi de aici o cantonare în evidenţierea 
rugăciunii lui Iisus ca mijloc în lupta duhovnicească, prin fixarea 
atenţiei şi a treziei în „susul inimii”, în care actantul este mintea. Un 
îndemn, deci, spre păzirea inimii prin minte. Care este diferenţa între 
minte şi inimă şi care este tipul de raport dintre ele, precum şi 
integrarea lor iconică în chipul omului? Dacă mintea păzeşte inima, 
inima e doar un „obiectiv strategic” pasiv? Inima nu are şi ea activul 
ei de inimă, altul şi altfel decât cel al minţii? Acest rol de „paznic” al 
minţii, focalizate şi localizate ca „turn de control”, nu poate oculta 
activul inimii şi relaţionarea şi integrarea lor iconică, transfigu-
rativă? Este de evaluat dacă în acest tip de practică mintea are o 
natură energetică şi dacă inima este de natură aenergetică/ fiinţial 
duhovnicească, desigur de substanţialitate creată. 
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Aici intervin nuanţe ce trebuie sesizate. Una este atenţia şi 
trezia localizată „deasupra inimii”, ca „turn de pază” şi „punct de 
control”, şi alta este localizarea minţii „deasupra inimii” pentru 
descoperirea inimii cea dincolo de minte. Demers prin care mintea 
se micşorează pentru ca inima să crească, recunoscând întâietatea 
inimii în faţa minţii, în chipul antropologic. Mintea coboară în 
„susul inimii” (de carne) la „picioarele inimii” (suflet/de duh) ca să 
se „plece” inimii, pentru ca inima să o închine şi pe ea, odată cu 
sine, lui Hristos. Una este deci mintea ca „soldat luptător” localizat 
zonal, ca „paznic sabie”, şi alta este mintea ca „umil asin” spre 
aflarea porţii/punţii/trecere spre inimă. 

De aici se pot observa şi nuanţe cu anume incidenţă faţă de 
anumite structuri duhovniceşti. Adică, chiar dacă se poate vorbi 
formal de o asemănare între cele spuse de stareţul Vasile şi „tradiţia 
isihastă românească” şi chiar cea rusească, pornind de la această 
orientare a atenţiei minţii „deasupra inimii”, aşa cum crede  
D. Raccanello, totuşi, din cele arătate, acest „punct comun” al 
atenţiei minţii în „susul inimii” nu poate gira asimilarea şi suprapu-
nerea până la identificare a acestor orientări şi curente, ce prezintă 
articulări, diferite ca accent şi sens, ale unor puncte comune formal 
sau comune într-o anume realitate a elementelor de practică. În 
„tradiţia isihastă românească” descoperirea şi arătarea inimii cea dincolo 
de minte şi evidenţierea tainei inimii ca omenie este fondul. Taina 
inimii este cea care acoperă, înveleşte, ocroteşte şi odihneşte mintea 
întipărind-o şi integrând-o iconic prin veşmântul/haină hristică. 

De fapt, în acest sens, nu „lupta împotriva gândurilor, patimilor, 
demonilor” este scopul, ci, mai degrabă, biruinţa indirectă asupra lor, 
ca o consecinţă a restaurării şi îndumnezeirii omului, a iconizării 
chipului omului prin învelirea/umplerea în/prin chipul hristic; 
deci, a „întrupării” sale depline în Trupul Bisericii, ca plinită 
măsură a biruinţei hristice în om! De altă parte, atenţia şi trezvia sunt 
spre descoperirea şi deschiderea tainei vii a inimii. E chiar un 
anume risc ca rugăciunea lui Iisus să fie transformată doar în mijloc 
care să vizeze permanenţa atenţiei minţii, dată de locarea minţii 
într-un punct, fie el „deasupra inimii”, care atenţie devine mai 
importantă decât rugăciunea ca întâlnire/dialog cu Hristos, 
transformându-se în instrument/tehnică a minţii de „luptă duhov-
nicească”. Mintea, chiar translatată în acest punct/zonă, turn de 
pază, nu poate fi biruitoare, întrucât biruinţa la care poate fi părtaşă 
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nu-i aparţine, căci biruinţa învietoare vine din pacea inimii de 
dincolo de ea, inimă inundată de/sau imersată în pacea prezenţei 
iconice a lui Hristos. De aceea, rugăciunea lui Iisus nu poate fi 
restrânsă la caracterul de mijloc în slujba atenţiei, întrucât nu trebuie 
să-i răpească rugăciunii caracterul relaţional al întâlnirii, al 
comunicării-cuminecării. Astfel că nu lupta duhovnicească este 
fondul vieţii isihaste, ci întâlnirea deplină cu Hristos.  

Părintele Stăniloae consemnează că „deşi încă foarte slab, cuvintele 
rugăciunii lui Iisus exprimă acest sentiment de bucurie, de recunoştinţă 
şi de smerenie infinită. Dar lucrul principal nu este să rostim 
cuvinte. Principalul se află în această experienţă a bucuriei, a 
recunoştinţei, a iubirii, a smereniei (...). Cuvintele nu mai 
formează un obiect de reflexie pentru cel care le pronunţă. Ele nu se 
mai interpun între om şi Dumnezeu, ci prin ele omul se adresează 
lui Dumnezeu Care este de faţă. Prezenţa lui Dumnezeu 
copleşeşte totul. Acum cuvintele sunt în acelaşi timp şi 
pronunţate şi depăşite. Astfel, cuvintele nu devin fantasme care 
au propria lor existenţă aparentă, ci exprimă contactul nemijlocit 
cu realitatea lui Dumnezeu. Atenţia nu se îndreaptă asupra 
cuvintelor, ci asupra lui Dumnezeu. Cuvintele au forma 
adresării în forma unui dialog. Dar acest dialog poate fi trăit şi 
fără cuvinte” (Dumitru Stăniloae, Rugăciunea..., op. cit., p. 58). 

Trecerea spre inimă, de fapt, chiar mai mult, conştientizarea 
realităţii ei ca fond al dialogului fundamental, se poate împlini prin 
pogorârea minţii în locul de deasupra inimii fizice, care este un loc al 
întâlnirii şi al trecerii puterilor sufletului în suflet/inimă. De fapt, în 
altă terminologie, această inimă simbolică este sufletul propriu-zis, 
de natură, însă, aenergetică, distinct, deci, de puterile sale ce sunt de 
natură energetică subtilă. Suflet ce, la rândul său, este un chip creat, 
triadic: conştiinţă-memorie-limbaj. Cu alte cuvinte, natura triadică a 
puterilor sufletului exprimă chipul triadic al sufletului. În acest sens, 
această inimă simbolică, care ţine de structura antropologică creată, 
este un chip triadic creatural de fundamentală esenţă dialogică. 

Părintele Dumitru Stăniloae preciza că „pe o treaptă înaintată 
a rugăciunii se poate renunţa chiar şi la rugăciunea lui Iisus. 
Nu trebuie reţinut decât conţinutul. Ne adresăm lui 
Dumnezeu şi exprimăm prin însăşi fiinţa noastră lauda adusă 
lui Dumnezeu, uimirea în faţa lui Dumnezeu, recunoştinţa, 
smerenia. (...) Este vorba de o expresie dincolo de cuvinte. (...) Este 
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rugăciunea curată, rugăciunea întregii fiinţe care manifestă ieşirea 
emoţională în afara lucrurilor, în afara gândurilor, în afara sinei 
proprii, spre întâlnirea cu Dumnezeu. Şi în starea de rugăciune această 
ieşire este trăită în gradul cel mai intens în inimă. În inimă întreaga 
fiinţă este proiectată în Dumnezeu cu o iubire nesfârşită” (idem).  

 
O tradiţie orală de la Frăsinei, mărturisită de avva Ghelasie 

isihastul consemna o pogorâre a rostirii lăuntrice a rugăciunii minţii 
în zona gâtului. Deci, o pogorâre în rostire între cap/minte şi 
inimă/piept. Şi aceasta, pentru a o menţine într-o condiţie de 
relaţionare, de adresabilitate, de comunicabilitate, de cânt/imn/ 
doxologie faţă de Icoana Chipului Lui Hristos, şi pentru o 
conştientizare a inimii/suflet fiinţial creat/aenergetic, cel dincolo 
de mintea de natură energetică. Avva Ghelasie a evidenţiat în 
specificul isihast carpatin şi gestul iconic ca descoperire, adresabilitate 
şi închinare a inimii/suflet direct faţă de Chipul Lui Hristos, peste 
medierea minţii, dar cuprinzând-o şi integrând-o iconic; în fapt, omul 
în întregime fiind limbaj/rostire/închinare (deci inclusiv corpul).  

Gestul iconic de care vorbeşte cuviosului Ghelasie trimite în 
esenţă, într-o anume analogie cu ce spune părintele Stăniloae, către 
acest accent în care „nu trebuie reţinut decât conţinutul” (rugăciunii lui 
Iisus), ca exprimare doxologică a însăşi fiinţei noastre, ca o 
adresabilitate/„expresie dincolo de cuvinte”, ca o „stare a rugăciunii” (de 
aici credem şi acel „a sta în a sta în închinare”, propus şi ca practică 
de avva Ghelasie) prin care „în inimă întreaga fiinţă este proiectată în 
Dumnezeu”. Gestul iconic ca exprimare în dialogica iconică are, aşa 
cum s-a mai subliniat, şi un sens supraformativ şi integrativ, decalc 
al chipului euharistic.     

 
Ierom. Ghelasie: „Mai ales când stai mai liniştit, Conştientizează-ţi Persoana ca 

Integralitatea ta, al cărei caracter este Chipul-Forma, în care este Sufletul şi Corpul tău. 
Chipul-Forma ta este Asemănarea CHIPULUI DIVIN, ce este PECETLUIT pe ea ca o 
SUPRAFORMĂ, încât Forma-Chipul tău este o „Formă DIVINO-Umană”. Pe această 
Formă-Chip este VIUL DIVIN şi Viul Fiinţei tale şi aici este „Respiraţia Vieţii”, care 
apoi se bagă şi în Suflet şi în Corp. 

 Aşa, fă Practica „Respiraţiei VIULUI prin Forma-Chipul Persoanei” tale Divino-
Umane. Urmăreşte Respiraţia aici. Inspiră adânc VIUL din ICONICUL Formei-
Chipului ce te Îmbracă, care să intre până în Suflet şi Corp, şi din Interiorul tău Expiră cu 
Gest de ÎNCHINARE tot ce este Minte şi Simţire, care intră în Forma-Chipul ICONIC, 
unde se vor ICONIZA, ca să se poată Reîntoarce Transfigurate. Şi după ce te „linişteşti” 
prin aceasta, fă apoi DIALOGUL ICONIC propriu-zis cu DUMNEZEU, dincolo de 
toate” (S.F., p. 360).  



Curente spirituale în Ortodoxie 

68 

Revenind la D. Raccanello, acesta susţine că trebuie să ţinem 
seama de două importante distincţii: 1. un lucru este „inima” 
înţeleasă în sens simbolic, şi altul „inima” înţeleasă în sens fizic.  
2. un lucru este atenţia la rugăciune, şi altul rugăciunea însăşi. 
„Aceste două distincţii tind să se concentreze într-una fundamentală: avem, pe 
de o parte, rugăciunea care priveşte inima în sens simbolic, iar, pe de altă 
parte, avem atenţia care priveşte inima în sens organic fizic” (op. cit., p. 389). 

Nu este limpede, din ce spune D. Raccanello, cine săvârşeşte 
rugăciunea şi cine focalizează atenţia. Adică, această distincţie între 
inima fizică, căreia i se atribuie atenţia (cine o focalizează?), şi, 
respectiv, inima simbolică, căreia i se atribuie rugăciunea (cine o 
săvârşeşte?), nu e limpezitoare în ceea ce priveşte actantul acestor 
două „operaţiuni”. D. Raccanello nu ne spune limpede dacă 
mintea este cea care focalizează atenţia, în ceea ce priveşte inima 
fizică, şi tot mintea este cea care săvârşeşte rugăciunea în inima 
simbolică. Este de aflat dacă inima simbolică e doar un orizont de 
privire şi rugăciune a minţii sau este o realitate, chiar de ordin 
superior minţii, fiind un actant/rostitor tainic al rugăciunii ca 
rugăciune/simţire a inimii? Este riscant să se confunde mintea care 
focalizează atenţia „deasupra inimii” cu însuşi sufletul în sine. 

D. Raccanello arată că la stareţul Vasile întâlnim „clasica 
subdiviziune de origine platonică a facultăţilor sufletului în trei 
părţi sau puteri: raţională, irascibilă şi concupiscentă. Fiecare din aceste 
puteri este legată într-un anume fel de o zonă a trupului nostru 
considerată drept sediul ei natural: «Cele trei părţi ale sufletului sunt 
aşezate astfel: partea raţională în piept, partea irascibilă sau aprinderea în 
inimă, iar partea poftitoare în pântec lângă buric»”. 

Aceste localizări ale puterilor sufletului sunt importante, conform 
lui Raccanello, întrucât facilitează înţelegerea locului potrivit unde 
să se fixeze şi să se concentreze atenţia. „Locul indicat de stareţul 
nostru ca ideal pentru atenţie nu coincide cu nici una din zonele de care sunt 
legate cele trei puteri ale sufletului”, el fiind „deasupra” sau în „susul inimii”. 
Excluderea inimii şi a pieptului, ca locuri de fixare a atenţiei, susţine 
D. Raccanello, „presupune de fapt excluderea şi a celor două puteri, 
irascibilă şi raţională, care îşi au sediile respective tocmai în inimă şi în piept” 
(op. cit., p. 397). Credem că concentrarea atenţiei pe zonele corpului 
corespunzătoare sediilor naturale solicită, de fapt, trebuie subliniat, 
puterile sufletului.  

D. Raccanello susţine că, deşi stareţul Vasile nu vorbeşte de 
efectele negative ale concentrării atenţiei pe zonele puterii irascibile 
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şi ale puterii raţionale, precum o face când aminteşte de cazul fixării 
atenţiei în locul puterii concupiscenţei, e de presupus acest fapt, 
spune el, ca fiind derivat dintr-un principiu fundamental: „concen-
trarea atenţiei pe zona corpului corespunzătoare sediilor lor naturale 
solicită, de fapt, puterile sufletului” (op. cit., p. 397.) „Sugerând evitarea 
zonei inimă-piept pentru a nu veni în contact cu zona pântecelui, 
considerată cea mai periculoasă pentru cel care se dedică practicii 
rugăciunii, stareţul Vasile putea avea în vedere şi faptul că, în acest 
mod, suntem îndemnaţi să depăşim activitatea naturală şi a celorlalte 
două puteri”. „Fixarea atenţiei «deasupra» sau în «sensul inimii» 
reprezintă, pentru stareţul Vasile, cel mai bun mod de a fi la adăpost 
de mişcările pătimaşe ale puterii concupiscente şi, de asemenea, cum 
sugerează analiza noastră, şi de cele ale celorlalte două puteri. A reuşi 
să privim în adâncul inimii cu atenţia fixată «deasupra inimii» 
constituie, astfel, începutul rugăciunii curate, în stare să-l conducă pe 
om la o stare de curăţie şi unire cu Dumnezeu, în care nu va mai fi 
nevoie de o distincţie între atenţie şi rugăciune”. 

 
„Relaţia dintre atenţie şi rugăciune este precizată de altfel şi mai bine. În 

timpul rugăciunii sufletul omului trebuie să năzuiască spre «adâncul inimii». 
Această expresie se referă la o realitate duhovnicească aflată într-o relaţie 
esenţialmente simbolică cu organul inimii. Inima fizică, ca şi alte părţi ale 
corpului, dobândesc o anumită importanţă pentru atenţie, iar nu în mod direct 
pentru rugăciune. Ne putem ruga, putem privi în adâncul inimii cu atenţia 
concentrată în oricare zonă a corpului. A o alege pe una în locul alteia înseamnă 
a evita consecinţele negative, pericolele, al căror element principal, în gândirea 
stareţului nostru, constă în amestecarea în rugăciune a ceva străin şi nociv legat 
de exerciţiul pătimaş al puterilor sufletului” (op. cit., p. 398). 

 
D. Raccanello, deşi aminteşte de împărţirea platoniciană a puterilor 

sufletului în raţiune, iuţime şi poftă, nu ne spune însă, ce este mintea în 
înţelegerea sa? Mintea implicată în lucrarea rugăciunii şi concentrată 
în atenţie este o a patra putere a sufletului? Este de aceeaşi natură cu 
puterile sufletului, raţiune, iuţime şi poftă, chiar înţelese în sensul lor 
pervertit? Sau mintea este chiar sufletul, sau parte a lui? 

Evident sufletul este distinct de ceea ce se cheamă puterile lui, 
distincţie ce e de natură substanţială. Adică, sufletul nu este de 
aceeaşi esenţă cu puterile lui (în limbaj palamit, ordinea şi raportul 
dintre suflet şi puterile lui fiind ca cel de la fiinţă la energii). 

E necesară o discernere şi a altor două aspecte. Primul aspect, 
că puterile sufletului au o lucrare de sens pervertit ca poftă, iuţime, 
raţiune, şi, al doilea aspect, că puterile sufletului au o lucrare naturală 
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ce trebuie depăşită. De aceea, în acest sens, se prezintă argumentul 
fixării atenţiei în „susul inimii”, pentru a evita stimularea sau 
solicitarea puterilor pervertite ale sufletului, a raţiunii, a iuţimii şi a 
concupiscenţei, dar şi pentru a depăşi lucrarea naturală a acestora. 

Există o lucrare naturală/neutră a acestor puteri ale sufletului, 
deci neconfigurată iconic şi transfigurativ prin chipul sufletului, 
într-un demers de restaurare, integrare şi unificare în chipul deplin 
al omului? În fapt, putem spune că tocmai atare reconfigurare şi 
amprentare iconică a acestor puteri, le redă, credem, un sens, 
autenticul sens, peste acela al unei presupuse lucrări naturale. 

 
De fapt, în orizont antropologic, căderea omului nu a adus 

doar o ruptură şi o alterare în relaţia omului cu Dumnezeu, ci şi în 
relaţia dintre suflet şi puterile lui, între puterile însele şi între 
acestea şi corp. Deci, o tendinţă de autonomie nefirească a 
acestora; a puterilor sufletului faţă de suflet, a puterilor sufletului între 
ele însele etc. De aceea consemna avva Ghelasie caracterul dublu al 
misticii creştine: de relaţie a omului cu Dumnezeu, dar, conco-
mitent, şi de restaurare a chipului unitar al omului.  

În această cheie poate fi (re)văzut şi rostul fixării atenţiei minţii 
„deasupra inimii”. Acest loc din „susul inimii” (fizice) este şi locul 
întâlnirii puterilor sufletului cu sufletul/inimă simbolică. Şi acest 
demers nu vizează atât un adăpost al minţii de mişcările pătimaşe 
ale puterilor, cât căutarea de către minte a inimii, ca cea care/şi 
prin care (în Hristos) se pot descoperi resurse/memorial de 
restaurare şi refacere iconică a acestor puteri, şi de înnoire, 
transfigurare deci, chiar a minţii ca putere. Acest „adăpost al minţii” 
faţă de lucrările puterilor pătimaşe ale sufletului e o formulare 
oarecum bizară. E ca şi cum acele puteri ale sufletului, chiar în 
forma lor pătimaşă, de sens abătut de la ţintă, de care se ascunde 
mintea, nu ar ţine structural de acelaşi om, ci de altcineva, străin. 
Ca şi cum dacă te ascunzi cu mintea de ele, acestea îşi încetează 
existenţa, sau nu te mai reprezintă. 

Pe de altă parte, localizarea raţiunii ca putere a sufletului în piept 
este mai degrabă o poziţionare de origine stoică decât platoniciană; 
în perspectiva platoniciană locul acestei puteri fiind asociat zonei 
capului. De aceea şi mintea care focalizează sau centrează atenţia 
este de văzut, credem, ca una din cele trei puteri ale sufletului, 
alături de curaj (iuţime) şi dorinţă (poftă), raţiunea ţinând mai cu 
seamă de un mod de operare (dianoetic) a minţii (nous). Desigur că 
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într-o viziune hologramată nu trebuie văzută o localizare nerela-
ţionată a acestor puteri. Aşa, după cum, din punct de vedere 
organic, spre exemplu, localizarea de fond a sistemului nervos în 
cap nu exclude ramificaţia şi prelungirea acestuia spre inimă şi spre 
pântece, organe interne etc. 

D. Raccanello este neclar şi atunci când vorbeşte de privirea în 
„adâncul inimii” cu atenţia fixată „deasupra inimii”. Că acest 
„adânc al inimii” nu e tot una cu inima fizică şi că are un sens 
simbolic se înţelege din ce spune. Nu se înţelege dacă acest „adânc 
al inimii” este o realitate dincolo nu doar de inima fizică, ci şi de 
inima simbolică/suflet. Adică, acel „adânc al inimii” e acel 
altar/inimă în care se sălăşluieşte Hristos la Botez. Deci, dincolo de 
inima fizică se poate vorbi de două realităţi desemnate simbolic: 
inimă şi adâncul inimii36. Una a inimii ca suflet/chipul omului şi alta a 
„adâncului inimii”/ paradigma/ chipul lui Dumnezeu din om.  

În acest sens, e oarecum nepotrivit să se vorbească că privirea/ 
mintea sare peste inima/suflet direct în „adâncul inimii”. Sau se 
poate vorbi de două priviri/distincte, întrepătrunse şi unite, şi a 
minţii către inimă şi a inimii către adâncul inimii. În acest context, când 
vorbeşte de privirea cu atenţia fixată „deasupra inimii” spre „adâncul 
inimii” şi de începutul rugăciunii curate, nu reiese limpede „de ce 
ţine” această „rugăciune curată”? Ţine de imobilizarea minţii în 
această privire fixă sau de rostirea/centrarea inimii în adâncul inimii, 
deci de o rugăciune a inimii dincolo de atenţia/fixaţia şi privirea 
                                                        
36 „În timpul rugăciunii sufletul omului trebuie să năzuiască spre «adâncul inimii». 
Această expresie se referă la o realitate duhovnicească aflată într-o relaţie 
esenţialmente simbolică cu organul inimii” (D. Raccanello). Din această formulare 
nu e limpede dacă sintagma „sufletul omului” este o altă numire pentru minte. 
„Ne putem ruga, putem privi în adâncul inimii cu atenţia concentrată în oricare 
zonă a corpului”, spune D. Raccanello. E ciudat şi confuz în această afirmaţie în 
care spune că ne putem ruga, putem privi în adâncul inimii cu atenţia concentrată 
în oricare zonă a corpului. Cine este actantul rugăciunii, actantul privirii şi 
actantul atenţiei? Este acelaşi? Aceste acte sunt succesive sau/şi concomitente? 
E oarecum bizar modul în care afirmă aici că se poate „privi în adâncul inimii” cu 
„atenţia concentrată în oricare zonă a corpului”. Pogorârea minţii într-o orientare a 
atenţiei „deasupra inimii” are un rost şi un sens atunci când mintea are o înţelegere 
de putere/energie a sufletului/inimă/ fiinţialitate creată, şi când prin acest loc din 
„susul inimii” este trecerea/legătura dintre puterile sufletului (între care mintea 
este o putere superioară) şi sufletul propriu-zis. A vorbi, deci, de o privire în 
„adâncul inimii”, printr-o concentrare a atenţiei în orice zonă a corpului, devine de 
neînţeles şi nejustificat, generând confuzii şi riscuri atât ca practică cât şi ca 
experiere a „adâncului inimii” şi a Domnului Hristos.  
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minţii, de o conştientizare duhovnicească a prezenţei Lui Hristos. Între 
inimă şi adâncul inimii e un hotar tainic, o diferenţă ontologică ca de la 
creat la necreat. 

Altfel spus, această rugăciune e doar un nou început care 
trebuie să refacă şi să reintegreze iconic puterile sufletului şi corpul 
în sensul îndumnezeirii depline a omului ca întreg. Faptul, punctat 
de D. Raccanello, că „nu mai este nevoie de distincţie între atenţie şi 
rugăciune” trebuie înţeles, pe de o parte, în sensul că mintea, ca 
suportul atenţiei, „s-a supus” inimii, inimii ce conştientizează că 
este autenticul centru de personalitate, şi, pe de altă parte, rugă-
ciunea, de acum a inimii, iconizează mintea, o amprentează şi 
integrează restaurator în chipul unitar al omului. O amprentează, o 
mlădiază, o flexibilizează, o dinamizează şi o odihneşte deci, 
făcând-o părtaşă păcii şi bucuriei inimii, inundate şi imersate în 
adâncul duhului păcii chipului hristic. De aceea, credem că despre 
atenţia minţii se poate vorbi ca despre un mijloc, dar despre 
rugăciunea lucrării minţii, de rugăciunea Lui Iisus este impropriu să 
se vorbească ca de un mijloc. Avva Ghelasie, aşa cum s-a văzut, îi 
indică un sens de deschidere gestică, ca să o păstreze într-o 
adresabilitate participativă, doxologică, de cânt, eschivând astfel 
dispoziţia către o interioritate magnetică, absorbantă. 

 
Ieromonah Ghelasie: „Cei anteriori considerau că „Mintea” este 

„instrumentul” de bază al Sufletului, prin care poate „stăpâni” energiile corpului 
şi poate „intra” şi în „Taina Spiritului” dincolo de corp. De aici „mistica Minţii şi 
a DUHULUI”. Prin Minte Sufletul poate „coborî” în corp şi totodată poate 
„urca” chiar şi în DIVINITATE. Mintea trebuia să se „facă DUH” şi aşa căpăta 
„OCHII-Vederea” deodată a Spiritului şi a materialului. Acest „Supra-normal” al 
DUHULUI era idealul Misticii. Dar noi, cei de astăzi, cu multe păcate, avem 
Mintea ruptă şi incapabilă, şi aşa accesul la DUH este greu şi cu risuri de a-l 
preface în „paranormaluri energetice” patologice şi străine de adevărata 
DUHOVNICIE. Este o mare deosebire între „Supranormalul de DUH” şi 
„paranormalul energetic”. Mulţi confundă şi amestecă eronat cele două. Aici este 
insistenţa noastră ca „Mistică isihastă ICONICĂ”” (F.P., nr. 4). 

