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1roxima metodă de lucru
 

Acum după ce am văzut realizat cadrul în care va avea să se desfăşoare acţiunea religioasă printre 
intelectuali, nu mai putem întârzia cu reflexiuni asupra însemnătăţii acestui cadru şi a momentului în care 
s-a constituit, ci trebuie să purcedem de urgenţă la lucrul propriu-zis: la umplerea acestui cadru cu viaţa 
pentru care a fost destinat. Căci înainte de-a fi împlinit acest mare, acest covârşitor deziderat, nu putem 
aştepta ca F.O.R. (Forumul Ortodox Român, n.n.) să aibă o prea mare influenţă în viaţa socială privată şi 
publică. 

Ceea ce s-a făcut la Cluj nu a fost decât chemarea la apostolat a intelectualilor noştri, care au întâi 
lipsă de pregătire serioasă până a putea fi trimişi la propovăduire. Să-i facă să susţină în viaţa politică şi 
socială anumite principii numai pentru că li s-ar comanda dintr-un centru de undeva, unde s-ar şti ce e 
creştinesc şi ce nu, să-i faci să se solidarizeze în atâtea cazuri în jurul vreunei chestiuni numai pentru că 
aşa se cade unor membri dintr-o societate, ar însemna să rişti a nu realiza nimic, pentru că omul nu poate 
fi mişcat ca un obiect din afară, ci se mişcă dinăuntru când găseşte de bine s-o facă. 

Ceea ce se cere acum, este transformarea interioară a intelectualilor ortodocşi, pregătirea unei 
conştiinţe religioase şi-a unei mentalităţi creştine, sensibilizarea unor resorturi sufleteşti cari de prea multă 
neîntrebuinţare au intrat în ruginire. În acţiunea ce ne stă înainte, metoda cea mai bună va fi deci aceea 
care poate străbate mai adânc în straturile sufleteşti, de e posibil chiar până la punctul de suport, 
nedeterminabil dar determinant al întregei gândiri, simţiri şi voiri a omului. 

N-ajunge, se înţelege, o simplă acţiune de iluminare teoretică asupra învăţăturii creştine, fie ea 
făcută cât de savant şi în formele cele mai pretenţioase ale gândirii filosofice moderne, precum n-ajunge 
nici o bălăcire sentimentală în clişee de fraze arhiuzate, în predici superficiale strigate cu mai mult sau mai 
puţin patos fals. 

Ceea ce se cere e o anumită luciditate, înfrigurată de convingere, lămurind credinţa creştină nu 
după tipare externe, ci din evidenţele lăuntrice propriului suflet. Numai acest fel de lămurire vine din 
adânc şi trece în adâncul auzitorilor ca un arc de flăcări; numai acest fel de propovăduire nu e simplă 
instrucţie ineficace, ci fluid duhovnicesc ce curge arzând şi înfiorând în adâncurile sufletelor. Numai acest 
fel de comunicare dă auzitorului nu ştiu ce sentiment sigur că i se vorbeşte serios de lucruri grave de viaţă 
şi de moarte şi că în vorbitor îşi trăieşte procesul încordată tensiune după cea mai completă armonie a 
vieţii cu gândul şi cu cuvântul. 

Să vorbim serios: nu cred că F.O.R. ar putea să umple cu viaţă religioasă îmbelşugată, dacă nu 
vom avea adevăraţi apostoli printre noi, în stare să trezească din somn greu, din somn de moarte, 
sufletele intelectualilor noştri; adevăraţi apostoli care să se prezinte ca modele de consecvenţă de la ceea 
ce spun la ceea ce fac. 

Altfel, vom fixa şi prin F.O.R., pe ecranul curgător al timpului, o seamă de mici întâmplări 
birocratice, de festivaluri mai mult sau mai puţin străbătute de sinceritate, de nume de-ale membrilor din 
diverse comitete şi comiţii; o seamă de lucruri exterioare. Iar în suflete ni se va brăzda, adânc, încă o dâră 
de amărăciune şi de dezolare. 

La lucru serios şi de lungă durată deci! 

Dumitru Stăniloae

                                                 
 Apărut în TR, 1933, nr. 28-29, p. 1-2. 1
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 nterviu cu Dan Puric 

„Dă-mi Doamne un castel plin cu ologi ca în fiecare dimi-
neaţă când mă trezesc să-ţi mulţumesc că sunt întreg”  
Giovanni Papini 

  – Domnule Dan Puric, am avut şansa de a participa la repetiţiile dvs. de teatru... În tot 
acest timp am învăţat de la dvs. că nimic nu poţi face fără Dumnezeu... Care este relaţia dvs. cu 
Dumnezeu? 

– E una firească, intimă şi normală. 
  – Cum îl percepeţi dvs. ca artist pe Dumnezeu? 

– Îl percep pe Dumnezeu ca om, pentru că fiecare zi este un dar de la El. Un artist are şansa şi 
privilegiul de a-L percepe o dată în plus în clipa în care i se dăruie, pentru că realitatea este mai mult decât spune 
omul că este. Lumea este creaţia Lui Dumnezeu şi nu a omului, şi atunci artistul, percepând lucrurile acestea, 
începe să povestească. Povestea nu este a lui, ci a bunului Dumnezeu. Artistul este doar un vector de transmisie. 
Lucrul acesta a fost simţit de artiştii din antichitate. Dacă citeşti în Dialogurile lui Platon, vei găsi acolo un citat 
în care artistul spune „Eu nu ştiu ce spun. Zeul spune”. Sigur, în situţia mea personală, nu este un zeu, ci este 
Dumnezeul creştin şi de ce spun „Dumnezeul creştin”? Pentru că nu este numai inspiraţie, este şi mărturisire. 
Artistul creştin este un artist mărturisitor. Artistul nu este numai sub un dicteu automat. El mărturiseşte ceva 
şi, mai mult decât atât, în procesul artistic Dumnezeu îi este partener. Artistului i s-a dat această şansă să fie 
partener de lucru al lui Dumnezeu şi aceasta este o situaţie extraordinară. Înseamnă că eşti înnobilat încă o 
dată... Am auzit o expresie religioasă extraordinară: „Îndrăznesc în Faţa Lui Dumnezeu”. Sfinţii îndrăznesc 
să ceară prin sfinţenia lor. Eu îndrăznesc să primesc. Fără această primire sunt sec, sunt un om cu o inspiraţie 
pe linie orizontală. Revelaţia artistică e verticală şi vine de Sus şi-atunci te circumscrii lucrurilor şi cum să nu fii 
fericit? 
  – În România e o babilonie completă... Care este nemulţumirea dvs. pe acest pământ 
românesc? 

– Condiţia mea în România este cea a proverbului românesc: „Fă-mă mamă cu noroc şi aruncă-mă în 
foc”. Cu noroc pentru că ţara aceasta are o taină deosebită şi în foc pentru că ea a ajuns într-un stadiu de 
dezintegrare totală, dezintegrare morală, economică, politică. Nu e o nemulţumire… Ce simt eu? O adâncă 
tristeţe. A fi nemulţumit este un lucru minor... eu sunt trist... 
  – Îmi spunea cineva bunăoară că regimul comunist l-a îndepărtat pe om de creştinism... 

Peste tot comunismul s-a impus ca o religie, ca o substituire. Întotdeauna construcţiile de tip ocult 
încearcă să protezeze, să dubleze fenomenul. Au vrut să fie Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte că un filosof al 
Franţei, Sartre, care este o tristă amintire pentru că omul de pe malul Senei făcea acel comunism caviar, le dădea 
lecţii şi spunea că regimul comunist reprezintă o adevărată religie după care studenţii din Cehoslovacia, cărora el 
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le propaga această teorie, au fost călcaţi de tancurile sovietice, iată că ne punem pe o altă poziţie faţă de anumiţi 
gânditori din Occident care nici măcar nu au avut percepţia dezastrului şi a tragediei omenirii. Ei s-au pus în 
locul lui Dumnezeu şi de aceea au şi dispărut în asemenea condiţii. Şi neocomuniştii vor dispărea pentru că orice 
om care ridică mâna, pesemne este supus acestei mânii. Nu ţi se pare penibil că Ceauşescu a murit lângă un 
closet în Târgovişte, împuşcat ca un câine, în ziua de Crăciun? 
  – Aceasta este o dovadă că existenţa instanţei divine e reală şi Ceauşescu împiedica 
poporul român să creadă în Dumnezeu... 

– Nu se spune lucrul acesta... Poate a fost o „luptă” politică care să umilească poporul român în ziua 
de Crăciun, dar ei nu şi-au dat seama că este lucrarea lui Dumnezeu. Miile acelea de steguleţe, o populaţie care 
nu mai credea... Mie mi-a fost milă ca bun creştin, dar Dumnezeu este drept, nu e numai milos şi bineînţeles că 
va fi drept în continuare. Nimeni nu va avea nicio şansă atâta timp cât ei încalcă această predispoziţie a iubirii 
aproapelui pe care a dat-o Iisus. Există o înţelepciune extraordinară: „Iubiţi-vă pe voi înşivă”. Iisus a spus mai 
mult decât atât: „Iubiţi-vă cum v-am iubit Eu pe voi”. 
  – S-a afirmat deseori că UE este o afacere politică... 

 – Întotdeauna raportul cu un Occident pragmatic a fost o afacere. În această întâlnire de tip administrativ 
noi configurăm ca un market posibil. Cele trei şanse ale poporului român sunt: port-avion pentru americani, 
gubernie pentru ruşi şi supermarket pentru Occident. Totuşi este binevenită. Gândeşte-te ce s-ar fi întâmplat cu 
România în continuare în condiţiile în care este condusă de cei care sunt la putere de şaisprezece ani. Sunt oameni 
iresponsabili, lipsiţi de cultură politică, cu sechele comuniste, cred despre ei înşişi că sunt „nemuritori”, şi atunci când 
vor să facă un bine, nu-l pot face fiziologic, pentru că sunt neputincioşi în ultimă instanţă... Ei au distrus 
„Copilul”, adică ţara aceasta... Sunt ca nişte părinţi handicapaţi care au pus copilul cu piciorul pe linia ferată şi 
trenul i-a tăiat piciorul şi acum România cerşeşte. Asta a făcut clasa politică din 1989 până astăzi, nu mai vorbesc 
despre cei 44 de ani de comunism. Nu poţi să acuzi în cazul acesta decât cu măsură pentru că ei înşişi nu-şi dau 
seama de răul pe care l-au săvârşit. În ce priveşte intrarea noastră în comunitatea europeană, izbutim să ne întâlnim 
cu o societate secularizată care oricum va fi benefică în sensul legislaţiei, experienţei de administrare, a 
„implementării“ democraţiei (râde). Nu ştiu ce vor putea implementa aici pentru că noi suntem foarte diferiţi, dar 
este nevoie de o normalitate la nivel administrativ. Occidentul are o civilizaţie juridică, are o civilizaţie a 
drepturilor... Ei ne civilizează şi noi trebuie să-i spiritualizăm, dacă putem şi ei dacă vor acest lucru. 

– Poate UE să domine un spirit latin? 

– Există mulţi latini în Comunitatea Europeană cum ar fi francezii, italienii, spaniolii... Dacă ne 
uităm, din punct de vedere economic, la saltul pe care l-au făcut Spania şi Portugalia, putem vedea obiectiv toate 
aceste avantaje ale organismului european... S-ar putea să se întâmple odată cu intrarea României în UE şi o 
secătuire a credinţei româneşti, s-ar putea să se întâmple o schimbare de metabolism a firii românului şi să nu 
mai fie la fel de creştin ca până acum şi ar fi păcat... Ne-a ţinut în viaţă creştinismul şi nu UE. În zilele noastre 
se întâmplă să-ţi vinzi sufletul pe frigiderul plin cu mâncare... Eu vreau un frigider gol şi un suflet plin... Nu 
trebuie să cădem în nicio extremă, ci trebuie să acceptăm această întâlnire fără complexe...  

Generaţia ta cred că priveşte detaşat această întâlnire şi o acceptă ca pe o provocare şi ca pe un dialog, şi să 
nu vă fie teamă pentru că ei înşişi nu sunt perfecţi. Aici este greşeala! Cei de la conducere percep UE ca pe o 
soluţie rotundă, perfectă pentru că ei înşişi au mari probleme, căci este un construct care abia se realizează... din 
păcate se dezvoltă latura administrativă neavând cărămidă creştină... e foarte greu pentru ei să ţină acest cult. 
Oamenii s-au schimbat, sunt foarte multe religii în Europa şi se ţine mai puţin cont de lucrul acesta, sunt 
realităţi obiective... Oricum, imaginea României în lume este greşit percepută, distorsionată, iar voi trebuie să 
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creaţi un alt dialog cu tinerii din Occident ca să-i faceţi să vă perceapă altfel, să dialogaţi cu tinerii occidentali ca 
să nu mai fie moştenitorii unor prejudecăţi pe care le-au avut părinţii lor despre România. Lumea se schimbă şi 
voi veţi fi martorii acestei schimbări. Sper să fiţi „actorii politici“ ai acestei schimbări, iar nu spectatori şi atunci 
vă veţi asuma cu toate datele. În acest caz devine valabil ceea ce spunea Emil Racoviţă despre specii: „O specie 
care se adaptează perfect are toate şansele să dispară”.  

Nu trebuie să vă adaptaţi perfect, ci să primiţi ceea ce vouă vă convine şi să daţi ceea ce lor le lipseşte. 
Dacă tu ţii la cel de-alături, spune-i ceea ce-i lipseşte... nu confundaţi sărăcia cu mizeria. Sărăcia în România a 
creat ascuţimi de spirit şi nu numai mizerabilitate... Această ascuţime de spirit nu trebuie aruncată peste bord. 
Când oamenii suferă în detenţie, mulţi sunt sfâşiaţi, dar alţii se sfinţesc. Acest capital pe care-l are România 
trebuie mărturisit şi pus în practică, trebuie trăit. Creştinismul trebuie trăit... Creştinismul este viu. 

– Se va schimba România după 50 de ani? 

– Se va schimba, pentru că cei de la putere vor fi supuşi unui mecanism. Cât despre ce aţi trăit voi în ultimii 
şaisprezece ani, cred că nici Istorie nu va exista pentru că au fost mediocri, iar mediocrii n-au dreptul la istorie. Va 
fi o gaură neagră în Istoria României... Aceşti mediocri penibili au strivit capacitatea de refacere a ţării. 

– Cum aţi dori să arate România şi oamenii ei? 

– Criza în România este între potenţialul de valoare şi capacitatea de manifestare. Din zece tineri, nouă 
pleacă în străinătate pentru că n-au capacitatea să se manifeste. Acest câmp de manifestare le este interzis 
tinerilor, este luat, confiscat de neocomunişti, de această ţesătură mafiotică a rudelor, a incompetenţei, pentru că 
majoritatea oamenilor din clasa politică este incompetentă. Şi copiii acestor politicieni sunt incompetenţi chiar 
dacă absolvă la Harvard sau Sorbona... Ei au aceeaşi genă a branşei de comunist, de a câştiga fără muncă şi de 
a nu fi responsabili… Sunt mai „rafinaţi” pentru că vorbesc trei limbi…? Nu s-a întâmplat nimic cu ei... Gena 
lor de om inferior a rămas. România trebuie să se întoarcă la ideea poporului român şi nu a populaţiei, adică la 
ceea ce a reprezentat şi prin ce a rezistat... Poporul român a rezistat în istorie cu oameni serioşi. România trebuie 
să se lege de trecutul ei şi aici mă refer la istorie, la genul acela de oameni care făceau lucrurile rotunde… 

– Domnule Dan Puric, ce înseamnă să fii român? 

– A fi român înseamnă a fi Brâncuşi. A fi român înseamnă a fi Eminescu. A fi român înseamnă a fi 
Paulescu. A fi român înseamnă a fi Brătianu. A fi român înseamnă a avea capacitatea lucrului bine făcut, a 
onestităţii şi a unui fel integral de a fi în lume, a fi creştin cu bun simţ şi cu măsură, a avea un anumit firesc în 
a-i respira pe ceilalţi, o blândeţe şi o dorinţă de dreptate. 

– Dvs. v-aţi îndreptat spre un anumit gen teatral abstract, pantomima... Ce-şi propune 
acest gen teatral să transmită spiritelor? 

– Teatrul acesta nu este abstract. Abstracţionismul este o erezie pentru că pictorul abstract s-a crezut că 
este Creator şi nu creaţie... În „Jurnalul unui pelerin” vei găsi o întâlnire între doi monahi... Unul din ei 
întreabă: „Cum ai ajuns la Mânăstire?” şi celălalt răspunde: „Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu!” 
„Cum?” „Am fost pictor abstract”. Cuvântul „abstracţionism” conţine o erezie. Abstractul nu are nicio legătură 
cu Arta mărturisitoare. Genul de teatru pe care-l fac eu esenţializează comunicarea de la om la om. Sigur, 
conţine şi elemente de pantomimă, cum ar fi dansul, stepp-ul şi dramatismul artelor marţiale... Teatrul este o artă 
mărturisitoare, de aceea sunt zeci de mii de spectatori care vin de şaisprezece ani să-mi vadă spectacolele. 
Abstracţionismul încurcă lucrurile, pe când taina adânceşte... Însăşi viaţa este o taină... 
  – Sistemul şi oamenii împânziţi de idei comuniste au împiedicat într-un fel activitatea 
dvs. Mai aveţi puterea de a lupta cu acest rău fără început şi sfârşit? 
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Nu am sentimentul că lupt... Am sentimentul că, mărturisind, deranjez şi când văd cum se zbat, mi-e 
milă de ei pentru că n-ai cum să nu vezi cât sunt de infirmi sufleteşte. Giovanni Papini spunea: „Dă-mi 
Doamne un castel plin cu cinci ologi ca în fiecare dimineaţă când mă trezesc să-ţi mulţumesc că sunt întreg”. Eu 
faţă de Petre Ţuţea sunt olog, faţă de Constantin Noica sunt olog, dar văzându-i în integralitatea lor sufletească, 
fac gimnastică spirituală în fiecare zi pentru a învăţa să fiu biped, căci, până să-i cunosc, eram patruped. 

– Există mentori în viaţa dvs.? 

Au fost oameni care mi-au marcat viaţa şi cariera... M-a pregătit pentru institut marele actor Petrică 
Gheorghiu de la Teatrul Bulandra (Dumnezeu să-l odihnească!), m-a pregătit marele profesor de teatru Ailenei 
Traian. Sunt copilul, produsul artistic al părintelui teatrului românesc, Dem Rădulescu (Dumnezeu să-l 
odihnească!). Acestui mare om i-am dedicat spectacolul „Don Quijote” considerând că este cel mai bun lucru pe 
care l-am făcut până acum... Aceşti oameni mi-au marcat cariera, dar şi viaţa, pentru că un maestru îţi 
marchează şi acel interior, nu îţi dă numai cunostinţe ci iţi dă un anumit fel de a fi în artă. Eu de la Dem 
Rădulescu am luat un anumit fel de a fi în artă, un anumit fel de a spune elevilor ceva, pentru că el mi-a vorbit 
nu ca un profesor, ci ca un părinte... Când stai lângă un profesor iei cunoştinţe, când stai lângă un maestru te 
contaminezi. Apostolul Pavel a spus un lucru extraordinar: „Învăţători întru Hristos veţi avea mii, dar părinţi, 
puţini”. Aş vrea ca poporul român să fie căruţa aceea de ţărani care să ţină piept la toate distorsiunile civilizaţiei 
contemporane, să îmblânzească puţin monstrul acesta tehnologic. 
  – Care sunt cele mai importante şi sublime lucruri din viaţa unui om? 

Cel mai important lucru este să ai în faţă zilnic prezenţa lui Dumnezeu. Dacă ai această mângâiere 
zilnică a prezenţei Lui, realizezi că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Ştii că în momentul acesta în care noi 
realizăm interviul, sunt oameni care mor în spitale? Sunt oameni cu boli terminale, sunt părinţi nefericiţi cu copii 
bolnavi... Este atâta suferinţă pe Pământ... Sunt oameni care se accidentează, sunt oameni care mor, sunt 
masacre mondiale. Din iunie până în august au murit şase mii de irakieni... Nu poţi să fii indiferent. 

– Dvs. aţi afirmat la una din repetiţii că întreaga umanitate s-a resemnat cu astfel de 
masacre mondiale… 

– Umanitatea s-a resemnat cu carnagiul... eu, nu. Dacă eşti în rând cu lumea, nu eşti şi în rostul ei... 
Eu nu vreau să fiu în rând, ci în rost. Sunt două lucruri total diferite. Rândul lumii este dat de civilizaţie, pe 
când rostul ţi-l dă Dumnezeu, aşa că de multe ori iau puterea de unul singur, invers. 

– Se mai găsesc oameni puri, domnule Puric? 

 Se găseşte „Pur”ic... se găsesc oameni... Şi tu eşti un om pur. Când pui o asemenea întrebare înseamnă 
că te-a atins... Goethe spunea că „Cine a cunoscut filosofia va ieşi pedepsit pentru tot restul vieţii”... Acel om a 
cunoscut adâncimea. Faptul că ai pus o asemenea întrebare înseamnă că ai acces la puritate şi tu ştii bine lucrul 
acesta, dar eşti puţin deznădăjduită pentru că vezi atâtea lucruri urâte în jurul tău, încât nu mai poţi crede în 
puritate... Mă uit la tine şi-ţi spun că da, mai există oameni puri... E mare lucru! 

– Ignoranţa, superficialitatea şi nepăsarea au devenit un mod de viaţă... Nesiguranţa cu 
care trăim în România aproape că distruge orice urmă de nădejde în spirit... 

– Nesiguranţa în România? Te-ai întrebat de unde vine această nesiguranţă? 
– De la conducerea ţării... 

– De ce e făcută această nesiguranţă? 
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– Spre a lupta... 

– Cu cine? 
– În primul rând cu noi înşine şi după aceea cu partea adversă... 

– Cum arată un om nesigur? Credincios sau necredincios? 
– Se află între ceea ce este şi ceea ce nu este... 

– Este într-o condiţie de neacceptat. Când eşti credincios, nu poţi să fii şi necredincios. Deci eşti un om 
confuz. Ce faci cu un om fără credinţă? 

– Să-l distrugem nu avem dreptul... 

– De ce este creată nesiguranţa pe Pământ? 
– Nesiguranţa a fost creată pentru a conştientiza ce se întâmplă... 

– Ce anume? 
– ...că şchiopătăm sufleteşte... 

– Şi ce înseamnă o şchiopătare sufletească? 

– Înseamnă neputinţă... 

– Te pot manipula? 
– În condiţiile prezente, cu siguranţă. 

Deci este o tragedie…Această nesiguranţă este făcută ca omul să fie manipulat şi despărţit de 
Dumnezeu pentru că numai credinţa îţi dă siguranţă. Această rupere a reperelor este făcută în mod special ca tu 
să aparţii unui sistem care să te monitorizeze, să te manipuleze, să te instrumentalizeze. Este vorba de omul-
obiect, acel om fără conştiinţă. Când s-a construit Turnul Babilonului şi cădea o cărămidă, toţi strigau că era o 
mare pierdere şi când murea un om, nu mai interesa pe nimeni. Cărămida era mai importantă decât omul. Noi 
acolo am ajuns. Omul s-a instrumentalizat. De la creştinul evului mediu la omul autohton de tip renascentist, de 
la omul revoltat iluminist la omul fără Dumnezeu al revoluţiei franceze şi al bolşevismului s-a ajuns la omul-
obiect. Acestea sunt etapele umanităţii.  

Eu sunt o slugă la Teatrul Naţional, sunt un angajat al unei instituţii bugetare. Pentru Dumnezeu şi 
public sunt un artist. 

Teatrul Naţional din Bucureşti este pe mâna unei legislaţii criminale în care valoarea este umilită... Nu 
are legătură cu direcţia teatrului, Doamne fereşte! Vorbesc de acel sistem la care este supus... Peste tot valoarea în 
România este umilită, degradată şi are nesiguranţă, pentru că pe tine mâine te calcă un copil de securist cu maşina şi 
vezi şi valoarea care merge înghesuită într-un autobuz cu o franzelă în mână şi atunci apare tremurul în tine... În 
acel moment vine Dumnezeu şi-ţi spune: „Nădăjduieşte, că ştiu Eu ce fac”... în acele momente devii puternic. 

– Lev Tolstoi vorbeşte în jurnalul său „Despre Dumnezeu şi om” de libertatea voinţei... 
Acei oameni care nu se supun legii risipesc. Care sunt acele legi generale cărora ar trebui să ne 
supunem spre a nu risipi? 

– Legea mea generală este că trebuie să fii deasupra legii pentru că aşa am învăţat eu de la Iisus 
Hristos. Nimeni n-a vorbit de inteligenţa creştină pe care ne-a lăsat-o bunul Dumnezeu. Domnul Iisus vorbea 
în parabole. Ce înseamnă a vorbi în parabole? Iisus nu vorbea direct pentru că altfel era arestat. Schelling 
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spunea: „Dumnezeu sub presiune umană”. Dumnezeu a coborât printre aceşti nenorociţi. Dumnezeu s-a făcut 
om şi ne-a strecurat adevărul cu grijă. Dumnezeu prin Fiul Său n-a făcut propagandă, ideologie. El ne-a şoptit 
adevărul despre existenţă. Sub acestă înfăţişare vulnerabilă ne-a şoptit şi ne-a spus în parabole adevărul. 
Există legi ale Bisericii care să te apropie de Dumnezeu, nu să te chinuie. Noi nu suntem perfecţi, desăvârşiţi. 
Iisus spunea: „Îndrăzniţi căci Eu am cucerit lumea”.  

– Comunicarea interumană uneşte sau desparte în această societate modernă pe om de 
sensurile profunde ale vieţii? 

– Comunicarea interumană în societatea revoluţiei suprainformaţionale este cea mai teribilă izolare de 
până acum. Este impropriu folosit termenul de „comunicare”. Se comunică doar informaţia. O comuniune 
înseamnă a avea grijă de sufletul celuilalt, a şti că celălalt este purtător de suflet. Dacă fiecare ar şti lucrul 
acesta, atunci s-ar crea ceea ce ne-a dat Dumnezeu, o comuniune... Cea mai mare moştenire pe care ne-a lăsat-o 
Domnul Iisus este Biserica. Acolo este o comuniune, acolo sunt mădularele comuniunii spirituale. Acolo ne 
botezăm, cunoaştem taina cununiei, acolo sunt urmaşii lui Iisus Hristos. 

– Închei acest dialog cu nădejdea că valorile româneşti vor fi recunoscute, căci ele sunt 
ascunse şi poate aici se regăseşte tot sensul... 

Mirabela Zlatan 
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espre retorica rousseauistă între clasic şi modern  

Termenul „discurs” e întâlnit în filosofie, în teoria literară şi prin ambiţioasele texte 
jurnalistice să fie intelectuale. El, acest termen, apare expres sau subînţeles corelat cu alt termen, 
„raţiune”, într-aşa fel încât să pricepem noi că discursul e neapărat raţional şi raţiunea are 
dimensiune discursivă, total sau parţial. Am rezerve în materia conţinutului termenului de 
„raţiune”, cu atâta mai mult cu cât am identificat 127 definiri şi caracterizări ale acesteia, cel 
puţin pentru ultimele cinci decenii. Logicienii, psihologii, antropologii, epistemologii s-au 
înghesuit să ne ofere luminile lor ştiinţifice asupra a ceva ce ne apare foarte clar, până nu ne 
nevoim să şi spunem în ce constă claritatea. În orice caz, substantivul „discurs” nu pare să fie 
totuna cu starea lui adjectivată – „raţiune discursivă”.  

Pe de altă parte, aceea provocatoare, ni se înfăţişează termenul „retorică”, fie ca 
substantiv, fie ca adjectiv. Observaţi: raţiunea e discursivă, dar numita discursivitate transpare 
dintr-o dată ca fiind retorică. Poate mă înşel, însă nu reţin diferenţele între discursivitatea raţiunii 
şi raţiunea discursivă, aceasta fiind o formulare dubioasă. Cred că savanţii ne vor lămuri, dacă nu 
au şi făcut-o. 

Retorica, bine se ştie, a ieşit din mintea lui Aristotel, în fondul ei, precum şi Logica, şi 
mare lucru nu s-a mai spus în ulterioarele 25 de veacuri. Această Retorică are ca obiect discursul 
zis retoric, înţelegând noi că numitul discurs, raţional, mai poate fi şi altfel. Raţional e tot ceea ce 
provine de la raţiune, nu-i aşa? Raţiunea e aceeaşi la toţi oamenii, ei fiind fiinţe raţionale. Numai 
că „unu plus unu este egal cu doi” are tot atâta raţiune ca şi „Teroriştii nu sunt oameni, ci sunt 
terorişti”? Vom spune da sau nu, după cum convenim asupra semnificaţiei sau semnificaţiilor 
date raţiunii, omni et soli umană sau poate nu tocmai.  

Într-o perioadă zisă iluministă, când dragostea pentru raţiunea more geometrico părea 
absolută, iar atacurile contra Retoricii, calificată drept iraţională, atinseseră cote uimitoare, 
Rousseau îşi construia eseurile după toate regulile acestei arte, cum altfel procedau şi Voltaire şi 
Montesquieu şi alţi declaraţi inamici ai ei. În secolul XVII, al înfloririi metodei experimentale, un 
Galilei, un Bacon utilizau mijloacele topice şi retorice în promovarea ideilor lor raţionaliste. 
Sigur, am găsi oarece explicări pentru această modă care se prelungeşte până în secolul XX. Ele 
ne trimit la cauze şi condiţii psihologice, sociologice, istorice şi politice pe care le-au evidenţiat 
deja cercetători străluciţi (să-i amintesc pe Ch. Perelman, Vasile Florescu). 

Un discurs retoric e construit în vederea instaurării în conştiinţa altuia (individ sau 
colectivitate) a unei opinii astfel încât să fie acceptată ca şi cum i-ar aparţine de la sine. Această 
scurtă caracterizare ne introduce în lumea a trei termeni: conştiinţă, opinie, accept (acord). Prin 
urmare, discursul retoric angajează conştiinţa, adică mai mult decât raţiunea, oricare ar fi 
înţelesul omenesc al acesteia. De aceea se şi spune că e cognafectiv, e psiho-logic. În acest sens, 
retoricianul utilizează reguli şi scheme specifice care ţin nu doar de logica formală, ci şi de 
stilistică, de lingvistică, de psihologie, astfel încât opinia destinată altuia să fie acceptată de acela.  
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În sec. XVIII francez, mişcarea filosofică „iluministă” avea două ţinte majore: regalitatea 
şi biserica. Inamicii acestor „luminaţi”, în substrat, erau forma monarhică de guvernământ şi 
religia creştină, descalificate ca fiind înafara Raţiunii Umane, singura aptă să restituie omului 
demnitatea de a-şi fi sieşi soare. Sentimentele religioase luate în răspăr, discursurile teologice 
respinse furibund, aristocraţia şi clerul ridiculizate, deoarece nu corespundeau modelului unei 
noi ordini sociale. Conform acestui model, singurul adevăr îl profesează ştiinţa, în frunte cu 
Mecanica, aceea care acolo unde nu demonstrează experimentează sau îmbină ambele metode. 
Înafara demonstraţiei nu există nimic, fără experiment nu ajungem nicăieri.  

Discursurile rousseauiste – ca de altfel ale oricărui „iluminist” – întrunesc toate virtuţile 
şi defectele retoricii, autorul vădindu-se un bun cunoscător al artei greceşti; ele au exordiu, 
descrierea, confirmarea şi respingerea, peroraţia, toate acestea îmbrăcate într-un limbaj 
seducător, pe măsura destinatarilor. Combatanţii folosesc întregul arsenal oferit de tradiţie, chiar 
şi adversarii declaraţi ai Retoricii.  

În perspectiva lui Aristotel, locurile (topoi) sunt modalităţi care expun argumente spre a 
susţine un unghi de vedere opinabil care să convingă pe destinatar. Asemenea opinabile 
rousseauiste: 

 - superioritatea stării de natură faţă de societate 
 - sociabilitatea omului nu e înnăscută 
 - proprietatea privată e sursa inegalităţii între oameni etc 
Funcţie de o argumentare sau alta, autorul aplică locurile propriului, ale definiţiei, ale 

accidentului, ale genului, astfel încât să sporească forţa mesajului său. „…gândesc că (adică în 
opinia mea – G.M.) în sânul omenirii există două feluri de inegalitate: una pe cale naturală sau 
fizică, pentru că (argumentul – G.M.) este stabilită de natură şi constă (ni se dă conţinutul 
naturalităţii – G.M.) în deosebirea de vârstă, sănătate, putere fizică şi calităţi ale spiritului sau 
sufletului şi alta care poate fi numită inegalitate morală sau politică, pentru că (argumentul – 
G.M) depinde de un fel de convenţie şi este stabilită sau cel puţin autorizată prin 
consimţământul oamenilor” (Discurs asupra inegalităţii, p. 75 în traducerea românească). Un născut 
oligofren şi altul normal, un născut bolnav psihic şi un sănătos psihic etc. nu sunt egali în chip 
natural. Dar Declaraţiile Universale ale Drepturilor Omului, posterioare acestor rânduri, îl neagă 
pe iluminist, căci, după ele, „Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi”. Asta înseamnă că un 
ins născut într-o colibă şi altul într-un palat sunt egali în a se bucura de privilegii, de a fi onoraţi 
şi respectaţi în actele lor. Firesc şi nesurprinzător: Rousseau emite opinia sa, autorii Declaraţiilor 
emit opinia lor. Numai că iluministul propune, ca orice opinant, pe când Declaraţiile adoptate de 
un for legislativ devin acte juridice, deci impun. În cazul lui Rousseau, opinia e verosimilă şi, în 
această măsură admisă mai mult sau mai puţin, în cazul forului legislativ ea e prescripţie, adică 
indiscutabilă. Deţinutul de Guantanamo şi Preşedintele Braziliei sunt egali în dreptul la 
demnitate. Problema e să convingem că aşa stau lucrurile.  

E prea general spus. Cu Descartes se deosebesc opiniile de credinţe, deosebire tranşantă 
de la Kant încoace. La rândul lor, după sursă, opiniile sunt ştiinţifice sau comune. Or, asemenea 
distincţii ne obligă să fim atenţi în privinţa discursului retoric: unul e cel care vehiculează opinii 
ştiinţifice, altul e cel ce desfăşoară opinii comune. Un discurs este retoric dacă şi numai dacă 
promotorul lui vizează să convingă un destinatar. Şi îl convinge dacă destinatarul aderă la opinia-
teză a promotorului. Se vede că o opinie aparţine totdeauna cuiva, deci nu poate fi considerată 
decât deodată cu opinantul şi afirmarea ei se numeşte libertate de opinie. Când opinantul 
urmăreşte să instaureze opinia sa în conştiinţa altuia, el o face prin discursul retoric al cărui rost 
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este comunicarea, punerea în comun a valorilor cognitive şi axiologice pe care el le împărtăşeşte. 
Nu e locul aici să dezvolt această idee; am făcut-o într-o carte publicată în 1998, „Retorica 
tradiţională şi retorici moderne”.  

Problema pe care vreau să o tratez e aceea a comunicării credinţei religioase prin 
discursul retoric. Acest discurs poate fi unul teoretic, în spaţiul disciplinelor teologice, dar şi 
altul, practic, acela al omiliilor dezvoltate de preot de la amvon către creştinii din biserică. Prin 
ce anume se deosebeşte un enunţ de credinţă religioasă de altul de opinie? Când se afirmă că 
opinia e raţională, implicit se înţelege că enunţul de credinţă religioasă e iraţional şi atunci trebuie 
să ne lămurim cu privire la raţionalitate şi, de aici, cu privire la raţiune. Înainte de a discuta 
despre raţiunea pură şi de aceea practică, despre spiritul absolut şi de acela relativ, bine e să fi 
priceput raţiunea, spiritul în ce sunt acestea. Propoziţia de opinie e altceva decât propoziţia 
axiomatică, dar ambele sunt raţionale, trebuind noi să stabilim ce fel de raţionalitate invocăm în 
fiecare caz în parte sau dacă nu cumva fiind vorba de raţionalităţi diferite ele exprimă aceeaşi 
raţiune.  

Opinie şi convingere sunt doi termeni într-un raport de la gen la specie: orice convingere 
este opinie, numai unele opinii sunt convingeri; subiectul convins este ataşat pe deplin cogna-
fectiv de convingerea sa, ceea ce înseamnă că zdruncinarea sau înlocuirea ei este o activitate de 
maximă dificultate. Acelaşi lucru se poate spune şi despre credinţă, dacă e să vorbim serios.  

Am scris mai înainte că discursul retoric este orientat să instaureze în celălalt nu orice 
opinie, ci una convingătoare. Dar celălalt poate să aibă opinii mai slabe decât convingerea, una 
opusă sau poate să nu aibă niciuna. Discursurile comerciale sau cele politice nu au caracter 
retoric, ci retoricist, căci nu convingerile au în vedere, ci încredinţări incitative de moment, în 
profitul promotorului. Pentru acesta, destinatarul este eminamente obiect, niciodată subiect întru 
comunicare. Nu la fel se petrec lucrurile când e vorba de credinţa religioasă, al cărei conţinut e 
tot cognafectiv, deşi de altă natură decât aceea ştiinţifică sau filosofică sau politică sau estetică. 
De obicei se spune despre credinţa religioasă comparabilă cu convingerea că e „adevărată 
credinţă”. Şi aşa cum numai un convins poate convinge pe cale retorică, la fel numai cel care se 
află în posesia „credinţei pe de-adevărat” poate insufla credinţa sa altuia. Acest „poate” se referă 
la posesia mijloacelor folosite de promotor (cu precizarea că apelul la violenţa sub orice formă, 
la ispitirea sub orice formă nu conduce la formarea de convingeri, propriu vorbind, ci la orice 
altceva din teamă, din laşitate, din compromis ş.a.). 

Acum să luăm în seamă aceste mijloace de instaurare a convingerilor (credinţelor 
religioase). Mai întâi să amintim că, sub aspect cognitiv, opiniile (credinţele religioase) sunt 
verosimile, sub aspect afectiv sunt adevărate-pentru-subiect. De aici şi raţionalitatea ambelor, 
fiecare într-un chip anume.  

În structura tradiţională a discursului retoric aflăm acea parte numită confirmatio-
refutatio (confirmare-respingere). Ea cuprinde totalitatea argumentelor pro şi contra convingerii-
teză promovată astfel încât să fie însuşită, fireşte cognafectiv, de către destinatar.  

Cum procedează Rousseau? Se distanţează de Voltaire, avocat şi în literatură şi în politică 
şi în filosofie, fidel tradiţiei retorice, dând prioritar amploare confirmării-respingerii, adică 
argumentării, pe care o îmbracă extrem de grijuliu într-o formă elocventă ademenitoare. 
Elocvenţa discursului său relevă când indignare, când entuziasm, când sarcasm, când ironie, 
când prudenţă şi calm, dat fiind că „vorbele sunt date omului să-şi ascundă gândurile, dar şi să le 
dezvăluie pe cele potrivite cu destinatarul pe care urmăreşte să-l captiveze”, cum nota undeva 
Chagnet. 
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Argumentarea retorică este cea mai dificilă întreprindere pe care şi-o poate asuma cineva. 
Este infinit mai uşor să demonstrezi teorema lui Pitagora (şi, în general, orice teoremă), decât să 
convingi, să încredinţezi pe altul, personalitate umană în concreteţea ei. În linii absstracte ea 
pretinde coerenţă, deci logicitate, ceea ce e necesar, dar teribil de insuficient. În materie de opinii 
(credinţe) omul individual se oferă în întregimea lui, în materie de demonstraţii el nu contează. Şi 
atunci, când argumentăm prin discurs retoric trebuie, neapărat, să ţinem seama de noi înşine, 
dacă profesăm convingeri, precum şi de destinatar, cu mediul său spiritual în care se află.  

Voi încheia cu o exemplificare a valorii practice a discursului retoric numit omilie a 
preotului (pastorului) către adresanţii lui. Entuziast, preotul (pastorul) dezvoltă argumentativ 
opinia ajutării celui în nevoie. Argumentele sunt coerente, cuvântativ bine simţite, adunarea e 
emoţionată. Într-adevăr, trebuie să-l ajutăm pe cel în nevoie. Slujba ia sfârşit, credincioşii ies din 
biserică. În curte câţiva cerşetori stau cu mâna întinsă. Femei, bărbaţi, tineri şi vârstnici trec pe 
lângă ei, unii încruntaţi, alţii meditativi, alţii distraţi, cerşetorii rămân cu mâna întinsă, ceea ce 
înseamnă că discursul retoric nu a fost retoric, nu şi-a atins ţinta, nu a schimbat nimic. Raţiunea 
teleologică religioasă suferă de lipsă de eficienţă în viaţa practică, bolnav fiind trupul 
comunicării. 

La Rousseau, dimpotrivă, ştiinţa argumentării a impus convingător tezele sale care au 
stat de căpătâi acţiunilor practice din deceniile sfârşitului de secol XVIII şi nu numai.  

 Gheorghe Mihai, 
Facultatea de Drept, Universitatea de Vest 
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e vorbă cu Avva Ghelasie 

Călăuzit de o forţă necunoscută puterilor omeneşti, am ajuns la cel care, ulterior, s-a 
dovedit a fi cu adevărat Duhovnicul nostru. Timpul petrecut înainte de întâlnirea cu acest 
Pustnic de la Sfânta Mănăstire Frăsinei nu este unul pe care-l regret, dar nici unul pe care l-am 
petrecut sută la sută cum se cuvine. Vina este a mea, de bună seamă. Nu am a acuza pe nimeni. 
Căinţa şi regretul sunt stările pe care acest trăitor isihast mi le-a curăţat de prefăcătorie. Aşa am 
descoperit ce este benefic şi ce este potrivnic. Ce este fals şi ce este Revelaţie... 

Poate sunt multiple metodele duhovniceşti pe care Părintele le aplica cu fiecare în parte. 
Cu mine a discutat mult. Vorbeam ore întregi la Sfinţia Sa în chilie. Unele convorbiri le-am putut 
înregistra. Cu acordul Părintelui le fac cunoscute spre a fi mărturia Părintelui către toţi doritorii 
şi căutătorii de trăire isihastă. Lumina cunoştinţei nu trebuie ţinută sub obroc. Este foarte 
adevărat că nu se potriveşte o experienţă de viaţă cu cealaltă. Rar se pot întâlni doi oameni care 
să fi parcurs identic drumul acumulărilor spirituale. Sper ca ceea ce am putut acumula până în 
acest moment să constituie un îndemn pentru cei care vor să trăiască în specificul carpatin al 
misticii Sfântului Avvă Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei. Este posibil pentru toţi şi la îndemâna 
oricui... 
  
 Taina rugăciunii scurte 

 
Iată-ne ajunşi în curtea Sfintei Mănăstiri Frăsinei. Era începutul Săptămânii Patimilor a 

anului 1994. Veneam tocmai de la Braşov, după o vizită la Oradea, unde stătusem mai bine de 
două săptămâni într-un centru de meditaţie budhist. Nu ştiam nimic despre obiceiurile şi 
comportamentul în interiorul unui locaş de cult. Un clopot de mici dimensiuni anunţa ceva. Nu 
ştiam ce. Eram în faţa unei fântâni împrejmuite cu scândură subţire de lemn. Pe fiecare latură a 
formei cu care era împrejmuită fântâna, câte o Icoană. Un călugăr ne vede şi spune: „Poftiţi la 
masă”. Când acel călugăr ajunge în dreptul fântânii, se închină şi se apleacă de trei ori până când 
atinge pământul cu vârful degetelor. Îl urmăm fără să punem alte întrebări. Ajungem în interiorul 
unei săli cu două rânduri de mese, unul pe partea cu ferestrele, iar celălalt pe partea opusă. 
Pereţii plini de Icoane mari aşezate într-o anumită ordine pe care nu o cunoşteam. La mese, pe 
partea sudică erau oameni mireni ca şi noi, iar pe partea opusă erau călugări. Nimeni nu mânca. 
Vase mari cu un fel de ciorbă erau puse din loc în loc pe mese. Un abur mirositor ne ispitea. Nu 
ştiam ce se aşteaptă. Am aşteptat şi noi. Deodată intră un călugăr cu barba complet albă. „E 
Stareţul”, spune cineva din apropiere. Toţi se ridică în picioare. Ne ridicăm şi noi. Un alt călugăr 
se aşază în faţa unui pupitru şi rosteşte câteva rugăciuni. Apoi începe un „dialog ritualic” cu 
Stareţul care se oprise în capătul de la răsărit al rândului de mese ocupat de călugări. Auzeam 
numai frânturi de propoziţii. După ce s-a terminat dialogul dintre călugărul de la pupitru şi Stareţ 
şi după ce acesta din urmă a binecuvântat alimentele şi pe cei care urmau să le consume, toţi 
călugării s-au aşezat la masă. Ne-am aşezat şi noi. Călugărul de la pupitru a început să citească 
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din vieţile sfinţilor în timp ce noi ceilalţi mâncam. Zgomotul lingurilor de inox care loveau 
marginile farfuriilor de tablă smălţuită şi sorbitul zgomotos din cauza fierbinţelii ciorbei 
acopereau, din când în când, vocea cititorului. Atunci parcă încercam să mă concentrez mai tare 
pentru a nu pierde firul povestirii vieţii sfântului despre care se citea... 

Îndemnul şi chemarea venirii noastre la Sfânta Mănăstire era Părintele Ghelasie, despre 
care primisem anumite informaţii. Apăruseră în librării şi nişte cărţi scrise de el. „Urcuşul 
Isihast”, „Medicina Isihastă” şi mai circula o carte care nu era din librării şi se intitula „Dialog în 
absolut”... Mai ştiam că era unul dintre singurii călugări care stătea de vorbă cu cei ce probaseră 
sau erau încă practicanţi yoga ori alte mistici de provenienţă orientală. 

După mai multe căutări în diferite locuri unde fraţii călugări ne spuneau că poate fi, l-am 
întâlnit în curtea interioară a Mănăstirii. Nu ştiam că este el. După descrierile celor de la care 
aflasem câte ceva, parcă semăna puţin. Un bărbat înalt, slab, cu o faţă ascuţită, peste care timpul 
parcă nu-şi aşternuse trecerea. Nu-i crescuse barbă. Numai câteva fire atârnau răsucite. Părul 
grizonat era îngrămădit sub o bonetă neagră. Ochii negri, adânciţi în orbite, erau aproape acoperiţi 
de sprâncenele stufoase. Urechi mari, nas proeminent şi buze mari roşii alcătuiau o faţă senină 
peste care stătea aşternut un zâmbet permanent. Avea nişte mâini cu degete lungi şi cu vene 
proeminente. Purta o reverendă neagră şi lungă până la pământ peste care era prinsă o curea lată 
de piele. De curea îi atîrna un mănunchi de chei. În picioare nu avea ciorapi, iar pantofii, negri, 
erau decupaţi în partea călcâiului.  

- Nu vă supăraţi... îl căutăm pe Părintele Ghelasie, nu ştiţi unde l-am putea găsi? îl întreb 
eu, animat de graba cu care doream să-l cunosc. 

- Păi ce aveţi cu el? ne răspunde oprindu-se în profil şi privindu-ne printre gene. 
- Dorim să stăm de vorbă şi să-i devenim ucenici. 
- Păi şi ce, alţii n-aţi mai găsit decât pe el? 
- Cu el vrem să începem... 
- Căutaţi bă pe altul că Ghelasie e un zănatic, un... şi a dat să plece. 
- Puteţi să ne spuneţi unde l-am putea găsi?, am încercat eu să-l mai reţin pentru a afla 

ceea ce mă interesa, dar şi pentru a-i da de înţeles că nu caracterul Părintelui Ghelasie mi-a 
purtat paşii până aici. 

- Păi şi ce aţi vrea să discutaţi cu el? ne spune întorcându-se pentru prima dată cu faţa la 
noi.  

- Despre practica Isihasmului... despre adevărul Creştinismului şi să cerem cuvinte 
duhovniceşti...  

- Mergeţi acolo în camera aia şi aşteptaţi-l că-i spui io să vie... ne spune el rotindu-şi 
capul până pe direcţia ce urma s-o apucăm. Apoi se îndepărtează în direcţie opusă... 

Am plecat spre direcţia indicată. După ce am urcat treptele unei scări, am pătruns într-un 
hol cu patru uşi de o parte şi de alta. În care cameră să intrăm? Mă uit la prietenul meu şi nu 
obţin decât o ridicare din umeri specifică necunoaşterii. Un alt călugăr care trecea pe acolo, 
văzându-ne nedumeriţi, ne întreabă ce căutăm. Îi spunem că îl aşteptăm pe Părintele Ghelasie. 

- Aaaa, pe Părintele Ghelasieee? Intraţi aici şi aşteptaţi... 
Am intrat în camera pe care ne-a arătat-o călugărul respectiv. Patru paturi aşezate 

aproape aleator, o sobă de teracotă şi icoanele de pe peretele de la răsărit formau tot decorul 
încăperii. Ne-am pus bagajele într-un colţ şi ne-am aşezat fiecare pe câte un pat....  

 După câteva zeci de minute bune de aşteptare se aude uşa. În prag apare cel cu care 
purtasem dialogul în curtea Mănăstirii... El era Părintele Ghelasie Gheorghe. Ne-am ridicat 
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destul de încurcaţi. Mă uit la prietenul meu şi-i fac cu ochiul. El îmi răspunde cu o mişcare lentă 
a capului de sus în jos. Şi-a dat seama. Normal!  

Părintele s-a aşezat pe unul din paturi şi a ridicat câteva clipe capul concomitent cu 
închiderea ochilor. Când ne-a privit din nou era foarte zâmbitor şi avea un aer de bunăvoinţă şi 
paternalism... 

- Ia zi, bă tăticule, despre ce este vorba? 
- Părinte, suntem puţin încurcaţi de realitatea mănăstirească pe care nu o cunoaştem 

deloc... 
- Da ce? Vreţi să vă faceţi călugări? 
- Vrem să ne deschidă cineva mintea spre adevărata cunoaştere a căii spirituale potrivită 

mie, lui... Nu cum am întâlnit până acum pe unii „profesori” de spiritualitate orientală, ori lamaşi 
care au trăit în Tibet, sau evanghelizatori cu ecusoane pe piept ce ne postulau fiecare că drumul 
descris de ei este potrivit pentru toţi oamenii globalizând astfel accederea spre înălţimile 
spirituale... 

- Tăticule, nu fi critic. Nu te-a dus nimeni cu forţa. 
- Nu, Părinte, nu cu sens de critică, ci doresc să mă exprim degajat de grija că aş putea 

greşi. Nu contest că poate sunt critic, dar asta deoarece nu am un limbaj spiritual... şi nici nu 
prea tind spre menajamente când vorbesc despre cei care ne-au sucit minţile... 

- Păi voi aţi acceptat. Cu voia voastră, nu? V-a dus cineva cu forţa pe un drum sau altul? 
- Aveţi dreptate, dar dacă ne spuneau de la început... 
- Poate că v-au spus, dar nu aţi fost atenţi. 
- Puteam fi şi atenţi că tot nu ne dădeam seama de ţinta îndepărtată a intenţiilor lor. 

Oricum, pentru orice informaţie şi orice curs la care participai se cereau bani... sub formă de 
donaţii sau taxe. Pentru noi era un indiciu că mai aveau şi alte interese... 

- Tăticule, fiecare poate să facă cum crede. Pe undeva, ei au obţinut acordul de a face 
ceea ce fac. Nu sunt nici ei de capul lor. Şi până la un moment dat au şi ei dreptate. 

- Părinte, am venit la Sfinţia Voastră după cuvânt duhovnicesc... Am bătut la multe 
„porţi”. Am încercat apropierea de DUMNEZEU prin mistica orientală. Nu s-a întâmplat nimic 
decât că limbajul nostru a devenit, oarecum, mai exotic, mai admirat de cei care ne ascultă. Asta 
nu ne mulţumeşte. Dacă aveţi timp, spuneţi-ne despre mistica noastră creştină pe care, 
recunoaştem, nu am cunoscut-o cu adevărat... Am citit doar câteva cărţi de dogmatică. Nu vrem 
să ne umplem mintea, ci sufletul... Îngăduiţi să şi înregistrăm discuţia pentru a o asculta ulterior 
şi a ne însuşi cele spuse de dumneavoastră... 

- Ce pot eu să vă spun? Trebuie să înţelegeţi un lucru: dacă noi suntem creştini înseamnă 
că deja avem o anume condiţie care este condiţia de creştin. Condiţia aceasta noi am primit-o 
printr-o Taină pe care unii o înţeleg mai mult sau mai puţin şi care este Taina Botezului. De ce 
pornesc de aici? Noi, cei care vrem să cultivăm o mistică creştină, suntem învinuiţi că aparent tot 
cu un fel de teoretizare începem... Dar trebuie să înţelegem un lucru: din punctul nostru de 
vedere creştin, teoria trebuie să fie învăţătura Sfintei Evanghelii. Este învăţătura care ni se 
descoperă. Nu este o învăţătură pe care o câştigăm, ca cineva prin eforturile lui sau printr-o 
anumită iluminare. Învăţătura Sfintei Evanghelii este o învăţătură care vine direct de la 
DUMNEZEU. De aceea, în accepţiunea noastră creştină, învăţătura evanghelică este învăţătura 
primită direct de la DUMNEZEU şi faţă de care noi nu avem îndoieli... 

- Această învăţătură este considerată în fel şi chip... 
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- Unii o consideră dogmatică, alţii zic că ar fi ceva neraţional, ceva pe care să-l primim 
orbeşte. Nu în sensul ăsta trebuiesc privite lucrurile.  

- Cu începutul am vrea să porniţi... 
- Pe undeva, în spiritualitatea noastră creştină începutul este această Taină a credinţei. 

Unii interpretează în diferite feluri credinţa. În sensul nostru mistic, credinţa este acea Taină a 
primirii. Zice MÂNTUITORUL: „Întâi primeşte-MĂ, şi nu ştii cine sunt, dar primeşte-MĂ. 
Primindu-MĂ, începi să MĂ cunoşti (deci numai primindu-MĂ începi să MĂ cunoşti). După ce 
MĂ vei cunoaşte, atunci vei putea începe să vorbeşti cu MINE şi atunci te vei putea împărtăşi...”  

- Cât de important poate fi acest început? 
- Acesta are o mare importanţă. În general, celelalte mistici pornesc, pe undeva, de la un 

fel de zisă cunoaştere. Adică să zici că-L cunoşti pe DUMNEZEU. Apoi începi să-L prefaci în 
diferite forme şi în măsura în care-L cunoşti, pe urmă începi să crezi în EL, să te apropii de EL 
şi începi să te împărtăşeşti din EL. 

- Creştinismul ne interesează, că de alte mistici ne-am convins... de-aia suntem aici. 
- Creştinismul are, pe undeva, un paradox, are o logică peste cea obişnuită. Noi creştinii 

trebuie să pornim, aşa cum insistă şi Sfinţii Părinţi, de la o Taină. E o logică a noastră creştină: 
Taină, Descoperire şi Arătare. Acestea nu sunt nişte teoretizări, ci sunt concretizări. Taina este 
tocmai acea stare de a primi, cum zice un bun Părinte: „Întâi să porneşti de la ceea ce nu ai. Începi să 
lucrezi ceea ce nu ai ca să câştigi de fapt ceea ce nu ai”. Cam în sensul acesta este Taina noastră creştină. 
De fapt noi pornim de la ceea ce nu avem şi primind ceea ce nu avem, până la urmă câştigăm de 
fapt ceea ce nu avem. 

- Care este diferenţa între trăirea spirituală creştină şi cea orientală sau... 
- Fără ca să facem alte teoretizări sau alte sofisme, trebuie totuşi să înţelegeţi o esenţă a 

noastră creştină. Ca să puteţi trăi o viaţă creştină trebuie neapărat să primiţi Revelaţia. Adică să-L 
primiţi pe HRISTOS. Nu ştiţi despre ce este vorba, dar trebuie să-L primiţi. Nu cu sensul de a-L 
primi orbeşte, ci în sensul de a primi o Taină pe care n-o ştim, dar faţă de care avem noi un simţ 
spiritual. Nu unul obişnuit. Unul în care noi simţim că de fapt ÎL primim pe DUMNEZEU. 
Asta este pe undeva o condiţie... 