 
Pogorârea minţii în inimă ţine de înţelegerea minţii ca putere a 

sufletului/fiinţialitate şi de natura energetică a acesteia, ca lucrare.  
A confunda mintea, care focalizează atenţia „deasupra inimii”,  
cu sufletul, implică un risc al ieşirii experienţiale către o mistică 
panteistă, sau către o spiritualizare ca auto-divinizare. Este interesant 
că Părintele Ghelasie vorbeşte nu doar de confuziile practico-mistice 
ale unui „panteism fiinţial”, ci şi de cele ale unui „panteism 
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energetic”, propriu astăzi multor practici experienţiale radistezice, 
paranormale, parapsihologice, etc.  

„Cum să facem „Mistica PERSONALISMULUI 
FIINŢIAL”, ca să nu cădem ca şi cei vechi în „panteism”? 
„Panteismul energetic” este sugrumător şi doar ieşirea din el mai 
este o nădejde de scăpare. Pustnicul Neofit Carpatinul sesiza, cu sute 
de ani înainte, acest „panteism energetic”, de unde „modalitatea 
ICONICĂ” pe care o găseşte ca remediu” – spune avva Ghelasie. 

De aici o oportună clarificare antropologică şi o binevenită iden-
tificare şi recunoaştere a dia- sistolelor transparente ale inimii-lor. 

 
Fiecare suntem INIMA din noi 
În Înfăţişare. 
Inima de Suflet, Inima de Corp, 
Fac un „singur” Trup. 
IISUSE, Inima mea 
Doreşte Întâlnirea cu INIMA Ta 
În INIMA POTIR, 
Unde DUMNEZEU şi Făptură 
Sunt un „Singur TRUP”. 
 
Nu te opri 
În Minte sau în Inima de carne, 
Nici în Inima de Suflet, 
Ci în INIMA de TAINĂ, 
INIMA ICOANĂ, 
RITUAL de Liturghie, 
POTIR şi ÎMPĂRTĂŞIRE, 
Peste care este SFÂNTUL DUH 
Şi a TATĂLUI 
Absolută BINECUVÂNTARE. 

               (M.C, p. 190) 
 
În perspectiva părintelui Ghelasie, „Centrul Inimii este Centrul 

Informatic adevărat, că aici este Centrala Memoriilor Energetice ce se Emană 
din Mişcările Duhului de Suflet care este Memoria în Sine de Suflet. Duhul 
Sufletului nostru este Memoria Conştiinţei şi Limbajului Sufletului nostru, care 
astfel face Legătura cu Memoriile şi Limbajul Energetic al Corpului nostru. 
Prin Centrul Inimii este Legătura şi întrepătrunderea dintre Suflet şi Corp”.  

 
Ieromonah Ghelasie: „Vezi în ce măsură mai este o Legătură cu Centrul 

Integral al Inimii şi Dincolo de Inimă cu Duhul de Suflet. Începe câte puţin 
Metoda Isihastă de „Reintegrare a Energiilor” în Inimă, prin zisa „Rugăciune a 
Minţii în Inimă”. Este singura Metodă de „Reîntoarcere la Memoriile Uitate”. În 
Inimă este „Rememorarea Memoriilor”. Ştiinţa descoperă că Centrul Visului este 
în dreptul Inimii şi la Moarte după pierderea Conştiinţei de Creier rămâi un timp 
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cu o Conştiinţă de Inimă, după pierderea căreia apoi se face Ruptura cu Trupul. 
Doar după încetarea Centrului Inimii apare zisa Moarte”. (...) „În viziunea 
Creştină, Sufletul nostru nu este însăşi Fiinţa Dumnezeiască, Sufletul Divin, ci 
este O Fiinţă Suflet Creată de Dumnezeu după Chipul Său, dar în Substanţă 
Fiinţială de Creaţie” (Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă). 

 
Este exclusă identificarea acestui centru inimă, ca „legătura şi 

întrepătrunderea dintre suflet şi corp” de care vorbeşte Ghelasie 
ieromonahul în acest context, cu chakra inimii, din misticile extrem 
orientale, sau cu oricare altă chakră, sau centru energetic. Misticul 
de la Frăsinei dă desigur termenului inimă şi sensuri ce trimit la 
realităţi dincolo de „inima fizică”. Vorbeşte de INIMA Personalitate 
Supraexterioară, Veşmântul de HAR, sau HAINA de Nuntă, ca 
adâncul de taină, cel dincolo ontologic de sufletul şi corpul nostru, 
ca altarul lăuntric în care se sălăşluieşte Hristos la Botez.  

Însă, prin inimă trimite şi la sensuri diferite şi realităţi distincte 
în alcătuirea antropologică. Astfel, în iconarea sa, inima are trei 
reprezentări: Persoană-Spirit (Psihi-Suflet), inima sufletească; 
Persoană-Individualitate (Psihologic), inima trupească; Persoană-
biologic (Fiziologic), inima organică. Dar vorbeşte şi de o inimă ca 
sens de integralizare necontopită, neamestecată a acestor inimi. 

În acest context vorbeşte de sensurile inimii, de „inima perso-
nalitate”, de „inima de taină”, „inima ca îmbrăcăminte-trup”, 
„inima ca integralitate” şi ca „supraexterior”.  

 
„Şi toate sunt de fapt o «Unică Inimă-Unică Persoană», ce «Bate» în trei 

planuri deodată. Şi această «Inimă Unică» este «Întregul Personal-individual-
biologic», ca taina Inimii de rai, «Inima Trupului-Îmbrăcămintea Vie», pierdută 
prin păcat, atât de îngerii căzuţi, cât şi de om. Sf. Părinţi creştini vorbesc mereu 
de «Inima de Taină», peste «inima organică». Şi misticile antice amintesc de 
«misterul inimii», dar ca «centru de interiorizare». În sens creştin, inima nu este 
«interiorizare», ci «Supraexteriorizare peste interior şi exterior», de «Inima 
Personalitate»”.  

 
Se vede că faţă de D. Raccanello, care aminteşte de inimă organică 

şi de inimă simbolică, părintele Ghelasie vorbeşte de inimă ca suflet, de 
inimă ca puteri/energii de suflet şi de inimă ca organ; inimi ce formează 
toate o unică inimă, ce se înveleşte şi pecetluieşte prin pecetea chipului 
lui Dumnezeu, ca inima de taină, ca inima icoană. E de evidenţiat 
faptul bătăii unitare, dar şi distincte, a acestei inimi unice ce pulsează 
şi viază prin cele trei inimi. Dar şi caracterul iconic de înrudire şi 
asemănare al acestor inimi, precum şi necesitatea identificării 
experienţiale a acestor inimi specifice şi integrarea lor în parcursul 
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desăvârşitor al omului37. Restaurând, desigur, şi ordinea lor firească, 
dezechilibrată şi chiar ocultată prin cădere. De remarcat şi sensul 
inimii ca Supraexterior, ca Trup-Haina de Nuntă a Împărăţiei.  

Hieroteos Vlachos spune că prin inimă se înţelege, pe de o parte, 
„centrul lumii spirituale”. Şi, pe de altă parte, susţine că atunci „când 
rostim rugăciunea lui Iisus, ne fixăm atenţia pe organul fiziologic, adică pe 
inimă, fiind astfel întorşi înlăuntrul nostru, în „adâncul inimii”, despărţiţi de 
lumea exterioară. Prin întoarcerea în sine a minţii, aceasta – fiind una dintre 
puterile sufletului – se reîntoarce în locuinţa sa şi este unită cu celelalte puteri 
sufleteşti”. Dar şi că „scopul rugăciunii lui Iisus este de a aduce mintea înapoi 
în inimă, adica energia în esenţă”. Nu ni se pare aici limpede distincţia 
dintre inimă şi adâncul inimii, despre care am mai vorbit cu trimitere la 
                                                        
37 Au apărut în spaţiul românesc invitaţii pe Calea Inimii – AdAnima în cursuri 
esoterice pentru trezirea sufletului, cunoaştere de Sine şi integrare spirituală în 
mijlocul vieţii. Calea Inimii – AdAnima este o formă, ni se spune, esenţială de 
practică ce conduce foarte direct la realizarea esenţei lumii fenomenale, 
generând integrarea spirituală în mijlocul vieţii, trezirea sufletului şi cunoaşterea 
de Sine. Leonard Radutz, cel care susţine acest curs, este prezentat pentru a fi 
legitimat, ca cel care „a practicat şi cercetat Meditaţia creştină a Inimii – Isihasmul în 
mănăstiri din România şi la Muntele Athos. și a realizat importante eforturi pentru ca 
această practică naturală spaţiului românesc să fie răspândită şi înţeleasă de cât mai mulţi 
oameni”. Pentru Leonard Radutz, AdAnima – Calea Inimii este o cale nondualistă 
a identităţii esenţiale între Om, Lume şi Dumnezeu. Este evidentă, din cele 
prezentate de către noi în acest articol, importanţa distincţiei fundamentale din 
punct de vedere creştin şi real între Om, Lume şi Dumnezeu. Fără această clară 
distincţie nu se poate vorbi de isihasm şi nici de creştinism. O practică fără o 
identificare justă a reperelor Căii e fundamental deturnantă. Identificarea 
distincţiei nu înseamnă numaidecât dualism, aşa cum pare că înţelege L. R. Ar fi 
mai simplu şi mai onest ca L. R. să rămână profesor yoga fără să încerce să 
falsifice isihasmul prin această aşa-zisă meditaţie creştină a inimii pe care o 
propune, întrucât e limpede că n-are nici o legătură cu Isihasmul, măcar că 
susţine că a umblat şi a practicat la Athos şi prin mănăstiri această meditaţie. În 
acelaşi linie sincretică se mişcă şi Vasile Andru în volumul Isihasmul sau meşteşugul 
liniştirii (ed. Herald, 2011). Mai mult, la pagina 196 vorbeşte despre părintele 
Ghelasie ca despre un autor pe care l-a întâlnit, dar a cărui operă e mai mult o 
„inflaţie de metafore”, şi în care a făcut din isihasm o „fixaţie” mai degrabă 
terminologică, sugerând astfel că isihastul de la Frăsinei ar fi departe şi de trăirea 
şi de înţelegerea isihasmului. Cât de departe este Vasile Andru de înţelegerea 
isihasmului autentic, a creştinismului, a Bisericii, reiese şi prin contrast din modul 
în care a receptat el întâlnirea cu acest mare mistic isihast al sfârşitului de secol 
XX, şi pe care în mod neserios continuă să-l trateaze peiorativ, preferând să 
rămână fidel unui demers spiritual propriu, amăgit şi amăgitor – evident în afara 
tradiţiei isihaste a Bisericii –, pe care în zadar încearcă să-l cosmetizeze 
legitimant cu itinerariile sale la Athos şi la alţi părinţi duhovniceşti.  
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Raccanello. Sigur că se poate vorbi de un raport între minte şi inimă 
în termeni palamiţi de energie/ lucrare şi esenţă/fiinţă. Dar, în acest 
caz, inima nu e adâncul inimii în care se sălăşluieşte Hristos la Botez, 
ci este chiar sufletul, ca să folosim acest termen.  

Însă, nu revenirea energiei minţii în esenţa/fiinţa sufletului este 
scopul, ci integrarea şi unirea lor iconică. „Întoarcerea în sine a 
minţii” e însă un pas al rugăciunii care poate fi departe de a genera 
unirea cu celelalte puteri sufleteşti. Hieroteos Vlachos aduce în 
atenţie, în ceea ce priveşte rugăciunea lui Iisus, şi o „încălzire a inimii”. 
„Ce înseamnă „îşi încălzea inima”? Cum se încălzeşte inima şi de ce este 
necesară această lucrare pentru rugăciunea lui Iisus? (...) Încălzirea inimii prin 
aceste gânduri este făcută înainte de rugăciune. Căci îndată ce inima începe să se 
roage după ce a fost încălzită, orice gând, oricât de îndepărtat cu privire la aceste 
lucruri este interzis, încercând să ne fixăm mintea şi inima doar pe cuvintele 
rugăciunii lui Iisus. (...) Sunt şi alte căi de încălzire a inimii. Spre exemplu, 
amintirea morţii”. Ne pare că nu poate fi vorba, în această „încălzire a 
inimii”, de inima ca suflet, ci mai degrabă de o simţire energetică a unei 
stări de pocăinţă, osândire de sine, cearta de sine...  

Părintele Ghelasie, prin gestul iconic al închinării, în specific 
carpatin, transcende această „încălzire” a simţirii. Astfel se evită şi 
posibile experienţe aniconice ale unor concentrări de călduri, 
aprinderi, incandescenţe interioare, din spectrul energeticii subtile, 
ce pot opri sau chiar falsifica şi deturna amplul demers al restau-
rării şi desăvârşirii omului în Hristos.  

Prin urmare, distincţia clară între energetica subtilă a puterilor  
de suflet şi fiinţialitatea/substanţialitatea de duh a sufletului creat, 
cu neamestecarea, dar cu, corespondenţa, întrepătrunderea şi 
reflectarea iconică a memorialurilor în chipul antropologic, este 
fundamentală pentru acurateţea experierii practico-mistice.  

 
Ghelasie ieromonahul: „Fiinţa noastră Creată are o Suprastructură de 

CHIP DIVIN şi o Structură de Natură Creată. Noi suntem Dihotomie Suflet şi 
Corp, pe o bază DIVINĂ (Pecetea CHIPULUI DIVIN de la Crearea noastră). 
Aşa, noi avem un Supramemorial DIVIN şi un Memorial propriu de Suflet-Psihic şi 
organic corporal. Memorialul este, deci, «ansamblu de Date Structurale Fiinţiale», 
Scheletul Fiinţial, pe care se configurează, apoi, Viaţa noastră. 

1. Supramemorialul DIVIN are un Supraconştient, ce prin păcat se face gol-
inconştient (dar care păstrează Supramemorialul, CHIPUL Lui DUMNEZEU 
neputând fi şters niciodată, nici în demoni). 

2. Memorialul de Suflet-Psihic este din Entitatea noastră Personală Fiinţială 
de Creaţie, cu cele Trei Capacităţi: 
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– Entitatea Permanentă (Conştiinţa în sine);  
– Duhul-Firea (purtătorul Memorialului de sine);  
– Eul de Personalitate (Activul şi Limbajul Memoriilor de sine).  
Prin păcat se face «subconştient», în dedublare cu un subconştient iluziv şi 

contrar. 
3. Memorialul energetic este reflectarea celui de Psihic, ca: Mental, Simţire, 

Volitiv, care se fac funcţionalul organic de: sistem nervos, circulaţie-senzitiv şi 
masă fizico-chimică. 

Mintea este energia Conştiinţei (cu organicul Creier-nervi); Simţirea este 
energia Duhului (cu organicul Inimă şi circulaţie sangvino-umorală); şi Volitivul 
este energia Eului de Personalitate (cu funcţiile specifice ale organelor în 
general)38. 

Sufletul-Psihicul este reprezentat de Eul Fiinţial (cu fantomaticul de «euri» 
subconştiente patologice); energeticul este reprezentat de Egoul Mental (dublat 
de informaţiile patologice); organicul este reprezentat de «individualismul 
organic» (dublat de patimi-atracţii fizico-chimice). 

În boli este o dizarmonie între corespondenţele de «Euri», ca gol de „Supraeu 
DIVIN”; ca Eu de Personalitate distructiv; ca Ego Mental contradictoriu; ca egoism 
funcţional contrar în organe şi ruperi fizico-chimice ale celulelor organice. Fiecare Eu 
este «Purtătorul Memoriilor» proprii şi totodată «uşa de legătură» între Eurile 
respective. ŞI UNIREA este în CHIPUL de PERSOANĂ Integrală”(Ghelasie 
Gheorghe, Taina Hranei, p. 13)39. 

 
Dintru începutul acestei prezentări s-a precizat că în viziunea 

părintelui Stăniloae aceste curente spirituale, din sânul Ortodoxiei, 
sunt într-o „completare simfonică”, că „exprimă acelaşi fond evan-
ghelic”, şi că pe „căi puţin diferite” duc „la aceeaşi ţintă”. Deci nu 
sunt în opoziţie40. Diferenţele de accent (nu opoziţia!) din sânul 
acestor forme sau curente spirituale, ce în definitiv le colorează 
iconic, specific, părintele Stăniloae spune chiar că ţin mai cu seamă de 
„începutul” vieţii spirituale. De altfel, chiar şi atunci când arată că 
încă de la început la stareţul Gheorghe „accentul principal trebuie să se 
                                                        
38 E foarte important ca în practica deschisă experienţei mistice să nu se 
confunde şi/sau amestece simţirea ca energie a duhului sufletului cu 
„simţirea” directă a duhului de suflet cel de substanţialitate aenergetică.  
39 Ghelasie Gheorghe, Taina Hranei, ed. Platytera, Bucureşti, 2011. 
40 Pare că demersul lui Ică jr. exclude pe fond chiar posibilitatea existenţei reale a 
unei astfel de forme de spiritualitate isihastă a locului. El susţine că părintele 
Stăniloae ar fi construit „pretinse opoziţii” între două tipuri de spiritualitate: 
„paisiană” şi „cernicană”. Este de văzut, pe de o parte, dacă aceste „pretinse 
opoziţii” sunt pretinse întrucât cele două tipuri sunt necomparabile, şi deci 
neopozabile, unul fiind real (cel paisian) iar celălalt fiind fictiv (cel cernican), sau 
ele sunt tipuri reale, dar fictivă este doar opoziţia dintre ele, opoziţie „creată” de 
Dumitru Stăniloae. Dacă sunt tipuri reale, prin ce se disting? 
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pună pe asceză şi pe ascultare”, iar la stareţul Paisie „accentul principal, chiar 
de la început, pe contemplaţie, pe unirea cu Dumnezeu şi pe vederea lui în 
lumină”, D. Stăniloae precizează, cum s-a arătat, şi că „propriu-zis nici 
stareţul Gheorghe nu excludea pomenirea numelui lui Iisus, deci nu dispreţuia 
contemplaţia, precum nici Paisie nu nesocotea lupta cu patimile prin nevoinţele 
ascetice”. Cu alte cuvinte, accentele unui curent se regăsesc într-un fel 
şi în celălalt, nu sunt exclusive şi nu pot fi considerate opozabile. 

Cum am văzut, stareţul Gheorghe urmărea o curăţire a minţii de 
cele de afară şi printr-o supunere cu totul a simţurilor prin virtutea cu fapta.  

Cuvântul Domnului, arăta Sf. Maxim Mărturisitorul, poate să 
apară în două forme: într-una comună şi mai simplă şi în alta mai 
ascunsă şi mai de puţini cunoscută, multora inaccesibilă. „Dintre 
aceste două forme, cea dintâi se potriveşte celor începători; a doua 
e pe măsura celor desăvârşiţi în cunoştinţă, atâta cât este cu putinţă 
oamenilor. Cea dintâi este icoana primei veniri a Domnului, la care 
se referă litera Evangheliei, şi care curăţeşte prin pătimiri pe cel de pe 
treapta înfăptuirii; a doua este preînchipuirea celei de a doua veniri 
în slavă, la care se referă duhul Evangheliei şi care preface prin 
înţelepciune pe cei de pe treapta cunoaşterii, ridicându-i la starea 
de îndumnezeire. Aceştia, în temeiul schimbării la faţă a Domnului 
în ei, oglindesc cu faţa descoperită slava Domnului” (I. Bria). 

La orice înaintare a noastră în virtute Hristos se Schimbă la 
Faţă, spunea Sf. Maxim, la care logoii formează căile întâlnirii noastre 
cu Dumnezeu în lume pe o anumită treaptă41. Sf. Maxim a analizat şi 
sistematizat cele trei trepte: înfăptuirea sau activitatea, contemplaţia naturală 
şi cunoştinţa, Teologia mistică (I. Bria). 

Însă, este de observat sensul mişcării, de la varietatea sensibilă a 
realităţilor la unitatea inteligibilă, nevăzută, a raţiunilor, ca apoi şi 
aceasta să fie depăşită. Omul trebuie să se facă şi el „Dumnezeu prin 
                                                        

   41 „El se ascunde negrăit în raţiunile lucrurilor şi se face cunoscut în chip 
proporţional prin fiecare din cele văzute, ca prin nişte scrisuri. Dar prezenţa 
divină în lume, prin raţiuni, este o prezenţă învăluită şi enigmatică, deoarece 
simboalele acesteia constituiesc un fel de giulgiuri, de acoperământ. În condiţiile 
veacului de acum, lumea apare ca o peşteră, ca un pântece în care Logosul duce 
o existenţă de prunc. Mai precis, Sf. Maxim zice că lumea este mormântul 
Domnului. El e prezent tainic în ea şi se descoperă pe măsură ce subiectul face 
transparentă latura ei cantitativă, faţa ei sensibilă. Evidenţa lui Dumnezeu, mai 
întâi, e condiţionată de această depăşire a sensibilului. Prin cele văzute trebuie să 
vezi ca prin nişte uşi încuiate spre cele nevăzute. Urmează de aici un efort de 
descoperire a raţiunilor, fiindcă Dumnezeu trebuie scos din lume, din simboale 
şi aşezat în Biserică, în suflet” (I. Bria). 
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har, ridicându-se pe sine, mai presus de materie după trup şi făptuire şi mai 
presus de o formă după minte prin contemplaţie, adică mai presus de cele din 
care se alcătuieşte existenţa făpturilor, sau ca să spun totul, făcându-se prin 
deprinderea virtuţii şi a cunoştinţei cu totul nematerial şi fără formă, pentru 
Dumnezeu Cuvântul care, fiind după fiinţă în sens propriu fără materie şi 
formă, s-a făcut cu adevărat pentru noi, din noi, în materie şi formă ca noi”.  

 
„Pe treapta înfăptuirii, deşi lipsită de patimi, mintea e încă întoarsă spre cele 

omeneşti. La fel şi pe treapta contemplaţiei, dar cu alt sens. Cu toate că e 
orientată spre cele sensibile prin percepţia simţurilor, ea nu poartă decât formele 
nevăzute ale acestora, adică raţiunile lor divine. În contemplaţie, mintea a 
desprins de simboalele sensibile raţiunile celor create şi se umple de un conţinut 
firesc, pozitiv, fiindcă le contemplă după raţiunile lor şi intră în relaţie cu ele pe 
baza lui agape, a iubirii divine, nu a celei trupeşti. Aşadar, contemplaţia se 
bazează pe imanenţa lui Dumnezeu, care prin intermediul logoi-lor e mereu 
prezent în lume şi se comunică inteligenţei noastre. Mintea trebuie acum să 
desfăşoare un proces de concentrare şi simplificare a raţiunilor, până ce ajunge la 
raţiunea generală. Propriu zis, scopul acestei sinteze e intrarea minţii în unitatea 
sofiei, care concentrează toate sensurile divine din lume. Deşi pe treapta 
Theoriei subiectul nu stă în raport pătimaş cu lumea, totuşi el este atras şi mişcat 
către ceva şi mintea lui poartă o formă. Or, pentru a cunoaşte cu adevărat, 
mintea trebuie să depăşească orice conţinut şi relaţie, fie ele chiar de natură 
pozitivă, trebuie adaptată la unitatea şi simplitatea originară” (I. Bria). 

 
E vorba de un accent pus pe un sens de mişcare de la sensibil la 

inteligibil, de la văzut la nevăzut, de la cele de jos la cele de sus, de la literă 
la duh, de la pământ la cer. 

Părintele Stăniloae afirma cu referire la Sf. Calinic: „E uimitor 
cum încăpeau şi se armonizau în el contemplaţia luminii dumne-
zeieşti şi privirea atentă la amănuntele vieţii concrete, trezvia care 
urmăreşte gândurile cele mai subţiri ale minţii şi atenţia care 
combină şi realizează planuri prudente şi precise de zidire, 
organizare şi gospodărie. Unitatea se realiza poate prin faptul 
că cele de jos le vedea în lumina şi sub imboldul celor de sus. 
În armonia frumoasă a raţiunilor divine, Sfântul Calinic con-
templa schema ordonată a planurilor ce avea să le realizeze 
jos, iar în cele de jos surprindea razele luminii de sus”.  

 
„Dacă ziua sculpta cruciuliţe, sau întocmea planuri de biserici, avântul 

acesta făptuitor şi chipurile în care înfăptuia aceste lucruri, le primea, ca dintr-un 
izvor nesecat, din citirile şi rugăciunea de noapte. Căci Sfântul Calinic a iubit 
cărţile şi a fost un om al rugăciunii” (D. Stăniloae, art. cit.). 
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În această iconare a sfântului Calinic transpare şi un sens de 
mişcare descendent, de la cer la pământ, de la cele de sus la cele de jos, de 
la cele nevăzute la cele văzute, un sens care aduce şi apofaticul să îmbibe 
şi să relaţioneze cu catafaticul42, sens care pogoară şi se desfăşoară 
iconic, integrativ, într-o ordine firească. 

 
Conform părintelui Ghelasie de la Frăsinei, „Sf. Calinic este de 

Duh Carpatin, care se înrudeşte cu cel Athonit şi astfel se naşte caracterul 
Athonit-Carpatin. (...) Sfântul Calinic este unul dintre cei mai reprezentativi 
Carpatini Athoniţi. De la Cernica Sfântului Calinic se poate vorbi de un 
Athonit-Carpatin şi de un Carpatin-Athonit. Aceste distincţii sunt de mare 
importanţă, pentru studiul Spiritualităţii Monahale din Mânăstirile noastre”43.  

„Specificul Carpatin este Duhovnicia Duhului ce Uneşte şi Mintea şi 
Inima. De aici se vorbeşte de o Filocalie specific Carpatină. Duhul 
Carpatin nu este Mintea Sufletului, ci însuşi Sufletul, care este 
dincolo de Lege. Mintea are Legi pe care Duhul nu le mai are. Dar 
Duhul are «probările» directe ale Duhului, care de asemenea nu îl 
lasă fără «control». Mintea are Legile Raţiunilor, ce se fac Reguli 
Morale şi pentru Inimă. Duhul are în schimb Ritualul Sacru, ce se 
face tot o Morală a Duhului. Este însă o distincţie între Morala 
Legilor Raţionale şi Morala Sacralităţii Ritualice a Duhului. 
Specificul Carpatin este Caracterul nostru, pe care de nu-l băgam în 
seamă, intrăm adesea în contradicţie cu noi înşine”.  

Faţă de supunerea, ascultarea şi disciplina regulii de obşte, care erau 
accente sesizate de părintele Stăniloae în orientarea stareţului Gheorghe, 
se vede, aici, un alt tip de suport moral şi acţiune, precum şi de 
raportare şi de „probare”. Cu alte cuvinte, o altă orientare în 
raportul dintre libertatea în hotarul duhului şi libertatea în cadrele 
legii-poruncii ca reflectări ale raţiunii.  
                                                        
42 E foarte importantă relaţia între apofatic şi catafatic la D. Stăniloae, anume 
faptul că apofaticul imbibă, amprentează catafaticul, precum şi faptul că 
cunoaşterea apofatică a lui Dumnezeu se poate experia tainic şi prin relaţiile 
inter-umane şi prin cosmos, fără nici o urmă de panteism. 
43 „Aripile Duhului Filocalic Athonit sunt: Duhovnicia Minţii şi Legile unei 
Reguli stricte. Filocalia Athonită este aspiraţie la Duhovnicia Minţii, prin Legile 
unei Morale stricte ce nu admite nici o abatere. Sf. Teodor Studitul este apogeul 
Sacralităţii Legii în Sine. A te «supune» regulii stricte este virtutea cea mai mare. 
Duhovnicia Minţii şi Harismele mistice sunt în «umbra» Legii” (Ghelasie 
Gheorghe). 
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În Micul pateric al Frăsineiului avva Ghelasie aminteşte de stareţul 
Policarp de la Frăsinei care „încearcă o „regulă strict Athonită”, dar 
se loveşte de „caracterul românesc”, ce este o „libertate liber primită”. 
Caracterul românesc nu admite „impunerea”, dar „asumă propria 
hotărâre cu toată credincioşia”. Românul se face chiar „rob, dar numai 
de bună voie”. Athoniţii sunt „strict legişti”. Stareţul Policarp devine 
astfel un bun duhovnicesc, tocmai prin „acomodare locală””.  

„Să nu impui, dar să-l faci să te asculte, este iscusinţa 
Duhovnicească tradiţională” – mărturiseşte Ghelasie ieromonahul. 
Această „libertate duhovnicească” asumată şi asumativă, sensibilă şi 
reactivă la atitudini stăpânitoare ar putea fi o urmă/ memorie şi a 
acelor ancestrale „sihăstrii săteşti”, ca ambient comunitar al „duhului 
locului” translatat şi subzistent implicit în organizarea de regulă/ 
ascultare monahală. Cu alte cuvinte, o ascultare care nu stăpâneşte, nu 
domină, care nu se impune strivitor prin supunere, pe care, de altfel, 
nu o pretinde, nu o revendică asupritor şi/sau sancţionator. De aici, 
uneori, o aparentă neorânduială44, dar şi o tendinţă firească de ungere 
şi mlădiere a regulilor şi a legii. Astfel că cele ale sufletului duhov-
nicesc, în sens carpatin, nu se „opresc” şi nu se „mişcă” exterior în 
reguli, ci într-un firesc care cheamă la o „probare” reală a întâlnirilor 
interpersonale, directă, autentică, ritualică; firesc care poate asuma însă 
şi regula mediului de vieţuire. Deci nu o refuză, dar nici nu o 
transformă în criteriu de evaluare şi probare, a persoanei şi a 
comunităţii, şi în ambient al vieţuirii dimpreună.  

Prin urmare, ar fi vorba de o participare şi de o mişcare-gest ca 
prezenţă activă a sufletului, ca duh dincolo de minte/raţiune, care 
nu identifică pacea în prezervarea strictă a regulii sau în raportarea la 
neîncălcarea ei, ci în permanenta evidenţiere descoperitoare a hainei 
regulei şi a ascultării care este chipul de filiaţie. O ascultare decupată 
de chipul de filiaţie ratează prefacerea iconică şi înlănţuie idolatru, 
înrobitor. 

 
„În Gestul ICONIC de specific Carpatin, normalul cu 

Supranormalul să fie fără distructivitate, ci în paralel, fiecare având 
propria prefacere. Dar acest «paralelism» are şi un efect ICONIC, 
de a le ICONIZA pe ambele într-o SUPRAFORMĂ care, paradoxal, 
                                                        
 44 Rânduiala în sensul său viu e mai mult decât regula-lege-poruncă. Ea 
cuprinde şi exprimă şi o mişcare a unei armonii de taină ce devoalează şi actul 
liber al prezenţei persoanei. 
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le Suprapreface în Taina ICONICULUI. Fă această Practică în 
Gest de Închinare şi a normalului, şi a Supranormalului, şi a celui 
ce eşti, şi a celui în care te Prefaci ICONIC” (Ghelasie Gheorghe). 

Iată evidenţierea acestui specific carpatin la avva Ghelasie, 
exemplarul mistic isihast al Frăsineiului: 

„În Practica Gestului ICONIC să cauţi această Depăşire de Taină 
DIVINĂ, altfel te opreşti într-un «gest gol de conţinut». În Gestul 
ICONIC te «Aduni şi te Depăşeşti». Nu te lupta nici cu gândurile, nici cu 
neliniştile, nici cu memoriile obsedante; lasă-le să curgă în afara ta, ca pe o 
«transpiraţie de boală», dar cu «Uşurătatea în Interior», pentru că aşa te vei 
face Sănătos. În Gestul ICONIC de Specific Carpatin trebuie să ai două 
«stări» deodată, una normală a ceea ce eşti tu, cu toate neputinţele, ca exterior, 
şi încă una în Interior, de «Uşurare-Depăşire în Taina DIVINULUI» care 
Pătrunde în tine. Aceste stări să nu se lupte între ele, ca la Filocalici, la care 
Mintea se luptă cu oprirea gândurilor şi imaginilor”. 

Se vede, şi de aici, o „abatere” de la „universalitatea” luptei cu 
demonii şi cu patimile, în sensul „isihasmului practic” invocat de 
Ică jr. E vorba deci, de un alt model, de o practică şi o experiere 
specifică. 

 
Ierom. Ghelasie: „Rugăciunea Filocalică are treapta Orală, Mentală, a Inimii 

şi a Duhului cu Intrarea în cea HARICĂ. Şi cea mai importantă este «Atenţia», 
care este ori pe Cuvintele Rugăciunii, ori pe imaginaţia PREZENŢEI Lui 
DUMNEZEU, ori pe Înţelesurile Minţii, ori pe Credinţa fără orice imaginaţie a 
Duhului. Să nu fii orientat pe sentiment, nici pe raţional, nici pe contemplativ, ci pe 
IUBIREA Lui DUMNEZEU cea peste şi dincolo de toate sentimentele şi 
înţelesurile. Cea mai grea luptă a celui ce se Roagă este cu «patimile trupului», cu 
gândurile-memoriile şi imaginaţiile raţionale şi sentimentele, şi chiar materiale. 
Sf. Părinţi recomandă «Strâmtorarea Minţii», prin «puterea Minţii de a se opune 
la toate, atât materiale, cât şi imaginativ-raţionale». Cea mai grea «nevoinţă» este 
această «Strâmtorare» a Minţii, pe care cei mai mulţi o abandonează şi chiar 
renunţă la Lucrarea de Taină a Rugăciunii Curate, fără gânduri şi imaginaţii. Cea 
mai mare ispită a Rugăciunii este «autogustarea» Rugăciunii, ce devine o 
«autoplăcere» dubioasă până la «autodesfrâu mistic», foarte periculos, ce duce chiar 
la îndrăcire” (F.P., nr. 8).  

 
Este de remarcat şi de subliniat că părintele Ghelasie nu 

desconsideră practica rugăciunii pe model filocalic; dimpotrivă, chiar 
o prezintă cu acurateţe în elementele şi articulările ei esenţiale, 
arătând o fină şi pricepută înţelegere a ei. Acest demers limpezitor, 
necontrar şi neexclusivist, ce are capacitatea să evidenţieze modele 
diferite, fără să le amestece sau să le prefacă, fără să le aplice o 
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schemă ierarhizatoare, este un gest iconic exemplar. De fapt, trebuie 
spus că într-o perspectivă hologramată asupra isihasmului, surprinsă 
iconic, misticul de la Frăsinei consemnează „asemănări directe” ale 
specificului carpatin cu „toate celelalte”, afirmând chiar că rugăciunea 
gestică, de care vorbeşte tradiţia carpatină, „este cunoscută de toţi Sf. 
Părinţi Duhovniceşti, care foloseau în Rugăciune Gesturile de Închinare, metanii 
şi altele, ce contribuiau la uşurarea Rugăciunii Minţii”. Însă, în acest spe-
cific al locului gestul-închinării se arată ca o efigie ce întruchipează 
concentrat identitatea chipului iconic al isihasmului carpatin. Gestul-
închinare apare ca un „gest în sine”, ca un „chip de a fi în gest”, ca 
„un gest de toată vremea şi tot locul”; prin urmare, gestul şi ca 
suport şi fond atitudinal şi nu doar ca simplu mijloc asociat-supus 
minţii, gestul, deci, ca închinare-supraformă ce apleacă-înclină 
mintea. O trans-mutare a atenţiei din minte în gestul însuşi. 

 
Ieromonah Ghelasie: „Fiule, eu Personal urmez „PRAVILA Pustnicului 

Neofit Carpatinul”, fiind cum zici un nevrednic Ucenic al unui Moş-Avva care 
era cu adevărat un Ucenic al tradiţiei acestuia. PRACTICA ICONICĂ după 
specificul Carpatin, este mai puţin consemnată, deşi are asemănări directe 
cu toate celelalte. Obişnuit şi la noi s-a cultivat modalitatea Filocalică Athonită 
şi Rusă, a RUGĂCIUNII Minţii şi a Inimii. RUGĂCIUNEA Gestică-ICONICĂ 
de care vorbeşte tradiţia Carpatină, este cunoscută de toţi Sf. Părinţi 
Duhovniceşti, care foloseau în Rugăciune Gesturile de Închinare, metanii şi altele, ce 
contribuiau la uşurarea Rugăciunii Minţii. Specificul Carpatin este cu o accentuare 
directă şi insistentă pe Gestul-Închinării, fără atenţia Minţii, prin Atenţia 
însăşi a Gestului respectiv ca atare. Multora această modalitate li se pare incomodă, 
fiind obişnuiţi cu activul Minţii” (F.P., nr. 2). 

 
În această iconare carpatină, se poate observa că virtuţile şi 

purificarea nu ţin de treapta făptuirii, dar şi că accentul pe sensul de 
mişcare nu este de „jos” în „sus”, de la „trup” la „duh”, ci de „sus” în 
„jos”, de la „cer” la „pământ”, de la „suflet” spre „corp” etc., ceea ce 
dă o notă de ordine şi rânduială firească, dar şi de integralizare 
iconică. Astfel, făptuirea, virtutea, purificarea îşi găsesc resursa în gestul 
iconic care le îmbracă şi le pătrunde, asemeni unui prestolnic, le 
iconizează. Gestul e astfel sursa-activul integrant (şi al făptuirii). 
Făptuirea nu e treaptă ci deplinătate dinamică a gestului. 

De altfel, dacă, conform Părintelui Stăniloae, la Cuviosul Paisie 
găsim accentele începutului vieţii duhovniceşti în unirea cu 
Dumnezeu, contemplaţia şi vederea Lui în lumină, iar la Stareţul 
Gheorghe le regăsim în asceză, ascultare, cercetarea nelipsită a 
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slujbelor şi încadrarea în disciplina vieţii de obşte, la Ghelasie 
Isihastul le aflăm într-o unire de început, arhechipată însă, ca gest 
iconic care dă o orientare, nu spre contemplare şi lumină, ci spre 
întrupare-pogorâre-învelire a tuturor şi a toate cu haina-trup hristic; 
aşadar, un gest iconic puternic centrat ecleziologic şi angajat liturgic, 
dar într-o deschidere participativă în chip ritualic, ce se transpune, 
extinde şi desfăşoară iconic şi în chipul comunitar, în sensul omeniei, 
ca libertate asumativă, acoperitoare, altfel deci decât în sensul 
„supunerii” şi al „încadrării în disciplina vieţii de obşte”. Gestul şi 
ritualul iconic ca desfăşurare a miezului tare al memorialului 
atitudinal, afirmativ, pe cât de dens pe atât de fluid, ca prezenţă de 
neclintit, ca punte nucleară ce „separă apele” dincolo de 
considerente combative, polemice, cazone. 

 
Ierom. Ghelasie: „Aşa, ca Practică Isihastă a Primei Trepte, ca «Gest 

ICONIC», nu este accentul pe Purificare şi pe Virtuţi, ca în modalitatea 
Filocalică Athonită, ci accentul pe RITUALUL ICONIC în care Primeşti 
Modelele de Memorii de Purificare şi Virtuţi, urmând apoi să le pui şi tu în 
Lucrare Proprie. Făcând Ritualul Gestic ICONIC, vei observa că se Trezesc în 
tine Memoriile BOTEZULUI şi ale MIRUNGERII, care îţi «Orientează» Firea 
spre cele Bune. Începi astfel să capeţi o «Vedere ICONICĂ» prin care 
Deosebeşti răul de Bine. Şi cu această Vedere poţi face apoi Virtuţile şi 
Purificarea. Extinderea Gestului ICONIC de la Ritualul Gestic pe care-l faci tu 
Personal, în linişte şi în Faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI sau în Biserică, 
concomitent la Gestul ICONIC Generalizat, prin care să dai la tot ce vezi 
Supraforma ICONICĂ HRISTICĂ, Văzând în toate «Chipul Lui HRISTOS», 
acel CUVÂNT prin care toate «s-au făcut». Ca Gest ICONIC, să Vezi 
CUVÂNTUL CREATOR nu ca Interior, ci ca Supraexterior care Îmbracă şi 
Interiorul şi Exteriorul oricărui lucru, ca ICONO-FORMĂ. Aşa, totul devine în 
Ochii tăi o Lume Sfântă, PURTĂTOARE a CHIPULUI lui HRISTOS. Aceasta 
este Practica Isihastă a Specificului Carpatin al Pustnicului Neofit. Este 
Rugăciune Permanentă nu prin Cuvinte, ci prin Gestul ICONIC, ca 
Rugăciune-Gestică ICONICĂ. Limbajul Gestic-Ritualic este un Caracter 
Traco-Dacic ce se păstrează în Specificul Carpatin” (M.C., p. 171). 

 
Avva Ghelasie arată şi că e de folos ca aceste modalităţi specifice 

de practică să nu fie amestecate, pentru că fiecare are „complexul său 
de practică” care trebuie „controlat specific”, accentele diferite 
predispunând la întâlnirea unor „obstacole” şi „probări” specifice. 

Isihastul carpatin din lavra Frăsineiului susţine că „practica gestului 
Iconic este mai puţin «riscantă», pentru că este Ritual Exterior în care se evită 
«magia minţii şi sentimentalismului bolnăvicios», care de obicei apare în 
modalitatea de Interiorizare. Eventual, apare un «Ritualism formal», dar fără 
declanşarea «explozivităţii subconştientului», din modalitatea Interiorizării”. 
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Chiar dacă specificul carpatin pune accentul pe sufletul fiinţial – cel 
dincolo de minte, şi de energetica subtilă –, paradoxal, acest 
demers nu este o „interiorizare”, ci o (supra)„exteriorizare”. E 
important faptul, amintit de remarcabilul mistic de la Frăsinei, că 
un duhovnic bun te poate conduce şi pe calea specifică a isihiei 
minţii în inimă. Aceasta denotă o anumită libertate de mişcare în 
sânul propriului model, dar şi în raport cu altul, fiind de fapt acelaşi 
„fond filocalic”, dar „direcţia” diferită.  

 
Ierom. Ghelasie: „Dacă deja ai Practica Isihastă în modalitatea Filocalică 

obişnuită, poţi încerca şi Specificul Carpatin, dar cu avertismentul să nu le 
amesteci, ci să le faci pe fiecare separat. Este de fapt acelaşi «Fond Filocalic», 
dar «Direcţia» este deosebită. Cea Filocalică este ca «Interiorizare» şi cea 
Carpatină este ca «Exteriorizare». Şi fiecare are «Complexul» său care, dacă nu 
este bine «controlat», poate produce anomalii patologice. Atenţie, Practica 
Isihastă are nevoie şi de un Povăţuitor Duhovnic, altfel se poate cădea în greşeli 
deplorabile. Un Duhovnic Bun poate să te conducă şi în specificul Clasic 
Filocalic, al Isihiei Minţii în Inimă. Majoritatea Duhovnicilor evită, însă, această 
Practică, mai ales la Tineri. Asta nu înseamnă ca nimeni să nu mai încerce 
Practica Isihastă. Cei plini de Râvnă să-şi ia toate precauţiile şi să pornească la 
«Drumul Mistic», ca Harap-Alb, cu orice risc. Cei Sinceri vor birui toate 
încercările şi piedicile”.  

 
În plus, vedem din afirmaţia avvei Ghelasie – că practica isihiei 

minţii în inimă nu e potrivită celor „tineri”, propriu-zis începătorilor 
–, o înrudire cu ce spunea părintele Stăniloae vizavi de diferenţa de 
„început” între aceste curente, precum se poate observa şi prudenţa, 
echilibrul şi moderaţia manifestată faţă de această cale lăuntrică a 
lucrării minţii. Aceasta desigur nu înseamnă că atare cale practică nu 
poate fi încercată şi de către tineri sau începători.  

Acest veritabil moş carpatin, care este Ghelasie al Frăsineiului, 
susţine, pe de altă parte, că şi pronunţarea rugăciunii lui Iisus e, într-
un anume fel, un gest de adresare. Însă atrage atenţia că aceasta 
adresare poate risca să se transforme doar într-un mijloc, ca o auto-
exprimare de încărcătură proprie, ce nu pune accentul pe forma de 
fond şi pe sensul exprimării, care este de fapt întâlnirea, ca relaţie 
inter-personală, în sensul tare al nucleului persoanei, şi chiar unirea 
într-un „acelaşi trup”, în chip iconic, euharistic.  

 
Ieromonah Ghelasie: „Dacă DIVINUL este Chemat prin Cuvintele Sacre, 

prin Gest se Aduce PREZENŢA Sa. Tendinţele «anti-ritualice» ale multor 
mistici fac o «rupere» a Formei-Chip de Gest-Viul Formei. Aşa, se opresc doar 
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la Semnificaţia mentală şi expresivă. Reducerea la Cuvânt şi la Gând a Gestului 
Formei a adus şi în mistică schimbări. Şi Filocalicii, ca Mistică a Minţii, fac din 
Cuvânt Gest de Adresare, prin Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS. Neofit 
Pustnicul însă păstrează şi Forma DIVINULUI din Gest. A rosti numai 
Cuvântul este o auto-exprimare doar de încărcătură proprie. Neofit vrea în Gest 
şi Încărcătura Prezenţei DIVINULUI, ca ÎNTÂLNIRE şi chiar ca UNIRE. 
Acest Gest este Specificul său Carpatin” (M.C., p. 109). 

 
Se observă că această întâlnire prin gest trimite spre un „alt plan” 

atitudinal (dincolo de minte, dar nu împotriva ei) al experierii 
prezenţei iconice a lui Hristos, care propriu-zis este chiar chipul persoanei-
ipostas, chip care nu trebuie să fie ascuns sau substituit nici de 
complexul mental şi nici de minte. De fapt, în specificul carpatin, 
apropo de prezenţă, avva Ghelasie indică ca practică „Gestul faţă de 
Prezenţa Iconică a Persoanei Lui Hristos, ce coboară prin Taina 
Întrupării Sale”. Precizează însă că „această Prezenţă este Iconică doar prin 
Chipul Lui Hristos”, pentru că „Icoana în creştinism, înseamnă Chipul Lui 
Hristos”.  

Astfel, „Prezenţa Iconică nu este doar o închipuire sau o 
presupunere, ci este un Real VIU DIVIN, care nu depinde de tine, 
ci tu de El”, iar gestul iconic este „în Asemănare cu Ritualul Liturgic, 
Supraconştientizarea Viului Prezenţei Iconice Hristice”. Faţă de 
invocarea în model filocalic a numelui Domnului Iisus, pentru a 
face legătura cu Prezenţa Divină, isihastul în model carpatin indică 
„Gestul Închinării, prin care Viul Iconic se face o Realitate. Când 
te-ai Închinat, Intri deja în acest Viu de Putere  şi Prezenţă Divină. 
Gestul aduce Prezenţa Hristică” (M.C., p. 170). 

Însă, în alt registru al formulării, în limbajul fiinţă/energii, de 
factură palamită, subliniază că „prin Prezenţă se Comunică „Cele” al 
Fiinţei, şi apoi Cele ale Prezenţei se Comunică prin Energiile Harice”. 
Atrage atenţia insistent că prezenţa nu este energie, ci „Prelungire de 
Fiinţialitate peste „Hotarele Sale”, din care apoi iese şi o Energie Harică”. 
Se accentuează astfel permanent deosebirea între „Prezenţa ca 
Fiinţialitate de Exterior” şi „Energia ca Strălucire de Prezenţă”, şi unirea 
lor iconică în gest. Dar şi caracterul dublu al gestului ca punte 
deschisă biunivoc, ca întâlnire-dialog, ca perihoreză şi sinergie. 

 
Ieromonah Ghelasie: „În Gestul Mistic Isihast al Pustnicului este direct 

Dialog reciproc, nu doar din direcţia ta ca o Adresare spre un DIVIN ne-«fixat» într-o 
Formă. Neofit «Fixează» DIVINUL în Forma Gestului, acolo unde te fixezi totodată şi 
pe tine, şi aşa Gestul se face o UNIRE. Gestul trebuie să aibă o Dublă Substanţialitate: o 
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Adresare faţă de Cineva şi o Anume Formă de Comunicabilitate. Doar prin Cuvânt, este 
o Exprimare de Gest unilaterală, numaι din partea ta ca Substanţă-Conştiinţă, ca 
Adresare proprie şi ca încercare de Comunicabilitate. Gestul lui Neofit trebuie să 
fie deodată din partea ta şi a DIVINULUI, în UNIRE şi Conlucrare. Iar în 
această UNIRE tu eşti cel Pasiv şi DIVINUL Cel ACTIV. Ca Practică, tu faci 
Gestul de Adresare Propriu şi apoi te laşi Pasiv sub ACTIVUL de ADRESARE pe care 
îl face ICONICUL HRISTIC faţă de tine. La Neofit, Gestul Mistic este în această 
Dublă Încărcătură. Neofit are «frica» magismului Mental reminiscent al 
caracterului antic. Relaţia de Comunicare cu DIVINUL HRISTIC, astfel, se face 
printr-o «trecere pe alt Plan». Şi acest PLAN este PERSOANA directă ICONICĂ” 
(M.C., p. 110). 

 
Părintele Ghelasie atrage atenţia că nepronunţarea numelui nu 

trebuie să trimită la vreun gol mental şi nici la vreun vid apofatic, 
metafizic, ci, dimpotrivă, caută tocmai recuperarea plinului 
persoanei, pentru ca bucuria întâlnirii în Hristos să fie deplină. De 
aceea, isihasmul carpatin, la care face referire isihastul de la Frăsinei, 
este un isihasm de accent puternic personalist, care încearcă să 
transpună practica isihastă într-o iconare personalistă. Această 
practică nu focalizează atenţia pe pronunţarea mentală a numelui lui 
Iisus, deci pe un activ/şi atenţie a minţii, ci pe închinarea Gestului, ca 
activ şi atenţie de conştientizare şi experiere a întâlnirii cu Hristos, în 
primul rând, dincolo de minte prin chipul fiinţial al persoanei-ipostas.  

Cu alte cuvinte, atunci când indică ca practică o posibilă 
„oprire” a „pronunţării” nu vizează golul, absenţa hristică, ci indică 
spre un (de)plin, spre întâlnirea-comuniune cu Hristos, dar pe „alt 
tărâm”, al persoanei propriu-zise, care transcende activul/atenţie 
relativ şi secundar al minţii.  

 
„EUL nu este «limitarea» ci «DESCHIDEREA» necuprinsă, «PESTE» 

Necuprinsul Absolut. Anticii greşit consideră Eul ca «centrarea în îngustare», când de 
fapt EUL este tocmai «DESCHIDEREA în Extensie». Eroarea anticilor este 
că introduc EUL în «interiorul» lucrurilor, când în realitate EUL este «peste» 
lucrul respectiv. Mai mult, anticii fac o confuzie între Minte şi EU, între iluzia 
Minţii şi relativul Eului. EUL niciodată nu Gândeşte, dar el „evaluează” cele 
gândite. A confunda evaluarea relativelor gândite cu însuşi Eul este o mare 
greşeală. EUL este PERMANENŢA ce identifică relativele şi nu le admite ca 
realităţi în sine. Când EUL se confundă cu relativele Minţii, atunci apare o 
distrugere de EU şi un fals «egou mental», ca «dublul patologic», produsul 
păcatului. Anticii confundă EUL cu «egoul» ( F.P., nr. 10). 

 
Pentru părintele Ghelasie, „Gestul are altă „Atenţie-Conştiinţă”, nu 

direct prin Minte, ci printr-o „Atitudine Integrală”, la care Participă apoi şi 
Mintea fără operaţiile ei „automentale”” (F.P., nr. 9). 
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Astfel, isihastul de la Frăsinei doreşte să ne facă să „sărim” 
peste activul minţii, fie el dinamic sau fix, ca atenţie, focalizare, concentrare. 
Urmăreşte de fapt să recupereze şi să evidenţieze persoana şi 
capacitatea-activul de personalizare. Dar nu pentru a anula sau 
anihila mintea, ci pentru a o iconiza şi personaliza hristic! Isihastul 
carpatin vizează o smerire a minţii nu prin fixaţii sau/şi operaţii de 
minte (osândire de sine etc.), ci, în primul rând, prin lămurirea şi 
recuperarea poziţiei juste a acesteia în chipul antropologic, prin 
recuperarea rolului secund faţă de suflet/chipul persoanei fiinţiale 
create. E vorba de o anume aşezare, poziţionare şi centrare atitudinală 
ce survine ca urmare a identificării suportului prim al actului în 
ordinea structurii antropologice, şi a asumării unui sens integrativ 
articulat în chipul omului.   