- Trebuie neapărat să fim creştini sau... 
- De ce am zis că are mare importanţă dacă suntem creştini şi avem botezul creştin? 

Pentru că prin botez nouă ni se deschide o anumită Cale. Adică ni se deschide o anumită 
posibilitate spirituală. Asta nu înseamnă că facem paradă cum că noi creştinii am fi superiori faţă 
de ceilalţi oameni. Nu sub forma asta. Însă din punct de vedere creştin facem o deosebire între 
condiţia pe care o avem ca stare de păcat (starea de după căderea din Rai) şi condiţia pe care o 
avem ca stare de Rai (după restabilirea condiţiei de Rai) care este creştinismul. 

- Aaaa, şi atunci celelalte mistici se referă la... 
- Noi insistăm foarte mult, cum zic Sfinţii Părinţi, pe distincţia între: starea de Rai, starea 

păcatului care este scoaterea din Rai şi starea restabilirii Chipului de Rai care se face prin 
HRISTOS. De aceea noi creştinii mărturisim mai înainte de toate că fără HRISTOS, care este 
restabilirea stării de Rai, orice practică am încerca noi, orice am face, vom fi asemănaţi cu cei 
despre care Sfinţii Părinţi spun că „şi cei care sunt necreştini au raze de SFÂNTUL DUH”. Dar 
pentru noi vine HRISTOS direct ca soarele, cu toată puterea. Asta nu înseamnă că trebuie să fim 
ca unii exclusivişti care spun că noi creştinii nu mai avem nimic de obţinut în plus. Dar totuşi 
afirmăm clar că: prin creştinism se deschide de fapt adevărata Cale.  

- Părinte, staţi puţin, dar până la creştinism...? Sumerienii, mesopotanienii, grecii... 
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- Până la creştinism sunt potecuţe, încercări, chiar unele realizări, dar numai până la un 
anumit punct. Dar vine MÂNTUITORUL şi deschide uşa prin care poţi să intri. De aceea mulţi 
încep să se convingă acum că într-adevăr creştinismul este o uşă care s-a deschis şi dă nişte 
posibilităţi deosebite. Adică nu dă posibilităţi numai unor aleşi sau unor aşa-zişi iniţiaţi. Ori 
unora cu avantaje acumulate din nu ştiu câte reîncarnări şi acum gata, au găsit calea şi pot într-
adevăr să facă o spiritualitate, iar dacă nu au acumulat suficiente avantaje mai trebuie să treacă 
prin stări inferioare nu se ştie cât şi până la urmă să ajungă la o cale spirituală. Creştinismul 
este o spiritualitate de masă, nu este o spiritualitate pentru anumiţi aleşi. Prin botezul 
creştin oricui i se oferă posibilitatea de a deveni sfânt fără să mai treacă prin cine ştie ce alte 
iniţieri. De aceea noi punem mare bază pe acest aspect al creştinismului ca fiind o spiritualitate 
de masă. 

- Nu înţelegem de ce nu se spun astfel de cunoaşteri? Lumea din afara mânăstirii bâjbâie 
într-o regretabilă beznă.  

- Acum mai apare o problemă. După căderea din Rai, cum spun Sfinţii Părinţi: „nouă ni se 
schimbă ceva în starea noastră fiinţială”. Adică, după revelaţia creştină, noi, ca Realitate, nu suntem 
dualitate, cum zic filosofii şi alte mistici. Nu, nu suntem dualitate: un fel de reflectare de spirit şi 
un fel de natură, de energie, de corp tot timpul în contradicţie cu spiritul. Din punct de vedere 
creştin, noi suntem o Unică Realitate în dublă deschidere: ca fiinţă creată – Sufletul şi ca 
energii ale Sufletului, care sunt corpul. În limbajul nostru creştin nu există dualitatea Suflet-
Corp cum zic filosofii şi celelalte mistici. Ci este Dihotomie. O unică Realitate în dublă 
deschidere: ca Fiinţă – Suflet şi nişte energii ale sufletului care sunt corpul. Ca în oricare altă 
ştiinţă, şi noi trebuie să ştim ceea ce suntem. Nu pentru a face teorie, ci ca să ne identificăm 
realitatea noastră pe care acum sper că aţi înţeles-o. Această identificare o avem acum în sensul 
de revelaţie. Adică noi suntem Suflet şi suntem energii ale Sufletului (corpul), dar într-o unică 
Realitate. 

- Cum de alţi mistici nu pot să realizeze, pe calea lor, acestea? Ce-i împiedică...? 
- Din punct de vedere creştin, ne deosebim de alte mistici. Mai ales de acelea care spun 

că există un Suflet universal, o fiinţă în sine care este DUMNEZEU (cum zic indienii). Sau de cei 
care ÎI zic Nemanifestat ori ÎL numesc Brahman. Dar şi de cei care ÎI spun dincolo de manifestare. În 
toate evidenţierile acestea ceva este enigmatic. Anume: aceşti mistici spun că pe lângă acest 
Brahman, Nemanifestatul, Dincolo de manifestare, ar exista un fel de Natură căreia-i spun Prakriti. Un 
fel de materie neorganizată, cum îi zic filosofii greci. Şi prin întâlnirea dintre acel Suflet universal 
şi această natură sau materie, ar apare un fel de legătură din care vine această manifestare. Adică 
spiritualitatea acelui Suflet intră, cumva, în această natură, iar natura intră apoi într-un fel de 
manifestare. Curios este faptul că pe această manifestare ei nu o consideră altceva decât o iluzie! 
Mai mult: această stare de manifestare are diferite trepte de evoluţie cu diferite forme de viaţă, 
iar noi acum trebuie să facem drumul invers. Să ne eliberăm de toate astea, să ajungem iarăşi la 
starea de puritate şi să ne absorbim în Sufletul acela universal. 

Din punct de vedere al Revelaţiei creştine noi facem o distincţie clară. În primul rând nu 
există dualitate Spirit – Materie sau Spirit Universal – Natură. Nu există aşa ceva! Din punct de 
vedere al Revelaţiei creştine există DUMNEZEU în Sine pe care noi nu putem să-L judecăm. 
Cine este? Cum a apărut? Nici filosofiile nu se mai ocupă cu asta. În prezent nimeni nu se mai 
îndoieşte că există o Realitate în sine care se numeşte DUMNEZEU. Fie că unii îl numesc Suflet 
Universal, alţii Fiinţă în sine, ori Brahman, există Acel ceva care ESTE. Care ESTE! Din punct 
de vedere al Revelaţiei creştine, Acela care ESTE, şi pe care noi ÎL numim DUMNEZEU, nu 
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are un contrar sau o realitate căreia unii îi zic materie, iar alţii natură. Nu are aşa ceva. 
DUMNEZEU este o Realitate Absolută care cuprinde totul şi nu mai poate să fie altceva în 
afară de EL ca Realitate în sine. În schimb DUMNEZEU are o Taină: ca Realitate este Fiinţa 
LUI în sine şi mai are un fel de energii cărora noi le zicem Har. 

- Părinte, mintea parcă nu mai are sprijin... Am pierdut timpul umblând după cai verzi pe 
pereţi. 

- Religiile necreştine confundă Harul cu natura (indienii) sau cu materia (grecii) şi 
confundându-l îl transformă în ceva contrar lui DUMNEZEU. Ei consideră că Fiinţa în Sine, 
care nu poate să fie manifestată, trebuie să se manifeste în nişte energii. Din punct de vedere 
creştin, al Revelaţiei creştine, DUMNEZEU (indiferent cum L-am numi) este EL deja o 
Realitate reală ca Fiinţă în Sine şi ca energii Harice. Aceste energii nu pot fi confundate nici cu 
natura, nici cu materia, care sunt creaţie. Dacă vrem să înţelegem creştinismul trebuie să pornim 
de la primirea acestei Revelaţii creştine. Pentru că DUMNEZEU ne descoperă totuşi Chipul Său 
atât cât putem noi pricepe.  

- Chipul Său? Este Chipul pe care dorea să-l vadă Moise pe muntele Sinai? 
- Nuuu. Spune clar Biblia că noi fiind „după Chipul şi asemănarea lui DUMNEZEU” 

(Gen. 1, 26), înseamnă că ne identificăm propriul nostru Chip cu Chipul lui DUMNEZEU”. 
Adică e ceva foarte interesant. Dacă filosofii zic că atunci când DUMNEZEU se uită într-un fel 
de oglindă a naturii şi a materiei ca să-şi facă un fel de Chip, noi creştinii afirmăm că nu 
DUMNEZEU se uită în oglindă să-şi vadă Chipul în Natură, ci noi ne uităm în Chipul lui 
DUMNEZEU şi ne vedem propriul nostru Chip. Este foarte important pentru a şti cum să 
trăim şi cum putem avea cunoaşterea trăirii noastre concrete. Şi dacă nu se înţelege bine că 
creştinismul are un fel de specific de mare importanţă care nu-i simplă teorie, atunci nu putem 
şti ce mistică trăim... 

- Şi de aici posibilitatea să ne abatem lăsându-ne impresionaţi de mistici care urmăresc 
interese oculte... 

- Eehe, dac-ar fi numai asta. Dar ajungem să ne formăm nişte iluzii. Nişte forme 
mentale, iar la un moment dat putem cădea în anumite aberaţii încât unele falsuri să le 
considerăm adevăruri. Şi în aceste erori, în aceste falsităţi cad mulţi: filosofi, mistici mari... Se 
zice chiar şi despre Budha că după ce a ajuns la iluminare a venit la el un ucenic care atinsese şi 
el iluminarea şi i-a zis că dincolo de starea de iluminare ar mai fi ceva! Budha, stupefiat şi destul 
de receptiv, îi spuse: „Dacă tu ai ajuns la acel dincolo, înseamnă că m-ai întrecut pe mine...” Deci asta 
înseamnă că dincolo de iluminare mai există ceva. Acest ceva este tocmai pasul în plus pe care-l 
face creştinismul. Şi misticile necreştine prin eforturile şi sinceritatea lor au putut ajunge la unele 
adevăruri. Creştinismul însă vine cu Revelaţia acestui dincolo de iluminare, adevăr care numai 
prin HRISTOS ni se arată în sfârşit. Acesta este pentru noi acel Chip tainic al lui DUMNEZEU 
prin care noi ne putem redescoperi şi ne putem identifica. Mai exact, este acea oglindă în care 
noi ne vedem Chipul nostru. 

- Vai Părinte, suntem prea departe de asemenea cuprinderi şi conştienţi că nu putem face 
nimic deocamdată... 

- Revelaţia noastră creştină spune clar că DUMNEZEU este acest ceva care ESTE în 
această tainică Realitate: ca Fiinţă în Sine (pe care creştinismul o numeşte Treime 
Dumnezeiască – TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH – o altă Taină foarte mare...) şi Har 
energii. Energiile Harice nu au de-a face cu Creaţia. Ele sunt dincolo de Creaţie. Sunt necreate... 
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Treimea Dumnezeiască creează apoi Fiinţa creată care, la rândul ei, e un Suflet creat (Fiinţă) cu 
energii create (energiile sufletului – Corpul). 

- Cum? Corpul nostru fizic, energii de suflet? 
- Dacă privim din punctul de vedere al învăţăturii creştine revelate, pentru a putea 

înţelege (nu cu sens de cunoaştere sau înţelegere obişnuită, ci cu sensul de a descoperi) Taina 
noastră, care are o mare importanţă pentru practica şi trăirea noastră, trebuie să primim această 
Revelaţie prin care să facem distincţia între Fiinţa lui DUMNEZEU împreună cu Harul LUI pe 
deoparte şi Fiinţa noastră creată împreună cu energiile noastre create pe de altă parte.. Dacă nu 
se înţelege aceasta nu se va putea niciodată trăi creştineşte pentru că se vor face nişte erori care 
sunt foarte mari din punct de vedere creştin. Şi alte mistici spun acestea, dar creează o 
contradicţie între ele şi mistica noastră creştină. Eu nu văd o contradicţie între alte mistici şi cea 
creştină. Dacă misticile necreştine, în efortul lor, merg într-un mod real, ajung la nişte realităţi. 
Toate însă până la un punct... Nu cum zic alţii că toate sunt de la diavol. Nu sunt toate de la 
diavol. Alte mistici au totuşi o stare de inerţie, adică merg până la un punct. Trebuie realizat cum 
creştinismul vine cu un pas înainte. Ca să faci acest pas înainte trebuie să primeşti această Taină 
– care e descoperită – ca pe o Revelaţie. Această Taină a distincţiei clare între Fiinţa lui 
DUMNEZEU împreună cu Harul LUI pe deoparte şi Fiinţa noastră creată împreună cu 
energiile noastre create pe de altă parte... 

- De ce apăsaţi aşa de tare pe această distincţie? 
- Pentru că dacă nu este bine înţeleasă, pot rezulta unele erori şi confuzii. Putem face un 

fel de amestec şi putem cădea într-o mistică panteistă sau într-o anumită automistică în care 
putem confunda pe unele cu altele. Cum spre exemplu zic metafizicile necreştine că nu există 
decât o Fiinţă în Sine care-i Dumnezeirea şi o Natură (un fel de energii, de Materie) în care 
suntem noi, consideraţi nişte reflectări de stări spirituale ale Sufletului acela Universal. Budha 
spune clar că noi nu avem suflet. Avem numai nişte reflectări, nişte stări spirituale care sunt în 
iluzia materiei şi a naturii şi care ne dau un fel de fals Spirit, un fel de fals Suflet. Şi mai spune că 
până la urmă noi trebuie să distrugem toate astea până ajungem la acea stingere, adică Nirvana. 
Totuşi nu cu sensul că ar fi nimic, ci în sensul de nimic în tot ceea ce este manifestare. Un ceva 
pe care nu poţi să-l defineşti. Un fel de distrugere a tot, a toată manifestarea. Aici creştinismul se 
deosebeşte mult de alte mistici. Anume noi deosebim acel ceva care este dincolo de manifestarea 
creată, acel Suflet Universal care creează real, cu energiile Lui necreate, o Fiinţă creată. Dacă 
vrem să exprimăm o intuiţie a unei Realităţi, am putea spune foarte clar că Fiinţa lui 
DUMNEZEU este dincolo de orice manifestare şi orice amestec cu Creaţia şi cu Fiinţa creată. 
De aceea se face o afirmaţie care pentru unii este cam dură şi prin care se spune că toate 
misticile necreştine care vorbesc despre o divinitate a creaţiei nu fac altceva decât să-şi descopere 
propriul lor Suflet pe care-l confundă cu DUMNEZEU. Noi creştinii facem o deosebire netă 
între Fiinţa lui DUMNEZEU şi Fiinţa noastră ca Chip de Fiinţă Dumnezeiască. Fără aceste 
distincţii am putea cădea în iluzia că am fi însuşi DUMNEZEU (cum spun indienii). Dar în 
momentul când ajungi la Realitatea de Suflet, descoperi o Realitate extraordinară. Este însă 
numai reflectarea Chipului lui Dumnezeu ca Chip al nostru. Creştinismul face un pas în plus şi 
nu confundă Chipul nostru cu Chipul lui DUMNEZEU. Se poate să ni se pară că seamănă, dar 
nu poate fi aşa. Aici este Taina! Taina noastră creştină. 
  ...În finalul acestui enunţ, Părintele a făcut o mică pauză pentru a bea un pahar de apă. 
Deşi am beneficiat de suficient timp pentru a formula alte întrebări, mintea parcă refuza. M-am 
hotărât să nu mai pun întrebări, pentru că îmi dădeam seama de un adevăr care mi s-a confirmat 
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ulterior: Părintele ştia o mare parte din întrebările mele mai înainte ca să le pun... Uneori mă lăsa 
să mai întreb câte ceva, dar numai pentru a mă face părtaş la discuţie şi implicit la ceea ce era 
îndemnat el să spună.  

- Acum că am înţeles cât de cât că suntem făcuţi după Chipul şi Asemănarea lui 
DUMNEZEU, trebuie să facem dublă mistică. Până nu înţelegeţi aceasta iarăşi nu se înţelege ce 
se întâmplă. De ce în sensul de dublă mistică? Din cauza căderii din Rai. După căderea din Rai, 
pe care misticile necreştine au cam uitat-o, suntem căzuţi în iluzia păcatului... 

Părintele văzându-ne oboseala se opreşte. Pierdusem noţiunea timpului. Mă uit la ceas: 
ora 11 şi 12 minute. Se ridică şi se îndreaptă spre uşă. 

- Rămâneţi aci şi dormiţi. La noapte mergeţi la slujbă şi mâine mai continuăm... 
- Noapte bună, Părinte... 
Nu ne-a răspuns sau nu am auzit noi ce spunea. Totuşi ceva a spus pentru că i-am văzut 

buzele mişcându-i-se... Am rămas fiecare mult timp cu privirile în gol... fixate într-un punct 
neimportant, nemişcaţi, fără să scoatem o vorbă. Fiecare căuta să-şi refacă în minte spusele 
Părintelui. Am reascultat de câteva ori înregistrarea. Nimeni nu ne vorbise atât de clar şi nimeni 
nu ne făcuse astfel de paralele pentru a înţelege mai uşor.  

- Frate, concluzia este că fără HRISTOS nu putem face nimic. Nici un fel de mistică. 
Nici practică spirituală. Nimic, zic eu, fără să-mi dau seama de unde porniseră vorbele.  

- Puteam încerca noi mult şi bine, de unul singur nu progresezi, răspunse prietenul cu 
care am venit la Mănăstire.  

- Eu nu pot să dorm, mă duc pe afară să mă plimb. 
- Du-te, că eu mai ascult o dată...  
Am ieşit în curtea interioară dintre Biserică şi clădirile unde sunt chilii şi alte camere 

pentru diferite scopuri ce ţin de rânduiala mănăstirească. Iarba plină de rouă îmi uda vărfurile 
degetelor printre curelele sandalelor. Mă gândeam la cele spuse de Părinte. De unde le ştia? Le 
memorase citind sau... Mie mi s-a părut că nu le ştia mai dinainte. Atunci pe loc parcă le primea 
de undeva printr-un fel aparte, deoarece erau nişte vorbe spuse cu anumite pauze, dar cu o 
siguranţă şi convingere certe.  

Creştinismul este o mistică aparte. Nu umblă cu teorii. Teoria creştinismului este învăţătura Sfintei 
Evanghelii. Această învăţătură a fost dată direct de DUMNEZEU, nu a primit-o cineva în urma unor 
eforturi individuale sau în urma unei iluminări... Începutul în creştinism se face prin primirea Botezului şi a lui 
HRISTOS.  

Aceste vorbe îmi răsunau în minte şi parcă se repetau şi se repetau... De undeva din 
curtea exterioară răsuna, la intervale de timp aproape egale, un fluier ca al unui arbitru de 
fotbal... Aşa mi s-au întrerupt gândurile şi am revenit. M-am întors în cameră şi m-am întins în 
patul pe care stătuse Părintele...  

După slujba de noapte ne-am întors în cameră şi am adormit cu gândul la continuarea 
discuţiilor cu Părintele Ghelasie. Acest om, pe care unii-l blamau, reuşise în scurt timp să 
trezească în noi ceva neştiut. Ceva ca o dorinţă permanentă de a-l asculta. Mintea parcă nu mai 
zbura la atâtea şi atâtea. Se aşezase într-o oarecare tăcere şi căuta sprijin pentru a putea cuprinde 
Taina celor spuse de Părintele. Am luat prima hotărâre: voi spune tuturor căutătorilor de 
spiritualitate că Părintele Ghelasie de la Sfânta Mănăstire Frăsinei este unul dintre cei mai 
mari Duhovnici ai mănăstirilor carpatine. Cu acest gând am adormit...  
  

 24 



Ne-au trezit tot clopotele şi toaca. M-am uitat reflex la ceas. Era aproape de ora 7. Am 
privit pe geam să văd cum arăta cerul. Era limpede, fără nici un nor. Soarele răsărea mai târziu 
aici din cauza dealurilor care împrejmuiau Mănăstirea. Prin faţa ferestrei treceau călugări 
singuratici. Toţi intrau în Biserică. Pesemne că începea slujba de dimineaţă.  

- Ce facem, mergem la slujbă? îl întreb pe prietenul meu. 
- Şi nu-l mai aşteptăm pe Părinte? îmi răspunde el întorcându-se în pat cu faţa spre mine. 
- Păi eu ştiu ce să facem?... 
- Îl aşteptăm orice-ar fi. Dacă trebuia neapărat să participăm la rânduiala mănăstirească 

cred că ne spunea el. 
- Poate aşteaptă să vadă dacă am venit doar pentru a asculta vorbele lui sau ne 

interesează şi trăirea, practica, cum ne spuneau alţii... Ori începutul practicii este tocmai 
participarea la slujbe şi cu precădere la Sfânta Liturghie, după cum spunea el într-una din cărţi. 

- Ai dreptate, haide. 
După slujbă, care s-a terminat în jur de ora 12, am mers repede în cameră ca nu cumva 

să ne caute Părintele. Am aflat că nici nu trecuse pe acolo. După circa o jumătate de oră am 
plecat în căutarea lui „la stupi”. Era un loc aparte de chiliile mănăstirii. În spatele Altarului 
Bisericii. Părintelui îi plăceau albinele. L-am găsit întinzând nişte verdeţuri la soare pe unul din 
stupi. Locul căruia i se zicea „la stupi” era alcătuit dintr-un număr de trei încăperi construite 
destul de rudimentar din lemn şi împrejmuit cu gard de sârmă. În partea de nord a locului de 
pustnicie era un butoi mare răsturnat. Pe latura cu gardul de sârmă erau aşezaţi trei sau patru 
stupi pe urdişul cărora ieşeau şi intrau albinele lucrătoare.  

- Părinte, blagosloviţi şi iertaţi..., zic eu şi mă aplec în semn de respect. 
- Domnul DUMNEZEU şi Maica Domnului... 
- Am venit după apa vie, Părinte... 
- Mai staţi olecuţă să întind nişte plante la Soare. Uite, luaţi loc aci pe băncuţă... 
- Vă plac albinele? caut eu să întreţin un dialog. 
- Le ţin aici pentru a poleniza pomii care altfel nu rodesc... 
Am rămas uimit. Omul lumesc nu face nimic fără să aibă un profit. Un scop egoist. Eu 

mă gândeam că de la cei 3 sau 4 stupi, părintele extrăgea mierea şi o folosea pentru diferite 
profituri... Unde mai pui că din ceară se puteau face lumânări. Propolisul recoltat era un bun 
medicament pentru diferite boli. Mierea... Nimic din toate astea, el îi ţine în îngrijire doar pentru 
a poleniza florile pomilor fructiferi ce se găseau în curtea Mănăstirii. Căutând să fac o paralelă 
între scopul apiculturii profesată de Părinte şi scopurile diferitelor activităţi pe care le-am 
desfăşurat eu, nu am putut afla nici o similitudine. Mă vedeam aşa de mic, neînsemnat, cupiditar, 
păcătos. O stare de jenă profundă pusese stăpânire pe mine. Voiam să părăsesc locul cât mai 
repede din cauza ruşinii... 

- Haideţi, bă tăticule, să intrăm aci... 
 Îl urmăm pe Părinte care se îndrepta spre una din încăperi. Deodată m-a cuprins o 

emoţie căreia cu greu îi puteam face faţă. Eu să intru în locul unde Părintele îşi ridica rugăciunile 
spre DUMNEZEU pentru iertarea păcatelor noastre? În locul unde Părintele îşi trăia speranţele 
în mântuirea sa şi a tuturor semenilor? Unde aştepta de la DUMNEZEU mare şi bogată milă?...  

-Poftiţi, luaţi loc pe unde puteţi. 
Era o încăpere aproape pătrată cu rafturi pline cu cărţi pe toate laturile. M-am uitat 

fugitiv la câteva titluri care se vedeau pe marginile coperţilor: volume din filocaliile lui Dumitru 
Stăniloae, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Nichifor Crainic... 
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- Aşa, bă tăticule. Fusărăţi la slujbă, nu? 
- Am fost Părinte, deşi era să nu mergem, răspund eu cu oarecare ezitare.  
- Aaa nu; cât staţi în Mânăstire, măcar, trebuie să mergeţi la Sfintele slujbe. Este foarte 

important. Mai ales la Sfânta Liturghie care se oficiază în fiecare dimineaţă... 
Ne aşezăm. Noi într-o parte şi Părintele în faţa noastră. A scos din buzunarul drept al 

reverendei o mână de seminţe de dovleac şi ni le-a întins întrebându-ne dacă ne plac.  
- Părinte, de la Sfinţia Voastră ne place orice. 
- Eehe. Nu orice, că şi io am păcate... 
- Păi atunci ce să mai zic eu? 
- O să discutăm şi despre asta. Aţi ascultat înregistrarea? Cum a ieşit? 
- Am ascultat-o de câteva ori. A ieşit destul de bine. Poate dacă ţineam aparatul un pic 

mai aproape de Sfinţia Voastră... Pornesc reportofonul pentru a-l convinge pe Părinte că se aude 
bine. „De aceea se face o afirmaţie care pentru unii e cam dură...”. Îmi face semn să-l opresc.  

- Da, se aude destul de bine. Aţi priceput ceva? 
- Părinte, toate sunt profunde pentru minţile noastre. Ne este frică să facem 

raţionamente despre ceea ce am auzit de la Sfinţia voastră. Poate după mult timp de practică şi 
ascultare vom putea pricepe. De memorat, am memorat mult mai mult decât am priceput... Spre 
exemplu ne-aţi spus: că mistica creştină nu umblă cu teoretizări, deşi unii spun că da. Teoria 
misticii creştine este Învăţătura Sfintei Evanghelii. Această Învăţătură nu este obţinută prin 
efortul personal al cuiva, ci este dată direct de DUMNEZEU. Că după căderea din Rai nouă ni 
se schimbă ceva în starea noastră fiinţială, că noi ca Realitate nu suntem Dualitate, cum zic 
misticile orientale, ci suntem o Unică Realitate în Dublă deschidere: Fiinţă creată care este 
Sufletul nostru şi energiile sufletului nostru care formează corpul nostru...  

- Noi, pe undeva, ne potrivim cu teoriile noncreştine. Numai că ei interpretează altfel. Ei 
consideră aşa: Spiritul, căruia-i zic ei Brahma, intră în amestec cu Natura şi apare manifestarea. 
Pentru noi DUMNEZEU e DUMNEZEU. EL ne-a creat pe noi, iar Fiinţa noastră căzând în 
păcat, cade în manifestare. Dacă nu ar fi fost păcatul, manifestarea nu ar fi fost în starea asta ci 
ar fi fost o manifestare de alt fel. Dar prin faptul că e păcatul, e manifestarea din Dualitate. 
Adică pozitiv-negativ, afirmaţie-negaţie, iluzie despre care au dreptate indienii. Numai că ei 
confundă zicând că Însuşi DUMNEZEU are o iluzie. Noi creştinii spunem că DUMNEZEU 
nu poate să aibă iluzie. Iluzia o avem noi din cauză că inversăm realitatea şi intrăm într-un fel de 
iluzie ca urmare a păcatului. Datorită acestei iluzii generate de păcat se produce un fel de 
transformare a realităţii.  

- Putem să facem ceva noi pentru revenirea din păcat?... 
- Dacă înţelegem ce trebuie să facem. Noi ca Realitate în Sine avem o capacitate de Chip 

de DUMNEZEU. Acea capacitate este Sufletul nostru creat pe care în loc să-l păstrăm în stare 
de mântuire, îl băgăm în iluzie. Aceasta-i căderea în păcat.  

- Doamne Părinte, de câte ori pot cădea numai într-un interval de un minut prin 
direcţionarea greşită a gândirii, pornirii şi făptuirii...  