 
„Sufletul nostru Carpatin nu este Spiritul mental grecesc şi nici «duhul 

fantomatic de subterană» slavon, ci este «OMENIA de Suflet Mare dacic». 
Părintele Ghelasie scrie cu o altă ocazie, că Icoana Sufletului Românesc este 
OMENIA, Suflet direct, care se arată concret prin «Masa ritualică Carpatină». 
Dacul şi urmaşul său, Românul, nu face «discuţii filosofice», ci te invită la «Masa 
sa de lemn», să mănânci din bucatele sale, barim un «codru de pâine şi apă». 
Acest «Suflet mare» de casă mică este tot caracterul Carpatin. Sufletul Mare nu 
este altul decât «Mintea mare». Pe Neofit Cărturarul cu Mintea lui mare îl 
învinge Sufletul Mare al lui Neofit pustnicul. Acest fapt îi dă o altă viziune, de 
unde relatările sale. Aşa, mistica Fiinţială a lui Neofit este tocmai specificul 
Carpatin. Specificul Filocaliei greceşti este «lupta» cu „duhurile de Minte”, 
ce pot înnebuni pe mulţi. Specificul Filocalic rusesc este «lupta cu subte-
rana subconştientului», cu fantomele iadului, până la nebunia autopose-
dării. Nebunia de Minte este «erezia», nebunia de subconştient este «posedarea». 
Specificul nostru Carpatin este «lupta directă cu VEŞNICIA» sau «antiveşnicia». 
Misticul nostru Carpatin nu face «magia minţii», nu se lasă posedat nici de 
fantomele subteranei subconştientului, dar cade pradă unui «absolutism mistic», 
ce constă într-o Credinţă fără margini, sau într-o contrarietate maximă. 
Caracterul nostru Carpatin este ori Abnegaţia totală, ori separarea totală. Nu 
argumentele Minţii, nici sentimentalismul de impresie, animă Sufletul, ci 
«un Adânc fiinţial» de altă categorie” (Gelu Almăşan, Iconar al Misticii 
Carpatine: Părintele Ghelasie Gheorghe, în SINAPSA VI, ed. Platytera). 

 
Acest salt „peste” minte către sufletul/persoană, ca aşezare 

euharistică, ca trecere pe tărâmul celălalt al chipului vieţii fără/ 
dincolo de moarte, indică calea transcenderii acestui câmp mental, ca 
spaţiu al desfăşurării războiului subtil al gândurilor minţii. Este aici 
un înţeles de tainic sens mioritic al dăinuirii, nepriceput de cei care, 
străini de acest duh, „reproşează” (astăzi) păstorului mioritic 
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pasivitatea, şi anume, că nu s-a implicat în răfuială directă cu bacii 
agresori, că n-a ripostat păcurarilor. E neînţeleasă astfel atitudinea 
ritualică a „nunţii în cer”, a unui cer ce rămâne boltit învelitor în 
„dosul stânii”, într-o vecinătate transparentă a pământului, o atitu-
dine centrată, deci, pe veşnicia ce rămâne nedespărţită de vreme, 
păstrând o legătură ritualică, liturgică cu întruchipările ce întrupează 
iubirea pământului. 

De fapt, un activ al minţii, chiar pe pronunţarea numelui, pe fond 
poate face din ea un suport al relaţionării sau/şi teatru de „operaţiuni 
militare”, de „lupte duhovniceşti”, dar desigur o poate vedea şi ca pe un 
posibil mijloc de tranziţie, într-o instrumentare a ei pasageră spre 
pogorârea spre inimă. Însă, o generalizare a pronunţării numelui, ca 
„practică” propriu-zisă, ca însăşi practica, poate aduce cu sine, ca 
efect implicit, şi o mentalizare excesivă, ca îngustare a realităţii şi a 
vieţii, şi nu o aşezare deschisă într-o recunoaştere, recuperare şi 
rememorare iconică a tainei.   

 
Ieromonah Ghelasie: „Şi atunci ce percepi, dacă nici nu Pronunţi 

NUMELE şi nici nu mentalizezi CHIPUL? Să nu se confunde cu un fel de «gol 
verbal şi mental». Aici, în ICONIC, este tocmai PLINUL PERSOANEI ce 
Înglobează toată diversitatea şi pe care totodată o PERSONALIZEAZĂ în 
UNITATEA tuturor diversităţilor, de a PERSONALIZA «de-personalizările» 
noastre datorate păcatului. Cea mai grea problemă este «refacerea» 
Personalizării noastre rupte de un Mental poluat şi pătimaş. Anticii au 
încercat aceasta prin «efortul de concentrare» Mentală şi printr-o Disciplină 
Ascetică. Trebuie să PERSONALIZEZI HRISTIC în primul rând Mintea şi 
Trupul tău şi totodată totul în jurul tău. PERSOANA este SUPRAREPRE-
ZENTAREA NUMELUI şi CHIPULUI. În Faţa PERSOANEI HRISTICE fă 
«Gest» de Închinare. Filocalicii Athoniţi fac şi ei acest Gest al Minţii, dar cu Activ-
Pronunţare Mentală a NUMELUI HRISTIC. Neofit «opreşte» deocamdată şi 
Pronunţarea, Atenţia orientându-se pe Gestul ICONIC” (M.C., p. 116). 

 
De aici importanţa în practica carpatină a ritualului liturgic care 

lasă loc unui supraactiv hristic tainic ce lucrează în adâncul chipului 
personal al omului, cel „mai adânc” decât lăuntricul minţii. Adică 
mai întâi în chipul sufletului fiinţial şi apoi în minte/energii (în 
simţire şi în corp). Acest „mai întâi” nu exclude concomitenţa, ci 
precizează rânduiala firească. 

De aceea, şi în acest sens, gestul de închinare, ca mişcare ritualică, 
poate fi un activ-prezenţă, deşi se relevă aparent pasiv în contrast cu 
activul/atenţie de minte, ce urmează identificării noastre, ca subiect/ 
actant, cu activul minţii, în care se desfăşoară de multe ori debordant 
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„viaţa noastră lăuntrică”. Această „pasivitate” a gestului iconic e un 
supraactiv de profunzime, dens şi fluid, permeabilizat faţă de învelirea 
dinamică a hainei de botez hristic. De fapt, pe de o parte, 
„pasivitatea” sa e aparentă, ca evidenţiere şi subliniere în pandant a 
supraactivului hristic. Şi, pe de altă parte, caracterul de „pasiv” al 
gestului iconic trimite pe fond către un activ în sensul de conştientizare, 
de răspuns participativ, de centrare-adâncire, dar nu prin minte 
(integrată participativ ca element secundar în chipul antropologic), ci 
în principal şi integrator prin Conştiinţa-Eul cea dincolo de ea45.  

 
Ieromonah Ghelasie: CHIPUL ICONIC, în sensul Pustnicului Neofit, 

este Taina „Gestului NEMIŞCAT”, aparent „static”, dar în fond ca „ACTIV 
în adâncire”. „A sta ca în ICOANĂ”, este a fi „NEMIŞCAT în Supra-
mişcarea RĂSPUNSULUI Propriu”. ICOANA pur Creştină este „STATICĂ”, 
într-o „Poziţie încremenită”, ce arată o „maximă CENTRARE” a unui 
„RĂSPUNS CHIP”. În ICOANA Creştină, nu Chipul Figurii este 
ICONICUL, ci tocmai această „STARE NEMIŞCATĂ” de un 
„SUPRAVIU” extrem. Iconografia „neorealistă şi realistă” a renaşterii din 
pictura catolică, „desacralizează” ICOANA tocmai de TAINA ICONICULUI, 
ce este „STAREA GESTULUI STATIC DIVIN”. „Carnaţia” picturii realiste, 
lipseşte ICOANA de DUHUL ICONIC (F.P., nr. 8). 

 
De altfel, Ghelasie ishastul relevă taina specificului carpatin în 

„ACTIVUL Conştient al Gestului”, ca un activ conştient al 
gestului, dincolo de activul de minte sau de sentiment. Dar deşi 
îndeamnă să se păstreze „doar Conştiinţa Integrală a Gestului tău 
şi a ACTIVULUI ICONIC ce ACŢIONEAZĂ asupra ta” fără a 
„admite nimic mental sau sentimental”, spre a recupera şi evidenţia 
suportul identitar al dialogului, al comunicării şi cuminecării, 
concomitent arată şi sensul integrator: „În acest ICONIC, lasă să 
„curgă” tot conţinutul tău Fiinţial, nu numai Mental, ci şi Sufletesc 
şi Trupesc, ca în ICONICUL HRISTIC să se Purifice”. Pentru 
avva Ghelasie, acest „specific al ICONICULUI” „nu este „un 
altceva”, ci acelaşi Filocalic, dar în altă „Manieră” de Acţiune. Neofit face 
din Gest, Locul Inimii, locul Minţii, Locul Fiinţei proprii, locul PRE-
ZENŢEI Lui IISUS, Locul ICONIC, Locul de Întâlnire şi UNIRE”.     

Isihastul carpatin dă prioritate gestului şi în cazul pronunţării 
numelui, pronunţare pe care, aşa cum am văzut, nu o exclude: „Poţi 
                                                        
45 Părintele Arsenie Papacioc, pustnicul de la Techirghiol, vorbea de o astfel de 
conştientizare a prezenţei lui Hristos căreia nu i se poate da o soluţie practică ca 
„reţetă”, un „program”. 
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pronunţa uneori şi Numele Domnului Iisus, dacă îţi intensifică Conştiinţa 
Gestului Iconic” (M.C., p. 113). Astfel, mobilul pronunţării numelui 
apare a fi tot gestul iconic al închinării. De aceea, uneori, aşa cum 
am văzut, ca practică, duhovnicul „opreşte, deocamdată” pronun-
ţarea, pentru a „muta” atenţia pe conştientizarea exprimării 
Gestului Iconic. Alteori, „lasă liberă” pronunţarea numelui într-o 
reverberaţie de gest: „Dacă simţi nevoia să şi Pronunţi Numele Lui Iisus, 
o poţi face, dar la intervale rare şi cu intensitate de Gest de Închinare”. Sau, 
ca practică, în alt context spune că pot fi alternate ambele modalităţi: 
Iconicul de pronunţare a Numelui respectiv Iconicul de gest. 

 
„Filocalic este Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS, care cere Activ şi efort 

de Minte. Neofit îi scuteşte pe începători de acest efort, de care sunt capabili 
foarte puţini. Gestul ICONIC se face mai uşor. Ca Practică, poţi să alternezi 
ambele modalităţi. ICONICUL de Pronunţare Cheamă DIVINUL în Inima ta. 
ICONICUL de Gest al lui Neofit este o Intrare a ta în ICONIC. Neofit zice: 
„Aruncă-te în Braţele Lui HRISTOS, că El nu te va respinge. Dacă Îl Chemi, datorită 
păcatelor poate să întârzie să Vină, trebuind o Curăţire mai înainte. Aşa, tot 
Aruncarea directă în Braţele Lui este mai de preferat. (...) Să Percepi FORMA de 
Închinare este Prima Percepere a ICONICULUI Neofitian. Să o simţi până în măduva 
oaselor şi să o Cultivi în orice mişcare” (M.C., p. 125). 

 
Sau, într-o altă nuanţă, regăsită în O sută de versete despre Isihasm, 

îndeamnă: „Trebuie să ajungi ca Închinarea însăşi să Pronunţe Numele”, 
dar adaugă şi că „Numele” e chemat să „Învăpăieze” „Închinarea”.  

Cu alte cuvinte, ca iconare-iconizare nu este doar o simplă alătu-
rare a închinării şi a numirii, ci şi o împreună lucrare, şi o potenţare 
reciprocă, o concomitenţă, care dă însă întâietate de fond închinării 
ca supra-activ preeminent şi învăluitor al pronunţării numelui. 
Această întâietate trebuie decodată şi ca reflectând sensul orientării 
întâietăţii componentelor în chipul antropologic, – întâietate ca 
ordine reală, firească, bineînţeles, nu ca sens de „supremaţie” –,  
a sufletului faţă de puterile lui, respectiv faţă de minte etc. 

 
Ieromonah Ghelasie: 
„Iată Isihasmul Biblic, CHIPUL Lui HRISTOS, Găsirea CHIPULUI Omului. 
Începe cu ÎNCHINAREA, Pregătirea ALTARULUI, Descoperă-ţi 

Propriul CHIP în Oglindirea NUMELUI Lui IISUS HRISTOS şi aşa persistă în 
Practica Isihastă cu acestea, zilnic, şi noaptea dacă poţi. 

Fă cât mai mult ÎNCHINĂRI, OPREŞTE-te la HOTARUL ÎNCHI-
NĂRII şi cu Ochii Trupului şi ai Minţii Sufletului Priveşte la DARUL 
NUMELUI Lui IISUS HRISTOS şi STAI cel mai mult în ÎNCHINARE 
Faţă de CHIVOTUL NUMELUI de TAINĂ. 
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Trebuie să ajungi ca ÎNCHINAREA însăşi să PRONUNŢE 
NUMELE şi NUMELE să ÎNVĂPĂIEZE CU HAR DUMNEZEIESC 
ÎNCHINAREA, până ajungi să STAI şi Nemişcat ca într-o ICOANĂ. 

De-abia acum, după ÎNCHINARE şi NUMIRE, va începe şi TAINA 
VORBIRII Mistice, care este propriu-zis RUGĂCIUNEA Isihastă. 

Nu se poate trece direct la RUGĂCIUNEA Isihastă decât după 
ÎNCHINARE şi NUMIRE, căci doar prin acestea DARUL ÎNCHINĂRII şi 
NUMIRII Se pot PREFACE în ÎNTÂLNIRE-RUGĂCIUNE Isihastă. 

 Fă ÎNCHINAREA cu Mintea, cu trupul, cu toată Fiinţa, mergând, stând, 
lucrând... şi NUMIREA de asemenea, până devine o CONŞTIINŢĂ 
Permanentă”. (...) 

Practica Isihastă este Urcarea Primei TREPTE: ÎNCHINAREA şi 
NUMIREA CHIPULUI de FIU, ca să se ajungă la TREPTA PREFA-
CERII în CHIPUL de Fiu, prin care DARUL CHIPULUI de FIU să se facă 
RITUALUL RUGĂCIUNII-VORBIREA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI. 

(Ghelasie Gheorghe, O sută de versete despre Isihasm, în Sinapsa, nr. II, ed. Platytera, 
2008, pp. 193-197).  

 
Într-o altă transpunere, isihastul carpatin, pornind de la o 

unitate între nume(cuvânt) şi iconicul numelui (cuvântului) ca altar, 
deschide cale distincţiei unitive între pronunţare-numire şi închinare-
dar într-o ordonare iconică. Se vede iconicul numelui ca supranumire 
ce identifică orizontul apofatic al chipului persoanei, de negrăit ca 
taină însă agrăit ca gest – „adânc pe adânc cheamă”–, iar numele pronun-
ţiativ ca situare în registrul catafaticului stroboscopic ce, fără incizia-
deschisă apofatică, se mişcă în „ghicitura” întâlnirii-cunoaştere 
mediată, indirectă deci, a chipului persoanei (doar) prin manifestările 
ei. Gestul încearcă să reverse direct adâncul apofatic al persoanei, 
într-o comunicare-cuminecare ca întâlnire inter-personală; dar intra-
personal, apofaticul ca permanenţă şi continuitate densă, se reversă 
peste şi prin intermitenţele sclipitoare ale pulsatilului reţelar catafatic. 
De aceea în recuperarea gestului de închinare trebuie avută în atenţie 
şi realitatea apofatismului antropologic46 ca deopotrivă imersiune şi 
emergenţă din/în inefabilul adânc-chip al persoanei. Gestul implică 
această arătare iconică a apofaticului personal într-o anume 
identitate-hotar ce se deschide în sine şi peste sine ca icoană părtă-
şibilă numai în temeiul închinării înaintea altarului-icoană Hristos. 

 
Ieromonah Ghelasie: „Specificul Pustnicului Neofit începe cu ALTARUL 

NUMELUI HRISTIC, ce este totodată NUMELE HRISTIC ca ICONIC, nu ca 
simplă Numire pronunţativă. NUMELE Lui IISUS să fie ca un ALTAR faţă de 
                                                        
46 Despre care au vorbit şi părintele Stăniloae şi teologi ruşi, ca V. Vâşeslavţev. 
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care ai Gest de Închinare. Aşa, Atenţia Practică nu este pe Pronunţarea NUMELUI, 
ci pe Gestul faţă de ICONICUL NUMELUI. NUMELE să nu fie CUVÂNT, ci 
ICONICUL CUVÂNTULUI. CUVÂNTUL este în Interior, NUMELE ICONIC 
este ARĂTAREA CUVÂNTULUI.  

Prima Treaptă este ALTARUL de TAINĂ  al NUMELUI HRISTIC, ce se 
concretizează în „Gestul ICONIC de ÎNCHINARE” faţă de ALTARUL 
NUMELUI DIVIN. ALTARUL este ICONICUL de ÎNTRUPARE. ICOANA 
de ÎNTRUPARE HRISTICĂ este Taina FIULUI Lui DUMNEZEU, 
CUVÂNTUL care „S-a făcut Trup”. EL mai Întâi se UNEŞTE cu Lumea Sa 
Creată, ca şi Lumea să se poată UNI cu DUMNEZEU” (M.C., p. 115) 

 
Gestul este în înţelesul isihastului carpatin o „deschidere în 

expansiune”, dar şi o „deschidere ca adâncire-centrare”, ca o „centrare-
identificare proprie”. Aceste coordonate ale gestului ca deschidere-
centrare-identificare sunt urmate însă de avertizarea promptă de a 
nu fi confundate cu „zisa concentrare-esenţializare sau cu închiderea şi 
autoabsorbirea”, ca repere caracteristice unor practici mistice 
necreştine de sorginte antică. Insistenţa pe acest sens şi al modului 
identificării şi al suportului identificării prin gest denotă caracterul 
personalist al gestului precum şi capacitarea şi orientarea sa 
relaţională, interpersonală.   

Avva Ghelasie vorbeşte însă de gestul iconic şi ca de o rugăciune 
iconică ce este o rugăciune ritualică în care ritualul are tot un „sens iconic”: 
„Ritualul ca Re-memorialul Naşterii de Veşnic Chip de Filiaţie”. Şi amin-
teşte de o pravilă de rugăciune iconică ce este în „specific de orientare a 
Duhului spre Veşnica Întrupare-Naştere a Chipului de Filiaţie, atât 
Divin, cât şi de creaţie, ca Înrudire-Comun (ICONICUL). Este o 
mistică pregnant Liturgică Euharistică”. Această rugăciune iconică este 
centrată şi (se) desfăşoară aşadar (în) chipul de filiaţie. Avva 
Ghelasie: „ Viaţa noastră este Chipul de Filiaţie. / Chipul Filiaţiei 
noastre este în „Chipul Gestului de Închinare”, ca Dar-Jertfă ce se cuvine Lui 
Dumnezeu Creatorul./ Actualizarea Chipului de Filiaţie este Re-memorarea 
Originilor, ca Actul Divin de proprie Creaţie; actul de Naştere din Natura 
Creată (Părinţi)./ Ritualul de Răspuns propriu al acestor Actualizări, ce este 
Rugăciunea personal-individuală (M.C., p. 108)”. 

 
Ierom. Ghelasie: „Rugăciunea ICONICĂ a Pustnicului Neofit este un «Chip 

Preliturgic» pe care trebuie să-l facă fiecare din Făpturile Create. LITURGHIA în 
Sine o poate face doar FIUL Lui DUMNEZEU, ca ACT de Naştere-
ÎNTRUPAREA DIVINULUI şi în Chipul Lumii. Noi, Făpturile, însă, facem o 
«Asemănare proprie de Preliturghisire tot proprie», prin care ne putem încadra 
în «LITURGICUL DIVIN». HRISTOS ne-a Lăsat în mod deosebit Taina 
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EUHARISTIEI Liturgice, prin care, Permanent şi Continuu, Lumea se Preface 
şi devine TRUPUL Său, ca ASUMARE şi URCAREA Lumii Pământeşti la Cer. 
«Eu sunt VIŢA, voi sunteţi Mlădiţele». Mistica Isihastă a lui Neofit este tocmai 
Prefacerea a tot ce este Creaţie în TRUPUL Lui HRISTOS. Dacă filosofic, şi 
chiar Teologic, se spune că DUMNEZEU a Creat Lumea, ca Spiritul (CHIPUL 
de DIVIN) să Spiritualizeze «materia» (chipul de creaţie), Neofit ca Mistică, vede 
aceasta în Taina «ASUMĂRII Lumii» ca TRUP HRISTIC. Această Viziune 
Hristologică a Sensului Lumii, este la Neofit ca INTRAREA Lumii în TRUPUL 
Lui HRISTOS. Şi atunci, PREZENŢA Sa este cu Adevărat Permanentă. În tot 
«Locul» unde se CHEAMĂ HRISTOS, EL VINE să ASUME cele de acolo ca 
TRUP al Său” (F.P., nr. 7). 

 
Reiese, în acest sens, că orientarea carpatină nu indică( dar nu 

opreşte), în cadrul şi în „timpul liturgic” al cultului, concomitenta 
focalizare individuală, ca interiorizare a atenţiei minţii, pe pronun-
ţarea lăuntrică a numelui. Aceasta întrucât vizează, în primul rând, 
o centrare, o aşezare gestică în activul persoanei ce experiează prezenţa 
iconică hristică în acest sens de conştientizare, de gest. Vedem aici, în 
acest iconic carpatin, că participarea la slujbele de obşte nu exprimă o 
direcţie de înţelegere cu sensul de „încadrare în disciplina formelor 
exterioare” de obşte. Ci, în primul rând, are o conotaţie de natură 
gestică, ritualică, de regăsire şi refacere a condiţiei de aşezare 
liturgică şi participare euharistică. Se caută să se descopere şi să se 
evidenţieze astfel persoana, „Formă a formelor”, ca suport al 
comuniunii şi al raportării învelitoare şi faţă de „formele exterioare”. 
De aceea gestul, ca „formă care formează”, nu urmăreşte o simţire, ci 
o experiere a prezenţei iconice hristice peste simţire (ce se revarsă şi în 
ea, în simţire, cuprinde omul întreg), şi nici o eliberare de cuvintele 
rostite (rugăciuni, cântări), ci, dimpotrivă, o personalizare densă şi 
plină a acestora. 

 
Revenind la accentul de „spiritualism lăuntric” al paisianismului, 

remarcat de părintele Stăniloae, credem că este evident – dincolo 
de încercarea lui Ică jr de anulare a poziţiei lui D. Stăniloae –, 
atunci când trimite spre această adunare în pronunţarea Rugăciunii lui 
Iisus în lucrarea minţii. Aceasta întrucât acest demers practic apare ca 
o abstragere/ieşire din „trupurile” formelor exterioare concrete, care 
şi ele îl pot exprima iconic pe Hristos, „Cuvântul prin care toate s-au 
făcut”. Deci o „ieşire” din „cele văzute”, o „dez-trupare” din ele, şi 
ca atare o tentă „spiritualistă”, chiar pasageră fiind aceasta.  

Pe de altă parte, legătura între minte şi simţuri face ca o 
adunare-concentrare în lucrarea „lăuntrică” a rugăciunii să obtu-
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reze lucrarea externă a simţurilor, generând o orientare spre 
„ieşirea” din cele văzute. Un efect de dorit pentru cine urmăreşte o 
astfel de „pază” a simţurilor. Simţurile însă pot fi „păzite” şi printr-
un demers iconic de personalizare şi amprentare/învelire prin 
Chipul Hristic. Conotaţiile de „individualism” ale paisianismului 
sunt sugerate pe bună dreptate de acest activ al minţii, care nu este 
supra-activat de chipul persoanei cel dincolo de minte, şi care dă notă 
mai cu seamă de individ decât de persoană.  

În ceea ce priveşte caracterul mixt (româno-greco-slav) al 
comunităţilor paisiene, Părintele Stăniloae crede că acesta îşi are un 
suport tot în orientarea spre concentrarea „lăuntrică”, preeminentă 
faţă de felul „exterior” al rostirii alternative (în două sau trei limbi) 
al rugăciunilor şi cântărilor47. Aici este de avut în atenţie o obser-
vare nu doar a formei „exterioare” (a rugăciunilor citite, cântărilor 
cultice etc.), ci şi a conţinutului acesteia. Sigur că forma este 
„lucrătoare” peste „conţinut”; de aceea este incontestabil faptul că 
forma transpusă într-o anume limbă poate fi „lucrătoare” prin 
Hristos în Biserică, dincolo de înţelegerea cuvintelor conţinutului. 
Însă, părintele Stăniloae atrăgea atenţia asupra legăturii-unirii între 
formă şi conţinut, şi asupra faptului că „evitând”, prin „spiritualismul 
lăuntric”, conţinutul, ca structurare-întrupare a formei, se dă 
indirect o relativă importanţă şi formei ca atare. Ceea ce sugerează şi 
marchează o tendinţă spre o „simţire eliberată de cuvinte”, deci o 
nedeplinătate a receptării, şi, prin urmare, a participării.  