- Nici nu vă puteţi da seama. E, acuma ieşirea din păcat nu se face prin intrarea în 
propria noastră esenţă, deoarece dacă am intrat în păcat, am intrat cu propria noastră esenţă. 
Adică cu sufletul. Deoarece indienii confundă Sufletul nostru cu însuşi DUMNEZEU, au 
dreptate când spun că Sufletul nu poate să intre în păcat. Da, au dreptate crezând astfel. Dar noi 
care nu confundăm Sufletul nostru cu DUMNEZEU, considerăm că Sufletul nostru creat 
căzând în iluzie, cade în păcat. Din punct de vedere creştin nu se admite că Dumnezeu intră în 
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iluzie. Deci să nu se confunde! DUMNEZEU este DUMNEZEU CEL care creează Sufletul 
nostru după Chipul şi Asemănarea SA. De aceea Sufletul nostru seamănă cu EL, dar este 
deosebit de el.  

- Atunci în iluzie... 
- În iluzie cade Sufletul nostru, nu Sufletul lui DUMNEZEU. 
- Când vă ascult pe Sfinţia Voastră totul mi se pare clar şi foarte simplu.  
- Cel mai greu pentru noi este să ne simplificăm. Aşa de tare ne-am complicat. Dar la un 

moment dat trebuie să ne simplificăm şi ceea ce este paradoxal, e că în a ne simplifica trebuie să 
complicăm complicatul. Adică complicatul, care şi-aşa-i prea încurcat, ca să-l simplificăm trebuie 
să intrăm într-o altfel de încurcătură până când ajungem ca în pilda cu nodul gordian care-i 
imposibil de desfăcut. Creştinismul nu desface fir cu fir nodul, ci vine HRISTOS şi-l taie. EL 
vine cu descoperirea aceasta clară în care face deosebirea între Fiinţa lui DUMNEZEU (Sufletul 
în Sine) şi Sufletul nostru creat. „Nimeni nu l-a văzut pe Tatăl...” Dacă noi nu facem deosebirea, 
atunci niciodată nu vom desface nodul gordian.  

- Ce poate fi aşa de încurcat. Eu nu văd încurcătura pentru că DUMNEZEU vede 
neputinţa noastră... 

- La un moment dat amestecăm pe DUMNEZEU cu creaţia, creaţia o amestecăm cu 
DUMNEZEU şi astfel se face o încurcătură de nu mai ştim cum s-o desfacem. De aceea 
filosofiile vechi sunt, pe undeva, destul de încurcate. Dar să ştiţi: dacă vreţi să vă descurcaţi din 
punct de vedere creştin, şi să puteţi avea o conştiinţă creştină, nu trebuie să faceţi contradicţie cu 
nimeni. Trebuie să faceţi nişte concretizări despre Revelaţia creştină care ne arată şi o realitate 
creştină. Această Realitate o punem faţă în faţă cu cea a altor filosofii. Noi creştinii nu 
contrazicem pe nimeni, dar venim cu aceste menţiuni şi spunem: dacă se doreşte a se înţelege şi 
Creştinismul, trebuie să se ţină cont de anumite adevăruri creştine şi dacă se doreşte un dialog cu 
creştinii trebuie să li se considere şi adevărurile spuse de ei, pentru că altfel... 

- Toate misticile necreştine postulează propria învăţătură ca fiind cea mai bună... 
- Eu dacă doresc să vorbesc cu un budist, pentru a-l putea înţelege, trebuie să înţeleg 

învăţătura lui. Ca să mă înţeleagă şi el pe mine, trebuie să ştie ceva din învăţătura mea. Atunci 
observăm asemănările sau deosebirile dintre noi, iar apoi putem vedea cu ce putem să ne 
împărtăşim unul de la altul şi eventual să stabilim şi o prietenie. Dacă vom găsi puncte 
divergente, atunci să ne despărţim cum se cuvine: fără ranchiună şi fără să ne batem pentru a 
impune, unul dintre noi, învăţătura sa. Dar trebuie să ne cunoaştem... Unii fac această greşeală şi 
la un moment dat cad într-un amestec fără nici o raţiune vorbind fie despre budhism, fie despre 
creştinism, fie despre altă mistică crezând că pot dovedi o atitudine generală. Dar nu se poate 
aceasta.  

- Ba unii chiar zic despre religii că trebuie adunate într-una singură... 
- Creştinismul are nişte distincţii ale lui. Pasul în plus. Mântuitorul spune: „Eu nu am venit 

să schimb legea, ci s-o desăvârşesc”. Unii mistici necreştini se consideră insultaţi auzind despre 
Creştinism că are ceva în plus faţă de mistica propovăduită de ei. Poate au dreptate, dacă 
consideră că creştinii îi retrogradează, dar pentru asta vina nu este a creştinilor. Creştinii nu fac 
pe grozavii şi nici nu se consideră mai grozavi decât alţii. Dacă Creştinismul are ceva în plus, ar 
trebui ca toată lumea să se bucure. Când se descoperă Adevărul, indiferent că la creştini, 
budhişti, musulmani, etc., trebuie să-l recunoşti. Unii mistici spun că Creştinismul nu trebuie 
considerat religie ca toate celelalte religii. Până la apariţia Creştinismului apăruseră toate celelalte 
religii. Nu mai poate fi o altă religie! Creştinismul este Supra-Religie deoarece vine cu completare 
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la toate religiile. Încât, fără bravare, Creştinismul nu poate fi pus alături de budhism, 
mahomedanism, brahmanism sau alte religii pentru că este Supra-Religie! Creştinismul 
completează toate religiile. Dacă unii nu pot accepta aceasta înseamnă că sunt, într-un fel, 
contrari Creştinismului. Creştinismul nu este o concurenţă pentru alte religii, nici o duşmănie, 
contrazicere sau altceva. În schimb, celelalte religii pot găsi în Creştinism împlinirea. 

- Părinte, toţi spun că religia lor este cea care te eliberează, cea care este cea mai 
potrivită...  

- Există o tendinţă de a căuta o supra-religie, dar preconcepţiile îi opresc pe căutători la 
părerea că aceasta ar fi un amestec al tuturor religiilor. Adică o religie universală: nici budhistă, 
nici mahomedană, nici musulmană... Aceasta este tendinţa din zilele noastre. Interesant este însă 
faptul că Creştinismul, încă de la apariţia lui, şi-a luat denumirea de religie universală. Şi numai 
pentru că nu este o religie a lor, unii se simt insultaţi. Ei nu văd că în Creştinism există ceea ce le 
lipseşte, adică Împlinirea... 

În acest moment Părintele s-a oprit parcă pentru a asculta ceva. Avea privirea ţintă 
undeva pe tavan. Ochii aproape închişi, buzele rămăseseră încordate. La un moment dat a tras 
aer adânc în piept şi ne-a spus:  

- Fraţii mei, n-am ce vă face. Ăsta-i Creştinismul. Dacă nu puteţi face un salt peste 
rigidităţi şi preconcepţii, nu puteţi trăi o mistică creştină.  

- Părinte, nu saltul ne înspăimântă, ci regretul că nu vom mai avea timp să ne 
descotorosim de toate păcatele prin care am pierdut contactul cu adevărata mistică şi cu 
certitudine L-am mâniat pe Dumnezeu...  

- Auzi? DUMNEZEU nu se mânie. În schimb trebuie să aveţi fermitate de acum încolo 
şi nădăjduiţi în Mila lui DUMNEZEU că veţi birui...  

- Există o metodă, un fel de practică prin care să redisciplinăm comportamentul nostru?  
- Tăticule, Sfânta Biserică şi Sfintele slujbe. Să nu lipsiţi de la ele... Creştinismul nu e 

metodă şi nici practică. Creştinismul este trăire...  
S-a oprit pentru că a auzit toaca, apoi clopotele mici care îi chemau pe călugări la slujba 

de dinainte de masa de seară. Nu îndrăzneam să-i spun, dar aş fi stat toată viaţa ascultându-l. 
Atâta claritate şi ordine în curgerea ideilor nu întâlnisem la nimeni până la Părintele. Vorbele lui 
păreau că vin din altă lume. Acea lume unde nu există confuzie şi nici înşelăciune. Nimic ce 
poate împiedica sufletul să cunoască şi să pătrundă în adâncul propriu, acolo unde poate înţelege 
de câte ori i se îngăduie să o ia de la capăt. 

Părintele ne-a îndemnat să mergem la slujbă şi apoi la masă, promiţându-ne că vom mai 
vorbi. Era încă devreme. Soarele aproape că atingea, spre apus, vârful copacilor care conturau 
orizontul. În timpul slujbei şi apoi la masă, auzeam numai frânturi din ceea ce ne spusese 
Părintele. Nu puteam pricepe cum felul misticii despre care ne vorbea Sfinţia Sa avea atâta 
influenţă asupra mea. Îmi doream să încep a practica. Mă rog, a trăi, cum zicea Părintele, deşi nu 
puteam face distincţia logică între practică şi trăire. Îmi doream să parcurg rapid calea până la 
descotorosirea de întârzierile de până acum. Să pot ajunge la anumite stări potrivite cu cele ale 
Părintelui. Pentru că pe lângă darul vorbirii, pe înţelesul nostru, Părintele era mereu calm, mereu 
senin, zâmbitor şi nu pomenea nimic despre negaţie. La el parcă totul este DA. Niciodată nu 
cădea în contrazicere cu noi. Cu nimeni. Din abilitate ori stăpânirea unor tehnici de dialogare? 
Aş, nici vorbă: vibraţia cuvântului Părintelui avea altă amplitudine. Vorbea altfel. Nu contrazicea 
pe nimeni, deşi uneori combătea anumite păreri ale celor care îl căutau. El nu dorea să impună 
părerile lui, dar prin felul cum le prezenta deveneau punţi peste prăpăstiile necunoaşterii.  
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După masa şi apoi slujba de seară, am pornit spre chilia de la stupi. Mergeam fără să 
scoatem o vorbă. Fiecare eram cu gândurile la ce urma să ne mai spună Părintele în seara 
aceasta. Eu mă gândeam la modalitatea prin care să valorific înregistrările. Trebuia să îl întreb pe 
Părinte dacă pot face cunoscute cuvintele sale la cei care vor dori să-şi aplece curiozitatea spre 
ele. Îndată după acest gând, un altul îmi aduse în faţa minţii întrebarea: „De ce aşa repede?”. 
Chiar aşa, nici măcar eu nu înţelegeam prea multe din adâncul sensurilor cuvintelor Părintelui şi 
deja mă gândeam să le prezint altora. M-am căit de gândurile mele neroade, şi nu am mai zăbovit 
în preajma lor... 

Pe Părinte l-am găsit afară. Se îndeletnicea cu ceva pe la uşa chiliei. Parcă ştia timpul în 
care urma să apărem. Ulterior acestor prime întâlniri, niciodată nu părea surprins de vizita 
noastră neanunţată. Ba uneori aveam impresia că ne aştepta pentru că ne întâmpina cu vorbele: 
„Gata fraţilor, ajunsărăţi?”  

- Blagosloviţi şi iertaţi, Părinte, zic eu repede, pentru că voia să intre într-un butoi. Culcat 
pe un postament de lemn făcut anume ca să nu se rostogolească, butoiul era destul de mare şi 
era orientat de la nord la sud. Pusese nişte scândură de-a latul butoiului şi făcuse un fel de pat. 
Apoi aşternuse nişte blănuri de oaie şi pături. 

- Domnul şi Dumnezeul... ne-a răspuns el fără să ne dea o atenţie insistentă. Ce faceţi 
frăţiile voastre, fusărăţi la slujbă? 

- Da, Părinte. 
- Mâncarăţi ceva? 
- Da, Părinte...  
- E, luaţi un loc pe banca asta şi iertaţi-mă o clipă că mai am ceva de făcut. Tonul cald, 

privirea mereu în altă parte ne-a ţintuit locului fără să avem timp de a mai solicita altceva. A 
intrat într-una din chilii şi a închis uşa. Îndată mintea mea a fabricat o variantă a motivului 
plecării imediate şi a lipsei de atenţie cu care ne-a tratat Părintele. În prim-planul închipuirilor 
mele, a apărut varianta că Părintele nu are de gând să mai stea de vorbă cu noi. Felul în care 
plecase mi se păruse mie nepoliticos. Preţ de câteva minute am fost tentat să bat la uşa chiliei în 
care intrase şi să-i amintesc motivul pentru care ne aflam acolo... 

- Poftiţi aici să mai stăm de vorbă, s-a auzit vocea Părintelui din interiorul chiliei în care 
intrase mai devreme.  

Am intrat într-una din chiliile unde nu mai fusesem. Decorul era acelaşi cu cele în care 
intrasem zilele anterioare. Pe toate laturile chiliei, rafturi cu cărţi. În spaţiul rămas liber, Părintele 
îşi amenajase un fel de pat care avea dimensiuni ca pentru un copil de maxim cinci ani... Restul 
spaţiului era ocupat cu borcane în care erau tot felul de ierburi şi poame fie uscate, fie ţinute în 
apă.  

- Ce faceţi cu toate aceste poame şi plante, Părinte? Şi de ce le ţineţi pe astea-n în apă şi 
nu le faceţi ceai?  

- Prin fierbere se pierde o mare parte din substanţele plantelor. Plantele şi tot ce se 
fierbe, din organice devin anorganice şi noi de fapt ne amăgim că ne pot fi de folos... 

- Şi cum, trebuie să mâncăm nefiert? 
- Unele pot fi fierte foarte puţin, iar altele deloc. Numai aşa căpătăm maximum de 

substanţe nutritive de la alimente. Totul trebuie consumat viu pentru a fi şi noi vii... Dar despre 
asta o să mai discutăm şi am să vă dau o carte despre Hrana Harică şi Taina Medicinii Isihaste. 

- Mă minunez, Părinte, ce taine adânci cunoaşteţi. Creştinismul are un reprezentant de 
frunte în Sfinţia voastră... 
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- Nu e aşa. Creştinismul are pe Sfinţii Părinţi de la care am învăţat şi vom învăţa cu toţii. 
- Părinte, de ieri şi până azi mă tot gândesc la sensul cuvântului idoli... Creştinismul s-a 

confruntat şi se confruntă cu idoli?...  
- Dacă luăm Creştinismul în adâncimea lui, putem descoperi confruntarea cu idolii. Dar 

această dilemă trebuie înţeleasă astfel: idolii sunt un fel de divinizare a unor calităţi ale divinului. 
Creştinismul spune că zeii nu trebuiesc personificaţi, pentru că ei sunt numai nişte haruri ale lui 
DUMNEZEU. Cei care le personifică uită de Harul lui DUMNEZEU. Neştiind cum acţionează 
DUMNEZEU, oamenii au considerat exprimările lui DUMNEZEU, fie ele prin trimişi ori 
întâmplări supranaturale, uneori micşorându-se pentru a fi pe înţelesul nostru sau arătându-şi 
Slava cea dincolo de închipuirea noastră, ca fiind aspecte bune de idolatrizat. Dar nu e aşa. Toate 
trebuiesc considerate Har prin care EL ne cheamă să ne întoarcem numai la Chipul Unic al 
SĂU. Astfel, fără să contrazică pe nimeni, creştinii arată celorlalţi o altă Realitate. 

- Ce le pot creştinii arăta indienilor, de pildă?  
- Indienilor le pot spune să nu facă confuzia între Sufletul nostru şi Sufletul lui 

DUMNEZEU. Nici între natura creată de DUMNEZEU şi o altă natură care ar exista separată 
de DUMNEZEU căreia ei îi spun prakriti. De fapt, ei au dreptate dacă îi plasăm alături de cei 
cărora după căderea din Rai li s-a pierdut vederea cu Duhul. Văzând cu mintea şi ochiul fizic, 
oamenii au ajuns la aceste definiri, transpuneri de realitate mentală... Creştinii nu-i contrazic, ci 
vin cu descoperirea unei Realiăţi în altă lumină, altă interpretare. Vin cu noul!  

- Cum să-i convingem că sunt pe potecuţe, nu pe Cale?  
- Mai întâi convingeţi-vă pe voi înşivă... 
- De aceea suntem aici: pentru că altfel rămâneam prinşi în chingile minţii... 
- Într-o anumită accepţiune, toţi recunosc că dacă vrei să trăieşti o adevărată mistică, 

chiar şi alte mistici găsesc în Creştinism o împlinire şi o descoperire. Este demn de evidenţiat aici 
atitudinea lui Rama Krishna, care la un moment dat s-a creştinat. Fiind întrebat ce l-a determinat 
să ia o astfel de hotărâre, a răspuns: „Eu am înţeles că prin botezul creştin mi s-a mai deschis ceva. Şi dacă 
nu mă botezam creştineşte, niciodată nu aveam acces la acel ceva”. Aşa că, vedeţi voi, Creştinismul mai 
deschide încă ceva şi mulţi încep să înţeleagă, să descopere tocmai acel ceva pe care ei îl caută 
pentru că simt că le lipseşte. Sunt unii din alte mistici care au ajuns la nişte realizări foarte mari: 
Buddha, Milarepa, Marpa şi alţii care au atins stări foarte înalte. Dar dacă privim cu atenţie la 
învăţăturile lor, descoperim o anume nostalgie după ceva. Descoperi că şi ei recunoşteau că le 
lipsea ceva. E, cu acest ceva vine Creştinismul.  

- Părinte, ce ne spuneţi este cu convingere, dar mintea nu pricepe, ochiul nu vede... 
- Tot ce v-am spus până acum, am încercat să constitui un fel de introducere şi în acelaşi 

timp un fel de concretizare a unei trăiri creştine. Trăirea isihastă într-un specific aparte. Răbdarea 
şi ascultarea sunt punţi care vă vor trece dincolo. Într-o altfel de înţelegere...  

Aşa ne-a lăsat în seara respectivă. Năuci prin ceea ce ne-a spus, ruşinaţi fără să ne fi 
mustrat, convinşi fără să insiste... Reuşind să acopere în totalitate necunoaşterea şi rigiditatea 
noastră cu ceva căruia nu i te puteai împotrivi. Parte din cauza neputinţei noastre de a pătrunde 
în adâncimile rostirilor Sfinţiei Sale, dar şi din cauza exprimării cu altfel de putere în cuvinte... 
Mereu ne întrebam: răbdare ca să ce?, ascultare în ce sens?, de cine?... Cine este de fapt acest 
OM? De unde vine el? Cine ne vorbeşte prin EL? Mă agăţam cu hotărâre de cineva care până la 
urmă îmi spunea să am răbdare şi să ascult... Şi nici măcar nu îmi explica nimic mai mult. Nu de 
puţine ori mi-am zis: ete şi ăsta: vine, îşi spune poezia şi gata, ne lasă cu mintea bulversată total şi 
ne mai şi spune să avem răbdare şi să ascultăm. Să am răbdare în starea asta de minte? Să ascult 
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astfel de mintea mea?... Prostul de mine. Nu-mi dădeam seama ce fel minunat de pedagogie 
aplica acest sfânt cu mine. Mai întâi îmi reteza mintea, împrăştiindu-i nălucirile. Ca în icoanele 
Sfântului Ioan Botezătorul în care apare cu capul retezat şi pus în dreptul inimii pe o tipsie... 
Iată începutul!!! Mintea curmată şi pusă sub ascultarea inimii. Icoana de început a 
creştinului. Doamne, îţi mulţumesc. Îmi venea să nu mă mai opresc din mulţumirea cea spre 
DUMNEZEU. Uneori vroiam să strig să mă audă toţi. Parcă îi vedeam cum se chinuie cu 
căutări terne, zadarnice. Nu este locul pentru a enumera cele pe care le reperam la semenii mei 
ca fiind pierderi de timp...  

Nu ştiam cât timp trecuse. Am alergat spre chilia de la stupi. Acolo, o altă lecţie: uşa era 
deschisă... 

- Te aşteptam, mi-a zis Părintele fără să se întoarcă. Ai priceput ceva?  
- Icoana Creştinismului... 
- Ce-i cu ea? 
- Este mintea curmată şi pusă în inimă? 
Atunci am surprins pe faţa lui pentru prima dată un fel de zâmbet. Ca la maică-mea după 

ce eu şi surorile cântam pe scenă melodia ei preferată...  
- Ia loc acolo pe scaun. 
- Părinte, mă duc mai întâi după reportofon. 
- Du-te, du-te şi adu-l şi pe băiatul ălălalt. 
Ne-am întors cât am putut de repede. Aproape alergam. Simţeam că voi fi martorul unor 

evenimente unice. Timpul nu conta. Parcă dispăruse din atenţia mea. Mintea dorea altceva. Nu 
mai făcea noţiuni cu exteriorul. Nu mai eram atent la cele din afara mea. Nici nu mă interesa 
altceva decât să-l ascult pe acest Om care mă atrăgea ca un magnet... 

- Aşa bă, luaţi loc. 
- Mulţumim, Părinte... 
- Mulţumiţi lui DUMNEZEU, nu mie. 
- Învăţaţi-ne cum să-i mulţumim ca să ne audă... 
- Vă aude oricum. 
S-a aşezat şi el pe o blană de oaie aşternută pe pământ. Şi-a îndoit picioarele sub şezut şi 

după ce şi-a aranjat rasa ne-a spus: 
- Aşa cum spun Sfinţii Părinţi şi cum am reuşit şi eu să înţeleg unele lucruri, trăirea 

noastră creştină trebuie să aibă în vedere nişte icoane pur creştine. În limbajul mistic se spune: 
trăirea noastră creştină este trăirea în Icoană sau dialogul între icoane. Creştinismul este 
greu de înţeles în acest context de trăiri orientale, antice ori sectante. Creştinismul trebuie să 
găsească un limbaj foarte larg ca să se poată transpune şi să poată fi înţeles, să poată intra în 
comunicare cu toate celelalte practici. De aceea este necesar ca învăţăturile Sfinţilor Părinţi, 
învăţăturile filocalice, să fie traduse pentru lumea de astăzi... Creştinii sunt aproape obligaţi să 
găsească un fel de limbaj deosebit care să fie ca o punte de legătură între limbajul creştin şi acel 
limbaj care doreşte apropierea de Creştinism. Mai mult: creştinii trebuie să facă un fel de 
comunicabilitate cu celelalte forme de spiritualitate. Acesta este rolul multor trăitori creştini de 
astăzi.  

Mi s-a părut că abandonează subiectul Icoană. Eram gata să-i amintesc când, fără să fi 
apucat a făptui ceva, gândurile mi-au fost spulberate de continuarea Părintelui...  

- Ca să putem începe o viaţă de trăire creştină, trebuie să ne concretizăm neapărat nişte 
icoane sau Chipuri mistice, nu învăţături sau iniţieri. Noi creştinii nu putem face practică creştină 
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decât dacă avem nişte modele pe care noi le numim Icoane. Şi aceasta pentru că trăirea creştină 
nu este ideaţie, nu este abstracţie, nici o trăire în stări mentale şi nici meditaţie. De aceea la 
început e puţin mai greu. Trebuie făcut un efort mai deosebit până când înţelegem ce înseamnă 
icoana trăirii creştine. Şi în acelaşi timp să începem să trăim în Chip de Icoană. Altfel nu se 
poate!  

- Icoane, adică cele la care ne închinăm noi creştinii când mergem la biserică?  
- Acelea, dar trebuie înţeles foarte bine motivul pentru care icoanele ocupă primul loc în 

practica creştină. Atrag atenţia să nu confundaţi icoanele creştine cu un fel de teorie sau cu o 
pictură oarecare... Noi am putea numi limbajul creştin învăţătură. Dar nu învăţătură obişnuită, ci 
învăţătură evanghelică. Transpusă în limbajul obişnuit, chiar şi denumirea de învăţătura 
evanghelică este desacralizată. Asta pentru că Evanghelia este interpretată azi în fel de fel de 
chipuri şi apar tot felul de confuzii şi aberaţii. Din această cauză, mistica nouă creştină este pusă 
în situaţia de a concretiza nişte aspecte. Adică să punem în faţa înţelegerii nişte icoane, nişte 
chipuri creştine pe care să le avem ca model şi să fie tocmai calea şi realitatea clară a ceea ce 
înseamnă trăirea creştină.  

- Este pentru prima dată în viaţa mea când mi se spune că icoanele mai sunt şi altceva 
decât reprezentare vizuală.  

- Pentru a înţelege ce este dincolo, trebuie înţeles ce înseamnă Chip, ce înseamnă icoană 
creştină. Vă spun, să nu o luaţi sub formă de teorie sau de învăţătură. Chipul icoanei este esenţa, 
alcătuirea în sine a sfinţeniei nevăzute cu ochiul fizic şi din această cauză neluată în seamă. Ca să 
practicaţi ceva trebuie să ştiţi mai întîi ce practicaţi. Nu trebuie să faceţi aşa cum spun unii: „nu te 
gândi la nimic, vezi numai ce iese din tine...” Nu putem accepta aşa ceva! Chiar dacă sunt destui care 
fac şi aşa ceva, noi nu putem să afirmăm „ceea ce iese din noi”, chiar dacă într-adevăr noi suntem 
nişte realităţi. Noi creştinii pornim de la distincţia că: din cauza păcatului, Chipul nostru de 
adevărată icoană este întunecat, iar noi suntem anti-chipul, adică chipul păcatului. Şi trebuie 
să facem neapărat această depăşire a anti-chipului, a păcatului şi să redescoperim icoana, adică 
Chipul de DUMNEZEU şi atunci când am redescoperit icoana, putem face mistică şi trăire 
adevărată. Ca să descoperim aceasta trebuie să ne întoarcem la ceea ce am spus mai înainte. 
Trebuie ştiut că există o Icoană a lui DUMNEZEU care nu se poate confunda cu nimic. Icoană 
înseamnă Chip Sfânt. Nu orice Chip, orice imagine. Să nu facem ca unii care consideră Chipul 
un fel de idol. Să nu cădem nici în eroarea în care se spune că DUMNEZEU este fără Chip. Noi 
creştinii spunem că nu putem să-i ştim Chipul lui DUMNEZEU, pentru că suntem păcătoşi şi 
suntem creaţie. Dar DUMNEZEU ne spune că are Chip şi acesta este sfinţenia în sine care nu 
poate fi atinsă de nimic, de nici un păcat. Mai ştim că Însuşi Mântuitorul ne spune: „Nimeni n-a 
văzut Chipul lui DUMNEZEU, dar cine M-a văzut pe Mine a văzut pe DUMNEZEU”. Aceasta 
înseamnă că dacă vrem să ştim cum e Chipul lui DUMNEZEU, noi trebuie să luăm ca model 
Chipul Mântuitorului care este Fiul lui DUMNEZEU. Zice Mântuitorul: „Cel care este în sânul 
Tatălui, Îl face cunoscut”. Prin aceasta înţelegem că noi avem acces la Chipul lui DUMNEZEU 
şi de aceea trăirea creştină este căutarea şi tinderea către a intra în legătură cu Chipul lui 
DUMNEZEU. Noul Testament spune că Cel care ne face legătura cu Chipul lui 
DUMNEZEU TATĂL (Cel dincolo de toate chipurile) este Fiul Lui: Hristos. De aceea ca să 
facem trăire creştină, automat punem în faţă Chipul Fiului lui DUMNEZEU despre care nu mai 
putem spune că nu are Chip, pentru că s-a arătat şi nu mai zicem nici că e Chip idolesc, pentru 
că nu e Chip oarecare, fictiv sau alte considerente. EL este Fiul lui DUMNEZEU! 

- Părinte, sunt eu oare în stare ca în viaţa aceasta să înţeleg şi să trăiesc aceste adâncimi?  
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- Noi nu trăim fictiv. Noi punem Icoana lui DUMNEZEU în faţă şi gata! Asta-i mistica 
faţă de Chip! Iar Chipul lui DUMNEZEU este Fiul LUI. Aşa că: avem Icoana şi ştim faţă de 
cine facem mistică. Noi creştinii nu putem face mistică decât prin Hristos, prin Icoana Lui. 
Trebuie să facem însă o deosebire între Chipul sufletului (Icoana sufletului) şi Chipul de energii 
corp. Dacă nu facem această deosebire nu se poate face practică creştină. Adevăratul Chip este 
Chipul de Suflet. Din cauza păcatului am devenit orbi şi nu mai putem vedea Chipul de Suflet, ci 
vedem numai Chipul de energii. Au dreptate şi unii sectanţi, sau cei din Vechiul Testament care 
spun că nu se vrea să se vadă Chipul de carne al lui DUMNEZEU, pentru că se poate să fie 
idolesc. De aceea din punct de vedere al misticii creştine, noi tindem către Chipul lui 
DUMNEZEU care nouă ni se arată prin Domnul Hristos. Dar nu trebuie să ne oprim în Chipul 
lui Hristos de corp cu realitatea lui. Ci pe primul plan al vederii noastre trebuie să fie Chipul 
spiritual al lui Hristos. Despre acest chip unii au îndoieli şi spun că Hristos este fără Chip, 
deoarece consideră că spiritul nu are Chip şi fac din acest Chip un principiu. Pentru noi creştinii 
Chipul nu înseamnă principiu, ci Chip înseamnă Persoană, adică deja totalitate fiinţială. Trebuie 
înţeles clar: ca să faceţi practică creştină, trebuie să faceţi din casa voastră biserică.  