Că nu este vorba de „o simţire eliberată de cuvinte” gene-
ralizată, în demersul paisian ca întreg, este evident şi din lucrarea de 
traducere şi din numărul de traducători existenţi în sânul acestui 
curent. Părintele Stăniloae are însă în vedere, credem, sensul de 
mişcare al acestui curent spiritual, accentul său de transcendere de la 
literă la duh şi nu sensul de „întrupare”, îmbibare, a literei de duh (a 
catafaticului de apofatic) desfăşurat iconic48.  
                                                        
47 Această concluzie l-a făcut se pare pe Ică jr. să susţină că D. Stăniloae ar fi 
etichetat paisianismul ca „internaţionalist”. Etichetă pe care nu avem cunoştinţă 
ca părintele Stăniloae să o fi folosit-o. 
48 Această orientare se vede într-un fel şi în înţelegerea apofatismului în raport 
cu catafaticul în cunoaşterea lui Dumnezeu la V. Lossky. Părintele Stăniloae, spre 
deosebire de V. Lossky, susţine o îmbinare între apofatic şi catafatic şi o îmbibare a 
lor în cunoaşterea Lui Dumnezeu. Părintele Ghelasie dă acestei „îmbibări” o 
„traducere” ca iconizare, ca desfăşurare după un sens al asemănării. 
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Prin urmare, mixtura de limbi în cadrul cultului era de 
presupus ca acceptabilă în cadrul paisian dintr-o „relativizare”  
(nu negare) a importanţei acesteia, în sensul completitudinii ei, ca 
formă şi conţinut. Deci dintr-o orientare spre un spiritualism 
apofatic. O relativizare într-un fel indirectă, apărută ca o consecinţă 
a balansării către „spiritualismul lăuntric”.  

Pe de altă parte, este de urmărit cum în cadrul cultului acea 
„formă exterioară” traduce în conţinutul său şi forme marcate de 
anume curent sau spaţiu spiritual49. În acest sens, este de văzut 
cum este raportul cu acest conţinut, ce exprimă în cuvinte-expresii 
şi alcătuiri înţelegerea experienţei în alt model sau curent spiritual. 

  
„Se zice că mistica noastră este de «formă Carpatină», dar de Învăţătură 

Filocalică Athonită şi Sinaită. Acest Neofit vrea să ne arate şi o «Învăţătură» 
Carpatină, ce dă de fapt «forma Carpatină». După limbaj se pare că este o 
«traducere» a unei Învăţături Filocalice Carpatine în limbaj Filocalic Athonit. Ar fi 
fost frumos să fie şi o relatare de limbaj pur Carpatin şi atunci toate lucrurile ar fi 
fost clare. Neofit Cărturarul, ce vrea să transpună «mistica specifică» a lui Neofit 
Pustnicul, este prea obişnuit cu Filocalia Athonită şi foloseşte aproape acelaşi 
limbaj, dar cu «reinterpretări şi Neofitice». Părintele Ghelasie reuşeşte prin acest 
Neofit să aducă în atenţie şi această «mistică Carpatină». Dacă într-adevăr este o 
astfel de mistică, nu se poate ceva mai minunat” (Gelu Almăşan, art. cit.).  

 
Vedem astfel un interesant demers de studiu care să urmărească 

identificarea, chiar în cadrul alcătuirii conţinutului cultic, a diferitelor 
curente şi modele spirituale, adică o citire a formei şi a conţinutului 
imnografic, cultic şi din această perspectivă diversă, simfonică de 
altfel, a celor ce l-au marcat în parcursul istoric. Din acest punct de 
vedere este interesant aspectul raportării şi relaţionării asumative, 
dialogice, al acestei transpuneri în forme „exterioare” cultice50. 
                                                        
49 Influenţă a imnografilor sirieni, spre exemplu. Sau iconicul carpatin, în imnele-
acatist alcătuite de ieromonahul Ghelasie. Este de cercetat, spre exemplu, în ce 
măsură şi în ce fel se regăsesc în imnografia de origine siriană a Bisericii 
Ortodoxe cele şapte teme specifice spiritualităţii creştinismului sirian pe care le 
expune Ică jr.: „accentul pe pogorârea lui Hristos la Iad (Sheol), Hristos văzut ca 
Mire Ceresc, mântuirea realizată de El înţeleasă ca tămăduire şi recuperare a 
Paradisului, „Focul divin” Duhului în Sfintele Taine, necesitatea „ochiului 
luminos” al credinţei pentru înţelegerea spirituală a Scripturii şi a naturii, şi 
unitatea dintre „cele trei biserici” (din cer, de pe pământ şi din suflet)”.  
50 Apare un paradox în sensul în care, spre exemplu, în cuvinte/expresii/alcătuiri 
ni se exprimă un înţeles care descoperă un model de curent spiritual ce 
celebrează o orientare către cer, un accent pe depăşirea materiei şi a formei, ce 
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Ce este interesant, în ce spune părintele Stăniloae, şi, mai deta-
liat ca specific carpatin, părintele Ghelasie, este faptul că această 
orientare iconică – în modul său de desfăşurare, care preţuieşte 
aceste „forme şi conţinuturi” „exterioare”, ca mărturisiri întrupate 
şi expresii transfigurate ale cuvintelor învierii – este, structural, 
modelul cel mai larg, ce permite „convieţuirea”, învecinarea cu alte 
modele diverse.  

 
Ieromonah Ghelasie: „Aşa, Zilnic, toate mişcările tale să fie mai întâi ca o Închinare 

Adusă DOMNULUI IISUS, care a Creat totul. Faţă de orice obiect sau altă 
Persoană fă Gestul Formei de Închinare. Fă o discretă „Plecăciune” la orice mişcare. 
Această Formă de Gest te va obişnui să „respecţi” orice lucru. Dacă Filocalicii se silesc să 
Pronunţe neîncetat NUMELE DOMNULUI IISUS, ca Specific Neofitian este 
silinţa să faci Gest de Închinare faţă de orice şi la orice mişcare. Va deveni o obişnuinţă.  

La toate să le dai „Îmbrăcămintea ICONICĂ”. Tot ce este Formă, de la cel 
mai mic obiect, are ICONICUL HRISTIC, „peste” Înfăţişarea sa. Tu să Îmbraci 
totul cu ICONICUL HRISTIC, peste toate considerentale. Să Iconezi totul cu 
ICONICUL de Taină HRISTIC. Aşa, dând la toate FORMA ICONICĂ, 
Sacralizezi Lumea. Chiar şi celor răi dă-le ICONICUL şi vei observa cum parcă 
toate se schimbă în jurul tău. Acestea sunt Primele Virtuţi HRISTO-ICONICE 
pe care trebuie să le faci. Şi tu Personal, Zilnic, Stai un timp în Gest de Închinare 
ICONICĂ, cu toată Fiinţa ta” (M.C., p. 124) 

 
Transpare aici o raportare deschisă faţă de această diversitate a 

„formelor exterioare”, ce nu sunt receptate într-o relativitate de 
contrast cu preeminenţa spiritualismului lăuntric, ci printr-o 
celebrare a lor ca mărturii-amprente, întruchipări ale unei anume 
prezenţe Hristice. De aceea, credem că nu întâmplător paisianismul 
a reuşit să se contureze ca formă în spaţiul carpatic, la fel cum 
credem că nu a fost şi nu este necesar să se citească sau să se fi citit 
prefeţele lui Vasile de la Poiana Mărului pentru a practica „cu 
succes” isihasmul în acest spaţiu spiritual carpatin. 

Pe de altă parte, trimiterea, de către Ică jr., a „isihasmului 
românesc” către o origine „sinaită” şi „egipteană” este, credem, o 
presupunere neîntemeiată, pe care realitatea o risipeşte peste lipsa 
de „documente”. De altfel, isihasmul ţine de o tradiţie mistică a 
creştinismului – ce desfăşoară în chip viu arbori cu rădăcini tari ale 
paternităţii şi înrodite ramuri ale filiaţiei –, ce nu poate fi înţeleasă 
numai din/şi prin „documente” şi „înscrisuri”. 
                                                                                                                        
tinde spre o spiritualizare, iar sensul propriului model, al celui ce receptează 
acest conţinut tipic, este în altă orientare, de exemplu, spre pogorârea cerului pe 
pământ, ce se exprimă într-un conţinut pregnant iconic.  
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Ieromonah Ghelasie: „Se păstrează o Tradiţie a unui zis Pustnic Neofit 
Carpatinul de pe Cheile Râmeţului, Munţii Apuseni (ce ar fi trăit înainte de anul 
o mie, secolul X), pe care noi o reluăm din relatările mai mult orale ale 
autohtonilor şi a unui Pustnic localnic, ce se considera „Urmaşul” Vechilor 
Pustnici de aici (Mai pe larg, în „Moşul din Carpaţi”). Se povesteşte din 
tradiţionalul oral al Pustnicului Neofit Carpatinul (ce a trăit pe la anul o mie, sec.X), 
că din „Moşi-strămoşi” au fost Pustnici şi Călugări prin toate locurile, mai ales 
prin Păduri şi Munţi, încă din vechimea traco-dacilor” (F.P., nr. 7). „După 
Tradiţie, Pustnicul Neofit este mai mult un CHIP ICONIC al URMAŞILOR 
PUSTNICI Carpatini. Zona Traco-Dacică avea deja o tradiţie de Viaţă 
Pustnicească încă din antichitate, ca Pustnicii lui Zalmoxe, (Zal) Zeul-Moş 
(moxe). După cucerirea de către romanii lui Traian, creştinismul se „împămân-
teneşte” tot mai  mult, până la o „Prefacere” totală. După Tradiţie, ULTIMUL 
Mag Urmaş al lui Zalmoxe, se Creştinează şi astfel devine „MOŞ-AVVA”, 
NOUL Chip PUSTNICESC. Numele de Neofit a rămas consemnat ca un 
NUME ICONIC al tuturor URMAŞILOR CHIPULUI de PUSTNIC. (F.P., nr. 8). 

 
Acest isihasm carpatin trebuie că are un chip dat şi de o 

înrădăcinare specifică, altoită în spiritualitatea locului încă de la 
începuturile prezenţei creştine pe aceste meleaguri, prin „cel întâi 
chemat”, Sf. Apostol Andrei. Este de menţionat însă referinţa pe 
care Iosit Flavius o face, în secolul I, la anahoreţii daci cu al căror 
mod de vieţuire spune că se asemănau esenienii. Părintele Stăniloae 
se întreba dacă acest mod de vieţuire al asceţilor daci a fost un 
anume reper de vieţuire pentru esenieni, ca o comunitate ascetică, 
în ce măsură şi în ce fel nu s-a putut păstra ca atare, adică ca un 
reper, şi după încreştinare?51. Trecerea acestui mod de vieţuire al 
asceţilor daci într-o formă creştină de vieţuire, trebuie să se fi 
păstrat şi să se fi conturat încă de la început, inevitabil, în anumite 
repere specifice. Este de consemnat, vizavi de acest „ascetism 
comunitar”, nu doar interpretarea pe care părintele Stăniloae o dă 
expresiei mântuire – ca rezultat probabil al contopirii a două cuvinte 
(„din manes-tueri, a păstra sufletele strămoşilor”) –, ci şi a cuvântului 
grec mânăstire, format, după marele teolog, tot ca urmare a unei 
                                                        
51 Antichităţi iudaice XVIII, 1-5, la T. Voştinaru, Spiritualitatea geto-dacă, în 
«Mitropolia Banatului», 1977, p. 86. în D. Stăniloae , Vechimea şi spiritualitatea 
termenilor creştini români în solidaritate cu ale limbii române în general, în BOR, XCVIL 
nr. 3-4, 1979, p. 563–590. „Se ştie cât de dezvoltată era la daci tagma 
«călugărilor» retraşi în munţi. Iosif Flaviu aseamănă viaţa esenienilor cu a 
călugărilor daci, deci îi socoteşte pe aceştia ca model ai esenienilor. Dacă au 
imitat-o esenienii în depărtata Palestina, de ce n-ar fi imitat-o, după ce această 
viaţă a luat forma creştină, şi creştinii din Orient, începând cu grecii?”.  
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contopiri între manes şi tueri, şi nu ca originat în „grecescul 
monastirion, derivat din monas, căci monas înseamnă monadă, o 
unitate singulară, dar mânăstirea este o obşte”52. Interesantă este 
semnificaţia interpretării prin faptul că trimite la un caracter 
obştesc, comunitar, şi la o continuitate a legăturii cu strămoşii, tot 
cu un sens comunitar, chiar dincolo de moarte şi de această lume.   

În orice caz existenţa unui atare chip de vieţuire precreştină 
arată o predispoziţe spirituală pentru un mod de vieţuire ascetică 
retrasă, ca aşezare întru căutarea înălţimilor spirituale, ce s-a 
încreştinat apoi, drept pentru care, o originare egipteană şi sinaită a 
„isihasmului românesc”, nu ne apare ca fiind o teză viabilă.  

De fapt, Ică jr afirmă că după primele forme de „protomo-
nahism” ca „viaţă consacrată în lume”, atestată la Afrahat şi Efrem, 
şi în Cartea treptelor, „monahismul propriu-zis, sub forma retragerii, 
anahorezei, în pustietăţi şi în munţi”, apare în Mesopotamia şi Siria 
la sfârşitul secolului IV simultan cu apariţia sa în Egipt. Acesta 
consideră că o dată cu difuzarea amplă în secolele V şi VI a 
scrierilor monahale egiptene în traducere siriacă, şi datorită presti-
giului monahismului egiptean, „are loc însă uitarea şi reinterpre-
tarea tradiţiei protomonahale siriene”, ajungându-se graţie acestor 
interpretări „să confere monahismului siriac origini nemijlocit 
egiptene”. Reţinem, din acest demers al lui Ică jr., acceptarea 
metodologică a posibilităţii apariţiei simultane, în spaţii (spirituale) 
diferite a acestor tradiţii anahoretice, fără o filiaţie unică şi origi-
nară, dar şi posibilitatea unor înrâuriri, ce au putut duce la 
acoperirea şi reconfigurarea, în timp, a unei tradiţii de către alta, sau 
cel puţin a unei acoperiri de către una a surselor gestante iniţiale ale 
alteia, prin care i s-au reproiectat originile şi reprodus filiaţiile.  

Aşadar, un gradient crescut al influenţei şi al contagiunii uneia 
asupra alteia – semnalizat şi de un travaliu al traducerilor, traduceri 
a căror cantitate nu trebuie să fie în mod necesar proporţională cu 
influenţa şi prefacerea de fond, respectiv cu asimilarea reală –, s-a 
putut interpreta ca o geneză nemijlocită. Interesant însă că vizavi 
                                                        
52 „Poate tot la fenomenul acesta străvechi al contopirii a două cuvinte într-unui 
nou, trebuie să încadrăm şi expresia mântuire, format foarte probabil din manes-
tueri, a păstra sufletele strămoşilor. Dar poate că şi cuvântul grec mânăstire e tot 
o contopire din manes şi tueri. E greu să se considere grecescul monastirion 
derivat din monas, căci monas înseamnă monadă, o unitate singulară, dar 
mânăstirea este o obşte. E mai probabil că grecii au luat termenul monastirion 
de la traco-dacii deveniţi creştini” (idem).  
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de acest chip de vieţuire, această metodologie – a posibilităţii 
originilor diferite şi a interpretărilor contagiunilor (traducerilor) ca 
înrâuriri genezice –, nu este aplicată de Ică jr şi caracterului 
anahoretic-monahal autohton, respectiv „isihasmului românesc”. 
În atare situaţie se poziţionează altfel, inversează această meto-
dologie, o răstoarnă. 

Chestiunea de bun simţ – ce porneşte de la realitatea preexis-
tenţei asceţilor-anahoreţi daci în acest spaţiu, înainte de apariţia 
creştinismului –, este cum acei asceţi, ce este de presupus că 
reprezentau vârfuri ale spiritualităţii locului, să nu fi fost în linia 
întâi a reacţiei, a probării şi a întâmpinării noii spiritualităţi creştine, 
şi cum să nu fi fost dintre cei dintâi care să o asimileze (sau să o 
respingă), sau să o asocieze, să o adauge ulterior plinitor acelui 
mod de vieţuire anahoretică? De ce un „protomonahism” sirian de 
secol IV e acceptat ca origine a monahismului sirian, şi unui 
ascetism pustnicesc autohton, ca formă de vieţuire spirituală retrasă 
încă înainte de Hristos, să i se refuze caracterul de port-răsad nou 
sau de punte a trecerii prin apele botezului creştin la un mod de 
vieţuire similar, dar pe alte coordonate, cele ale adevărului deplin 
revelat prin Întrupare? Preexistenţa creştină a acestui ascetism car-
patin dacic poate trimite şi către o memorie a dispoziţiei către acest 
tip de ascetism, ce, dat fiind amplitudinea acestei vieţuiri, trebuie că 
nu uşor s-ar fi putut şterge, odată ce creştinismul nu s-a impus prin 
forţă, anihilant, ci restaurator şi plinitor, prin propovăduire.  

 
Altfel, ca metodologie, chiar ideea unei filiaţii uniliniare a 

isihasmului şi a monahismului, ca aceea la care pare că subscrie Ică 
jr. în referinţa la isihasmul românesc, poate fi regândită şi în sensul 
unei metodologii, a generării şi a filiaţiei neliniare a modelelor/ 
curente variate, a unei emergenţe policentrice, fie concomitentă fie 
defazată53. 
                                                        
53 În sensul interpretării varietăţii, diversităţii, acestor curente/modele isihaste în 
Ortodoxie (I.P. Culianu folosea această metodologie, dar se referea la altă 
varietate, a miturilor gnostice, multiplicităţii cărora nu le căuta o sursă unică) nu 
ca fiind generate de un model originar ce a existat într-o zonă geografică 
determinată (sinaitic şi egiptean, cum pare că face trimitere Ică jr.), de unde a 
pătruns şi în alte zone geografice prin contact nemijlocit. Desigur, nu se poate 
exclude şi o interacţiune directă între aceste curente, cu alte cuvinte o anume 
realitate şi valabilitate a modelului mecanicist de abordare (metodologia care are 
ca substrat reprezentările fizicii secolului al XVIII-lea: există corpuri separate, 
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Acest fapt nu exclude existenţa sau, mai bine zis, coexistenţa, 
interacţiunea şi schimburile, cu alte curente specifice chiar în acest 
spaţiu. Fapt vizibil şi evident şi astăzi, când, chiar în sânul unei 
aceleiaşi aşezări monahale, ele pot fi regăsite ca manifeste. În 
mănăstirea Frăsinei se pot observa astfel de orientări neunilaterale şi 
neexclusive. Dar „duhul locului”, la Frăsinei, pare că este, tocmai 
prin acest caracter de accent „carpatin”, un „chip duhovnicesc” care 
permite libertatea unor astfel de asumări ale împăcării şi „odihnirii 
duhurilor”, şi în sens de modele/curente/specificităţi. O aşezare şi o 
perspectivă care este permeabilă dialogului şi referinţei faţă de alte 
modele, care pot convieţui în spaţiul acesteia; spre deosebire de 
curentul paisian, şi al stareţului Vasile, care ne pare că au capacitatea 
de a împăca „naţionalităţi/limbi diferite” – ceea ce evident înseamnă 
o mare capacitate şi putere de integrare şi asimilare –, integrându-le 
şi formându-le însă în/după propriul specific, într-un mod pregnant 
asimilant. Tăria specificului carpatin este tocmai în relaţionarea 
dialogică ce porneşte de la premiza prezervării identităţii celuilalt 
model pentru ca întâlnirea să fie neprefăcută, reală, neamestecată. 

 
Specificul isihasmului carpatin evidenţiat de Ghelasie isihastul este 

de fond liturgic, euharistic, fapt ce nu îl predispune unei interpretări 
potrivite, lămuritoare, în schema (perechilor duale) contemplativ/ 
theoria şi practic/praxis (individual, comunitar etc.), ce îi este, pe fond, 
chiar improprie; acest caracter – personalist- liturgic-euharistic – 
oferindu-i un chip iconic, plenar şi integrativ, orientat în sensul 
veşnicei întrupări-naşteri a lui Hristos în creaţie şi a creaţiei în 
Hristos. O orientare insistentă pe „taina „legăturii” nedespărţite dintre 
Persoana Hristică Înălţată la cer şi trupul său pământesc în continuă 
Asumare”, pe o permanentă prefacere-naştere prin Duhul Sfânt a 
Agneţului-Hristos din Prescurea-Chipul Maicii Domnului, ca Trupul 
Mistic, Biserica.  

 
„Aşa mistica noastră este Chip Liturgic. Părintele Ghelasie insistă mult 

pe Chipul Liturgic al misticii creştine. Noi, urmaşii dacilor, traducem Filocalia 
                                                                                                                        
interacţiunea se realizeză prin ciocniri, difuziunea implică punerea în contact 
etc.). Chestiunea acestei diversităţi neliniare de care vorbim vizează necantonarea 
într-un model-tip originar, unic, ca suport de generare locat spaţial şi spiritual. 
Este evident că încă de la începuturi creştinismul nu s-a transmis şi nu s-a 
asimilat uniform, în sensul că adevărul unic de credinţă în Hristos a locuit, s-a 
întrupat şi a transfigurat în spaţii geografice şi spirituale diferite.  
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creştină cu evidenţă în acest Chip. Pustnicul Neofit este de factură mistică 
Liturgică, a Fiinţialităţii totale şi directe. Concret, acest Chip este Icoana «Mesei 
Împărtăşirii Divine», la care ÎNSĂŞI HRISTOS Se DĂ pe Sine ca 
EUHARISTIE, în Chipul PÂINII şi Paharului. Este Mistica în Fiinţialitatea 
creaţiei, de INTRAREA FIINŢEI Lui DUMNEZEU în Fiinţa creată, nu a 
Fiinţei create în FIINŢA Lui DUMNEZEU, ca la anticii panteişti. Este 
uimitoare această viziune, pe care Neofitul Părintelui Ghelasie o consemnează. 
Aşa specificul mistic Carpatin ar fi acesta. La Neofit pustnicul nu este mistica 
«Minţii contemplative» (ca la greci), nici mistica complexului subteran al 
păcatului (ca la slavoni), ci este mistica «ŞEDERII la MASA DIVINĂ», unde 
este INVITAT HRISTOS, la Masa Fiinţei Proprii. Aici Mintea «tace», fiind 
PREZENŢA directă a Lui HRISTOS. Pocăinţa este în IERTAREA PÂINII din 
Mâinile lui HRISTOS şi UNIREA este în ÎMPĂRTĂŞIREA cu EL. Chipul 
mistic Carpatin este astfel o «Stare la MASA ÎMPĂRTĂŞIRII». Neofit 
Pustnicul nu gândeşte la HRISTOS, nici nu face complexul subconştientului, ci 
ÎL VEDE pe HRISTOS în permanenţă la Masa Fiinţei proprii, din MÂINILE 
Căruia se ÎMPĂRTĂŞEŞTE. Este o traducere Filocalică specifică Chipului 
direct Liturgic. Ciobanul Mioritic «gândeşte» la Masa NUNŢII LITURGICE şi 
aceasta îi dă «tăria jertfei» morţii. Soţia lui Manole se «face Biserică», MASĂ 
Liturgică” (Gelu Almăşan, art. cit.). 

 
De aici, acel fie mie al răspunsului Bunei-Vestiri, premers de acel 

iată, activ/pasiv, deschis şi primitor, mai adânc decât supunerea/ 
ascultarea. De altfel, pentru Avva Ghelasie în practica iconică 
„DUHUL SFÂNT face ACTIVUL de a ÎNTRUPA pe 
HRISTOS în noi, ca la Buna Vestire, de Întrupare a Lui Hristos în 
Fecioara Maria”.  

În temeiul acestui considerent isihastul îndeamnă: „Fă Gest de 
Închinare-Chipul Fiului, şi se Actualizează-rememorează în tine 
Taina veşnicei Naşterii a Divinului în tine şi a ta în El, şi, mai mult, 
a Naşterii tale în lume şi a Lumii în tine. Gestul Închinării este 
«Leagăn de Naştere», nu contemplaţie a Duhului, este Chipul 
Lui Hristos Întrupat prin Duhul Sfânt. (...) Fă Rugăciunea Iconică 
a Gestului Închinării în Faţa Icoanei Maicii Domnului cu Divinul 
Prunc, ca o Re-memorare a Naşterii Divine în Lume şi a Naşterii 
tale proprii. Cântă zilnic Imnul Naşterii lui Hristos, care este însuşi 
Gestul de Închinare. Iată începutul Rugăciunii Iconice. Fă această 
practică zilnică a Gestului Închinării, nu numai în faţa Icoanei de 
Naştere, ci şi în toate împrejurările, ca o rugăciune de toată vremea. 
Gestul Închinării este „Iconizarea-Hristificarea-Naşterea perma-
nentă din Nou” a Vieţii”.  

Pentru isihastul de la Frăsinei „mistica iconică este o mistică cu 
precădere hristică”, nuanţă ce se precizează în adăugirea: „Hristos şi 
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Duhul sunt în acelaşi Activ, dar în orientări diferite, ca „Duh spre 
Hristos” (Iconicul) şi ca Hristic spre Duh (apofatic). În Iconic, 
Duhul Sfânt evidenţiază Întruparea Divinului, ca la Bunavestire şi 
la Botez. În cealaltă modalitate Hristos evidenţiază pe Duhul Sfânt, 
ca la Schimbarea la Faţă în Lumina Taborică” (M.C., p. 354). Dar e 
fundamentală sublinierea isihastului: „cele două modalităţi de 
mistică sunt de fapt nedespărţite, dar în evidenţe proprii” .  

 
Ieromonah Ghelasie: „Mai mult, în sens Creştin, noi prin CHIPUL de 

FIU ajungem apoi şi la CHIPUL de DUH. CHIPUL de FIU este INIMĂ în 
„DESCHIDERE”, ca apoi să se facă „INIMĂ în ADÂNCIRE”. 
ADÂNCIREA este „ROD” după CREŞTERE. Mistic, se zice că noi suntem 
„Chip de FII” ce Creştem în „BRAŢELE de DUH”, ca apoi să devenim 
„Chip de DUH” în „Virtute-Lucrare de Chip de FIU”. Mulţi se „încurcă” 
aici, făcând confuzii între Chipul de DUH şi Chipul de FIU. DUHUL este „Creştere 
în Sine” şi FIUL este „Creştere în Desfăşurare de Sine”, care de nu sunt 
deodată şi în egalitate, se produc disproporţii distructive. Aşa, unii sunt prea 
„interiorizaţi” şi alţii prea „exteriorizaţi”, ce sunt „extremisme contrare”. De aceea, 
Filocalic se face mai întâi „recâştigarea Chipului de Fiu-Virtuţi” şi paralel 
„adâncirea în Duh”, altfel de intri direct în Duh, dai de un „gol cu memoriile 
păcatelor”, ca şi de rămâi doar în „Virtuţile de Fiu”, rămâi tot „gol pe 
dinlăuntru”. 