- Adică? 
- Adică să vă puneţi icoane pe toţi pereţii. Biserica, dacă nu are icoane, nu este biserică, 

ci doar casă de rugăciune. Biserică înseamnă casa plină cu icoane. Dacă vreţi să duceţi viaţă 
creştină, trebuie să duceţi o viaţă în Chip de Biserică... Adică cu icoane! În primul rând unde este 
altarul e Chipul lui DUMNEZEU şi pe urmă mai sunt Chipurile celorlalţi sfinţi care ne ajută să 
intrăm în legătură cu Chipul lui DUMNEZEU. Dar trebuie înţeles că adevăratul CHIP este 
Chipul spiritual. Pentru că DUMNEZEU are CHIP spiritual.  

- Şi cum căpătăm noi convingerea că ceea ce privim cu ochiul minţii este adevărata 
Realitate? Pentru că a vedea dincolo de ceea ce cuprinde ochiul minţii este un dar pe care nu-l 
primesc mulţi... 

- Pentru noi, accesul la acel Chip spiritual se poate face şi prin chipul energetic. Dar tot 
în chip de Icoană, adică Chipul energetic sfinţit. Despre acest Chip energetic sfinţit sectanţii 
spun că nu poate să fie şi că este idol. E, aici fac ei o greşeală! De aceea noi ca mistică isihastă, 
care este cu adevărat mistica creştină, ne considerăm în mistica Chipului (a Persoanei şi a 
Icoanei). Tindem către Chipul lui DUMNEZEU prin Chipul lui Hristos, dar punem pe primul 
plan Chipul spiritual al lui Hristos accesibil nouă până ajungem să ni se lumineze sufletul şi să-L 
vedem noi pe Hristos ca Chip spiritual şi ca Persoană spirituală. Până atunci să ne ajutăm prin 
Icoana Lui de înfăţişare energetică, adică corporală... De aceea în biserică este foarte important 
pentru noi Chipul acesta de înfăţişare energetică. Dacă nu se înţelege aceasta, niciodată nu se 
poate face mistică creştină. Vă suciţi, vă învârtiţi, faceţi un fel de meditaţie, de mistică abstractă 
şi în final de mistică în gol.  

- Cred că am să spun la toţi cunoscuţii mei care rătăcesc pe la diferite porţi spirituale 
orientale să-şi umple camerele cu Icoane... ca prim pas...  

- Pentru noi, mai este foarte importantă încă o Taină mare, un Chip energetic foarte 
sfânt. Acest Chip energetic sfânt este Sfânta Împărtăşanie. Pentru noi, Icoana lui 
DUMNEZEU, adică Icoana în Sine a lui Hristos, este Sfânta Împărtăşanie. Mântuitorul întrupat 
în pâine şi vin, în ceva material, ceva energetic. Datorită acestei Taine, putem să-L înfăţişăm pe o 
hârtie, pe un carton, etc. şi putem să-L vedem. Şi încă un argument: chiar Mântuitorul s-a arătat 
ucenicilor după înviere. Şi s-a arătat cu corpul...  
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- Părinte, eu sunt atât de nepriceput de parcă am trăit într-o mare beznă, am spus eu mai 
mult pentru a-l ţintui pe Părinte în preajma acestui subiect. 

- Alte mistici ne învinuiesc pe noi creştinii că facem un fel de mistică înaltă şi că ne 
ridicăm la Spiritul lui DUMNEZEU, dar că pe atât suntem de inferiori că facem şi o mistică a 
materiei. Tocmai aici este confuzia, că nu se înţelege Taina aceasta: că pentru noi, aşa cum 
frumos spune Sfântul Evanghelist: „Cuvântul, Trup s-a făcut...”. Adică Chipul spiritual al 
Sufletului nostru este Chip de Cuvânt.  

- De cuvânt, rostire?  
- Nu, nu, nu chipul de cuvânt ăsta care-l avem noi, deoarece aşa cum vorbim şi gândim 

noi, ne constituim în Chip energetic. Nu avem Chipul acela spiritual de Cuvânt. Eh, mă fraţilor, 
dacă nu înţelegeţi asta, n-am ce vă face. Până nu vă concretizaţi icoanele, ca să ştiţi ce mistică 
faceţi, nu puteţi trăi creştineşte. Altfel, începeţi să abstractizaţi, să faceţi meditaţii, să faceţi orice 
fel de mistică, dar nu va fi creştină. Mistica creştină este Icoana! Noi spunem că înfăţişarea de 
afară este faţa. Aţi văzut că în cărţile mele fac o deosebire între Chip, Faţă şi Asemănare. Şi încă 
o deosebire care, mă rog, trebuie discutată mai pe larg: deosebirea între Chip, Firea Chipului şi 
Făptura Chipului. Aceasta este tot în taina Icoanei pe care dacă nu o înţelegeţi nu veţi putea face 
cu adevărat mistică creştină.  

- Este oare mistica creştină aşa de greu de descoperit? Ce fac aceia care nu ajung 
niciodată la unul ca dumneavoastră? Dar cei care ajung şi nu înţeleg? Ori cei care fac tot felul de 
aplicaţii greşite?  

- Mistica creştină este mistică fiinţială care înseamnă mistica Icoanei prin care intrăm în 
convorbire şi în împărtăşire cu Fiinţa lui DUMNEZEU. Numai în măsura în care ne apropiem 
de DUMNEZEU, paradoxal, facem o concretizare şi mai teribilă! În comparaţie cu alte mistici 
care, prin subtilizări şi abstractizări, ajung la un fel de vid. Noi îl facem şi mai plin! În acest plin, 
Chipul lui DUMNEZEU devine un concret, dar nu un concret obişnuit. De aceea din punct de 
vedere creştin Icoana înseamnă, într-un fel, Taină, iar Taina înseamnă Credinţă. Adică noi deja 
ÎL primim pe Mântuitorul ca pe o persoană, ca pe un Chip care nu ştim cum apare, dar pe care îl 
primim în totalitatea lui. Ca un fel de Chip atât de concret, având permanent grijă de a nu-i 
atribui un Chip obişnuit, adică Chip energetic. Facem legătura şi cu Chipul energetic, dar nu ne 
oprim la acesta, ci întotdeauna tindem către celălalt. Adică eu am Icoana Chipului Mântuitorului 
în biserică aşa ca om, am Icoana Sfintei Împărtăşanii ca trup şi sânge (acesta-i primul meu 
contact, clar, concret), dar acest concret nu mă reţine la el, ci mă trece în acel deplin care este 
Chipul personal direct, despre care deocamdată nu am habar cum este, dar îl primesc, mă silesc 
să am intuiţia lui, să-i concretizez prezenţa mai mult decât a-l simţi. Şi în măsura în care-i 
concretizez prezenţa (la început, aparent forţat, ori mental poate chiar sugestionându-mă), tot 
mai mult se descoperă acea Taină de comunicare între Chipul meu fiinţial personal şi Chipul 
personal al Mântuitorului. De aceea, ca practică, esenţa misticii creştine este rugăciunea, 
care înseamnă vorbire în Chip de icoană, adică vorbire sfântă – limbaj în Icoană. Tot ce este 
sfânt este Icoană! Esenţa rugăciunii creştine nu este meditaţia, nici mantra (adică o repetare a 
ceva pentru oprirea gândurilor), ci rugăciunea care este vorbire iconică sfântă în care fac 
deja un fel de săritură peste energii, peste orice înfăţişare de afară şi intru în legătură 
tocmai cu prezenţa personală a Chipului aceluia care nu ştiu cum este, nu-l văd, dar ÎL 
chem. Pe undeva rugăciunea este trifiinţială, adică înseamnă Chemare, Numire şi Venire. 
Vedeţi? Înseamnă Numire, iar numele lui DUMNEZEU este foarte important, este un fel de 
concretizare a Chipului. De aceea Numele Lui este sfânt. Noi ÎL numim, ÎL chemăm pentru 
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ca în final să vină. În aceste trei fiinţialităţi fiinţează concretizarea prezenţei acelui Suprachip 
care-i dincolo de Chip. Pelerinul rus şi Filocaliile spun despre rugăciunea isihastă (a inimii) că la 
început e ceva aparent formal, mecanic ori artificial. Nu sunt departe de părerile multor trăitori. 
Trebuie înţeles bine ce înseamnă rugăciunea creştină: Numire, Chemare şi Venire în 
conştientizarea prezenţei Chipului lui Iisus. Trebuie să începeţi cu un fel de repetare a 
acestei rugăciuni scurte care înseamnă Numire, Chemare şi Venire. Adică numim numele 
Mântuitorului care este cel mai sfânt, e Icoana. Spun Sfinţii Părinţi: „Când ai pronunţat numele lui 
Iisus trebuie să conştientizezi deja că acest nume este atât de sfânt că intrând în tine începe să deschidă şi in tine 
sfinţenia”. E aşa de sfânt acest nume că pentru mine la fiecare rostire ori pronunţie percep un fel 
de simţire şi trăire aparte. Mă silesc prin rostire, aparent mecanică, să trăiesc ceva sfânt. Apoi 
chemându-L parcă simţim un fel de dor... Când chemi pe cineva parcă îl doreşti pe acela. Apoi, 
chemându-l apare parcă un fel de concretizare, ca şi cum însăşi dorirea îţi dă un fel de trăire, e ca 
şi când te-ai fi întâlnit cu cineva. Noi românii avem ceva sublim: DOINA. Românul când 
doineşte parcă se linişteşte. De ce? Pentru că doina este un fel de trăire, un fel de pregustare, un 
fel de pregătire a momentului întâlnirii. Când te gândeşti la un prieten cu dor, parcă simţi deja, 
fără să-l fi întâlnit, ce frumos va fi momentul acela al întâlnirii. Aşa facem şi noi creştinii: numim 
sfinţenia numelui Mântuitorului, dorim să ne întâlnim cu EL şi deja începem să simţim 
întâlnirea... Conştientizând această întâlnire, Mântuitorul intră în noi. Dar pentru că suntem orbi, 
DUMNEZEU fiind în noi, nu ştim aceasta, nu ştim că este în noi deja... Însă în măsura în care 
noi ne deschidem, încet-încet, începem să simţim că EL este deja în noi şi atunci începe trăirea 
din ce în ce mai mult, din ce în ce mai reală. De aceea această repetare continuă produce 
sfinţirea în noi, iar dorul din noi se amplifică mai mult şi deja simţim prezenţa reală a venirii 
Mântuitorului... Începe deja TRĂIREA... Apoi vine trăirea Liturgică despre care vă voi vorbi 
mai târziu... 

Am rămas ţintuiţi locului, minunându-ne de acest om care fără nici un efort, dar cu o 
rigoare imbatabilă ne educa spre o cunoaştere şi o întâlnire despre care mulţi spun că o 
desluşesc, dar nimeni nu ajunge să trăiască real decât prea puţini temerari prin dar de la 
DUMNEZEU. Acest om cunoştea totul. Nu ne vorbea din minte. Aceasta nu poate fi teorie. 
Cu siguranţă parcursese stările şi aspectele realităţilor predate nouă pentru a le deosebi la rândul 
nostru. Cunoşteam bine comportamentul acelora care vorbeau din ce citiseră ori memoraseră 
ascultând pe alţii. Nu vorbea ca ei: fără putere de convingere. Cuvintele Părintelui trezeau în 
mine un fel de recunoaştere, un fel de rug aprins care nu mă ardea, un dor după a trăi pentru 
practică... Temeinicia este starea concretă care trebuie aplicată pentru ca să primeşti darul... 
Acestui om nu i te puteai opune. De fapt, sentimentul de oponenţă nici nu exista. Parcă 
dispăruse de pe faţa pământului. Tocmai ne predase prima etapă a rugăciunii inimii cu toate 
amănuntele folositoare nouă pentru a nu cădea în filosofări ori închipuiri nepotrivite. Sunt 
convins că fiecăruia dintre cei care i-au ascultat cuvintele le-a spus tot ce le folosea. Nu ţinea 
nimic pentru sine. Nu obosea şi nu se plictisea niciodată. Îmi sunau în minte cuvintele: numim 
sfinţenia numelui Mântuitorului, dorim să ne întâlnim cu EL şi deja începem să simţim întâlnirea... De aceea 
nu ezita să spună totul pentru că fără trăire aceste cuvinte rămân la nivelul memoriei. Ce spunea 
el era trăire reală, zbateri individuale, poate eşecuri, poate rezultate dar cu certitudine ceea ce 
spunea, avea cu sine prin dar de la DUMNEZEU. Dă-ne Doamne tuturor, chiar de nu pricepem 
de la început... Parcă aveam totul la îndemână şi mă întrebam de ce nu plec de lângă el ca să mă 
apuc de practică. Eram în continuare ţintuit locului... Părintele a observat starea mea. Cum o fi 
înţeles-o nu ştiu. L-am văzut scăpând un zâmbet. Ce mă anunţa prin asta? Vedea în acum ori în 
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atunci? Cu siguranţă cuprindea mult din trecut, prezent şi viitor. Cât? Atât cât Bunul 
DUMNEZEU nu se zgârceşte pentru nimeni, dar noi nu pricepem. Cum să mulţumeşti unui 
asemenea om pentru ce îmi predase? Oare mulţumirea este ceea ce aştepta el? M-a întrerupt 
spunându-mi cu un ton cald, ca un părinte: 

- Trăirea creştină nu este ca o stare mentală, o meditaţie sau altceva comparabil. Ci prin 
exerciţiile energetice (rostire cu silire de sine), această repetare continuă ne introduce în stări de 
DUH. Acestea nu sunt la nivelul minţii, ci sunt stări de Duh, de suflet. Celelalte mistici spun că 
nu ar exista la nivel de suflet asemenea stări, ci ele sunt numai mentale. Greşesc ei, dar nu ne 
încruntăm. Noi acuma începem deja să obligăm sufletul nostru să vorbească. Pentru că sufletul 
nostru nu se confundă cu DUMNEZEU. Sufletul nostru acum este mut şi trebuie învăţat să 
vorbească prin această repetare continuă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui DUMNEZEU, 
miluieşte-mă pe mine păcătosul... 

Aşa s-a încheiat acea discuţie. Părintele se ridicase şi ne aştepta. Noi, cu privirile în 
pământ, abia că puteam să ne mişcăm. Eram absorbit de cele auzite. Doream să aplic grabnic, 
dar în acelaşi timp aş mai fi ascultat o sută de ani fără să mă plictisesc. Chiar dacă ar fi repetat 
aceleaşi... Era o scurtcircuitare a atenţiei de la cele trecătoare pe care Părintele o provoca. Timpul 
devenea o simplă dimensiune. Atenţia mea nu era spre timp şi nici spre ceva legat de acesta. Nu 
simţisem nici amorţeala muşchilor, nici sete, nici bâzâit de muscă, nici cald, nici foame. Nimic. 
Parcă biologic încetasem să exist...  

Eram în seara de 23 aprilie a anului 1994. Când am ieşit din chilia Părintelui, m-au 
întâmpinat o sumedenie de gânduri, dorinţe, raţionamente; toate însă se învârteau în jurul 
întrebării: care este calea de a aplica fără cusur cele spuse de minunatul om? Aveam pe bandă 
magnetică răspunsul la căutările mele de până atunci. Ceea ce ne spusese Părintele Ghelasie până 
acum era tot ce-şi poate dori un căutător al binecuvântatei rugăciuni a inimii. Acest om căpătase 
cu certitudine darul rugăciunii neîncetate. Nu mă mai clătinam. Devenisem convins că nu putea 
fi doar un priceput alcătuitor al vorbelor. Cunoscusem din aceştia, câţiva, iar vorbele lor erau 
fără putere de convingere, deoarece nu prezentau felul trăirii, ci şabloane ieftine în care se 
combinau închipuirile mentale cu efortul fizic al rămânerii în anumite poziţii. Acest om tocmai 
ne dăduse mură-n gură practica trăirii mistice a rugăciunii inimii. Noi ce puteam pricepe? Poate 
un mic aspect de convingere mentală. Parcă se mai făcuse loc şi pentru altceva, dar pentru a 
pricepe trebuia cu certitudine să aplicăm modul de trăire ce-l aveam predat de însuşi acest mare 
trăitor. Am înţeles de ce aceşti minunaţi temerari sunt rezervaţi în a-şi mărturisi zbaterile şi 
rezultatele individuale: pentru că eu, cel care ascult, rămân cu gura căscată, nu pricep mai nimic 
din cauza faptului că mintea mea este plină cu reziduuri ale unor convingeri false. Iar ca dovadă 
a falsei mele priceperi mă apuc să spun altora fraze laudative compuse din jumătăţi de 
înţelepciune ori promisiuni pe care nu am cum să le împlinesc. Toate astea, împreună cu altele 
pe care am impresia că le-am înţeles, compun întârzierea şi îndepărtarea mea de ţintă. Pornind 
cu hotărâre definitivă pe drumul trăirii celor spuse de Părintele Ghelasie, cu siguranţă voi afla cât 
de ieftine erau activităţile mele trecute. Şi mă refer aici la tot felul de încercări cu modalităţi de 
mistici care apăruseră şi la noi ca ciupercile după ploaie. Erau potrivite sau nu? Parcă acum nu 
mai conta decât convingerea fermă de a urma pe acest brav român.  

1Marius Ciulică
                                                 
 Continuarea acestui material va fi publicată în numărul 2 al revistei. 1
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nfinit, numiri, descoperire – o perihoreză a cunoaşterii 

– o incursiune în istoria ştiinţei – 

Putem vedea un exemplu istoric interesant de fertilitate a demersului filosofico-religios 
pentru creativitatea ştiinţifică în articolul lui Loren Graham şi Jean-Michel Kantor: “A comparison 
of two cultural approaches to mathematics: France and Russia, 1890-1930”1.  

Şcoala rusă de gândire, din care făceau parte matematicieni ruşi de prestigiu precum 
Dmitri Egorov (1869-1931) şi Nikolai Luzin (1883-1950), şi influenţată de prietenul şi colegul lui 
Luzin, Pavel Florenski (1882-1937), încerca să găsească o cale de ieşire din concepţia despre 
lume dominantă – seculară, raţionalistă şi pozitivistă.  

Influenţaţi de o anume familiarizare cu practica isihastă acompaniată de o reflecţie 
filosofico-religioasă cu privire la „numire”, ei au pus accentul în cercetarea ştiinţifică pe 
libertatea dată omului de a crea obiecte matematice.  

Teza articolului mai sus menţionat este că „în Franţa cultura raţionalistă şi secularizată 
predominantă a exercitat o influenţă negativă în ceea ce priveşte acceptarea mulţimilor infinite 
(în particular, a celor nenumărabile)2 drept obiecte matematice legitime, în timp ce vederile 
                                                 
1 Isis 97 (2006), no. 1, 56-74; Mathematical Reviews MR2216396 (2006m: 01011). Autorii pun în lumină 
legăturile cercului de matematicieni ruşi cu mişcarea rusă Imiaslavie, în care problema numelui şi numirii 
lui Dumnezeu a căpătat o însemnătate centrală. Anumite vederi extreme (plecând de la afirmaţia 
monahului Ilarion că „Numele lui Dumnezeu este Dumnezeu”) au fost denunţate ca eretice de Sinodul 
Bisericii Ruse în 1913. Se poate spune însă că, în esenţă, la baza interacţiei între isihasm şi fundamentele 
matematicii moderne stă perspectiva patristică asupra potenţialului libertăţii creatoare omeneşti în dialog 
şi sinergie cu Dumnezeu. În fapt, argumentele din cadrul acestei interacţii care implicau excese puteau fi 
reformulate, eliminând excesele într-o manieră ortodoxă. În ce priveşte poziţia lui Pavel Florenski, Pr. 
Nicolae Nicolescu observă că „se ocupă de «numele lui Dumnezeu» în mod special în două lucrări ale 
sale: «Preaslăvirea numelui ca premisă filosofică» şi «Despre numele lui Dumnezeu». De asemenea, 
vorbeşte despre numele lui Dumnezeu în Anexa III din volumul «La cumpăna gândirii», intitulată: 
«Fragment din scrisoarea lui Pavel Florenski la rugămintea Părintelui Arhimandrit David, ca răspuns la 
scrisoarea preaslăvitorilor numelui lui Dumnezeu, de la Athos». Scrisoarea a fost scrisă din Caucaz”. 
Lucrarea Pr. Nicolescu se găseşte la adresa: 
http://www.crestinortodox.ro/Definirea_numelui_lui_Dumnezeu_la_Parintele_Pavel_Florenski-p160-
16204. 
2 „Teoria mulţimilor este ştiinţa matematică a infinitului; pleacă de la operaţii elementare cu mulţimi. O 
mulţime este orice colecţie bine definită de obiecte (elementele care aparţin mulţimii). Colecţia poate fi finită 
sau infinită. Funcţiile sunt corespondenţe între mulţimi. Dacă există o corespondenţă bijectivă între două 
mulţimi se spune că au acelaşi (număr) cardinal (acest număr poate fi infinit). De exemplu, orice mulţime aflată 
în corespondenţă bijectivă cu mulţimea numerelor întregi se cheamă numărabilă. Cardinalul ei este notat aleph 
0. Aşa a definit Cantor în mod specific numerele cardinale (numerele ordinale sunt definite în mod similar 
pentru mulţimi inzestrate cu o relaţie de bună ordonare). Numerele transfinite sunt oricare dintre aceste 
numere construite prin diverse operaţii şi comparate, atunci când e posibil, între ele. Ele au fost introduse de 
Cantor în 1882, în strânsă legătură cu consideraţii filosofice şi chiar religioase cu privire la „Absolut”. Aceasta a 
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religioase mistice ale întemeietorilor Şcolii de Matematică Ruseşti au avut o atitudine pozitivă în 
direcţia unei asemenea acceptări”3. 

* 
Ca simptome ale raţionalimului francez în câmpul cercetării matematice, autorii 

articolului arată că „Lebesgue era strict împotriva folosirii Axiomei Alegerii4. Nu mai devreme 
de 1905, Picard respingea funcţiile discontinue”5, iar „în 1908, Borel se opunea încă folosirii 
infiniturilor nenumărabile”. „Borel şi alţi matematicieni francezi doreau să păstreze, în cel mai 
mare grad posibil, întrebările filosofice în afara cadrului matematicii”, pe când matematicienii 
ruşi amintiţi „voiau să integreze abordările filosofice şi religioase în matematică”6.  

Graham şi Kantor observă că prin „acceptarea numerelor transfinite drept obiecte 
matematice legitime” aceşti cercetători, îndeosebi Nikolai Luzin, au stimulat „dezvoltarea 
funcţiilor de o variabilă reală şi naşterea Şcolii Ruse de Matematică, care a avut o influenţă 
majoră în matematica veacului al XX-lea”7.  

În articol este pusă în lumină reacţia negativă manifestată de mediul cultural şi filosofic 
din Franţa comparativ cu receptarea sa în alte ţări. „Influenţele diverse, uneori contradictorii, 
provenite din cartezianism, pozitivism şi gândirea lui Pascal8 îi avertizau pe matematicienii 
                                                                                                                                                       
fost prima introducere a infinitului în matematică (care s-a numit «infinit actual» în contrast, urmând lui 
Aristotel, cu «infinitul potenţial», gândit ca un proces limită). Teoria mulţimilor s-a născut din studiul punctelor 
de pe axa reală. Ulterior eforturile de a descrie şi clasifica asemenea mulţimi avea să conducă la teoria 
descriptivă a mulţimilor. Vezi José Ferreiro´s, Labyrinth of Thought: A History of Set Theory and Its Role in Modern 
Mathematics (Basel/Boston: Birkhäuser, 1999); Walter Purkert, “Georg Cantor und die Antinomien der 
Mengenlehre”, Bulletin de la Société Mathématique de Belgique, 1986, 38:313–327; şi Purkert, Georg Cantor, 1845–
1918 (Basel/Boston: Birkhäuser, 1987)” (Graham, Cantor, art. cit.). 
3 Din păcate, Graham şi Kantor ratează esenţa perspectivei teologice, aşezând nu fără o anume „satisfacţie 
subversivă” temeiul creativităţii matematicienilor ruşi tocmai în „erezie”. În fapt, teologia creştin-ortodoxă a 
numirilor are o adâncă întemeiere biblic-patristică şi nu se opune, ci este favorabilă unui demers cunoscător şi 
creator al omului, în sinergie cu Dumnezeu, în domeniul sensibil şi inteligibil al lumii create. 
4 Axioma Alegerii: „Pentru orice familie de mulţimi nevide există o corespondenţă care asociază fiecărei 
dintre aceste mulţimi unul dintre elementele sale” (Graham, Kantor, art. cit.). 
5 „Νatura nu face salturi; avem sentimentul, s-ar putea spune chiar credinţa, că în natură nu e loc pentru 
discontinuitate”, art. cit., cf.: „La science moderne et son état actuel”, Paris, Flammarion, 1905, Ch. II, „Sciences 
mathématiques et astronomie”). „Până la lucrările lui Baire («bazate pe concepte din noua teorie a 
mulţimilor»), funcţiile erau înţelese în sensul lui Euler, i.e. graficul lor era reprezentat printr-o linie 
continuă cu tangente peste tot în afara unui număr finit de puncte (funcţiile discontinue prezintă salturi 
în graficul corespunzător lor)” (Graham, Kantor, art. cit.).  
 idem. 6

 idem. 7

8 În perioada amintită, stânga radicală franceză, din care făcea parte şi Borel ca membru activ, manifesta „o 
puternică identificare cu Descartes, adevăratul protector al gânditorilor şi oamenilor de ştiinţă francezi”. De 
asemeni, „sfârşitul veacului al XIX-lea a văzut triumful pozitivismului lui August Comte nu numai la Sorbona, 
ci în întreg sistemul educaţional francez prin reforma sa survenită în 1902. Pentru Comte, odată ce ştiinţa se 
eliberează de toate influenţele metafizice şi intră în «stadiul pozitiv», scopul ei nu mai este o căutare metafizică 
a adevărului sau o teorie raţională care îşi propune să reprezinte realitatea. În schimb, ştiinţa este alcătuită din 
legi (corelări ale faptelor observabile) ce pot fi folosite de către omul de ştiinţă fără aserţiuni asupra naturii 
realităţii”. Plecând de pe o poziţie opusă, un rol în această atitudine a elitei franceze l-a avut distincţia făcută de 
Pascal între „definiţiile numelor” şi „definiţiile lucrurilor”, precum şi lupta acestuia împotriva convingerilor lui 
Descartes cu privire la „cauzele finale” – dat fiind că după Pascal „nu există adevăr absolut, ci numai claritate 
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francezi să nu amestece psihologia sau filosofia (ca să nu mai vorbim de religie!) cu matematica, 
ci mai degrabă să restrângă noţiunile matematice la cele pentru care se putea afla o definiţie 
precisă precum şi o reprezentare clară în minte”. În cele din urmă, „ruşii au creat un nou 
domeniu, teoria descriptivă a mulţimilor9 10, într-o perioadă în care francezii au rămas ezitanţi” .  

Astfel, „Borel a abandonat teoria mulţimilor şi s-a concentrat pe probleme concrete 
specifice precum existenţa numerelor normale. Lebesgue s-a limitat la studiul «mulţimilor 
efective», definite în mod precis într-un mod explicit. Însă Lebesgue a rămas atras de misterele 
geometrice ale continuumului11, şi este mişcător de urmărit cum aceste contradicţii l-au 
determinat să facă o greşeală ce putea fi evitată numai prin întrebuinţarea indicilor transfiniţi. 
Această greşeală a lăsat o deschidere fructificată de matematicienii ruşi Suslin şi Luzin, care au 
considerat salutară teoria mulţimilor, spre a corecta greşeala doisprezece ani mai târziu”12.  