Problema grea a „misticii Filocalice” este această „prăpastie de gol”, dintre 
„Eul de Chip de Fiu” şi „Sinele de Chip de Duh”. Păcatul l-a făcut pe Omul 
Adam „gol de Chip de Fiu” şi deodată „gol de Chip de Duh”, care se 
concretizează prin „corpul muritor” şi „orbirea de Duh”. Şi de aici „Drumul 
mistic” al „Recâştigării” Chipului de Fiu şi a celui de Duh, ce sunt deodată şi 
fără despărţire. 

Modalitatea mistică a Pustnicului Neofit Carpatinul este în acest sens. Prin 
Gestul ÎNCHINĂRII se reface Chipul de Fiu, care de la sine „trezeşte” 
chipul de DUH. Dacă se face mai întâi „mistica Duhului”, ca prin aceasta să se 
„trezească” şi Chipul de Fiu, este o „trecere” direct prin „prăpastie-golul cu 
fantomele păcatului”, ce este doar „calea vitejilor sfinţi””. 

 
Apropo de orientări-accente, Părintele Ghelasie, faţă de modul 

curent filocalic, devenit şi considerat clasic, ca „orientarea creaţiei 
spre Divin, ca „duhovnicirea prin Duh” (trecerea creaţiei dincolo, 
în cele Divine), vede sensul-accent al caracterului iconic carpatin în 
„Orientarea Divinului spre creaţie”, în „duhovnicirea prin 
Întruparea Lui Hristos” (venirea Divinului în cele create). În 
orizontul acestor precizări afirmă că specificul iconic „nu este 
„îndumnezeirea” (Chipul direct al Duhului), ci este „Euharisticul-
Trupul Divinului ce coboară încă în lume, care face „Hristificarea” 
(...) Prin Hristos Cel Întrupat se poate „trece” şi dincolo în Divin, 
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în Duhul. Iconic, prin Duhul se face o continuă Întrupare-coborâre a 
Lui Hristos  în creaţie”. Centralitatea practicii isihaste în specific 
carpatin este desfăşurată astfel accentuat în iconicul chipului de 
filiaţie, ca icoana de arătare-întrupare, ca înrudire divino-creaţie, şi 
ca sens al unirii iconice în acelaşi trup mistic.   

 
De aici, CHIPUL RUGĂCIUNII Isihaste este CHIPUL de FIU al Lui 

HRISTOS, ICOANA-ARHEMODELUL Accesibilităţii RUGĂCIUNII. (...) 
Iată TAINA RUGĂCIUNII Isihaste: Transfigurarea şi PREFACEREA, 

ÎNDUMNEZEIREA prin CHIPUL de FIU, care totodată face şi 
ÎNDUMNEZEIREA prin HARUL DIVIN. 

Doar PESTE CHIPUL FIULUI poate Coborî DUHUL PREASFÂNT al 
TATĂLUI cu HARUL Cel Pătrunzător. 

Practica Isihastă este această RUGĂCIUNE a CHIPULUI de FIU, care 
DESCHIDE accesibilitatea PESTE HOTARUL Lumii. 

„Iată-mă, DOAMNE, PĂRINTE a toate, Îmbrăcat în CHIPUL FIULUI 
TĂU, VIN şi Eu Făptura TA. Şi STAU cu ÎNCHINARE în FAŢA TA, într-o 
Fericită OPRIRE de TAINĂ, în care aş dori să STAU o VEŞNICIE”. 

„Fac ALTARUL de TAINĂ din CHIPUL FIULUI TĂU şi 
Transfigurat-Prefăcut şi Eu în Chipul de Fiu de Creaţie, iată-mă PRIMIT 
în FAŢA TA, unde nu poate Sta nimeni, decât în CHIPUL FIULUI TĂU. 
Căci Făptura nu se poate Îndumnezei decât prin CHIPUL FIULUI 
PESTE care se ODIHNEŞTE DUHUL PREASFÂNT”. 

„RUGĂCIUNEA Mea de Făptură este ALTAR-CHIP de FIU şi RITUAL 
de a STA la HOTARUL-OPRIREA IUBIRII de FIU, căci IUBIREA este 
RUGĂCIUNEA”. 

Iată Practica Isihastă, GĂSIREA şi ÎMPLINIREA în CHIPUL de FIU, în 
care şi Făptura Creată trebuie să se Îndumnezeiască. 

(Ghelasie Gheorghe, O sută de versete despre isihasm) 
 

Acest isihasm de chip carpatin vede necesară identificarea a ceea 
ce e potrivit pentru comunicabilitatea şi conştientizarea prezenţei 
hristice, spre ce se/cine îndreaptă atenţia, locul acestei întâlniri şi 
modul acestei chemări-adresări. Orientarea către exteriorul de altar îi 
dă o pliere practică pe chipul liturgic al Bisericii şi îi conferă totodată 
caracterul liturgic de modelare-iconizare.  

 
„Filocalicii aleg «Locul cel mai intim», ca Inima. Neofit are Specificul de a 

face «ALTAR» în Exterior, mai întâi, care apoi se va Interioriza, de unde Specificul de 
«Gest ICONIC». Ce trebuie menţionat, ca Specific al lui Neofit, este faptul că 
PREZENŢA DIVINĂ o dată este PRELUNGIRE de FIINŢIALITATE, ce are 
totodată şi o Energie HARICĂ, dar Acoperită de ACTIVUL Direct al 
PREZENŢEI, şi încă o dată aceasta se «Localizează» de facerea unui «ALTAR» unde 
se Cheamă ACTIVUL VIU al PREZENŢEI, faţă de care se face apoi Gestul 
ICONIC, PREZENŢA DIVINĂ «generală şi nelocalizată» în mod Special, nu este 
«Comunicabilă»” (Ghelasie Gheorghe). 
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Avva-Moşul Ghelasie spune că în specificul carpatin se „caută 
tocmai «Comunicabilul» Prezenţei Hristice. Filocalicii îl fac prin 
pronunţarea Numelui Lui Iisus, cu localizarea în minte şi inimă. 
Neofit consideră un Comunicabil neîndoielnic al Prezenţei, în 
Chipul de Altar Exterior, nu Interior, unde poate fi «falsificat de com-
ponentele interioare». De aceea, ca practică, Neofit «scoate» Rugăciunea 
din Interior, în Gestul de Exterior. În Exterior poţi ridica direct Altar, pe 
când în Interior trebuie mai întâi să transformi Interiorul în Altar, ce este greu 
şi adesea imposibil... De aici, necesitatea Bisericii, ca Loc unde este o 
Prezenţă Divină Directă, fără prefacerile dubioase ale unui «interior propriu». 
Şi în aceste «locuri Iconice» Prezenţa Divină se face un Viu Activ 
care Lucrează şi în care tu te poţi modela-iconiza”.  

De aici şi un sens iconic al virtuţilor şi prevenirea faţă de o posibilă 
decupare a virtuţilor de haina transparentă a prezenţei hristice, ca 
restrângere a lor la un incomod corset moral, într-o configurare 
autonomă, datorată desprinderii de modelul arhechipal divino-uman, 
ca supraformă iradiantă a memorialului asemănării, ce conferă 
virtuţii nu doar un mod sinergic ci şi un evident caracter iconic. 

 
Conform ieromonahului Ghelasie: „Filocalicii introduc Mintea în Inimă, 

tocmai ca să Deschidă această Vedere Totală Fiinţială. Neofit o introduce în 
ICONICUL HRISTIC, ca să o scoată total din «auto-mentalizare», ca să lase Fiinţa 
proprie «Liberă» spre HRISTO-ICONIZARE. Mintea noastră este îmbâcsită de 
«formele păcatului». Intrând în ICONICUL HRISTIC, aceste «forme anormale» 
se văd în gol, fără suport, şi aşa Mintea va primi Potenţa VIRTUŢILOR 
HRISTICE, prin care va Răspunde apoi ICONICULUI. Neofit consideră că mai 
întâi trebuie această Intrare în ICONIC, ca să poţi apoi face VIRTUŢILE. Unii mistici 
recomandă direct Virtuţile, care se fac tot după «formele proprii». Neofit vede 
VIRTUTEA ca Supraformă ICONICĂ, «peste» propriile Forme” (M.C., p. 122). 

 
Dar şi o „dezamorsare a minţii” şi o evitare a „războiului 

simţurilor”, ce se „închid” în gestul iconic, care le hristifică şi le re-
personalizează, făcându-le pasibile de participare, descoperire, 
vedere şi mărturisire hristică. Astfel, dacă „în modalitate de Duh trupul 
caută o contrariere cu mintea, de unde «războiul simţurilor» ce năpădesc 
mintea şi o fac părtaşă trupului, ca duşmană Duhului. În modalitatea de 
Gest Iconic, atât sufletul, cât şi simţurile trupului se «închid» în Gestul Iconic 
şi chiar de fac unele răbufniri contrare, ne mai având nici activ de minte, nici 
activ de simţuri, sunt obligate să intre în Unicul Activ al Gestului Iconic 
însuşi” (Ghelasie Gheorghe). O modalitate anume care tinde spre 
depăşirea specifică şi a acestei învrăjbiri lăuntrice – a conflictului 
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între suflet şi corp, între suflet şi puterile lui, între minte şi suflet, 
între minte şi simţuri, adus de căderea omului –, spre o isihie-
refacere-integrare iconică a relaţiei lor, prin gestul iconic al închinării 
înaintea Chipului Icoanei lui Hristos.  

 
„Stai în genunchi câteva minute în Faţa ICOANEI HRISTICE de 

ÎNTRUPARE, cu Gestul ICONIC, cu toată Fiinţa ta. Eşti cu Mintea tulbure, cu 
Trupul plin de nelinişte, cu Inima mâhnită şi ruptă de sentimente contradictorii... 
În Gestul ICONIC, lasă-le să curgă... Nu te forţa să-ţi stăpâneşti gândurile şi 
pasiunile, nu face concentrare de Minte, lasă totul să curgă, până la ultima picătură. 
Tu rămâi doar neclintit în Gestul Iconic. Să nu cazi în închipuiri, să menţii doar 
Gestul ICONIC. Dacă pari că «somnolezi», nu te speria, reînnoieşte-ţi Conştiinţa 
Gestului ICONIC prin Reamintirea SUPRAREPREZENTĂRII PERSOANEI 
HRISTICE. Dacă simţi nevoia să şi Pronunţi NUMELE Lui IISUS, o poţi face, 
dar la intervale rare şi cu intensitate de Gest de Închinare. Atenţie, să nu laşi 
Mintea să fie centrul Conştiinţei. Toată Conştiinţa ta să fie «mutată» în 
ICONICUL HRISTIC. Să nu anihilezi Mintea, ci «mută» doar «locul», din Mentalul 
Propriu, în Supramentalul ICONIC HRISTIC. Să nu fie ca o Minte «ieşită» în afară 
din Corp, ci ca o Intrare a Fiinţei tale Întregi, Suflet şi Corp în ICONICUL 
ACTIVULUI HRISTIC, în care se «Identifică» pe sine” (M.C., p. 121). 

 
Chiar „chipul păcatului” este depăşit în acest sens al recu-

perării memoriei originare şi al umplerii de chipul de taină. Deci o 
biruinţă nu printr-o luptă făţişă cu „chipul păcatului”, ci printr-o 
„luptă” indirectă, ce exprimă o centrare pe îmbrăcarea hainei 
„venirii în sine” a chipului de fiu, a biruinţei asemănării-pecete a 
chipului filiaţiei absolute: Hristos54.  

 Isihia se descoperă astfel inevitabil şi într-un caracter pro-
cesual, desfăşurat gradual şi dinamic.  

„Cei mai mulţi se plâng de «neliniştea» minţii şi a simţurilor. 
Mulţi caută prin mistică o «terapeutică a liniştirii». Trebuie înţeles 
că destinul misticii este mai întâi «prefacerea în Sacralitatea 
Divinului», după care vin efectele de aşa-zisă linişte. Dar în orice 
«pas spre Divin» este un «pas şi spre isihie-linişte». Aşa, primul semn 
al trăirii isihaste este că, odată cu greutatea, suferinţa şi necazul, ai şi o 
mângâiere de taină, de isihie, taina Divinului care îţi dă «depăşirea» a toate. 
                                                        
54 De aici, o înţelegerea chiar a probării sfinţeniei, ca în cazul Cuviosului Voievod 
Ştefan cel Mare, nu în cheia evaluării în grila contabil-morală, ci în cea a menirii 
chipului de taină hristică ce se întrupează lucrător în lume specific, desigur nu 
imoral şi nici amoral, dar peste şi printre scăpările şi scăderile individuale, 
neamestecat cu ele, ca filon de aur ce rămâne preţios şi vrednic de cinstire, peste 
nisipul şi pământul sfărâmicos ce trece prin sita veşniciei.  



Reflexii 

107 

Isihasmul, deci, nu înseamnă «insensibilitatea la suferinţe şi necazuri», 
ci «depăşirea de taină» a acestora. Iconic înseamnă «depăşirea în 
Divin» a obişnuitului”.  

Interesant este că nici asceza, deşi extrem de importantă în acest 
specific carpatin, nu este văzută în termenii simplei făptuiri şi/sau în 
sensul „militar” de disciplinare şi forţare, ca o strunire a corpului 
prin corp, sau prin minte, ca asceza minţii. Ea exprimă o deschidere-
centrare a persoanei, o încărcare iconică, o amprentare, ce reflectă şi 
în corp un memorial sufletesc şi duhovnicesc. Fondul ascezei, în 
acest chip isihast carpatin, este, paradoxal, dăruirea ce susţine şi 
motivează reţinerea sau abţinerea. Dăruirea este cea care imprimă 
sensul învierii din crucea/ jertfă a abţinerii, şi, care, reface, plineşte şi 
integrează ordinea configurativă iconică a chipului omului, ce îi 
permite să se aşeze ritualic, liturgic ca să se împărtăşească din Pomul 
Vieţii spre Viaţa Veşnică.  

 
Ieromonah Ghelasie: „Asceza Postului este o Mare TAINĂ a Misticii, 

căci Postul nu este simpla „interdicţie a mâncării”, ci ÎNCHINAREA de 
DĂRUIRE a Lumii pe ALTARUL Cel SFÂNT. 

Cine nu Transfigurează Postul cu DĂRUIREA face un „post în gol de 
SACRALITATE”, de unde diferenţa netă între un „regim alimentar” şi postul 
Mistic şi Posturile Ritualice”. 

                             (Ghelasie Gheorghe, O sută de versete despre isihasm) 
„Asceza, în sensul Creştin, este «Voinţa Eului Personal», ca Act propriu, ce 

acţionează totodată ca «Memorial-Duh Personal». Asceza nu este atât ca 
«disciplină-forţare», ci ca Volitiv în sine, ce domină orice disciplină. Cel ce 
doreşte Viaţă de Taină Duhovnicească, trebuie să facă Asceză, adică să-şi cultive 
Voinţa Eului-Personal, care prin Memorialul-Duh să se reflecte şi în Corp”. 

 
Asceza are sensul unei restaurări a chipului omului ca biserică 

şi a unei recâştigări şi păstrări ritualice a unei condiţii de participare 
euharistică. E de caracter iconic. Această orientare a ascezei exprimă 
nu o treaptă a făptuirii, ci un sens personalist-gestic, şi, deci, arată o 
aşezare şi participare de chip euharistic, mai mult sau altfel decât o 
înţelegere a ei ca nevoinţă. Pomul cunoştinţei binelui şi răului, pomul 
morţii, e o cădere din această condiţie euharistică. De aceea, în 
această perspectivă ne-ascultarea de poruncă este o cauză „secundă” a 
căderii, în raport cu pierderea condiţiei liturghisitoare, euharistice.  

Părintele Stăniloae spune că prin aceşti doi pomi, „pomul vieţii şi 
pomul cunoştinţei binelui şi răului, se percepe aceeaşi lume: privită 
printr-o minte înduhovnicită, ea este pomul vieţii şi ne pune în 
legătură cu Dumnezeu; iar privită şi folosită printr-o simţire 
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dezlegată de mintea înduhovnicită, ea reprezintă pomul cunoştinţei 
binelui şi răului şi desface pe om de Dumnezeu”.  

Putem spune că acest gest de participare – integrată iconic prin 
mintea înduhovnicită şi simţirea reflectând-o pe aceasta – păstra o 
condiţie de participare iconică euharistică. Părintele Stăniloae arată 
că respectiva „cădere a oamenilor de la Dumnezeu a constat formal 
într-un act de neascultare. Prin însuşi acest act s-a rupt interior de 
Dumnezeu, din dialogul pozitiv cu El”. Caracterul formal al acestui 
act de neascultare-nesupunere reflectă o abatere de la raportul exterior 
cu porunca dumnezeiască, deci al unei întâlniri mediate de lege-poruncă. 
Dar, mai adânc e ne-ascultarea ca retragere-ieşire din dialogul onto-
logic, ca întâlnire directă, ca împărtăşire ne-mediată de poruncă-lege, 
dialog susţinut şi exprimat de faptul că „persoana umană e cuvânt 
cuvântător, e chip al Cuvântului”.  

Această din urmă ascultare-cuvântare e împărtăşire, deci o condiţie 
euharistică de părtăşie din Pomul Vieţii. Atâta timp cât este un 
singur pom, ca aceeaşi lume transparentă şi împărtăşibilă cu/şi prin 
Dumnezeu sau abordată „în afara Lui”, înseamnă că porunca care 
viza interzicerea mâncării de „pomul cunoştinţei binelui şi răului” 
viza nu o altă realitate de hrănit, ci o anume împărtăşire, o condiţie 
de participare euharistică. Cu alte cuvinte, păzirea poruncii de a nu 
mânca din „pomul cunoştinţei binelui şi răului” viza rămânerea în 
condiţia euharistică a cuminecării lumii-creaţiei ca Pom al Vieţii, ca 
Dar de la/şi prin Dumnezeu.  

Încălcării poruncii-legii ca neascultare-nesupunere îi premerge o 
ieşire-cădere din condiţia participării liturgice, ritualice, euharistice 
la taina Pomului Vieţii, o ne-ascultare şi ne-cuvântare de adâncă 
taină, ca ieşire din comunicarea-cuminecare, dialog între persoane. 
În atare orientare, refacerea, ca ridicare din cădere, nu urmăreşte 
ascultarea-supunerea ca faţă de poruncă, cât ascultarea-cuvântare/ 
comunicare-cuminecare, ca refacere a condiţiei iconice de parti-
cipare euharistică. „O legendă românească – consemnată de părintele 
Stăniloae – spune că pământul a fost la început transparent, dar Cain s-a 
străduit să-l acopere ca să nu se mai vadă în el cadavrul fratelui său, Abel. 
Putem adăuga că şi omul era transparent, ca un adevărat frate, semenului; şi 
Dumnezeu era transparent conştiinţei deosebit de sensibile a lui Adam”. 

 
Avva Ghelasie consemnează în O sută de versete despre isihasm: 
Adam în Rai nu a ADUS Lumea la ALTARUL ÎNCHINĂRII, unde se 

PREGĂTEA TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU. 
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Adam în Rai nu avea NUMIREA, căci FIUL DIVIN încă nu se 
ÎNTRUPASE în CHIPUL Omului, şi aşa Adam trebuia să AŞTEPTE în 
ÎNCHINARE CU DARUL Lumii în OFERIREA SFÂNTĂ. 

Adam însă nu DUCE Lumea la ALTARUL ÎNCHINĂRII, ci o „mănâncă 
el” şi aşa păcătuieşte „mâncând din Pomul morţii”. 

Iată de ce Practica Isihastă are, datorită păcatului, şi Treapta: POSTULUI – 
a „nu mânca” din cele ale Lumii şi a le Aduce mai întâi la ALTARUL 
ÎNCHINĂRII. 

Mai este încă o tradiţie, ca să nu se mănânce nimic până nu se duce la 
ALTAR un DAR din acestea. 

 
Părintele Ghelasie iconizează în acest specific carpatin şi 

chestiunea „ascultării”, asociată „tăierii voii”, a „lepădării de voia 
proprie” etc., şi vede ca necesară distingerea lămuritoare, în cheie 
personalistă, între Eul-Persoana-Identitatea de Sine şi „ego-ul egoist”, 
„iubirea de sine” ce „maschează” cu „propriile voiri” chipul 
persoanei55. „Tăierea voii” îşi are rostul în răstignirea sinelui egotic, a 
„iubirii de sine” a acestei (pseudo) „voie proprie”. Dar „ascultarea” 
trebuie să fie pe fond o cuvântare de răspuns afirmativ şi participativ al 
supravoinţei persoanei. Cultivarea acestui supravolutiv al persoanei 
este sursa cea mai puternică de tăiere şi topire a „voii proprii”, de 
„lepădare de sine”. Activul centrării şi deschiderii comuniante al 
persoanei, gest iconic, are efectul deschiderii crucificante a iubirii de 
sine (ego-ului), circumscris unei închideri ce tinde, prin mişcările 
circulare şi recurente, să ascundă, să sechestreze şi, deci, să închidă 
persoana, chipul adevărat şi autentic al identităţii. De aici o înţelegere 
a păcatului şi ca de-personalizare, şi o depăşire a lui printr-o re-
personalizare prin Chipul Lui Hristos. 

Părintele Stăniloae sesiza o tendinţă în rândul neoprotes-
tanţilor de „a se considera fără de păcat” prin înfrânarea de la nişte 
obiceiuri exterioare, care, însă, nu-i duc pe aceştia către înţelegerea 
reală a chipului şi a complexităţii persoanei. „Ei nu gândesc că însăşi 
această mândrie simplistă a lor este un păcat. Lipsa lor de păcat o văd nu 
într-o bunătate unită ca smerenia şi iubirea faţă de orice om, ci în înfrânările 
de la câteva obiceiuri exterioare: de la băuturile alcoolice, de la înjurături, de la 
carne de porc, care nu merg însă până la post, până la bunătate şi ajutorare 
dezinteresată a altora. Nu numai că nu au înţelegerea complexităţii persoanei 
umane, care poate lupta pentru desăvârşire, dar nu o realizează niciodată”. 
Este reiterată miza redescoperirii chipului viu al persoanei. 
                                                        
55 Este oportun de aplicat şi aici o schemă de citire în perspectiva unui model 
antropologic de factură palamită.  
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„Tăierea voii” nu înseamnă „fără voie” „lipsă de voie” sau un 
„gol de voie”. „Tăierea voii” nu este un „scop în sine”, nu este 
„supunere-coborâre”, ci este o primire şi o dăruire, un demers 
comuniant şi comunitar, o aşezare-întrupare în Trupul Mistic al 
Bisericii.  

 
„Se tot vorbeşte de «lepădarea» de «Voia proprie», ca «ascultare 

Duhovnicească de ceva Sfânt»... dar «Ascultarea» înseamnă o «SupraVoie» 
proprie de a-ţi domina propria Voie şi a face cu un Supravolitiv ce nu-ţi este 
voia. «Ascultarea» nu este o anihilare a Voinţei, ci o cultivare a Supravoinţei. La 
fel, se confundă «ego-ul egoist» cu «Eul-Personal Identitatea de Sine»... Eul-Personal este 
«Centrarea-Deschisă Fiinţială Proprie», pe când «egoul-egoist» este o 
«închidere» a însuşi Eului-Personal deja în Identitate de Sine. Fiinţialul 
niciodată nu este închis în sine” (F.P., nr. 8). 

 
„Lepădarea de voie” se referă la „voia” ce manifestă „iubirea 

de sine”, ego-ul. În atare perspectivă, ascultarea nu vizează supu-
nerea, umilirea, sau smerirea, ci descoperirea chipului autentic al 
persoanei, naşterea, emergenţa acesteia in actu. Duhovnicul, în acest 
specific carpatin, nu caută supunerea ucenicului ca smerire a sa 
prin „tăierea voii” în tot şi în toate, ci în primul rând cultivă atenţia, 
discret şi tainic, pe descoperirea chipului persoanei, a chipului 
tainic de filiaţie. Pe devoalarea, deci, a chipului iconic de fiu. 
Smerenia nu este văzută şi căutată ca obiectiv în sine, ca fel/mod de 
a fi, ca virtutea opusă păcatului mândriei, ca mijloc şi cale de luptă 
a minţii, ca o dublă mişcare de „pogorâre spre înălţare”; cu alte 
cuvinte, urmând interesul şi motivarea „osândirii de sine”: „Cu cât te 
vei smeri mai tare, cu atât mai înalte vor fi darurile pe care le vei primi de la 
Dumnezeu”. Mai degrabă, este expresie discretă a libertăţii pogorârii 
iubirii spre slujire, ca libertatea asumării celuilalt. Este orientată 
spre deschiderea delicată de spaţii de ivire a tainei persoanei. E 
ambianţa primăvăratecă ce trezeşte, renaşte, înfloreşte, ce dezleagă 
legăturile nedezlegate, ce desface aripi. Smerenia e o desfăşurare 
relaţională, omenoasă, firească, naturală. 

„Pogorârea la iad” înţeleasă în practică, de unii autori pe linia Sf. 
Siluan, ca „osândire de sine” are, în perspectivă carpatină, o altă 
înţelegere. Nu este o imitaţie hristică, ci este o mişcare iconică de 
îmbrăcare a hainei hristice, care să umple şi să acopere „golul 
lăuntric”, dar şi de re-dăruire a hainei-mandorlă hristice şi celor 
„goi” din iad. În acest sens am văzut la moş-avva Ghelasie extensia 
gestului iconic ca gest iconic „generalizat” prin care trebuie „să dai 
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la tot ce vezi Supraforma ICONICĂ HRISTICĂ, Văzând în toate 
«Chipul Lui HRISTOS», acel CUVÂNT prin care toate «s-au făcut». 
(...)Aşa, totul devine în Ochii tăi o Lume Sfântă, PURTĂTOARE a 
CHIPULUI lui HRISTOS”. 