13„Plecând de la această greşeală descoperită într-un articol embrionar al lui Lebesgue , 
Suslin a creat mulţimile analitice (A-sets) şi cu ajutorul lui Luzin, folosind cardinale 
nenumărabile, a introdus mulţimile proiective. Uimit de fertilitatea demersului rusesc, Lebesgue 
a remarcat originalitatea lui M. Luzin care „examinează problemele dintr-o perspectivă filosofică 
şi sfârşeşte cu rezultate matematice”14.  

Încurajând eforturile de a stăvili „expansiunea filosofiei determinismului în psihologie, 
filosofie şi religie”, şi privind această tendinţă ca pe „efectul distructiv al unui accent temporar în 
matematică”, Florenski „considera matematica secolului al XIX-lea responsabilă de eroziunea 
convingerilor anterioare cu privire la libertatea voinţei, autonomia religioasă şi mântuire”15.  

El a expus într-un cerc alcătuit din filosofi şi oameni de ştiinţă concepţia că „punctul în 
care se întâlnesc energia divină şi cea omenească este «simbolul, care este mai mare decât el însuşi». 

                                                                                                                                                       
geometrică. (el înţelegea geometria într-un sens foarte larg; numea teoria probabilităţii pe care o crease 
«geometrie a hazardului» sau «aleae geometria». Importanţa geometriei în tradiţia matematică franceză a întărit 
poziţia lui Borel şi Lebesgue în lupta lor împotriva regulilor fără fundamente geometrice de genul celor 
exprimate de către logicieni precum Russell şi Couturat)” (idem). 
9 „Teoria descriptivă a mulţimilor are la origini teoria integrării dezvoltată de Henri Lebesgue la începutul 
secolului XX. Cercetările întreprinse asupra mulţimilor Borel de numere reale au condus la teoria 
mulţimilor proiective şi, mai general, la teoria mulţimilor definibile de numere reale. În urma rezultatelor 
lui Gödel a devenit aparent faptul că multe întrebări naturale în teoria descriptivă a mulţimilor sunt 
indecidabile în teoria axiomatică a mulţimilor. Acest lucru a fost confirmat ulterior printr-o proliferare a 
rezultatelor de independenţă în urma inventării de către Cohen a metodei «forcing»” 
(http://plato.stanford.edu/entries/set-theory/#9) 
10 Graham, Kantor, art. cit. 
11 „La cel de-al doilea Congres Internaţional de matematică desfăşurat la Paris în 1900, matematicianul 
german David Hilbert a prezentat un grup de probleme nerezolvate care au rămas celebre până astăzi. 
Esenţa primei probleme puse de Hilbert era misterul continuumului. Ipoteza Continuumului întreba dacă 
orice submulţime nenumărabilă a dreptei reale (continuumului) are puterea (cardinalul) continuumului. 
Această întrebare era în mintea lui Cantor încă din 1880” (idem). 
12 idem. 
13 Henri L. Lebesgue, „Sur les fonctions représentables analytiquement", Journal de Mathématiques Pures et 
Appliquées (6) 1 (1905), 139-216. „Suslin şi Luzin au avut nevoie de câteva luni pentru a înţelege în 
profunzime structura din spatele acestei probleme” (Graham, Kantor, art. cit.).  
14 idem. 
15 idem, cf.: P. A. Florenskii, “Vvedenie k dissertatsii Ideia preryvnosti kak element mirosozertsaniia”, Istoriko-
matematicheskie issledovaniia, 1986, 30:170. 
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Chestiunea numirii a primit o importanţă nouă. Faptul de a numi ceva presupunea a da naştere 
unei entităţi noi”16, a-i afirma existenţa. 

Numirea devine pentru Florenski un semn al libertăţii creatoare cu care a fost înzestrat 
omul creat după chipul lui Dumnezeu. Astfel, „Florenski era convins că matematica este un 
produs al creativităţii libere a fiinţelor omeneşti şi are o semnificaţie religioasă. Oamenii îşi pot 
exercita voinţa liberă şi pot proiecta matematica şi filosofia. Faimoasa sentinţă a lui Georg 
Cantor că esenţa matematicii stă tocmai în libertatea sa a exercitat o puternică atracţie asupra lui 
Florenski. Matematicienii puteau crea fiinţe (mulţimi) prin chiar numirea lor”17.  

 Pentru gânditorii din cercul rus de gândire, problema numirii din teoria mulţimilor a 
reprezentat astfel un prilej de a afirma dimensiunea creatoare a actului ştiinţific dincolo de valenţele 
cognitive de recunoaştere a unor tipuri de obiecte materiale reale: „Dezvoltarea teoriei mulţimilor a 
constituit pentru Florenski un exemplu strălucit al modului în care numirea şi clasificarea pot crea 
breşe în cercetarea matematică. O mulţime însemna pur şi simplu o mumire de entităţi potrivit cu 
un sistem mental arbitrar, iar nu o recunoaştere de tipuri ale obiectelor materiale reale. Atunci când 
un matematician crea o mulţime prin numire, el dădea naştere unei noi fiinţe matematice. Florenski 
susţinea că urmează să apară o nouă formă de matematică, ce va salva omenirea de modurile 
materialiste şi deterministe de analiză atât de întâlnite în veacul al XIX-lea. Şi, într-adevăr, teoria 
mulţimilor, noile înţelegeri cu privire la fenomenele continue şi discontinue precum dezvoltarea sub 
numele de Aritmologie a descoperirii lui Hensel, din anul 1897, a numerelor p-adice (care i-a 
impresionat profund pe Egorov, Luzin şi Florenski, împreună cu ucenicii lor) şi funcţiile 
discontinue – au devenit mărci de bună calitate ale Şcolii Ruse de Matematică”18.  

Henri Lebesgue a recunoscut în cele din urmă că tocmai «filosofia» – ceea ce el şi colegii 
săi francezi încercau să evite în matematică – l-a ajutat pe Luzin să-şi realizeze inovaţiile. Într-o 
prefaţă la cartea lui Luzin publicată la Paris, în 1930, Lebesgue scria că la Luzin «exigenţele 
matematice şi cele filosofice sunt asociate în mod constant, s-ar putea spune chiar 
întrepătrunse»19. Lebesgue a admis că această abordare i-a ajutat pe Luzin şi ucenicii săi să 
găsească un concept pe care el nu-l văzuse.  

În fapt, „matematicienii ruşi Luzin şi Egorov comunicau îndeaproape cu matematicieni 
francezi ce manifestau preocupări similare”. Este interesant schimbul care a avut loc în această 
întâlnire între şcoala franceză de matematică şi cea rusă, schimb în care componenta filosofico-
religioasă a acţionat ca un ferment. Matematicienii din şcoala rusă au asimilat dezvoltările şcolii 
franceze în propriul mod de gândire în care dimensiunea ştiinţifică şi cea religioasă manifestau o 
convergenţă în chiar conceptul de „numire”. Spre exemplu, „Henri Lebesgue a introdus în 1904 
conceptul de «mulţimi efective», prin care înţelegea mulţimi care pot fi construite fără a folosi 
Axioma Alegerii a lui Zermelo20. El a vorbit despre operaţia de «numire a unei mulţimi», căreia 
adesea i se spunea «mulţime numită». Echivalentul rusesc era «imennoe mnozhestvo». Astfel, 
                                                 
16 Graham, Kantor, art. cit. 
17 idem. 
18 idem. 
19 idem, cf.: Henri Lebesgue, „Préface”, în: Nicolas Lusin, „Leçons sur les ensembles analytiques et leurs 
applications”, Gauthier-Villars, Paris, 1930, p. 11. 
20 „În data de 26 septembrie 1904, matematicianul german Ernst Zermelo i-a scris lui David Hilbert şi i-a 
spus că a dezvoltat o «demonstraţie că orice mulţime poate fi bine ordonată». Demonstraţia sa folosea 
ceea ce mai târziu se va chema Axioma Alegerii (Graham, Kantor, art. cit.). (O mulţime bine ordonată este o 
mulţime pe care s-a stabilit o relaţie de ordine totală - i.e. în care orice două elemente sunt comparabile – 
şi pentru care orice submulţime nevidă admite un minim). 
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cuvântul rădăcină «imia» (nume) apărea în limba rusă atât în termenii matematici pentru noile tipuri 
de mulţimi, cât şi în curentul religios «imiaslavie» («cinstirea numelui»). Şi, într-adevăr, bună parte 
din cercetarea lui Luzin în teoria mulţimilor implica studiul mulţimilor efective («mulţimi numite»). 
Pentru Florenski, aceasta însemna că atât religia cât şi matematica se mişcau în aceeaşi direcţie”21.  

Atât matematicienii francezi cât şi cei ruşi se luptau cu problema: ce este un obiect 
matematic, ce anume este permis şi ce anume ar trebui să fie o bună definiţie a sa. Lebesgue îi 
scria lui Borel în 1905: «Ne putem oare convinge de existenţa unei fiinţe matematice fără a o 
defini?»” Răspunsul lui Florenski asumat ulterior de Egorov şi Luzin privea relaţia ontologică 
între actul numirii şi obiectul numit. Astfel „numirea devine element cheie atât pentru religie cât 
şi pentru matematică”22.  

În scrisorile către Florenski, Luzin descrie criza spirituală profundă generată de credinţa 
sa materialist-scientistă din care a ieşit cu ajutorul sprijinului duhovnicesc şi al scrierilor lui 
Florenski. Într-o scrisoare din 1905 scrie: „Viaţa este dureros de deprimantă, Piotr Afanasievici! 
Concepţiile despre lume pe care le-am cunoscut până acum (concepţii materialiste) nu mă 
satisfac câtuşi de puţin. Poate greşesc, dar cred că în fiecare dintre ele este un cerc vicios, o 
rezistenţă fatală de a accepta contingenţa materiei, o rezistenţă, pe care o găsesc cu totul de 
neînţeles, de a pune în ordine fundamentele, principiile. Abia de curând am ajuns să înţeleg 
aceasta. Obişnuiam să cred în materialism, dar nu puteam trăi conform lui, şi era mizerabil, infinit 
de mizerabil. Da, acum înţeleg că „ştiinţa”, în esenţă, este metafizică, şi bazată pe nimic. [...] Nu 
pot trăi numai cu ştiinţa. [...] Îmi este dureros de limpede că nu are nici un rost să te fixezi pe o 
educaţie «ştiinţifică». A vedea în jur acea fatală lipsă de respect pentru sufletul altuia, călcarea lui 
în picioare, să vezi toate acestea şi să nu ştii modul cuvenit de a te purta cu oamenii, să nu ştii 
cum să-ţi pui sufletul pentru ei, să simţi prostia nebună din relaţiile umane şi să nu ai, nici să 
cunoşti adevărul, o, Doamne! ce durere este...”23.  

Luzin a fost foarte marcat de cartea lui Florenski „Stâlpul şi Temelia Adevărului” care, în 
opina sa, „a distrus fundaţiile vieţii intelectuale, predominantă în epocă, ce rejecta religia în 
numele raţiunii, şi a apărat în mod briliant şi logic conceptele religioase ce erau desconsiderate 
sau ignorate de către intelighentsia vremii”. Această din urmă atitudine, opacă la taina şi 
descoperirea dumnezeiască, constituia „o tragedie mondială a vieţii şi raţiunii”24. 

El remarcă sumedenia de confuzii şi contradicţii din cultura vremii sale, afirmând că a 
ajuns într-o asemenea stare încât în cadrul ei „e imposibil să mergi mai departe fără să faci rău 
celor ce trăiesc în ea”. Soluţia „situaţiei imposibile” provenea dintr-un „sol mai adânc decât logica” 
şi consta în „prefacerea a tot trupul şi a întregii creaţii sub Duhul judecăţii lui Dumnezeu”. El 
socoteşte cartea lui Florenski „un scandal pentru filosofia universitară”, deoarece „în plus faţă de 
discutarea înţelegerii prin simţuri („Fizică”, „Ştiinţele Naturale”) şi înţelegerea prin minte 
                                                 
21 „Roger Cooke de la Universitatea din Vermont a studiat notele personale ale lui Luzin în arhivele din 
Moscova şi a remarcat că Luzin studia frecvent conceptul de obiect «numibil» şi relaţia sa cu catalogul de 
probă al florei şi faunei - analizei din clasificarea lui Baire. Pentru Luzin conjectura continuumului era doar un 
aspect al problemei generale de a numi mulţimea de numere ordinale numărabile. Se pare că el credea că dacă 
s-ar putea numi această mulţime în sensul lui Lebesgue, n-ar fi dificil să se soluţioneze problema cardinalităţii 
sale... Luzin se străduia foarte intens să numească toate ordinalele numărabile... La un moment dat, Luzin scria 
în însemnările sale că «totul pare un vis cu ochii deschişi, un joc cu simboluri, care totuşi generează lucruri 
însemnate». Altădată scria în grabă: «a numi înseamnă a avea individualitate (nommer c’est avoir individu)»” (idem). 
22 idem. 
23 Charles E. Ford, “The influence of P. A. Florenski on N. N. Luzin”, Historia Mathematica 25 (1998), p. 337 
24 ibid., p. 337 
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(„Matematică”, „Logică”), Florenski a dat drepturi egale unui alt fel de înţelegere, despre care nu 
auzi niciodată la universitate, şi anume „înţelegerea mistică intuitivă”. Luzin vede valoarea lucrării 
tocmai în faptul că în preocuparea de problemele de căpătâi ale vieţii Florenski nu priveşte religia 
şi mintea în opoziţie, ci arătând, limitele minţii le transcende mistic-intuitiv, integrând logica şi 
raţiunea, creînd punţi între zone neconectate şi aducând toate la unitate25. 

Menţionăm că există legături marcante între ideile de „discontinuitate” şi „numere p-adice” 
promovate de şcoala rusă şi dezvoltări moderne în fizică. Spre exemplu, o teoremă fundamentală 
a lui Ostrowski arată că orice valoare absolută netrivială pe mulţimea numerelor raţionale este 
echivalentă fie cu valoarea absolută reală uzuală ori cu una dintre valorile absolute p-adice, unde 
p este un număr prim.  

Vasta majoritate a teoriilor fizice şi cosmologice convenţionale utilizează valoarea absolută 
reală. O intensă activitate de cercetare desfăşurată in ultimele decenii investighează posibilitatea 
alternativă a unei structuri p-adice spaţio-temporale. Astfel, au fost dezvoltate idei de „fizică p-
adică”, „cosmologie p-adică”, „mecanica cuantică p-adică”, „teoria p-adică a stringurilor”26.  

27În articolul său „Quantum gravity from descriptive set theory” , M. S. El Naschie 
cercetează posibilitatea abandonării axiomei arhimedeene (abandonare ce ar implica existenţa 
unei „cuante de distanţă” sub care măsurătoarea nu are sens), arătând că maximizarea 
conţinutului informaţional spaţio-temporal Hawking–Bekenstein face existenţa unei „geometrii 
transfinite” (pe care o modelează matematic în termenii de teorie descriptivă a mulţimilor) „nu 
numai plauzibilă, ci şi probabil inevitabilă”28.  

Idei similare se pot găsi în operele unor celebri fizicieni ca A. Wheeler, D. Finkelstein 
and G. 'tHooft. Idei de teorie descriptivă a mulţimilor şi-au găsit aplicaţii până şi în teoriile 
matematice ale fenomenului economic29. 

                                                 
25 ibid., p. 337-338 
26 Volovich, I. V., “p-adic string”, Classical and Quantum Gravity, Volume 4, issue 4 (July 01, 1987), p. L83-
L87; Kochubei, A.N., “p-adic commutation relations”, Journal of Physics A: Mathematical, Nuclear and 
General, Volume 29, issue 19 (October 07, 1996), p. 6375-6378; Djordjevic, G. S., Dragovich, B., Nesic, L., 
“p-Adic quantum cosmology”, Nuclear Physics B – Proceedings Supplements, Vol. 104, Issue: 1-3, January, 
2002. pp. 197-200; Barnaby, N., Biswas, T., Cline, J. M., “p-adic inflation”, Journal of High Energy Physics, 
Vol. 2007, Issue: 04, April 01, 2007. pp. 056-056; Khrennikov, A. Yu., “p-adic quantum mechanics with p-
adic valued functions”, Journal of Mathematical Physics, Vol. 32, Issue: 4, April 1991. pp. 932-937; Ruelle, 
Ph., Thiran, E., Verstegen, D., Weyers, J., “Quantum mechanics on p-adic fields”, Journal of Mathematical 
Physics, Vol. 30, Issue: 12, December 1989. pp. 2854-2874; Frampton, P. H., Okada, Y., “p-adic string N-
point function”, Physical Review Letters, Vol. 60, Issue: 6, February 08, 1988, pp. 484-486; Vladimirov, V. S., 
Volovich, Ya. I., “Nonlinear Dynamics Equation in p-Adic String Theory”, Theoretical and Mathematical 
Physics, Vol. 138, Issue: 3, March 2004. pp. 297-309 
27 El Naschie, M. S., “Quantum gravity from descriptive set theory”, Chaos, Solitons and Fractals 19 
(2004) 1339-1344. 
28 „O aplicaţie surprinzătoare a Axiomei Alegerii în sensul «neconstructiv» este Paradoxul Banach-Tarski, 
care afirmă că o bilă poate fi partiţionată într-un număr finit de mulţimi disjuncte care pot fi apoi 
rearanjate spre a forma două bile de aceeaşi rază cu cea iniţială. Acesta este desigur un paradox numai 
atunci când insistăm asupra vizualizării mulţimilor abstracte drept ceva ce există în lumea fizică. 
Mulţimile folosite în Paradoxul Banach-Tarski nu sunt obiecte fizice, chiar dacă există în sensul că 
existenţa lor este demonstrată din axiomele matematicii (între care şi Axioma Alegerii)” 
(http://plato.stanford.edu/entries/set-theory/). 
29 Sofronidis, N. E., “Mathematical Economics and Descriptive Set Theory”, Journal of Mathematical 
Analysis and Applications, Vol. 264, Issue: 1, December 1, 2001. pp. 182-205. 
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* 
Este interesant de amintit aici şi exemplul lui Cantor (1845-1918), prestigiosul precursor 

al matematicienilor din şcoala rusă. Matca religioasă a gândirii sale a fost fundamentală în 
demersul său creativ, de o deosebită fertilitate, cu forţa depăşirii tuturor rezistenţelor date de 
puternice prejudecăţi şi opoziţii faţă de dezvoltările sale30 ce au marcat matematica secolului XX.  

Acest lucru se desprinde cu claritate din lucrarea lui Joseph W. Dauben şi Herbert H. 
Lehman: „Georg Cantor şi bătălia pentru teoria transfinită a mulţimilor” 31. Autorii articolului arată că 
„în dezvoltarea a ceea ce a numit aritmetica numerelor transfinite el a dat conţinut matematic 
ideii de infinit actual (...) Făcând aceasta el a pregătit terenul pentru teoria abstractă a mulţimilor 
şi a adus contribuţii semnificative la fundamentele calculului şi analiza continuumului numerelor 
reale (...) Cea mai remarcabilă realizare a lui Cantor a fost să arate, într-un mod matematic 
riguros, că conceptul de infinitate nu este unul nediferenţiat. Nu toate mulţimile infinite sunt de 
aceeaşi mărime, şi prin urmare mulţimile infinite pot fi comparate între ele”.  

În acea epocă în care problema infinitului în matematică era un teren nou, „ideile lui 
Cantor au apărut la început atât de şocante şi contra-intuitive încât eminentul matematician 
francez Henri Poincaré a condamnat teoria numerelor transfinite ca pe o «boală» de care era 
sigur că matematica se va lecui cândva”32.  

Cantor a fost atacat vehement de unul dintre profesorii săi şi totodată o personalitate 
marcantă a şcolii germane de matematică, Leopold Kronecker. Acesta din urmă l-a numit chiar 
„«şarlatan ştiinţific», «renegat» şi «corupător al tinerilor»”. Însă, remarcă autorii articolului 
menţionat, „tocmai dimensiunea teologică a înţelegerii de către Cantor a infinitului l-a asigurat, şi 
în fapt l-a încredinţat, de adevărul ei deplin, indiferent de opiniile împotriva teoriei venite din 
partea unor oponenţi precum Kronecker”33.  

Plecând de la un studiu efectuat în domeniul seriilor trigonometrice, „Cantor a realizat 
necesitatea găsirii unei teorii riguroase a numerelor reale pentru a face posibilă analiza riguroasă 
a continuumului”. În 1874, Cantor a publicat în Revista Crelle descoperirea revoluţionară a 
nenumărabilităţii continuumului numerelor reale. În articolul menţionat, Cantor a arătat 
nenumărabilitatea mulţimii numerelor reale şi numărabilitatea mulţimii numerelor algebrice, 
aducând prin aceasta o nouă demonstraţie a existenţei numerelor transcendente şi stârnind 
opoziţia făţişă a lui Kronecker. Acesta din urmă, din cauza vederilor filosofice conservatoare, se 
pronunţa împotriva analizei Weierstrassiene şi teoriei mulţimilor, insistând „asupra folosirii 
numerelor întregi spre a oferi singura fundamentare satisfăcătoare pentru matematică”34.  
                                                 
30 „Se poate considera ca dată de naştere a teoriei mulţimilor anul 1873, în care Georg Cantor a 
demonstrat nenumărabilitatea mulţimii punctelor de pe axa reală. S-ar putea argumenta chiar că 7 
decembrie 1973 este data de naştere exactă, înscrisă în scrisoarea lui Cantor către Dedekind prin care îi 
aduce la cunoştinţă descoperirea sa. Nimeni nu prevăzuse până atunci posibilitatea ca infinităţile să fie în 
mărimi diferite şi, mai mult, matematicienii nu aveau nici o întrebuinţare pentru «infinitul actual»” - Set 
Theory (Stanford Encyclopedia of Philosophy), http://plato.stanford.edu/entries/set-theory/.  
31 Vom folosi în cele ce urmează ca sursă bibliografică lucrarea: Joseph W. Dauben, Herbert H. Lehman, 
„Georg Cantor şi bătălia pentru teoria transfinită a mulţimilor”, în: Proceedings of the 9th ACMS Conference 
(Westmont College, Santa Barbara, CA) (pp. 1-22). Versiunea pentru internet este publicată în: Journal of 
the ACMS 2004. 
32 idem. 
33 idem. 
34 „Atunci când Lindemann a stabilit transcendenţa lui π în 1882, Kronecker a întrebat ce valoare poate 
să aibă rezultatul, pentru că numerele iraţionale nu există” (idem). 
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Opoziţia lui Kronecker l-a determinat pe Cantor să evalueze fundamentul teoriei pe care 
tocmai o crease şi să dezvolte lungi pasaje filosofice în sprijinul acesteia35. Amintim aici faimoasa 
afirmaţie a lui Cantor că „esenţa matematicii constă tocmai în libertatea ei”36, mesajul său constituind 
după David Hilbert „o pledoarie pentru obiectivitate şi deschidere printre matematicieni”37.  

Este interesant de remarcat deschiderea lui Cantor spre teologie. El a întreţinut o 
corespondenţă cu mai mulţi „teologi interesaţi de implicaţiile filosofice ale teoriilor cu privire la 
infinit”, dat fiind că era „încredinţat că numerele transfinite i-au venit ca un mesaj de la 
Dumnezeu”38. De asemeni, este semnificativă alegerea pentru numerele transfinite a alephurilor 
ebraice, deja accesibile în fonturile tipografilor germani, Cantor ţinând cont de faptul că „alephul 
ebraic era şi un simbol pentru numărul 1”. Iar „cum numerele cardinale infinite erau ele însele 
unităţi infinite, alephul putea fi preluat pentru a reprezenta un nou început în matematică”39.  

Un alt rezultat important, obţinut în 1891 cu ajutorul faimoasei sale metode de 
diagonalizare, a fost că „numărul cardinal al oricărei mulţimi este întotdeauna mai mic decât 
cardinalul mulţimii tuturor submulţimilor sale”40. Câţiva ani mai târziu, Cantor a dedus de aici că 
„numărul cardinal al continuumului numerelor reale este egal cu numărul cardinal al mulţimii 
submulţimilor lui Z, şi a sperat că după acest rezultat va da curând o soluţie la ipoteza 
continuumului”41. Căutările lui Cantor priveau fundamentele teoriei mulţimilor, interogaţia vizând 
definirea dată mulţimii42. „În 1903 Rusell a arătat că în teoria mulţimilor rezultă un paradox din 
                                                 
35 idem., v. Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, 1883. 
36 idem.  
37 idem. „Punând accentul pe auto-consistenţă şi libertatea intrinsecă a matematicii, Cantor a promovat 
un element esenţial al cercetării intelectuale. Mintea trebuie să fie liberă să urmeze adevărul oriunde ar 
conduce acesta. Inspiraţia trebuie încurajată, iar nu răstălmăcită printr-o prejudecată arbitrară” (idem).  
38 idem. 
39 idem. 
40 idem. 
41 „În 1903 Rusell a arătat că în teoria mulţimilor rezultă un paradox din considerarea tuturor mulţimilor 
care nu se conţin pe ele însele ca elemente. De aici reieşea că este ceva fundamental greşit în definiţia dată 
mulţimii de către Cantor, iar consecinţele acestei realizări au devenit o problemă importantă a matematicii 
veacului XX (...) Chiar înaintea lui Bertrand Russell, Cantor ajunsese deja la propria versiune asupra 
paradoxurilor teoriei mulţimilor în forma contradicţiilor pe care le-a asociat ideii de cel mai mare număr 
ordinal sau cardinal” (idem).  
42 “În anii ce au urmat descoperirilor lui Cantor, dezvoltarea teoriei mulţimilor nu s-a preocupat în mod 
special de modul precis în care să fie definite mulţimile. Definiţia «informală» a lui Cantor era suficientă 
pentru a efectua demonstraţii în noua teorie, în înţelegerea că teoria poate fi formalizată prin 
reformularea definiţiei informale ca un sistem de axiome. La începutul lui 1900 a devenit limpede 
necesitatea de a afirma în mod precis ce anume supoziţii fundamentale sunt făcute în cadrul teoriei 
mulţimilor; cu alte cuvinte, a apărut nevoia de a axiomatiza teoria mulţimilor. Cel care a reuşit aceasta a 
fost Ernst Zermelo, şi raţiunile imediate pentru axiomele sale erau îndoite. Prima dintre ele a fost 
descoperirea unui paradox în teoria mulţimilor care a primit numele de Paradoxul lui Russell. Fie 
«mulţimea» S a tuturor mulţimilor care nu se conţin pe sine ca element. Dacă se acceptă principiul că 
toate aceste mulţimi pot fi colectate într-o mulţime, atunci S ar trebui să fie o mulţime. Este uşor de 
văzut totuşi că aceasta duce la o contradicţie (se conţine mulţimea S pe sine însăşi ca element?) Cealaltă 
raţiune pentru axiome era mai subtilă. În cursul dezvoltării teoriei lui Cantor cu privire la numerele 
cardinale şi ordinale s-a ridicat întrebarea dacă orice mulţime poate fi înzestrată cu o anume structură, 
numită bună ordonare a mulţimii. Zermelo a arătat că într-adevăr orice mulţime poate fi bine ordonată, însă 
numai după introducerea unei noi axiome care nu părea să rezulte din celelalte principii, mai de la sine 
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considerarea tuturor mulţimilor care nu se includ pe ele însele ca elemente. De aici reieşea că este 
ceva fundamental greşit în definiţia dată mulţimii de către Cantor, iar consecinţele acestei realizări au 
devenit o problemă importantă a matematicii veacului XX”. Însă „chiar înaintea lui Bertrand Russell, 
Cantor ajunsese deja la propria versiune asupra paradoxurilor teoriei mulţimilor în forma 
contradicţiilor pe care le-a asociat ideii de cel mai mare număr ordinal sau cardinal”43.  

Realizând acest paradox şi implicaţiile lui încă din 1883, Cantor „se referea la clase prea 
largi pentru a fi înţelese drept entităţi bine definite, complete, unificate”. În legătură cu aceasta, 
el făcea chiar „referiri obscure la absolutul dumnezeiesc” care „nu permite determinări”44. În 
apărarea sa, Cantor afirmă că încredinţarea asupra trăiniciei teoriei sale provine atât din 
examinarea amănunţită a tuturor feţelor problemei şi a obiecţiilor aduse, cât şi, mai presus de 
toate, din apelul mistic-metafizic la rădăcină, adică „la prima cauză a tuturor lucrurilor create”. 
Referinţele sale abundente la Părinţi bisericeşti şi afirmaţiile sale filosofic-metafizice arată 
rădăcinile religioase adânci ale încredinţării de adevărul teoriei sale.  

La câteva decenii după moartea lui Cantor, Wittgenstein se plângea de faptul că 
matematica este „dominată în întregime de idiomurile vătămătoare ale teoriei mulţimilor”, pe 
care le respingea ca pe un „total nonsens”, ceva „vrednic de râs” şi „eronat”. Cu toate acestea, în 
1904, Societatea Regală i-a decernat lui Cantor cea mai înaltă distincţie pe care o putea conferi, 
medalia Sylvester. David Hilbert l-a apărat de criticii săi prin faimoasa zicere: «Nimeni nu ne va 
scoate din Paradisul pe care Cantor l-a creat»”45. 

În perspectiva tradiţiei patristice creştine, fiecare lucru creat poartă în sine pecetea infinităţii 
prin pecetea actului dumnezeiesc creator, a logosului divin incorporat. Dăruind făpturilor create 
infinitul chipului sau logosului şi harului susţinător, dându-le capacitatea de a se face la măsura lor 
părtaşe la infinitate ca însuşire dumnezeiască, Dumnezeu a rânduit felurimea lor şi structura 
ierarhică a lumii ca scară de raţiuni ce indică spre Sine. Taina fiinţei dumnezeieşti rămâne „infinit” 
mai presus de cele „din jurul Său” sau însuşirile sale oglindite în făpturi, rămânând nu mai puţin în 
întregime prezentă şi lucrătoare în ele. Numerele transfinite au fost, se pare, pentru Cantor, un 
semn învăluit, în ghicitură, al unei asemenea „scări de raţiuni” spre taina dumnezeiască.  

* 
Se pot întrevedea, plecând de la exemplele de mai sus, fertilitatea şi forţa creatoare a unui 

demers în care omul urmează chemării spre înaintarea infinită în cunoaştere, iar teologia, 
filosofia şi ştiinţa se întrepătrund spre a urma Adevărului ce-l face pe om liber.  

Una dintre cele mai interesante provocări din zilele noastre este această înţelegere 
concertată a modurilor cunoaşterii. Dacă ştiinţa presupune în mod natural o punere în rânduială 
a informaţiilor sau cunoştinţelor venite prin simţuri prin descoperirea legităţilor şi dinamicii lor 
structurale, iar filosofia o punere în rânduială a universului ideilor sau gândurilor prin cheia 
logicii şi raţiunii omeneşti mergătoare spre fundamentele şi limitele gândirii cu orizontul ei de 
interogaţii, teologia este o punere în rânduială a dialogului cu Dumnezeu şi lumea prin cheia 
rugăciunii şi liturghiei, a faptelor, cuvintelor şi imaginilor revelate, a participării la tainele şi 
lucrările dumnezeieşti. Când în veacul al XIV-lea Sfântul Grigorie Palama vorbea despre 

                                                                                                                                                       
evidente. Axioma Alegerii a devenit un instrument standard pentru matematica modernă, deşi nu fără 
numeroase obiecţii din partea unor matematicieni şi discuţii în literatura matematică şi filosofică.”. 
http://plato.stanford.edu/entries/set-theory/
43 Dauben, Lehman, art. cit. 
44 idem. 
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
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nenecesitatea pentru cunoaşterea lui Dumnezeu a cunoaşterii din afară specializate, asta nu însemna 
nenecesitatea întrepătrunderii demersurilor ştiinţifice, filosofice şi teologice în sensul lor genuin, 
de punere în rânduială sau orânduire a vieţii omeneşti în moduri specifice.  

Dimpotrivă, în metodologia ascetică patristică, acest sens genuin este implicat în paza 
simţurilor – punerea unei rânduieli în raportarea la lumea sensibilă, paza minţii – punerea unei 
rânduieli în raportarea la lumea inteligibilă, şi rugăciunea liturgică a inimii – punerea unei rânduieli 
în raportarea personală participativă la Dumnezeu, precum şi la icoanele Sale vii şi darul Său din 
creaţie. Condiţie a cunoaşterii lui Dumnezeu, despătimirea sau purificarea presupune ea însăşi un 
asemenea demers concertat al celor trei moduri întrepătrunse de cunoaştere. 

În spaţiul românesc găsim o asemenea înţelegere aprofundată a perspectivei creştine 
patristice la Părintele Ghelasie de la Frăsinei (1944-2003). El vede problema cunoaşterii într-un 
mod unificat prin prisma distincţiei între planuri şi moduri întrepătrunse ale Persoanei, 
transpunând în antropologie distincţia patristică între fiinţă şi energii în Dumnezeu, precum şi 
indicaţia trinitară a fiinţei divine. Astfel, pe de o parte, cunoaşterea nu este „Panteistă, Monolog 
şi Absorbire a Multiplicării în Singularitatea Absolută”, ci are condiţia dialogului-coexistenţei 
„între Creator şi Creaţie, fără amestecare şi absorbire, ci ca Transfigurare-Permanentizare Unul 
în Celălalt, fără anihilare”. Pe de alta, remarcă el, „în Creştinism este o Împletire între Religie şi 
Ştiinţă, între Suflet şi Corp, între Taină şi Descoperire, între Fiinţă şi Energii Har”, nu în 
„Amestec-Sincretism”, ci în „Dialog Egal, Coexistent şi Neamestecat”46.  

Cunoaşterea creştină nu este orientată de un simplu efort reducţionist de încifrare sau 
raţionalizare, ci de o „rânduială/orânduire” a deschiderii şi întemeierii dialogic-participative în 
„trupul” tainei şi „priveliştea” descoperirii: „Creştinismul nu este Sistem Religios sau Filosofic, ci 
este Viziune în veşnică Deschidere-Descoperire. Dogma Relevată Creştină nu este Sistem-
Închidere, ci Definire în Deschidere. Cunoaşterea Creştină este Deschidere-Descoperire în 
Definire, este Taină în Diferite Moduri de Definiri ce Evidenţiază şi mai mult Taina ca Taină”47.  

De asemeni, gramatica logicii creştine, ţinând cont de capacitatea de chip a omului, poartă 
pecetea Treimii: „Dumnezeu Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul sunt Definiri Absolute ale Tainei 
Absolute, nu ca Închidere de Taină, ci ca Deschidere de Taină Absolută în Definiri tot 
Absolute ca Absolute Deschideri. De aici Trinitatea Creştină ca: Dumnezeu Tatăl-Taina-Vedere 
Absolută; Sfântul Duh Dumnezeu-Cunoaşterea-Privire-Descoperire; Dumnezeu Logosul Fiul-
Limbajul-Identificare. Aceasta este Gramatica Logicii Creştine”48.  

Cunoaşterea creştină apare în această perspectivă ca trinitate neamestecată şi 
nedespărţită de moduri în triplă deschidere afirmativă, astfel încât „Taina-Mistica este în 
Egalitate şi Coexistenţă cu Ştiinţa-Cunoaşterea şi cu Limbajul-Identificarea. De aici Trinitatea 
totodată şi neamestecată a Cunoaşterii Creştine, ca Mistică, Metafizică, Teologie. Cunoaşterea 
Creştină nu este în stil Teosofic-Dualist, ci este Trinitate-Unicitate, Unul şi Multiplul totodată 
în mod neamestecat şi niciodată vreunul în lipsa celuilalt”49.  

Florin Caragiu, 
Mihai Caragiu, 

Ohio Northern University

                                                 
46 Ieromonah Ghelasie, „Medicina Isihastă”, Ed. Platytera, 2008, pp. 12-13.  
47 Ibid., p. 13. 
48 Idem. 
49 Idem. 
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nsemne dintr-o galerie  

Despre Paştina Horea,  
Tainic. Adânc. 
De la privire, la propriu, la a privi-figuratul, nu figurativul sau figurativ.  
Figuratul-ghiveci, figurata-floare, figuratele-căni, cu şi fără toartă. 
Figuranţii nu s-au întrupat. Absentează. Nu există nici un figurant. Ei stau la circ, adică pe scenă, 
adică în stradă, adică în altă parte. Nu în partea aceasta. 
Pre-figurantele chipuri, locuiesc de acum şi dintru-nceput, înlăuntrul pânzei ( înlăuntrul nu-l pot 
defini şi nici nu-l pot cuprinde). Adastă, în „lăuntru” - după pensula lui Horea, care-şi depune 
sinele, şi-l între-pune, de o parte Lumea, de cealaltă Adevărul. El, laolaltă, cu pacea între straturi-
definitive, imperative, delimitative, Horea, cu pensula şi culorile, concis-tainic, clar, dur, 
„îngriat”-curat, robust, scuturat de „prea -plinuri”, alcătuit de-acum întru-totul, de neclintit şi 
netulburat. Format. 
Tablourile lui Horea Paştina nu pot izvodi poveşti. Ele nici nu sunt poveşti. Sunt deasupra 
poveştilor. Nu sunt dulci. N-au introducere, cuprins şi încheiere. Au Duh. Sunt închegate şi 
încheiate, inefabile de-o-potrivă. Sunt pneumofore. Şi atât. 
Mă neclintesc privindu-le. Nici nu mă îmbăt, nici nu mă îndulcesc. Ele mă cuprind. Mă înghit, 
înghiţindu-le. Nici nu mi-e mai foame, nici nu mi-e mai sete. Mie, cu ele, mi-e destul. 
Despre Horea, nu mai multe cuvinte. De cuvânt să te aproprii cu sfială, cu teamă. Până către 
capăt, să nu-l mai rosteşti. Fiindcă, el Cuvântul, e cutremur mare, e de nerostit.  
Cuvântul, doar să-l asculţi. 
Horea ascultă Cuvântul. Cred că tocmai de aceea e imperturbabil, de neclintit, şi atât de fin, 
imperceptibil, îţi fuge printre degete, subtil. 
 
 
 
 
Gorduz, amintirea chipului  
(Însemne – până nu uit – despre ce s-a fost petrecut atunci). 
Dimineaţa de vineri.  
Deschid şi închid uşile. Intru şi ies. De aici şi până acolo. De-dincolo şi până aici, ori de-afară, 
înăuntru. Înlăuntru, mai târziu.  
Mă deplasez cu scop precis, de-a lungul şi de-a latul. Duc cu mine „ne-ntrebări”, iau cu mine 
„ne-răspunsuri”. Fac cafea pe care o beau cu înghiţituri mici. Cu sincope. Cu urcuşuri şi 
coborâşuri, privind alăturarea de chipuri-forme. Un abur le leagă. Să fie acela Duh. Afară, stradă 
cu forfotă cosmopolită. Noi, încuiaţi cu sculpturile, cu himerele, cu portretele, cu chipurile. Fără 
iluzii, continuând povestea. Visul. Salvarea.  
Ne acoperim cu forme de piatră, de bronz, de ce-or fi.  
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Ne educăm îndelunga aşteptare a posibilului, răbdăm vremea cea de pe urmă-noi din păcate 
strângând din dinţi, şi nu detaşaţi, precum Sculptorul mucenic, vecin cu Mucenicii 40 la număr 
(duminică 9 martie 2003) . Învăţ semnele de exclamaţie, învăţ mirarea: câtă tăcere, câtă 
tăcere........... 
 
Duminică dimineaţa, 9 martie 2003 n-am făcut „mucenici” să mâncăm cu miere şi nucă, de post. 
De fapt n-am făcut niciodată felul acesta de mâncare, dar tare mi-ar fi plăcut să duc „mucenici” 
la biserică şi să-i dau de pomană în amintirea celor adormiţi... 
  
 
 
 
 
Re-cunoaşterea cu Silvia Radu.  
Aburul din Ne-Timpul, de după Timp. Comun. Acelaşi. Înţelegem pe loc că ne ştim. De 
dinainte. De dinaintea, adică de din faţa Domnului! Apoi toate cele au fost cum se cade. Şi cele 
spre desfătarea cu bucate alese şi vin, şi cele spre desfătarea privirii. În atelier la Silvia, un tumult 
care te cuprinde. Tumult uşor de abur. Care te ţine. Care te învăluie, care te împropriază şi de 
unde, dacă crezi că ai ieşit, nu pleci cu mâna şi sufletul gol. Pleci încărcat cu de toate. Ai iluzia 
plecării! De fapt rămâi acolo pentru totdeauna. Toate aceste „rămâneri” clădesc bucuria întâlnirii 
peste timp şi-n afara lui. Re-cunoaşterea cu Silvia Radu era scrisă să FIE. 

Marie-Jeanne Jutea Bădescu,  
Galleria 28-Timişoara 
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 problemă a limbajului în ştiinţă şi ortodoxie 

Putem spune că secolul al XX-lea a fost secolul limbajului. Susţin aceasta nu numai prin 
exemplul dezvoltării lingvisticii în gândirea secolului trecut, ci şi prin direcţiile predominante în 
filosofie (analitică şi hermeneutică), prin semiotică, teoriile comunicării, matematică (de 
exemplu, limbajele formale, teorema lui Goedel, teoria informaţiei), informatică (programarea 
calculatoarelor se face în limbaje specializate, de programare, inspirate din limbajele umane de 
comandă) şi inteligenţa artificială (sistemele de înţelegerea limbajului natural). Este însă foarte 
semnificativ că problema studierii limbajului, în loc să se îndepărteze de religie, după cum vom 
vedea, se întoarce la semnificaţii mai profunde, oferite de religii şi, în special, de creştinismul 
ortodox. Acest fapt poate părea însă paradoxal în contextul secularizării şi triumfului 
informaticii, care aspiră chiar la realizarea de roboţi cu inteligenţă artificială, care să fie capabili să 
dialogheze în limbaj natural. Paradoxul însă apare doar dacă gândim din perspectiva unor 
şabloane de gândire care afirmă că există o prăpastie între ştiinţă şi religie, că ştiinţa trebuie 
făcută alungând religia precum necuratul (conform unui dogmatism, în sens invers, al ştiinţei 
împotriva religiei) şi că religia condamnă ştiinţa şi persecută sau chiar omoară oamenii de ştiinţă, 
dându-se repetat 2-3 exemple, cum ar fi Galileo Galilei sau Giordano Bruno. 

Voi începe cu sfârşitul celor spuse mai sus, evidenţiind că Biserica Ortodoxă, din câte 
ştiu, nu a ars pe nimeni pe rug, cu atât mai puţin vreun om de ştiinţă. Mai mult, creştinismul nu 
afirmă dogma credinţei fără cercetare, nu condamnă gândirea sau judecata. Din contră! La o 
căutare rapidă în versiunea electronică a Bibliei, am găsit mai multe fragmente revelatoare în care 
se recomandă cercetarea, gândirea şi înţelepciunea. „Să ia aminte cel înţelept şi îşi va spori 
ştiinţa, iar cel priceput va dobândi iscusinţa de a se purta, pătrunzând cu mintea pildele şi 
înţelesurile adânci, graiurile celor înţelepţi şi tâlcuirea lor nepătrunsă. Frica de Dumnezeu este 
începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.“ (Pilde 1, 
5-7). Judecata şi înţelegerea sunt nişte deziderate: „O, de ar judeca ei şi de s-ar gândi la aceasta! 
De ar pricepe ce are să fie cu ei mai pe urmă” (Deut. 32.29). Mintea este recomandată pentru 
cercetare: „Cercetaţi cu mintea cele ce s-au întâmplat de azi şi mai în urmă, din ziua a douăzeci şi 
patra a lunii a noua, ziua în care s-a pus temelia templului Domnului! Şi fiţi cu băgare de seamă!“ 
(Agheu, 2.18). Este un ideal de a forma o minte cât mai matură: „Fraţilor, nu fiţi copii la minte. 
Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi desăvârşiţi.“ (I Cor. 14.20).  

Faptul că mulţi oameni de ştiinţă au fost profund religioşi, şi chiar s-au inspirat în teorii 
şi descoperiri celebre din religie, este cunoscut şi studiat. De exemplu, nu comentăm poziţia 
religioasă a lui Newton, dar ce este cert este că religia avea un rol primordial în gândirea şi 
teoriile lui1. În continuare am să mă refer însă la problema „minţii”, adică a inteligenţei 

                                                 
 Se poate consulta http://www.galilean-library.org/snobelen.html 1

 49



artificiale, în particular la problema înţelegerii limbajului natural, făcând legătura cu Mihail 
Bahtin, un gânditor din ce în ce mai influent în ştiinţă2, şi prin el, cu religia ortodoxă.  

  Concepţia dialogistică a lui Bahtin despre limbaj vine să adauge o lumină nouă la 
nereuşitele inteligenţei artificiale în dezvoltarea de programe de înţelegere a limbajului. În acest 
sens, Terry Winograd remarcă faptul că programelor de inteligenţă artificială le lipseşte empatia, 
capacitatea de a îl înţelege pe celălalt, fapt ce duce la o imposibilitate de a stabili un dialog 
adevărat, de a înţelege cu adevărat ce spune un altul.3  

  Omul, spune Bahtin, este însă un complex ce nu poate fi reificat: „în tot omul există 
ceva ce nu poate fi dezvăluit decât de el însuşi într-un act liber al conştiinţei de sine şi al 
cuvântului său, ceva ce nu-şi poate afla expresia exterioară într-o definiţie formulată de către 
altcineva”4 . Esenţa limbajului este, după cum evidenţiază Bahtin, caracterizată prin dialog, 
comuniune, inter-animare şi inter-pătrundere5. Aceste idei ale lui Bahtin sunt astăzi la baza 
celor mai actuale modele ale învăţării colaborative sprijinite de calculator.6 El spune că 
„... adevărata viaţă a personalităţii este accesibilă numai în cazul unei pătrunderi dialogale căreia 
îi răspunde ea însăşi printr-o răspundere liberă şi nestigherită’ 7. „Totul converge spre dialog, 
spre opoziţie dialogală, considerată centrul întregului. Totul este doar un mijloc, în timp ce 
scopul e dialogul”8 .  

Ideile lui Bahtin sunt însă bazate pe idei fundamentale ale creştinismului ortodox, cum ar 
fi perihoreza, Sfânta Treime, ideea Cuvântului întrupat. Rolul central al dialogului trebuie înţeles 
mai profund, el este împărtăşire, comuniune, după cum remarcă Mihailovic, „participanţii la 
dialogul bahtinian încep să devină comunicatori în sens euharistic”9. Mai mult, citându-l pe 
Dostoievski, Bahtin evidenţiază că „trebuie să ne punem mereu întrebarea: convingerile mele 
sunt oare drepte? Posibilitatea de a le verifica este una singură – Hristos” 10. 

Ştefan Trăuşan-Matu, 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare,  

Universitatea „Politehnica“, Bucureşti 

                                                 
2 Deşi a murit doar acum aproximativ 30 de ani, există deja o conferinţă internaţională anuală în care se 
studiază ideile lui Bahtin. 
 http://hci.stanford.edu/~winograd/papers/thinking-machines.html 3

 Bahtin, op.cit., p. 82 4

 „Problemele poeticii lui Dostoievski”. Ed. Univers, 1970 5

6 Koshmann, T., Toward a Dialogic Theory of Learning: Bakhtin’s Contribution to Understanding 
Learning in Settings of Collaboration, in C.Hoadley and J. Roschelle (eds..), Proceedings of the 
Computer Support for Collaborative Learning 1999 Conference, Stanford, Laurence Erlbaum 
Associates, SUA. 
 ibid. p.83 7

 ibid. p.356 8

9 Mihailovic, A., Corporeal Words: Mihail Bakhtin’s Theology of Discourse, Northwestern University 
Press, 1997, p.18). 
10 Bahtin, op.cit., p.135 
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eister Eckhart, între sfinţenie şi erezie 

– sau despre eşecul receptării aghiografice a 
misticului creştin occidental în sec. al XIV-lea – 

Studiul de faţă îşi propune analiza cazului pe care teologul mistic german Meister 
Eckhart (cca. 1260-1327/1328?) îl dezvoltă în ceea ce priveşte procesul de canonizare medieval 
occidental. Din acest punct de vedere studiul diferitelor receptări ale sale ca mistic al Bisericii 
occidentale arată că majoritatea dintre ele se plasează în contradicţie cu receptarea aghiologică 
negativă survenită în urma condamnării sale de către papa Ioan al XXII-lea în 1329. Reprezentând 
pentru cercetătorii istoriei teologiei germane un punct de reper de necontestat, Meister Eckhart 
rămâne, prin particularitatea teologiei sale, un mistic care a primit refuzul Bisericii de a accede în 
rândul sfinţilor. În limitele unei cercetări ce se limitează la traducerile în limba română şi la 
literatura secundară occidentală (pentru spaţiul răsăritean Meister Eckhart rămânând o figură 
cvasi-necunoscută1), prezentul studiu îşi propune să scoată în evidenţă o anumită raportare de 
tip aghiologic specifică Bisericii Romano-Catolice, care în plin ev mediu occidental a refuzat o 
posibilă sinteză dintre teologia mistică şi cea academică. 

 
Mistică şi politică în evului mediu occidental 
Rudolf Otto afirmă în debutul studiului său comparativ dintre mistica Orientului 

îndepărtat, reprezentată de figura lui Šankara (Ādi Śańkara, filosof indian reformator al 
hinduismului, cel mai probabil a trăit între 788-820), şi cea a Europei medievale, reprezentată de 
Meister Eckhart, că: „mistica este peste tot aceeaşi, în timp şi spaţiu. Atemporală şi fără istorie, ea 
este pretutindenea asemenea sieşi. În această optică, Orientul şi Occidentul se estompează, odată 
cu deosebirile dintre ele”2. Studiul nostru nu poate debuta fără a aduce o minimă corectură critică 
ce se impune unei astfel de generalizări fără acoperire reală în spaţiul teologiei. Mistica în definiţia 
sa unanim acceptată în teologie3 reprezintă un termen-concept corespunzător unei teologii 

                                                 
1 Singurul teolog ortodox de renume care şi-a consacrat cercetarea asupra teologiei lui Meister Eckhart este 
Vladimir Loskky (1903-1958), care avea să publice în anul 1960, în cadrul colecţiei „Études de philosophie 
mediévale” XLVIII, teza sa de doctorat intitulată: Théologie négative et connaisance de Dieu chez Maître Eckhart, J. 
Vrin, Paris, 1960 (19731 2, 19983), 450 p. În spaţiul românesc, singurul care a avut un curs organizat despre 
mistica lui Meister Eckhart a fost Ioan Gh. Savin, Mistica Apuseană, cuv. înainte de Mitr. dr. Antonie 
Plămădeală, Tipografia Eparhială, Sibiu, 1996, 155 p., cap. „Meister Eckhart”, pp. 105-133. 
2 Rudolf Otto, Mistica Orientului şi mistica Occidentului, trad. de Mihai Grădinaru şi Friedrich Michael, postfaţă de 
Mihail Grădinaru, Ed. Septentrion, Iaşi, 1993, p. 3. 
3 „Mistic, mistică” < fam. lexicală care conţine: vb. mu,w = 1) a se închide, a fi închis, 2) a închide ochii, a strânge 
buzele; vb. mue,w-w/ = 1) a iniţia în mistere; 2) a iniţia într-o artă, ştiinţă; s. musth,rion, ou = 1) mister, 2) lucru 
ascuns, 3) ceremonie religioasă secretă; adj. mu,sthj, ou = iniţiat în mistere, cel care iniţiază în mistere; adj. 
mustiko,j, h,, o,n = în leg. cu misterele, mistic; adv. mustikw/j = în secret. Reînnoirea studiilor exegetice şi 
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ancorată profund în spiritualitate. În spaţiul ortodox orice efort teologic este şi un efort mistic, 
descoperitor al unui mister, pentru că teologia ortodoxă nu poate fi separată nici la nivel 
conceptual, nici la nivel practic, de spiritualitatea pe care teologia ca exerciţiu de rugăciune şi 
asceză o presupune4. Deşi există o universalitate a experienţei mistice, dată atât de caracterul ei 
profund uman, cât şi de dimensiunile sale cosmice, şi deşi Meister Eckhart este cunoscut ca unul 
dintre teologii care tind să estompeze diferenţele dintre religii, experienţa mistică a două spaţii 
teologice diferite nu poate fi aceeaşi tocmai pentru că ea, mistica, reprezintă sfârşitul şi începutul 
adevăratei teologii. Şi cum există mai multe căi şi tradiţii diferite de a „face” teo-logie, şi 
experienţele mistice provenind din teologii diferite vor fi diferite. Cu atât mai mult cu cât afirmaţia 
lui Rudolf Otto face referire la tradiţii teosofice şi teologice lateral opuse, mistica panteistă 
hinduistă a doctrinei Advaita Vedanta (corespunzătoare unui prim curent monastic monist-
panteist în hinduism) şi mistica creştină monastică medievală occidentală. Sursele teologice ale 
unor astfel de experienţe mistice fiind diferite, asemănările dintre ele nu pot fi decât aparente. 

După ce vom fi clarificat unitatea intrinsecă dintre teologie şi mistică, trebuie însă să 
precizăm că, spre deosebire de Răsăritul creştin, unde Sfinţii Părinţi ai Bisericii, care au exprimat în 
scris frânturi ale extazului teologic (vederea luminii dumnezeieşti) şi care au fost receptaţi de Biserică 
ca purtători ai harului îndumnezeitor al Duhului Sfânt şi ca exegeţi ai Sfintei Scripturi în secolul 

                                                                                                                                                       
patristice în teologia occidentală academică în sec. al XX-lea, suprapunându-se inevitabil cu teologia dogmatică şi 
teologia ascetică şi mistică, a făcut ca, cel puţin în spaţiul creştin, să asistăm la o lărgire considerabilă a conceptului 
însuşi de „mistică”. Dincolo de a exprima o teologie contemplativă înaltă inacesibilă celor neiniţiaţi, adjectivul 
„mistic” se referă astăzi în teologia occidentală la orice om care participă la misterul lui Hristos. Cf. Aimé 
Solignac, „Mystique. - Introduction”, în: DS, tom X, col. 1889-1892, aici col. 1890. Louis Bouyer, „Mystique. 
Essai sur l’histoire d’un mot”, în: VSS 3 (1949), pp. 3-23, atrage atenţia asupra unor diferenţe ale „misticului” pe 
plan biblic, liturgic şi spiritual. Henric de Lubac în introd. la vol. La mystique et les mystiques, A. Ravier, Paris, 1965, 
pp. 23-38, caracterizează mistica creştină de asemenea făcând apel la misterul lui Hristos. 
4 Pr. Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, EIBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 17, afirmă sintetic 
că, din punct de vedere ortodox, mistica presupune „o unire a omului cu Dumnezeu, o vedere nemijlocită a Lui, 
o participare la El, prin har”, „fără confundare” (p. 37). Dacă în studii romano-catolice despre mistică întâlnim 
numai generalitatea participării la misterul lui Hristos, în Ortodoxie, mistica, ca împlinire a unei spiritualităţi 
dinamice, împodobeşte teologia cu realitatea transfigurării şi unirii omului cu Dumnezeu. Georg Keopgen 
citat de pr. Dumitru Stăniloae afirmă că „mistica nu este un apendice anexat ulterior creştinismului, ci ea ţine 
de însuşi actul credinţei” (p. 40). Fapt pentru care, din cauza „conceptului său filosofic raţional despre 
Dumnezeu, care introduce o distanţă între Dumnezeu şi om, raportul teologiei catolice cu mistica (cu 
spiritualitatea) este foarte neclar” (p. 40). Nichifor Crainic, Sfinţenia – împlinirea umanului (curs de teologie mistică) 
(1935-1936), ed. îngrij. de ierod. Teodosie Paraschiv, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 13, 
sintetizează definiţiile teologilor mistici astfel: „mistica este unirea trăită a fiinţei omeneşti cu fiinţa lui 
Dumnezeu în virtutea asemănării harice”. Thomáš Špidlík S.J., Spiritualitatea Răsăritului creştin, I. Manual 
sistematic, trad. şi prez. dc. Ioan I. Ică jr, cuv. înainte pr. Marko I. Rupnik S.J., Ed. Deisis, Sibiu, 20052 (19971), 
pp. 391-395, arată, cu privire la diferenţa dintre mistica extatică occidentală şi cea răsăriteană că, spre deosebire 
de Occident, unde trăirea deplină a misterului creştin în unirea extatică este înţeleasă ca o „ieşire din sine” de 
natură psihologică, în Răsărit această unire extatică, «evk (din) + sta,sij (< vb. i[sthmi = a sta în afară de sine)», 
nu presupune o unire psihologică, ci una apofatică, ce depăşeşte prin negare categoriile psihologice, fără a 
desfiinţa caracterul personal constant în taina îndumnezeirii (qe,wsij). Părintele Ioan I. Ică jr afirmă în 
descrierea colecţiei „Mistica” a Ed. Deisis că mistica nu reprezintă în Ortodoxie decât un „adjectiv al 
Misterului central al credinţei creştine: Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, Capul Bisericii şi 
descoperitorul Treimii. Mistica ortodoxă e hristo- şi teo-logică, iar nu psihologică”. 
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respectiv în lumina aceluiaşi har, în Occidentul romanic medieval, receptarea sfinţilor nu s-a făcut 
după criteriul experienţei proprii a harului, ci după fidelitatea credinţei ca exerciţiu de asceză şi viaţă 
creştină5. Iar această fidelitate, trebuie să recunoaştem, reprezintă, la diferite niveluri, o categorie 
politică. Istoric vorbind, deşi voinţa poporului credincios a reprezentat întotdeauna un factor de 
canonizare, a existat în permanenţă o retincenţă a papalităţii medievale faţă de canonizarea sfinţilor 
populari. Această reticenţă poate fi explicată prin frica pentru pierderea atributului clerului de 
intermediar între popor şi Dumnezeu în defavoarea unor ierarhii de sfinţi care beneficiau de o 
evlavie populară transpusă într-un cult local imposibil de controlat de către puterea bisericească6. 