 
Haina hristică e cea care dă rost pogorârii pentru a înveli tandru 

în Hristos „pre toţi şi pre toate”. Nu prin „iadul” „osândirii de 
sine” este calea misticului carpatin, ci prin gestul iconic al închi-
nării, ce îl îmbracă în Hristos mandorla-uşă, cu care şi prin care poate 
pogorâ chiar şi la „iad”. În această haină hristică, prin acest chip în 
mandorlă chiar şi diavolul este receptat cu îngăduinţă – o îngă-
duinţă ca faţă de cel gol şi nefericit – şi numit cu umor şi ironie, 
precum în tradiţia populară, aghiuţă. Numirea de aghiuţă survine 
însă ca urmare a acestei vederi învelitoare şi nu dintr-o descon-
siderare a puterii răului. 

Îmbrăcarea în haina hristică, ca „îmbrăcare cu putere de sus”, e 
o deschidere-dăruire, gest/închinare de suflet fiinţial, ce nu trebuie 
să treacă cu necesitate prin „micşorarea” şi „nimicnicia osândirii de sine” 
ca lucrare a minţii, dar, care, dă formă iconică şi minţii, căreia îi tinde 
firul memoriei tainei vieţii. Croiala hainei hristice a botezului e 
sigur pe măsura noastră (măsură a veşniciei noastre!). Paradoxul 
mirabil e că descoperim că generozitatea lui Dumnezeu ne-a dăruit 
o haină/veşmânt impecabilă, deplină, ce ne cheamă să ne recu-
perăm autentica măsură, vie şi reală, şi să ne regăsim chipul de fiu al 
Împărăţiei. Ţinuta şi purtarea acestei haine învelitoare e iscusinţa 
trăirii isihaste carpatine, ca nobleţea şi eleganţa demnităţii împărăteşti 
a chipului de fiu, ce mărturiseşte şi descoperă în laviuri nesfârşite 
permanenta întrupare schimbătoare la faţă a chipului lui Hristos în 
om, în lume, în creaţie. Atitudinea e, în acest sens, gest iconic ce 
participă asumativ la plinirea Trupului Mistic al Bisericii, ca 
extensie a Trupului lui Hristos. Atitudinea creştină nu poate ieşi 
astfel de sub pecetluirea închinării hristice, nu poate evada din 
învelirea-pecetea chipului de fiu fără a silui şi risipi rostul şi sensul 
înveşnicirii vieţii ca părtăşie la Veşnicul Ospăţ. 

Isihastul carpatin nu se foloseşte ca practică-metodă de 
„amintirea flăcărilor iadului” şi nici nu se „socoteşte în inima sa vrednic de 
focul cel veşnic” ca scut de apărare pentru a deveni „inaccesibil 
vrăjmaşilor şi liber de gândurile pătimaşe”, ci caută asiduu „comoara 
ascunsă în ţarină” ca Memoria Originii ce îi aprinde candela 
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luminândă a dorului urmei paşilor regăsiţi în care se mişcă/ 
desfăşoară Adevărul, Calea, Hristos. Vrea ca Hristos să rămână cu 
el la „cina de taină” ca „frângere a pâinii”. Vrea să păstreze-
permanentizeze Chipul în Schimbarea la Faţă – „bine este nouă să fim 
aici”! – dorind să plinească, ca şi pe Muntele Taborului, colibă-
aşezare de locuire-altar în cântare-închinare. „Sare” peste „osândirea 
de sine” în gestul iconic ce cuprinde şi îmbrăţişează în închinare 
„picioarele” lui Hristos, căci ştie şi crede neclintit Cuvântului 
Întrupat: „pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară”.   

Să reamintim îndemnul isihastului de la Frăsinei: „«Aruncă-te» 
la Picioarele Lui IISUS şi în acest Gest ICONIC stai cât poţi de mult. EL, 
IISUS, nu te va respinge, ci va face un ACT faţă de tine. Nu-ţi imagina cum 
Lucrează acest ACT, ci tu doar «acceptă-l» şi Deschide-te total. Conştiinţa ta 
să fie a Întregii Fiinţe, nu doar o concentrare de Minte, o «Conştiinţă în Gest 
ICONIC», şi doar atât. Nu te Identifica în Propria Conştiinţă, ci în 
Supraconştiinţa ICONICULUI HRISTIC. Aşa, tu intri în FORMA 
ICONICULUI HRISTIC, şi te Personalizezi HRISTO-FORM. În acest 
ICONIC, lasă să «curgă» tot conţinutul tău Fiinţial, nu numai Mental, ci şi 
Sufletesc şi Trupesc, ca în ICONICUL HRISTIC să se Purifice”. 

 
În isihasmul carpatin nu se foloseşte ca metodă/practică a 

urcuşului duhovnicesc „pogorârea la iad” cu mintea pentru a explora 
„şi aici taina negrăită a smeritei iubiri dumnezeieşti care ajunge până şi în acest 
loc înfricoşător”56, ci se urmează „pogorârea în gest”, ca centrarea-
adâncirea-identificarea icoanei chipului de filiaţie – ce hotârniceşte 
„pogorârea la iad”, ca parcurs de sine al minţii „la iad” – şi ca 
trecerea/rămânerea/ învelirea în/prin mandorla – „întunericul 
supraluminos” – ce arată descoperit asemănarea Icoanei Chipului lui 
Hristos. Aşadar, nu pogoară cu mintea la iad, „ca să urmeze pe 
Domnul” imitativ, întrucât „înaintea” pogorârii este crucea-închinarea 
ce încredinţează arătat de chipul de filiaţie şi dă libertatea cea tare şi 
nescăzută a jertfei şi a demnităţii împărăteşti ca pogorâre lumină-
toare; iar pogorârea e prin asemănarea ce e sinergică, şi e, deci, 
                                                        
56 „Această cale contribuie la smerirea omului până la capăt în faţa minunii iubirii 
lui Dumnezeu, pentru ca, răspunzându-i cu recunoştinţă, să se umple la rândul 
său de o iubire atât de desăvârşită şi de definitivă pentru Hristos, încât nimic, 
nici un loc, nici măcar iadul, să nu-l mai poată despărţi de El. Cunoaşterea tainei 
lui Hristos nu va fi niciodată desăvârşită dacă experienţa omului nu înglobează şi 
iadul. Această smerită coborâre e şi calea pe care umblă sfânta Biserică” – 
susţine Arhimandritul Zaharia de la Essex.  
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iconică, mântuitoare şi în-deplinătoare în sens asumativ-participativ 
ca zidire-naştere a extensiei Trupului Hristic ca Biserică: ce e Trupul 
Mistic ce se naşte-zideşte neîncetat prin permanentă asumare 
hristică. Astfel că orice mască-„semn de iad”, iţit ca arătare în 
„noaptea fără de cale” a „întunericului celui mai din afară”, trebuie ţintuit, 
încercuit, pecetluit învelitor în mandorla-prestolnic ca icono-grafie 
de lumină ce imprimă arătat nepieritoare blicuri, adeverind calea-
litanie a Icoanei Învierii întru Hristos.  

Hristos pogoară în „iad”-ul din noi ca să-l dezlege, să-i sfarăme 
încuietorile, ca să ne elibereze, ca să ne facă mădular al Trupului 
Său, să ne încadreze-cuprindă în mandorla Sa, ca extensie dinamică 
a chipului luminii schimbătoare la faţă, pentru o deplină participare 
în chipul potir al iubirii euharistice. Afirmaţia: „cunoaşterea tainei lui 
Hristos nu va fi niciodată desăvârşită dacă experienţa omului nu înglobează şi 
iadul” este caracteristică-accent de tip slav, înrudit cu cel sinaitic 
egiptean, şi influenţat de cel siriac, şi nu se regăseşte, credem, în 
chipul iconic carpatin, care numai prin uşa/fereastră hristică a 
icoanei iubirii care nu cade niciodată trebuie să „vadă” iad-ul. La 
urma urmei iubirea evident se poate celebra, sărbători, trăi şi 
împărtăşi fără contrastul şi înglobarea urii-iadului. Nu credem că e 
nevoie ca o pedagogie a iubirii să treacă prin contrariul ei. După 
cum credem că dreptatea nu trebuie interpretată ca fiind contrară 
iubirii, ca fiind una cu răul sau ura. 

De fapt, Hristos este cel ce sfărâmă urmele şi rădăcinile 
încuietorilor porţilor iadului din noi – ca ferecături ce ne închid „în 
afară” de noi – şi ne descoperă taina în-trup-chipării icoanei de adânc 
arhe-chipal. În ale sale „memorii ale originii” părintele Ghelasie 
chiar aminteşte sugestiv într-o parabolă de un om ce ajunge şi în 
iad cu „icoana la gât”. 

Specificul rus, probabil şi datorită unui habitus spiritual 
propriu, afin contrastelor, dar şi sub influenţa siriacă, mai cu seamă 
a celei, de necontestat, a lui Isaac Sirul57, a cărui perspectivă se 
                                                        
57 Ică jr surprinde faptul că Isaac Sirul transpune viaţa ascetică ca itinerariu spiritual 
în neîncetate şi tari contraste, alternante, ca trecere de la momente de părăsire de 
har respectiv la cele ale mângâierii lui, ce sunt evaluate ca încercări pedagogice ce îl 
fac pe om „să simtă atât încrederea, lumina şi bucuria prezenţei lui Dumnezeu, cât şi 
disperarea şi întunecarea absenţei Lui, care poate duce la experienţe infernale, la blasfemie şi 
akedie, adevărat „iad pe pământ”. Scopul încercărilor şi al părăsirii de către Dumnezeu e să 
desfiinţeze mândria, să ducă sufletul prin conştiinţa slăbiciunii la smerenie”. În specificul 
carpatin nu se transpune itinerariul spiritual în atare tipare pedagogice ce apelează 
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la contraste extreme, care trec de la culme la hău, într-un ameţitor vertij. Pentru 
Avva Ghelasie desfăşurarea itinerariului spiritual urmăreşte naşterea şi 
rememorarea iconică a chipului de filiaţie prin identificarea fundamentală a 
arhechipurilor de paternitate şi maternitate, a căror mobil, orientare şi centralitate 
este însăşi chipul de fiu, căruia îi oferă stabilitate, încredere, ocrotire. Smerenia în 
acest sens nu trebuie să treacă prin conştiinţa slăbiciunii, ci prin conştiinţa tare a 
Originii care mişcă anamnetic dorului asemănării, a „închinării peste toate”. 
Conştiinţa chipului de fiu, ce îşi identifică Originile, divine şi umane, este calea 
firească a smereniei carpatine, ce, implicit, transcende polarităţile încercărilor 
furtunoase ce aruncă într-un tangaj ce se mișcă între extaz şi agonie. În atare 
orientare carpatină, accentul e pe conştiinţa de fiu ce e încredinţată că Dumnezeu e 
fundamental chipul de Tatăl ce vrea ca fiul-înfiat să crească, vrea să fie pe propriile 
sale picioare ca să-şi arate propriul dar şi răspuns, liber, învrednicindu-se astfel să 
fie „egalul” Tatălui, pentru ca întâlnirea-dialogul să fie deplină, ca „între egali”; şi, 
în atare itinerariu, nu se urmează linia unei pedagogii spiritualiste, ce trezeşte 
conştiinţa slăbiciunii, prin afundarea în hăul părăsirii (în scopul dobândirii 
smereniei), ci pedagogia iconică, care caută să imprime adânc în/prin chipul de fiu, 
chipul recunoaşterii purtării de grijă, nescăzute, delicate a chipului paternităţii, şi să 
cultive dorul păstrării şi al prelungirii transfigurante a memoriei şi a moştenirii 
Originilor. De fapt Chipul de Fiu este în viziunea isihastului mobilul central atât în 
Dumnezeu cât şi în creaţie. Mai mult, premiza de fond e că Tatăl îl vede pe cel re-
născut şi înfiat prin Altarul-Uşa Chipului Fiului Său, în sensul unei asemănări de 
menire hristică şi nu în conotaţiile căderii adamice, ca rob inevitabil al patimii 
mândriei. Cum s-a văzut, isihastul de la Frăsinei, evidenţiind antropologia iconică, 
transmută accentul de pe minte-suflet pe chipul de filiaţie. În această transmutare 
orizontul smereniei capătă o haină pregnant chenotică şi asumativă, mult mai 
plină, mai densă, mai precisă, ce (se) conturează şi adânceşte (în) chipul de filiaţie; 
o perspectivă în care smerenia este extrasă din condiţia polarizantă, ce o situa ca 
pandant virtuos pe contrasensul patimii mândriei. Smerenia nu e definită astfel 
prin opoziţia-contrastul cu mândria, ci în raport cu recuperarea firescului chipului 
de filiaţie, al asemănării hristice. În atare repere iconice, parcursul isihast nu reface 
„interior desfăşurarea istoriei spirituale a umanităţii care se mişcă între cei doi poli reprezentaţi de 
condiţia originară (protologică) a naturii sale şi condiţia ei înnoită finală (eshatologică) din 
Împărăţia lui Dumnezeu”, după cum sesizează Ică jr cu privire la „parcursul 
singuraticului” la Isaac Sirul. Parcursul isihasmului iconic este centrat eminamente 
hristic. În Hristos identifică începutul şi sfârşitul, Alfa şi Omega, ce transcende 
polaritatea protologic-eshatologic. În orizontul isihasmului iconic a sta sau a nu sta 
în chipul de filiaţie, a fi sau a nu fi în asemănarea Chipului-Icoană a lui Hristos, 
este istoria ca mişcare în trupul divino-uman, în trupul ecleziologic; deci nu e 
vorba aici de un accent pe reiterarea unui sens larg al istoriei spirituale a umanităţii. 
În sensul unei atare istorii trup-ecleziologic devine fundamentală naşterea şi 
renaşterea chipului de filiaţie, ca trecere iconică de la chip la asemănare. În istoria 
trup-ecleziologic, condiţia originară este cea dobândită prin botez, ca naştere-
înfiere, ce este o condiţie divino-umană fundamental hristologică şi eshatologică, 
de altă încărcătură decât condiţia originară adamică protologică. De aceea nu e 
vorba de refacerea unui traseu interior al istoriei umanităţii, de la protologic la 
eshatologic, ci de un traseu iconic ce trece de la chipul înfierii în trupul divino-
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consideră a fi fost marcată nu doar de Evagrie Ponticul şi Ioan 
Singuraticul, ci şi de „viziunea pedagogică despre Economia divină a lui 
Teodor al Mopsuestiei”, îşi află în acesta din urmă un precursor care 
îndrumă pe o linie a „pedagogiei” ce înglobează contrariul. Dar 
această abordare „pedagogică” a lui Teodor al Mopsuestiei, conform 
lui Ică jr, are un temei în premiza, radicală credem noi, că „Numai 
Dumnezeu cunoaşte binele prin fiinţa Lui, creaturile îl cunosc doar prin 
contrariul lui. Scopul lui Dumnezeu e esenţialmente pedagogic: acela de a-l 
antrena pe om prin experienţa contrariilor să primească de bunăvoie darurile şi 
descoperirea Lui”. Bineînţeles că una este să consideri că binele nu ar fi 
cunoscut de creaturi decât „prin contrariul lui”(?!), ceea ce implică 
cu necesitate o bizară trecere prin căile răului(!?), şi alta e să accepţi 
că există o pedagogie a Lui Dumnezeu ce lucrează şi „prin cele 
potrivnice”, că se „foloseşte de cele contrare”. Dar aceasta 
pedagogie nu înseamnă că făptura nu cunoaşte binele decât trecând 
prin rău, că nu poate săvărşi binele şi nu poate fi părtaşă la bine chiar 
în nedesăvârşire fiind. Această pedagogie a trecerii prin experienţa 
„contrarului”, pentru a desăvârşi experienţa mistică, se păstrează ca 
schemă într-un accent ruso-slav, chiar dacă se transmută în 
coordonatele unei Pogorâri la Iad în condiţie de imitatio christi. 

 
Părintele Sofronie de la Essex spune că părintelui Siluan i s-a dat 

în timpul vieţii să trăiască real starea chinurilor iadului. Drept urmare 
a repetării acestei stări, ea se întipăreşte adânc în inima sa, astfel încât 
poate în chip voit să şi-o reînnoiască în suflet, să se întoarcă la ea 
printr-o mişcare lăuntrică a duhului. „Când spunea: „ocarnic sufletul 
meu se va pogorî în iad”, acestea nu erau doar cuvinte, ci adevărata 
trăire a suferinţelor iadului ce se alipise de sufletul lui, astfel încât el 
putea în chip voit, printr-o mişcare lăuntrică a duhului, să le 
reînnoiască în sine, uneori într-o măsură mai mare, alteori într-una 
mai mică. Iar când focul chinului iadului îşi făcuse lucrarea dorită, 
adică stinsese gândul pătimaş, atunci înaintea atotmistuitoarei lucrări 
a acestui foc punea împotrivă lucrarea mântuitoare a iubirii lui 
Hristos, pe care de asemenea o cunoştea şi o purta în inima sa. 
                                                                                                                        
uman al lui Hristos (în care veacurile au ajuns la sfârşit) – ca o condiţie originară 
divino-umană, ca un chip eshatologic potenţial-real ce se aşează în om ca altarul-
uşa împărăţiei cerurilor –, la asimilarea chipului acestei înfieri, în mod activ şi 
actualizat, ca asemănare-întrupare-transfigurare, ca îndumnezeire. Însăşi căderea şi 
ridicarea în raport cu chipul înfierii ca mădular al trupul divino-uman, au o altă 
nuanţare şi încărcătură decât cea a condiţiei originare a prăbuşirii adamice. 



Curente spirituale în Ortodoxie 

116 

Această lucrare o învăţase primind răspunsul: „Ţine-ţi mintea în iad şi 
nu deznădăjdui”. Cu prima parte a „cântului său iubit” el se adâncea în 
iad, cu a doua se întorcea la pomenirea iubirii lui Dumnezeu şi se 
izbăvea de deznădejde. „Şi să nu deznădăjduieşti”58.  

Părintele Sofronie susţine că ei recurgeau la această lucrare de 
fiecare dată când în sufletul lor se isca vreo patimă, mai cu seamă 
cea mai adâncă şi cea mai subţire dintre ele – mândria. „Lupta cu 
mândria este ultima treaptă a luptei cu patimile. În prima perioadă, nevoitorii 
se luptă cu patimile grosolane trupeşti, apoi cu iuţimea şi, în sfârşit, cu 
mândria. Ultima luptă este, fără îndoială, cea mai grea. Ştiind dintr-o 
îndelungată cercare că mândria duce la pierderea harului, nevoitorul, printr-o 
anume mişcare lăuntrică, se pogoară cu sufletul în iad, şi în focul iadului arde 
în sine toată lucrarea patimilor” (op. cit., pp. 229-230).  

Esenţa poveţei lui Dumnezeu către Părintele Siluan ţine de 
faptul că de acum sufletului i s-a descoperit nu în chip abstract, 
intelectual, ci fiinţial, „că rădăcina tuturor păcatelor, sămânţa 
morţii, este mândria; că Dumnezeu este Smerenie, drept care, 
cel ce doreşte a dobândi pe Dumnezeu trebuie să dobândească 
smerenia. El a înţeles că acea negrăit de dulce, mare smerenie a lui 
Hristos ce i s-a dat să o trăiască în vremea Arătării este trăsătura 
neînstrăinată a iubirii dumnezeieşti, a fiinţării dumnezeieşti.  
De acum ştia că toată nevoinţa trebuie îndreptată spre a 
dobândi smerenia” (op. cit., p. 48). „Nu o astfel de smerenie cum vedem 
acum, când ne smerim şi răbdăm ocări, sau când ne socotim mai răi decât toţi; 
ci în toţi va fi smerenia lui Hristos, cea de neajuns oamenilor, fără numai celor 
ce au cunoscut-o în Duhul Sfânt” (op. cit., p. 406).  

Transpare, din cele spuse de părintele Sofronie, o anume 
structură a vieţii duhovniceşti, cu accente particulare, personalizată 
în chipul duhovnicesc al Cuviosului Siluan. Se observă o trecere şi 
o ieşire spre rai folosindu-se de o reală şi adevărată experienţă a 
chinurilor şi suferinţelor iadului; cu sensul arderii patimilor şi 
dobândirii smereniei biruitoare asupra mândriei ca rădăcină a 
                                                        
58 Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, editura Reîntregirea, Alba-
Iulia, 2009, p. 232. „În duh el vede desfăşurându-se înaintea sa hăul fără-de-fund 
al „întunerecului celui mai din afară”, şi drept aceea rugăciunea este fierbinte... 
Cuvântul este neputincios a arăta taina acestei viziuni şi puterea acestei lupte ce 
se poate îndelungi ani de zile, câtă vreme omul nu s-a curăţit de patimi, câtă 
vreme nu a venit Dumnezeiasca lumină care descoperă neadevărul judecăţilor 
noastre, care duce sufletul în întinderile nemărginite ale adevăratei vieţi”. 
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tuturor păcatelor şi ca sămânţă a morţii. Este de punctat faptul că 
această autopogorâre la iad e considerată de arhimandritul Sofronie 
nu doar ca o osândire de sine, ci ca o „experienţă reală a iadului ca 
iad”, folosit fiind, într-un fel, ca mijloc în urcuşul duhovnicesc. Se 
observă în această schemă şi trepte de curăţire şi despătimire de jos 
în sus (a puterilor sufletului) de la poftă, apoi iuţimea şi la urmă cea 
considerată cea mai fină, anume mândria. De aceea, toată tensiunea 
interioară a urcuşului duhovnicesc este spre dobândirea smereniei, 
şi nu a smereniei ca osândire de sine, răbdarea ocărilor etc., ci a 
ceea ce e numită smerenia lui Hristos, ca experiere reală a Sa. Deci 
spre o smerenie vie în Duhul Sfânt care transcende oarecum 
mecanismul dobândirii ei. Se pare că această integrare a experienţei 
iadului ca iad în urcuşul duhovnicesc, în acest tip specific, ţine de o 
luptă a nevoitorului duhovnicesc spre rugăciunea curată pe treptele 
de început ale despătimirii. Trepte şi început ce pot dura ani de 
zile, uneori chiar îndelungaţi, şi, care, pot da accente ale acestui 
mod de experienţă duhovnicească. Arhimandritul Sofronie pare că 
asociază acest tip duhovnicesc al Cuviosului Siluan tradiţiei 
duhovniceşti a marilor părinţi egipteni ai primelor secole. 

Părintele Rafail Noica consideră că „dacă înţelegem drept 
cuvântul «ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui» aceasta este însăşi 
structura vieţii duhovniceşti”. El arată că „drept înţeles partea întâi 
a cuvântului înseamnă şi reprezintă realismul cu care să trăim, iar 
realismul duhovnicesc este încă un nume pentru virtutea smereniei”59. 
Părintele adăugă că, astfel, se primeşte şi realitatea păcatului aşa 
cum se vede, începând cu mine însumi. „Ţine-ţi mintea în iad...” este, 
pur şi simplu, realismul pe care-l trăim fiecare la nivelul nostru, 
acum. „Nu deznădăjdui” este dumnezeiasca mângâiere prin care 
înţelegem că orice se întâmplă în viaţa omului, în gândul lui 
Dumnezeu şi în atotputerea lui Dumnezeu nu este decât o cale 
spre mântuire. Mândria încearcă să-şi iasă din viziunea asta, smerenia 
primeşte că asta sunt, Doamne! Însă smerenia cuprinde şi cealaltă latură 
(„nu deznădăjdui”) a cuvântului şi a realităţii, încrederea în cuvântul 
lui Dumnezeu şi tot Părintele Sofronie defineşte smerenia ca fiind 
„acea calitate a iubirii dumnezeieşti care se dăruieşte celui iubit fără întoarcere 
asupră-şi”.  
                                                        
59 Părintele Sofronie spune că: „Mândria încearcă să-şi închipuie o lume şi să 
trăiască în ea. Smerenia primeşte lumea aşa cum a zidit-o Dumnezeu”. 
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Din cele spuse de părintele Rafail credem că reiese o viziune 
interpretativă de mlădiere transfiguratoare a cuvântului Cuviosului 
Siluan, ce trimite la „realismul în care trăim” şi nu la „realitatea iadului 
ca iad”. Această nuanţare îndrăznim să spunem că exprimă o punte 
de compatibilizare cu duhul locului. Însă, apropo de nuanţare, credem 
că înţelegerea părintelui Rafail nu este un „drept înţeles”, ci un 
„personalizat înţeles”. Altfel spus, reflectă o personalizare ce nu îl 
contrapune, ci îl arată într-o nuanţă distinctă faţă de înţelegerea 
arhimandritului Sofronie. Pe de altă parte, putem spune că acest 
cuvânt poate exprima o anume „structură a vieţii duhovniceşti” şi nu 
„însăşi structura vieţii duhovniceşti” – ca unică, unilaterală şi 
definitivă structură/model al vieţii duhovniceşti.  

Se observă că părintele Rafail asociază „ţine-ţi mintea în iad” cu 
„realismul în care trăim”. Dar un „realism duhovnicesc” care este 
totodată smerenia, individualizată hic et nunc şi la măsură dinamică, 
şi care „primeşte realitatea păcatului aşa cum se vede”, „primeşte 
că aşa sunt, Doamne”. Un realism care denotă o anumită formă de 
conştientizare.  

 
Însă, în orientarea carpatină, se distinge între chipul lui 

Dumnezeu din om, chipul omului ca om şi adaosul maculant al 
antichipului păcatului. De aceea, în acest sens, „realismul în care 
trăim” vizează gestul iconic faţă de chipul lui Dumnezeu din om şi 
conştientizarea chipului omului din om prin care se străvede 
inconsistenţa antichipului păcatului. Un realism centrat deci pe 
chipul lui Dumnezeu din om, chip prin care masca păcatului îşi 
devoalează şi dizolvă treptat inconsistenţa şi îşi deconspiră relativa 
realitate. „Chipul slavei tale celei negrăite sunt măcar deşi port rănile 
păcatului” se spune într-o alcătuire de la slujba de parastas. Conşti-
entizarea doxologică că eşti chipul slavei lui Dumnezeu măcar deşi 
porţi rănile păcatului. Deci, primirea cinstitoare a realităţii chipului 
lui Dumnezeu prin realismul închinării chipului omului, peste şi 
dincolo de pseudorealitatea păcatului. Aşa încât, aşa zisa realitate a 
păcatului dă seamă nu de ce suntem, ci de ce „nu suntem”.  

Un alt element important al realismului de care pomeneşte 
părintele Rafail este legat de suportul antropologic al trăirii (şi al 
activului) acestui realism. Este mintea? Este inima? Este ipostasul? 
Este persoana? Cuvântul Cuviosului Siluan se referă literal la 
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minte. Mintea este înţeleasă, însă, ca putere a sufletului? Ca parte a 
sufletului distinct de puterile lui, sau ca fiind sufletul însuşi? Mintea 
este, deci, de natură energetică sau substanţă fiinţial duhovnicească? 

  
Aşa cum am văzut, în specificul carpatin, ochiul „vederii” 

sufletului-fiinţial, este mai adânc decât „vederea” ochiului minţii-
energie; ca atare, există o „vedere” prin ochiul minţii şi o „vedere” prin 
ochiul de suflet direct, dar totodată şi un parcurs de urmat înspre o 
restaurare a ordinii ca preeminenţă şi evidenţă între aceste vederi, 
precum şi o unire şi o integrare iconică a lor., ce se cristalizează 
într-un anume chip al discernământului. Astfel se relevă o anume 
nuanţare şi desfăşurare a discernământului, deoarece distincţia între 
suflet şi minte are o mare importanţă şi în modurile de transpunere 
şi de desfăşurare în/şi prin credinţă; pentru că această distincţie, 
aşa cum s-a arătat, deschide şi către nuanţări antropologice, ce 
exprimă în accente specifice chiar „căderea” şi „ridicarea” omului, 
cu efect în ceea ce înseamnă discernerea căilor practice şi mistice 
de restaurare şi înduhovnicire, desigur în chipul ecleziologic. Spre 
exemplu, mândria minţii, întunecarea minţii, împrăştierea minţii, 
nestatornicia minţii, imaginaţia debordantă, ca putere a minţii, 
strâmtorarea minţii sunt astfel caracteristici, şi cu precădere de luat 
în atenţie, de cei ce „trăiesc” prin minte sau o iau drept vehicul, 
pentru a se „ridica” peste aceste „căderi” ale minţii, chiar pentru a 
trece dincolo de minte prin minte. 

În sensul sufletului fiinţial, „căderea” din omenie ca deschidere-
primire-ospeţie, ca mişcare învelitoare, fluidă, ritualică, ca gest-
tindă de ieşire-întâmpinare trebuie recuperată printr-o (re)aşezare 
pe măsură în atare chip. A obtura prin minte calea evidenţierii 
sufletului, a mentaliza realitatea întâlnirilor, a firescului manifestat 
este tot o „cădere” pentru cei ce trăiesc prin chipul sufletul fiinţial. 
Trăirea deschisă şi extinsă prin suflet-duh oferă, ca specific 
carpatin, o tindă a întâlnirii, un spaţiu al locuirii şi con-locuirii, prin 
chipul omeniei ca smerenie fiinţială. Un chip al întâmpinării, al parti-
cipării, al asumării. 

 
Apropo de aceste „vederi”, ca discerneri ale aşezării isihaste, 

Părintele Ghelasie avertizează: „Să nu se confunde «Vederea de 
Duh» cu aceste «vederi paranormale de dedublare patologică». Noi avem  
o vedere a simţurilor, o vedere cu mintea şi o Vedere de Duh  
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(cu integralitatea personală şi cu acel eu supraconştient al entităţii 
proprii). Să nu se confunde vederea materială cu vederea reprezentativă 
a minţii şi cu Vederea Suprareprezentativă de Duh. Simţurile văd 
materialitatea, mintea vede «structura-informaticul-modelul» după 
care este configurată forma materială şi Duhul Vede prin Conştiinţa 
totală atât de Sine, cât şi de cele văzute de simţuri şi minte, într-o 
Adunare-Unitate. Vederea de Duh nu are voie să distrugă sau să 
falsifice vederea materială şi nici pe cea mentală, şi nici pe cea de 
Unitate, ci să le aibă pe toate deodată, fără amestecare” (F.P., nr. 3). 

A te face „frate” cu dracul până „treci puntea” poate însemna o altă 
situare atitudinală ce te cheamă şi să treci „puntea” de la minte la 
suflet-persoană, de la „vederea” de minte la „vederea” de suflet, ca 
trecere de la energiile de creaţie la fiinţialitatea creată, nu prin 
războiul-lupta minţii, ci prin „armistiţiul” frăţietăţii, adică prin 
ieşirea minţii din condiţia de „beligeranţă”, prin aşezarea ei în 
condiţia arhechipală de filiaţie. Să te „faci frate cu dracul” în sensul 
să nu-i dai semnal de luptă, decât indirectă, dar afirmată şi certă 
biruinţă prin aşezarea în chipul iconic de filiaţie dat de Fratele cel 
Mare, Hristos. Dacă dracu e nefârtat, s-a făcut nefrate, e opţiunea 
lui manifestă. Sensul lui iniţial, de la care s-a abătut, era de frate, 
fiind creat prin Cuvântul-Fiul prin care toate s-au făcut. Dumnezeu 
nu-şi ia darul şi nici chemarea înapoi. Să „te faci frate cu dracul” nu 
în sensul să te asemeni lui, să-l imiţi în viclenii şi răutăţi, întrucât el 
e un Nefrate, e Nefârtatul, ci să ai înţelepciunea şi puterea „să treci 
cu vederea” manifestarea lui rea, ne-frăţească, ce ab initio, anterior 
căderii, se mişca în chipul de frate. E şi o anumită transpunere a 
„iubirii de vrăjmaşi”, care e dată de aşezarea în temeiul Chipul de 
Fiu, care se mişcă-desfăşoară iconic ca frate. Însă, nu iubesc 
vrăjmaşul ca vrăjmaş, deci vrăjmăşia, ci ca frate ascuns, întrucât 
iubirea în chipul iconic de fiu, ce vede chipul de frate hristic, e cea care 
„nu cade niciodată”, fiindcă rămâne în chipul acestei iubiri. Să ne 
mişcăm în gest aşadar precum în cântarea pascală „să zicem fraţilor 
şi celor ce ne urăsc pe noi”.  

 
„Adam, prin păcatul din Rai, s-a «dezbrăcat de Chipul de Fiu de 

Creatie» şi s-a „văzut gol”. Atenţie la acest fapt de «goliciune». Noi nu mai 
avem o Libertate Îmbrăcată în CHIPUL de FIU, ci o «libertate de gol», pe care 
o «umplem» cu «pretinsele noastre libertăţi alegeri».(…) Nu există «libertate singulară în 
sine», ci doar «LIBERTATE de CHIP de FIU în Sine». CHIPUL de FIU nu 
este o «determinare», ci Originea generatoare de toate nedeterminările şi 
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determinările. Mistic Creştin, doar în Conştiinţa SUPRALIBERĂ de CHIP 
de FIU este adevărata Libertate. (…) Pentru Om, CHIPUL de PERSOANĂ 
înseamnă CHIPUL în Sine de FIU, ca ASEMĂNAREA TAINEI CHIPULUI 
de PERSOANĂ-PATERNITATE. Mulţi se poticnesc faţă de CHIPUL în 
Sine de PERSOANĂ, pentru că au „căzut din CHIP” în „fără chipul păcatului”. 
LIBERTATEA ICONICĂ este adevărata LIBERTATE, nu cea abstractă şi 
„dezgolită cu goliciunea păcatului”” (F.P., nr. 3). 

 
Relevanţa acestor nuanţări deschide şi către o aşezare, limpede 

conturată şi firească, în chipuri proprii de practică şi trăire a vieţii 
duhovniceşti, către o recuperare şi către o evidenţiere onestă şi 
generoasă a unor anume chipuri/modele/curente de filiaţie. Acest 
chip al isihasmului personalist carpatin, precum şi celelalte curente, 
se conturează practic şi experienţial şi într-un model antropologic 
ce-i desenează iconic accentele specifice. Aşa cum s-a văzut, 
demersul moş-avvei Ghelasie caută să evidenţieze deopotrivă şi o 
viziune antropologică ca suport/model în care să se desfăşoare 
fluid şi firesc, ca într-o albie proprie, acest complex al vieţii de 
taină isihastă.  

Astfel, isihastul consemnează mai multe concepte referitoare la 
„configuraţia” Omului. 

1. Filosofic: Nous (Spiritul); Psihi (Sufletul Vital); Soma (corpul 
material). În Spirit sunt «Raţiunile-Loghii Divini»; Psihi-Sufletul 
reflectă atât Spiritul, cât şi corpul-Soma, de unde partea «Raţională» 
şi cea «iraţională» din Sufletul Vital. Sufletul ar avea astfel trei 
atribute-puteri, ca Gândire, Simţire şi Voinţă, în alt fel zis, «Minte, poftă şi 
iuţime». 

2. Religios: Suflet; trup; DUH. În Suflet este «SUFLAREA 
HARICĂ DIVINĂ», ce este CHIPUL DUHULUI SFÂNT, care 
de este pusă în «Lucrare», va «Înduhovnici» puterile Sufleteşti (Minte, 
Simţire, Voinţă), care şi mai mult, se va prelungi şi în trupul material. 

3. ICONIC: CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Fiinţa Personal-
Iindividuală Creată, ca un «dihotomism» strict” (M.C., p. 184). 

În ceea ce priveşte evidenţierea acestei configuraţii a omului ca 
iconic, de către acest mare duhovnic şi mistic al Frăsineiului, aceasta 
uşurează la modul exemplar înţelegerea şi orientarea practică a 
căutătorului şi trăitorului acestui isihasm iconic, de chip personalist-
euharistic.  Astfel că, în viziunea isihastului de la Frăsinei acest iconic 
este un model de antropologie teologică de un dihotomism strict: 
Chipul Lui Dumnezeu şi Fiinţa Personal-Individuală Creată ce se 
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transpune şi desfăşoară triadic, într-o clară distincţie între trifiin-
ţialitatea capacităţilor sufletului în sine şi prelungirea puterilor 
sufletului ca atribute/energii tot în model triadic. 

Avva Ghelasie: „Şi Fiinţa creată are la rândul ei Sufletul direct 
Fiinţial de Creaţie şi energiile sale Corp. Sufletul are în sine CHIPUL 
TRINITAR al CHIPULUI DIVIN, ce se transpune ca o 
„Trifiinţialitate” a Sufletului, Conştiinţa, Duhul şi Eul-Personal (ce 
sunt altceva decât zisele puteri ale Sufletului, ca Minte, simţire, voinţă). 
Neofit deosebeşte Sufletul ca Fiinţialitate Creată, de energiile-
puterile sale. Sufletul, ca Fiinţialitate, este dincolo de energiile sale de 
creaţie, dar le „emite” ca prelungire de Fiinţialitate, şi din „oprirea” 
energiilor Sufletului se configurează „corporalitatea” materială. De 
aici, deosebirea pe care o face Neofit dintre Suflet-fiinţă (Entitate, 
Duh, Eu Personal) şi energiile sale de corespondenţă (Minte, simţire, 
voinţă), şi Corpul cu propriile corespondenţe (nervi, senzitiv, 
materie). Dar această „configuraţie” este într-o „Întrepătrundere” 
globală, cu legături şi răspunsuri reciproce. Sufletul în sine este 
„Trifiinţialul Creat” (Entitate, Duh, Eu-Personal), care se manifestă 
energetic (Minte, Simţire, Voinţă), şi se structurează Corporal (nervi, 
senzitiv, organe materie)” (M.C., p. 184). 

 
„Sufletul nostru este cum s-a zis, o «Trifiinţialitate» cu Pecetea TREIMII 

DIVINE, ca: Chip-Conştiinţă (Pecetea TATĂLUI); Duh-Fire (Pecetea 
SFÂNTULUI DUH); Eu Personal-Inima (Pecetea FIULUI). Şi acest Chip direct 
de Suflet (Psihi) se transpune ca Psihologic: Minte, Simţire, Voinţă (calităţile 
Sufletului) şi totodată se transpune în Fiziologicul Organic Corporal, ca: sistem-
nervos-sex; sistem circulator-digestie; organe-materie corporală. Şi în UNIRE 
toate aceste «Planuri» sunt Personalitatea-Individualitatea. Sufletul este Persoana, 
Psihologicul (Suflet şi Corp) este Individualitatea şi Fiziologicul este Caracterul 
biologic. Şi în toate este «ACELAŞI Chip al Persoanei», care are cele Trei 
transpuneri (Suflet, Individualitate, materialitate). Astfel, Sufletul are «asemănarea» 
cu Individualitatea şi organicul material, şi fiecare este o „asemănare-înrudire de 
Chip” a celorlalte, dar în «specificul» lor”.  

„Se vorbeşte de Înfăţişarea Sufletului, ca un «Duh asemănător cu 
Individualitatea Corp» (ce are Cap, piept, membre). Capul este Chipul Conştiinţei, 
Minţii şi Sistemului nervos; Pieptul este Chipul Duhului, Simţirii şi circulaţiei 
energetice; Membrele (mâini, picioare) sunt Chipul Eului Personal, al Voinţei şi 
al organelor corporale. Şi fiecare are câte o «REPREZENTARE proprie»:  

– Capul: Trezia, Gândirea, sexul (Conştiinţa, Mintea, Sistemul nervos);  
– Pieptul: Memoria, Sentimentul, Vitalitatea;  
– Membrele: Vorbirea, Gestul, Semnificaţia” (M.C., p. 185). 
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La arhimandritul Hieroteos Vlachos, în O noapte în pustia Sf. 
Munte Athos, vedem: „Astfel, sufletul fiind creat după chipul lui Dumnezeu, 
este unic dar multiplu. El are trei puteri: mintea (raţiunea), dorinţa (pofta) şi 
voinţa (mânia)”. (...) „Păcatul rupe uniunea celor trei însuşiri ale sufletului. 
Mintea tinde să-L nesocotească pe Dumnezeu, pofta este îndreptată înspre 
creaturi, nu spre Creator, iar voinţa este supusă tiraniei patimilor. În acest fel, 
păcatul înrobeşte cu totul sufletul”. (...) „Deci, cele trei puteri ale sufletului se 
abat de la Dumnezeu şi în acelaşi timp se pierde unitatea dintre ele. Dorinţa 
ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, dar voinţa nu-i permite; pofta ar vrea să 
se întoarcă la Dumnezeu, dar mintea, neavând credinţa în El, nu vrea să-L 
iubească. Noi luptăm pentru această unitate şi o atingem, în final, prin 
rugăciunea lui Iisus. Întoarcerea la Dumnezeu începe cu adunarea minţii. 
Scopul nostru este să despărţim mintea de atracţiile care o înconjoară şi să o 
aducem înlăuntrul ei, astfel încât şi pofta să fie adusă înapoi”. 

Se observă aici, la Hieroteos Vlachos, faptul că se vorbeşte de 
cele trei puteri, însuşiri, calităţi ale sufletului care se dez-orientează 
şi se contrariază prin păcat. În prezentarea părintelui Ghelasie e 
accentuat însă şi caracterul triadic al sufletului, distinct de triada 
puterilor sufletului, dar şi raportul dintre suflet şi puterile sufletului, 
ce, urmând modelul palamit, este cel de la fiinţă(suflet) la 
energii(puteri). Astfel, în viziunea isihastului de la Frăsinei se 
calibrează triadic acest caracter de „unic şi multiplu” al sufletului, 
aşa cum îl surprinde, ca fiind după chipul lui Dumnezeu, Hieroteos 
Vlachos. Şi, mai mult, pentru a nu se înţelege că sufletul e substituit 
de puterile lui, sau că sufletul are numai un caracter principial unic, 
monadic, ce nu are o trăire prin sine, ci trăieşte numai „în afara sa” 
prin manifestările-puterile lui, insistă pe o transpunere antro-
pologică în cheie palamită prin care dă substanţialitate fiinţială 
sufletului, iar puterilor sufletului le identifică o consistenţă ener-
getică. Această calibrare triadică a modelului palamit îi conferă o 
acurateţe ce îl distinge de orice posibilă amestecare cu vreo nuanţă 
derivată din spectrul gândirii filosofice a unicităţii şi a multipli-
cităţii. În acest sens, părintele Ghelasie urmăreşte să refacă ordinea 
şi raportul firesc, după model palamit, între tri-fiinţialitatea 
sufletului creat şi triada energiilor/puteri din chipul antropologic, 
căutând să recupereze activul gestic direct al sufletului – distinct şi 
transcendent puterilor şi energiilor sale –, prin care să se refacă şi 
integrarea iconică a acestor calităţi/energii. Ca atare, el urmăreşte o 
adunare, o aşezare, o centrare în Gest ca activ al sufletului direct, şi 
nu o adunare în minte ca putere, energie a sufletului.  
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Avva-moşul Ghelasie: „În Integralitatea sa, Sufletul şi Corpul sunt un 
complex propriu, Fiinţial şi energetic, şi «peste» acestea este «SUPRACHIPUL 
PECETEI» CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Ar veni, DUHUL DIVIN ca 
PECETEA CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi «Duhul de Creaţie» ca Suflet, şi 
manifestările lor ca energii cu funcţiile organice corporale. Neofit consideră că 
«SUFLAREA DIVINĂ» pe care o dă lui Adam este CHIPUL şi Asemănarea, 
numit de cei vechi ca «DUH». De unde Filocalicul DUH, Suflet, corp”. 
Cunoscând aceste repere, putem să înţelegem, conform isihastului carpatin, 
raportul mistic dintre modalitatea carpatină şi celelalte.  

 
Se vede, din prezentarea acestei antropologii iconice a isihas-

tului de la Frăsinei, o transpunere ce se distinge, prin modalitatea 
limbajului şi a detaliilor unei scheme triadice în distincţii palamite, 
de  orientarea siriacă a vieţii spirituale, ca schemă tripartită 
desfăşurată în trei trepte: trupescă, sufletească şi duhovnicească, în 
care Duhul e cel care operează o unificare a celor trei elemente ale 
compusului uman; o schemă tripartită sesizată de Ică jr la Sf. 
Efrem – care, conform teologului, a adoptat o antropologie de 
origine biblică, întemeiată pe o distincţie în om între trup, suflet şi 
duh, ce va juca un rol esenţial în mistica siriacă a secolelor 
următoare –  dar şi la Ioan Singuraticul şi la Isaac Sirul.  

Distincţia se păstrează şi între modalitatea practico-mistică 
iconică carpatină a gestului, precizată în reperele antropologiei 
iconice şi în caracteristicile perihoretice ale unui mistici de chip-
trup euharistic, faţă de modalitatea siriacă de structură preponde-
rent pnevmatică, pentru care creşterea spirituală tinde într-o pro-
gresie ascensională, pe treptele schemei tripartite, spre asumarea 
trupului de suflet, a sufletului de duh şi a acestuia de către Duhul 
lui Dumnezeu.  

Însă, chestiunea identificărilor componentelor acestei scheme 
tripartite poate deveni delicată şi chiar confuză la nivelul experierii 
duhovniceşti atunci când, spre exemplu, mintea este identificată cu 
duhul uman, dar acestui duh i se dau conotaţiile intelectului de tip 
evagrian. Isihastul de Frăsinei oferă o identificare neechivocă şi 
neamestecată a realităţilor în cadrul acestor scheme. 

Se remarcă în viziunea isihastului, din punct de vedere al 
realităţii antropologice, o distincţie netă, clară, între memorialul de 
suflet în sine – ca substanţă fiinţială, duhovnicească, aenergetică – 
şi memorialul energetic al puterilor de suflet (de natură evident 
energetică), memorial energetic ce corespunde, transpune şi reflectă 
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pe cel de suflet, ca origine imediată a sa, de care, însă, se distinge la 
nivel substanţial. Astfel, mintea, în realitatea şi calitatea sa 
intrinsecă, este identificată, după cum se vede în aceste detalieri, 
într-o consistenţă energetică subtilă. Şi, în acest sens, deşi are şi o 
anume vedere subtilă şi o capacitate intuitivă proprie de tip 
„contemplativ”, ce o face lesne şi pe bună dreptate asimilabilă 
intelectului evagrian, nu este în fond decât o realitate de ordin 
secund vizavi de sufletul-duh creat! A-i conferi minţii de consis-
tenţă energetică subtilă, ca intelect luminos, o desemnare ca „duh”, 
poate exprima şi reflecta riscul unei confuzii majore, la nivelul 
experienţial, între sufletul-duh creat (cel transcendent faţă de 
minte-„duh”) şi Duhul ca Pecetea Chipului Lui Dumnezeu din om, 
confuzie ce poate transmuta îndumnezeirea în auto-divinizare. 

În astfel de orientare iconică există o posibilă negativitate a 
minţii, când ascunde şi/sau subordonează sufletul – chiar dacă 
aparent se vrea auto-sugestionată şi operantă ca „gândire pozitivă”, 
sau se identifică cu o „haină mistică” ca „intelect contemplativ” –, 
răsturnând de fapt ierarhia unităţii şi a ordinii fireşti în compusul 
antropologic. Acelaşi caracter aniconic au şi practicile dezvoltate în 
jurul energeticii subtile a compusului uman, întrucât o cantonare în 
această zonă energetică girează o preeminenţă autonomă a ener-
giilor subtile, fapt ce produce o dizarmonie, chiar o contrarietate 
implicită, obturând calea recuperării integralităţii antropologice, 
alături de deturnarea sensului îndumnezeitor hristic.  

Refacerea şi descoperirea chipului iconic al persoanei ca inte-
gralitate e şi un demers iconic chemat să refacă corespondenţa, 
compatibilitatea şi asemănarea unificatoare şi integratoare a memo-
riilor în parcursul înduhovnicirii în Hristos. Şi, după cum arată 
ieromonahul Ghelasie există nu numai o patologie a memorialului 
de suflet, a memorialului energetic (puteri/atribute/calităţi de 
suflet) şi a celui organic, ci şi una a dizarmoniei corespondenţelor, 
a întrepătrunderii şi a unirii între acestea.  

Avva Ghelasie indică reperele unei terapeutici isihaste:  
„Noi, ca Medicină Isihastă, deosebim net Sufletul, ca Psihic în 

sine, de Corpul material-organic şi de Bioenergiile sale intermediare. Mai 
nou, cam toţi adoptă o «orientare energetică», ce consideră că toate 
fenomenele sunt în aceste «energii informaţionale» (de unde 
magismul multora, care încearcă o acţiune pe energii prin infor-
maţionalul mental şi fizico-chimic) Noi nu facem medicina 
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Bioenergiilor, ci Medicina Chipurilor Structurale, între care 
Bioenergiile sunt doar un «intermediar de reflectare şi legătură» (nu 
de însăşi bază substanţială). Bioenergiile nu au în sine «substanţă», 
ci sunt doar nişte «purtătoare de reflectare» ale Analogiilor-
Asemănărilor de Comunicare între «Substanţa Sufletului şi cea a 
Corpului»”. 

De aici şi o tratare a trăirii vieţii duhovniceşti, având o astfel de 
perspectivă, ce identifică şi distinge o anume desfăşurare a practicii 
şi a experienţei, chiar în sensul unei terapeutici isihaste integrale.  

Avva Ghelasie: „Terapeutica noastră Isihastă trebuie să fie în 
acest complex deodată, ca Sacroterapie, Psihoterapie, Mobilote-
rapie, Dietoterapie, ca să cuprindă întreaga noastră Fiinţialitate”60. 

 
„Terapeutica este «dublă», prin «restabilirea LEGĂTURII cu 

DIVINUL» şi prin «Rememorarea Normalităţii propriei noastre Naturi 
de creaţie». Noi mergem în viziunea noastră, care consideră 
Organismul o «ANUME Structură» Antropologică, ce trebuie 
avută în vedere. Omul este:  

– CHIP DIVIN;  
– Chip propriu de creaţie ca Suflet şi Corp.  
Din CHIPUL DIVIN CREATOR, ca Supraformă-Suprastructură, 

Sufletul îşi ia Structura Psihică, ce la rândul ei se reflectă într-o 
structură biologică; acestea, apoi, se UNESC în UNITATEA Integrală 
Psiho-fizică. 

Concret, această interacţiune seamănă cu o «HRĂNIRE» pe 
«Trei planuri deodată». 

Din DIVIN, Sufletul nostru se Hrăneşte cu VIAŢĂ, din Suflet 
se transpune într-o hrănire ca Biologic-energeticul nostru corporal. 
În boală, are loc o slăbire a HRANEI din DIVIN, care duce la o 
slăbire a Sufletului şi, de aici, o diminuare a biologicului. 

Iată Modelul Terapeuticii Medicinii noastre, ca restabilirea HRĂ-
NIRII în această Integralitate. Sufletul trebuie să se HRĂNEASCĂ 
direct din DIVIN, ca Sacroterapie, şi Corpul trebuie să se 
Hrănească din Energiile Sufletului, ca Bioterapie, iar Organele 
Corpului trebuie să se armonizeze, în acest sens, ca dietoterapie” 
(Ghelasie Gheorghe, Taina Hranei, op. cit., p. 10).  
                                                        
60 Foarte importantă aducerea în atenţie în această terapeutică isihastă a 
părintelui Ghelasie şi a Mobiloterapiei.  
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Specificul isihasmului carpatin: iconic, gestic, personalist, 
euharistic, evidenţiat de părintele Ghelasie, are şi o evidentă înte-
meiere teologică şi o clară conturare antropologică, ce îi conferă 
forţă relaţionară şi mobilitate integratoare aparte din perspectivă 
eshatologică, descoperind cu tărie o centrare ecleziologică a misticii 
isihaste, profund identitară şi deopotrivă personalist comunitară. 
Chipul acestei iconări isihaste, descoperită mirabil de cuviosul 
Ghelasie al Frăsineiului, moşul-avvă de taină, uimeşte şi surprinde 
negrăit prin frumuseţea dătătoare de viaţă a iubirii discret şi firesc 
legănate, pline de regăsirea Împărăţiei... Acasă. Este absolut minu-
nată această profundă articulare mistică teologică ce se descoperă 
reflectată şi pliată în firescul trăirii creştine în duhul locului. 

 
NEOFIT 

 