Pentru a ne apropia de spaţiul occidental medieval, unde s-au creat şi păstrat timp de multe 
secole anumite preconcepţii şi prejudecăţi cu referire la Biserică şi, implicit, la teologia creştină 
occidentală, trebuie să facem apel la documente şi la o analiză critică a literaturii secundare. 
Dincolo de cruciadele intens mediatizate şi de apelul la condamnarea inchiziţiei ca recuperare 
istorică, în spaţiul medieval latin a existat o experienţă teologică eclezială, secondată de o gândire 
teologică profundă, ce s-a dezvoltat pe mai multe planuri şi în mai multe direcţii. Cercetările 
recente asupra surselor teologiei medievale occidentale vorbesc din ce în ce mai mult, pe lângă 
evidenta continuitate de lectură teologică a realităţii de la Augustin până la Anselm de Cantebury 
(1033-1109) şi Toma d’Aquino (1225-1274), de influenţele teologiei bizantine7 dinainte de 
separarea de la anul 1054 şi de influenţele filosofiei greceşti, transmisă în Europa prin intermediar 
arab, respectiv prin traducerile lui Averroès (Ibn-Rushd, 1126-1198) din sec al XII-lea8. 

Înţelegând spaţiul teologiei medievale occidentale în complexitatea sa reală, o posibilă 
apropiere faţă de viaţa şi teologia lui Meister Eckhart trebuie să ţină cont de evoluţia teologiei 
academice şi monastice din sec. al XIII-lea, iar refuzul papalităţii de a-i accepta doctrina trebuie 
explicat, pe lângă conţinutul concret al acestuia, şi prin politica Bisericii faţă de universităţi şi faţă 
de ordinele monahale. 

Procesul de „reintegrare a tradiţiei catolice” în Occident (Jaroslav Pelikan), început cu 
epoca carolingiană şi terminat cu constatarea eşecului ideii de cruciadă terestră, nu a presupus o 
uniformizare a curricumului universitar medieval. După ce în sec. al XII-lea şcolile (monahale sau 
episcopale) dezvoltate în abaţiile benedictine sau clunisiene înregistrează un declin, apar în centre 
specializate pe domenii distincte (Bologna, Paris, Montpellier) corporaţiile cu caracter universitar 
care se caracterizează exact printr-o autonomie faţă de episcopul cetăţii (consacrată prin bula papei 
Grigorie al X-lea, Parens scientarum)9. Pentru aceasta trebuie să luăm în considerare şi faptul că 
                                                 
5 André Vauchez, Spiritualitatea evului mediu occidental, secolele VIII-XII, trad. de Doina Marian şi Daniel Barbu, 
postfaţă de Daniel Barbu, Ed. Meridiane, 1994, p. 24. 
6 André Vauchez, „Sfântul”, în: Jacques Le Goff (coord.), Omul medieval, trad. de Ingrid Ilinca şi Dragoş 
Cojocaru, postfaţă de Alexandru-Florin Platon, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, pp. 287-316, aici p. 304. 
 Un exemplu recent este teza de doctorat a dominicanului Antoine Lévy, Le créé et l’incréé, Maxime le7  Confesseur et 

Thomas d’Aquin: aux sources de la querelle palamienne, col. „Bibliothèque thomiste” 59, Éd. J. Vrin, Paris, 2006, 560 p. 
8 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, o istorie a dezvoltării doctrinei, tom IV, Reformarea Bisericii şi a dogmei 
(1300-1700), trad. şi note de Silvia Palade şi Mihai-Silviu Chirilă, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 311. 
Averroes, teolog musulman adept al doctrinei adevărului dublu, a fost condamnat de Biserică, împreună 
cu susţinătorii interpretărilor sale la traducerea textelor din Aristotel, aşa-zişii adepţi ai averoismului latin, 
flamandul Siger din Brabant (1235?-1282, profesor la Universitatea din Paris între 1261-1277) şi Boethius 
din Dacia (filozof suedez, unul din maeştrii lui Dante Alighieri). 
9 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. al II-lea, De la Imperiul Roman la Europa (sec. V-XIV), trad. de 
Sorina Dănăilă, ed. îngrijită, note şi com. de Alexandru-Florin Platon, Institutul European, Iaşi, 1998, pp.224-227. 
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dogma oficială era supusă analizei şi uneori chiar contestată în spaţiul universitar. În mediul 
intelectual, acceptarea ei se făcea cu un instrumentar dublu: credinţa personală şi consensul 
universitar. Acest lucru a făcut ca Universitatea medievală să fie înţeleasă de Biserică ca un spaţiu 
care tolerează doctrinele paralele. Condamnările pe care profesorii, adevăraţi sacerdoţi ai culturii10, 
le primeau puteau să aibă efecte ecleziale diferite, un exemplu contradictoriu: Toma d’Aquino, care 
va fi condamnat ca averoist la 1277, canonizat în 1323, căruia îi va fi ridicată condamnarea în 1325 
şi care va fi recunoscut doctor al Bisericii în 1568 şi doctor comun în 188011. 

Dacă principiile morale transpuse într-un sistem etic simplist adresat populaţiilor 
medievale latine identificabile în De institutione laicali (830)12 a episcopului Jonas de Orléans 
(†843) nu au reuşit să impună în timp un adevărat ordin laic civil13, trecerea de la ordo laicorum la 
ordo canonicus, iar de la acesta din urmă la un ordo monasticus a avut ca efect transformarea pe 
parcursul evului mediu timpuriu occidental a ideii de monahism. Această trecere poate fi sesizată 
prin formele diferite ale unei idei monastice comune (monahismul oriental receptat în Occident 
prin intermediul Sf. Ioan Casian în sec. al V-lea). Diferenţierea vocaţională a monahismului 
occidental avea să ducă la fenomenul ordinelor călugăreşti, fiecare cu un destin propriu, cu o 
regulă proprie, cu o relaţie specifică faţă de autoritatea bisericească şi faţă de cea politică-statală. 

Ordinele monahale intelectuale ale evului mediu occidental au fost dominicanii (cu 
subordinul predicatorilor, prezenţi în Franţa din 1217 şi în Germania din 1221) şi cistercienii14. 
Dacă dominicanii („ordo doctorum”, ordinul învăţaţilor) au excelat prin accentul pus pe studiu 
şi pe pregătirea academică şi teologică15, exemplele cele mai elocvente fiind personalitatea 
maestrului Albert cel Mare (1195-1280, beatificat în 1660 şi canonizat în 1931) şi a ucenicului 
acestuia, marele dominican Toma d’Aquino, cistercienii nu au rămas mai prejos prin sfinţii 
mistici pe care i-au dat Bisericii şi care au revitalizat spiritualitatea medievală prin apelul la o viaţă 
evanghelică şi la vocaţia călugărului ca interpret al misterelor. Astfel, Sf. Bernard de Clairvaux 
(1090-1153, predicatorul cruciadei a II-a, reformatorul benedictinilor şi întemeietorul ordinului 
cistercienilor) a contribuit prin scrierile sale (mai ales Sermones super Cantica Canticorum16) la o 
viziune mistică inedită în epocă asupra unirii cosmice a sufletului purificat cu Dumnezeu, iar 
contemporanul şi prietenul său, Sf. Guillaume de Saint-Thierry (1075- aprox. 1148), în De 

                                                 
10 Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, „Intelectualul”, în vol. Jacques Le Goff (coord.), Omul 
medieval, p. 175; Pr. Ioan Lăncrănjan, Încercări de reabilitare a gândirii creştine medievale, studiu de sinteză, Ed. 
Anastasia, 2003, p. 95. 
11 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, IV, pp. 63, 65, 67. 
12 PL 106, col. 121-278; ultima ediţie, recenta teză de doctorat a lui Odile Dubreucq, Le De institutione laicali 
de Jonas d’Orléans, édition, traduction, commentaire, (Universitatea Sorbona Paris IV, 14 iunie 2007) sub conducerea 
prof. Michel Rouche. 
13 André Vauchez, Spiritualitatea..., p. 18. 
14 Giovanni Miccoli, „Călugării”, în vol. Jacques Le Goff (coord.), Omul medieval, p. 62. 
15 Programul iniţiatic al ordinului dominican, imitat ulterior de iezuiţi, conţinea mai mulţi ani de pregătire 
academică şi teologică. În sec. al XIII-lea, primul an de noviciat era urmat de doi ani de aplicare a lui divinum 
officium, slujba divină, şi de studiu al Regulilor Ordinului, după care urmau cinci ani de filosofie, urmaţi de trei 
ani de teologie, unul pentru studiul Bibliei şi doi pentru Sententiae (datate 1152, ed. PL 191-192) ale lui Petru 
Lombardul (1100-1160), manualul normativ de teologie în evul mediu latin, asupra căruia toţi maeştrii au făcut 
câte un comentariu pentru elevii lor. Cf. Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, trad. de 
Monica Jităreanu, Col. „Historia Religiorum”, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997, p. 23. 
16 Ed. în mai multe vol. din col. SC 414, 431, 452, 472, 511. 
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contemplando Dei17 18, a îmbogăţit registrul acestei uniri cu dimensiunea misterului trinitar . Meister 
Eckhart, predicatorul din Hochheim, poate fi plasat, aşadar, la intersecţia acestor influenţe-
realităţi. Şi-a lăsat amprenta asupra teologiei mistice occidentale şi asupra vieţii monahale din 
Germania de Sud şi a revigorat universitatea pe care a slujit-o prin studiu şi rugăciune. 

 
Şcoala renană şi renaşterea teologei germane 
Mistica renană reprezintă o expresie generalizantă folosită pentru a desemna un proces 

istoric şi teologic care poate fi datat cu aproximaţie între sec. XII-XIII şi care poate fi localizat în 
jurul a două centre culturale, economice, politice şi bisericeşti de pe valea Rinului: Colonia (Köln, 
oraşul care păstra relicvele celor trei regi magi) şi Strasbourg. Teologia mistică renană este un 
fenomen istoric care îşi are originile în zona ordinului predicatorilor. Dacă succesivele condamnări 
adresate profesorilor de la Universitatea din Paris pe parcursul sec. al XIII-lea au limitat într-o 
oarecare măsură avântul speculativ al monahilor aparţinând diferitelor ordine intelectuale, acest 
lucru nu s-a întâmplat în Teutonia, în Saxonia şi în larga regiune a văii Rinului. Din această 
perspectivă, teologia renană este expresia unei libertăţi faţă de autoritatea şi cenzura bisericească 
excesivă din sec. XI-XIII. Până la apariţia în sec. al XV-lea în Köln a celor două curente 
teologice/fracţiuni rivale (Bursa Laurentiana şi Bursa Montana), şcoala renană poate fi 
caracterizată prin dubla apartenenţă a reprezentanţilor ei faţă de teologia întemeietorului acestei 
şcoli, Albert cel Mare, aşa-zisul curent albertian, şi faţă de teologia tomistă, aşa-zisul curent 
tomist19. Teologii renani care pot fi asociaţi acestei renaşteri spirituale germane sunt în număr 
foarte mare şi aproximativ necunoscuţi spaţiului de cercetare teologic sau istoric. Pe lângă operele 
cunoscute ale lui Albert cel Mare sau Meister Eckhart, Dietrich din Freiberg (1250-1318/1320) şi 
ale discipolului său, Berthold din Moosburg, ar trebui amintiţi şi Hugo Ripelinus († ante 1268), 
Ulrich Engelbert, Nicolaus din Strasbourg, Johann Picardi din Lichtenberg, Johann din Freiburg, 
Johann şi Gerhart din Sterrengazzen, Heinrich din Herford şi Konrad din Halberstadt20.  

21Influenţele teologiei mistice renane  pot fi identificate în mai multe direcţii. Orice discurs 
spiritual profund atrage atenţia asupra unei influenţe mai mult sau mai puţin directe venite din partea 
unui curent de gândire platonician. Nici şcoala renană nu face, în acest sens, excepţie. Putem, afirma 
faptul că influenţa neoplanonismului aşa-zis autentic, adică cel preluat din lectura traducerilor recente 
medievale din scrierile lui Proclus descoperite pe filieră arabă (Liber de causis sau Cartea despre Binele 

                                                 
17 Ed. PL 184, 365-380 şi SC 61 bis. 
18 André Vauchez, Spiritualitatea..., pp. 147-150. 
19 Alain de Libera, Mistica renană, De la Albert cel Mare la Meister Eckhart, trad. de Cristian Bădiliţă, note, 
bibliografie şi notiţe individuale traduse de Robert Lazu, Ion şi Mihaela Zgărdău, Ed. Amarcord, Timişoara, 
1997, p. 5. 
20 Despre aceşti teologi care au aparţinut ordinului predicatorilor, v. Th. Kaeppeli, Scriptores Ordinis 
Preadicatorum Medii Aevi, vol. I, Roma 1970, pp. 276-278, şi vol. al II-lea, Roma, 1975, pp. 197-198, 400-405. E. 
Weber, „Mystique parce que théologien: Maître Eckhart”, în La Vie spirituelle 652 (1982), pp. 730-749, arată că 
în cadrul curentului teologic renan din sec. XII-XIII nu pot fi incluşi toţi neoplatoniştii şi speculativii de limbă 
germană ai epocii, al căror număr depăşeşte lista propusă de noi, ci numai cei care au avut un indice de filiaţie 
faţă de teologia lui Albert cel Mare, apud Alain de Libera, Mistica renană..., p. 256, n. 13-15. 
21 Sursele teologiei mistice renane sunt analizate pe larg în Alain de Libera, Mistica renană..., pp. 15-38. 
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pur22), a avut un rol germinator în rândul reprezentanţilor săi. Pe de altă parte, nu putem decât să ne 
înclinăm în faţa unei continuităţi evidente: neoplatonismul convertit la creştinism de Augustin23 a 
traversat evul mediu occidental într-o dezvoltare a teologiei Henadei (cu sensuri diferite ca în Răsărit) 
şi a Treimii, a categoriilor de ousia, persona şi „iluminare” care s-au împletit la începutul celui de-al 
doilea mileniu cu receptări bizantine din teologia mistică a Sf. Dionisie Areopagitul (cu o istorie 
interesantă în legendarul parizian), toate acestea fiind covertite într-un limbaj scolastic prin 
traducerile lui Eriugena din Sf. Dionisie, Grigorie de Nyssa şi Maxim Mărturisitorul. 

În acest context, sinteza lui Albert cel Mare, care a fost preluată de majoritatea 
reprezentanţilor şcolii renane de după el, face apel în mod constant la surse diferite ca spaţii 
teologice şi filosofice şi ca tradiţii de interpretare a respectivelor surse. Nu este imposibil de 
explicat în acest context amalgamul de influenţe asupra teologiei lui Albert cel Mare, între care 
putem distinge, cu titlul de specificitate, împrumutul direct din Avicenna (Ibn-Sina, 980-1037), 
din neotica sa (dezvoltarea conceptului despre suflet ca substanţă intelectuală) şi din teoria 
treptelor sau a gradelor intelectului (regăsite copios şi în opera lui Eckhart). 

O altă specificitate a şcolii renane o reprezintă lipsa unei disocieri între intelectualism şi 
înduhovnicire. Albert cel Mare sau Dietrich din Freiberg erau consideraţi atât profesori 
intelectuali, cât şi „înduhovniciţi”. Din acest punct de vedere, scopul declarat al exerciţiului 
teologic în spaţiul renan medieval şi implicit în cadrul şcolii renane a fost „unirea”, „detaşarea”, 
„neîntinarea”24. Şi asta dincolo de o scolastică în plin dinamism intelectual, pe care înţelegându-o 
din exterior, cu greu ne putem imagina modul în care era transpusă concret din teorie în practică. 

 
Viaţa şi opera lui Meister Eckhart 

25Meister Eckhart  s-a născut 1260 în Thuringia. Datele pe care le avem despre viaţa sa pot 
fi sintetizate în câteva repere referitoare la anii, statutul şi locul în care a activat într-un anumit 
interval. Se ştie că a intrat la predicatorii din Erfurt în anul 1275, a devenit lector al Sentinţelor lui 
Petru Lombardul la Paris între 1293-1294. Între 1294 şi 1298 a fost prior de Erfurt şi vicar de 
Thuringia. În jurul anului 1302 devine maestru în teologie al Universităţii din Paris, este ales prior 
provincial de Saxonia în 1303 (sarcină pe care o va îndeplini până în 1311). Între 1302 şi 1303 a 
fost maestru regent, titular al catedrei rezervate dominicanilor străini. Devine în 1307 vicar al 
Generalului ordinului. În 1309 şi 1310 întemeiază trei noi mănăstiri (la Braunschweig, Dortmund 
şi Groninguen). Este ales prior provincial al Teutoniei în 1310. Revine la Paris între 1311-1312 ca 
magister actu regens (titlu pe care l-a deţinut până la acea dată numai Toma d’Aquino). În 1313 îl 
găsim la Strasbourg ca vicar al Generalului ordinului, însărcinat cu îndrumarea spirituală a surorilor 

                                                 
22 O. Berdenhewer, Die pseudo-aristotelische Schrift „Uber das reine Gute”, bekannt unter den Namen „Liber de causis”, 
Fribourg im Brisgau, 18821 (19572), demonstrează că lucrarea este de fapt o compilaţie după Elementele lui 
Proclus realizată în sec. al IX-lea de un autor arab anonim şi tradusă în latină în sec. al XII-lea, apud Alain de 
Libera, Mistica renană..., pp. 15, 257, n. 1. 
23 Constantin Pavel, Introducere în gândirea Fericitului Augustin, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 57. 
24 Cf. ms. anonim de la Köblenz, publicat de L. Sturlese, „Alle origini della mistica speculativa tedesca. 
Antichi testi su Teodorico di Freiberg”, în: Medievo 3 (1977), p. 28, apud Alain de Libera, Mistica renană..., pp. 
38-39, 267, n. 108, 109. 
25 Pentru biografia lui Meister Eckhart am folosit: Alain de Libera, Mistica renană..., pp. 123-124, Jeanne 
Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, pp. 22-36, Raphaël-Louis Oechslin, art. „Eckhart (Maitre 
Eckhart)”, în: DS IV/1, col. 94-97, Angelo Walz, „Eccardo (Eckehart, Aychardus)”, în: EC V, col. 28-32. 
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din Teutonia. În această perioadă începe să predice în limba germană. Între 1322 şi 1325 i se 
încredinţează conducerea Studium-ului generale din Köln (instituţie dominicană locală de rang 
universitar întemeiată de Albert cel Mare la 1248). Începând cu anul 1325, Meister Eckhart începe 
să aibă probleme cauzate de implicarea duşmănoasă a dominicanului Nicolaus din Strasbourg şi de 
teama episcopului de Köln, Henric al II-lea de Vinenburg, ca influenţa sa şi a gândirii sale să nu se 
dezvolte asupra poporului. În 1326 este supus unui proces de inchiziţie la iniţiativa episcopului, cu 
participarea lui Nicolaus din Strasbourg. În urma procesului sunt definitivate două liste cu 49, 
respectiv 59 de propoziţii suspecte. Pe data de 24 ianuarie 1327, Eckhart face apel la papă în faţa 
tribunalului din Köln. Pe data de 13 februarie, în biserica dominicanilor din Köln protestează în 
faţa credincioşilor. Apelul său este respins de tribunal, însă Eckhart pleacă spre Curia romană 
însoţit de priorul său provincial. Pe data de 27 martie 1329, procesul se termină la Avignon. Papa 
Ioan al XXII-lea condamnă 17 propoziţii ca eretice şi declară altele 11 ca suspecte de erezie (bula 
In agro Domini26, care nu a fost publicată decât în dioceza din Köln). Eckhart, deşi anunţase că se va 
supune deciziei papale, nu va mai apuca să îşi cunoască condamnarea, pentru că avea să moară 
înainte de 30 aprilie 1328 (datarea unei scrisori adresate episcopului de Köln, din care reiese că 
Eckhart murise). Procesul său avea să fie primul proces inchizitorial intentat împotriva unui 
maestru în teologie aparţinând ordinului predicatorilor. 

Opera lui Meister Eckhart se caracterizează prin profunzime teologică. Nu întâlnim în 
predicile sau tratatele sale un ton programator şi nicidecum o exagerare a elementelor de 
oratorie. Scrisul său se detaşează printr-o atitudine constructivă, printr-un registru al păcii. Nu se 
poate afirma dacă ceea ce ni s-a păstrat de la Eckhart reprezintă absolut tot ceea ce a scris, 
ţinând cont de previzibilul scenariu al interzicerii scrierilor sale după condamnarea din 1329. 
Ceea ce se ştie este că în mediul monastic antereformă german manuscrisele cu scrierile sale au 
supravieţuit până în secolul tiparului. 

Răspândite prin mănăstirile din centrul şi sudul Germaniei, Erfurt, Trier, Berlin, 
Cusa/Cues (unde se păstrează un manuscris cu opera lui Eckhart care a aparţinut lui Nicolaus 
Cusanus), sau în Franţa (Avignon, Soest) sau la Vatican, lucrările lui Eckhart27 se împart în două 
categorii: scrieri de limbă latină şi scrieri de limbă germană. 

Seria lucrărilor latine se deschide cu Tractatus super Oratione Dominica, lucrare de tinereţe 
inspirată din Catena aurea aparţinând lui Toma d’Aquino. O altă lucrare de tinereţe este Collatio in 
libros Sententiarum, care are şi un Commentarium in Libros Sententiarium. Comentariul pare, însă, a 
avea o paternitate îndoielnică. Ambele cărţi de sentinţe pot fi datate între 1297-1300. 

Una dintre cele mai importante lucrări în limba latină o reprezintă Quaestiones Parisienses 
(q. 1-3, între 1302-1303; q. 4, între 1311-1312; q. 5, între 1312-1313), sinteze ale cursurilor sale la 
Universitatea din Paris. 

                                                 
26 Bula In agro Domini se găseşte tradusă în lb. rom. în Meister Eckhart, Benedictus Deus, (Învăţături spirituale, 
Cartea consolării divine), trad. de Dan Dumbrăveanu şi Victoria Comnea („Tratatele”) şi Stela Tinney 
(„Predicile”), cuv. înainte şi note introductive de Radu Dima, Ed. Herald, Bucureşti, 2004, pp. 340-344. 
27 Pentru opera lui Eckhart am folosit: Raphaël-Louis Oechslin, „Eckhart”, col. 97-99. Opera lui Eckhart 
a fost tradusă integral până acum numai în limba franceză. În limba română beneficiem de următoarele 
traduceri: Meister Eckhart, Cetăţuia din suflet, predici germane, trad., cuv. introd., postafţă şi note de Sebastian 
Maxim, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, 177 p.; Meister Eckhart, Benedictus Deus..., 346 p. (v. nota 26); Meister 
Eckhart, Despre omul nobil, cupa din care bea regele, Tratate, trad. din lb. germană medievală şi note de Gabriel 
H. Decuble, cuv. înainte de Anca Manolescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, 212 p. 
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Cea mai largă lucrare în limba latină o reprezintă Opus tripartitum (alcătuită din trei părţi: 
Opus propositionum, conţinând 14 tratate şi un prolog, Opus quaestionum, Opus expositionum, cea din 
urmă având două părţi: expositiones şi opus sermonum). 

De la Meister Eckhart se păstrează şi o serie de comentarii biblice (2 la Facere, 1 la 
Ieşire, 1 la Ecclesiast, 1 la Înţelepciune) şi un singur comentariu complet la Evanghelia după 
Ioan, cel mai dezvoltat dintre toate. O treime din acesta din urmă este dedicată primului capitol 
al Evangheliei, iar din această parte, două treimi sunt dedicate numai prologului. 

În limba latină se păstrează aprox. 60 de Sermones, o parte dintre ele fiind rezumate ale 
predicilor germane. 

Prima lucrare în ordine cronologică în limba germană o reprezintă Render der 
Unterscheidung (1298), dialoguri spirituale cu fraţi predicatori. 

O altă lucrare de proporţii are titlul Liber «Benedictus»: Das buoch der goetlîchen troestunge und von 
dem edeln menschen („Cartea consolatiei divine şi despre omul liber”). Există mai multe ipoteze cu 
privire la destinatarul şi datarea ei. Fie a fost scrisă în 1308 pentru regina Agnès a Ungariei (1296-
1364) cu ocazia asasinării tatălui său, Albert I al Austriei (fondatorul dinastiei habsburgice, 1298-
1308), fie, mai verosimil, regina a cerut să i se trimită un text de spiritualitate datorat predicatorului 
vestit. G. Théry o datează 1308-1311, Josef Quint o datează termius ante quem 1311. 

Deşi nu au fost scrise de Eckhart însuşi, ci de auditoriul său într-o formă care nu ne poate 
garanta identitatea formală cu oratoria lui Eckhart, Predicile germane sunt cele mai frumoase şi 
bogate în expresii şi formulări mistice, uimind cititorul modern prin naturaleţea întrebuinţării lor. 

 
Istoria şi cauza de fond a procesului 
Alain de Libera explică intervenţia lui Heinrich al II-lea de Virnenburg, episcopul Köln-

ului, împotriva lui Meister Eckhart prin mai multe suprapuneri de contexte. La un prim nivel, 
situaţia spirituală a Germaniei la începutul sec. al XIV-lea poate fi caracterizată ca o perioadă în 
care înfloresc mai multe curente heterodoxe, precum cele ale begarzilor şi ale beghinelor28. 
Ţinând cont de faptul că arhiepiscopul de Köln s-a angajat în lupta contra ereziilor (un exemplu 
anterior fiind condamnarea pe rug a ereziarhului Gauthier din Olanda în 1322) şi de faptul că 
unele medii suspecte ar fi încercat să se ascundă în spatele autorităţii morale şi dogmatice ale lui 
Eckhart, este de la sine înţeles interesul episcopului în eliminarea profesorului de la Studium 
generale29. Celălalt motiv al dizgraţiei faţă de Eckhart este unul politic. Mare susţinător al Sfântului 
Imperiu, în luptă deschisă pe atunci cu papalitatea, arhiepiscopul de Köln nu putea să îi 
privească cu ochi buni pe dominicani. Iritat de zelul şi succesele lor, este foarte posibil ca prin 
cazul Eckhart, Heinrich al II-lea să fi avut în intenţie o lecţie serioasă dată predicatorilor30. 

Contextul istoric care explică atitudinea episcopului de Köln poate fi motivat prin 
evoluţia a două conflicte diferite. Primul dintre ele este războiul civil dintre Ludovic de Bavaria 
                                                 
28 Beghinii erau membri ai unor comunităţi religioase întemeiate în sec. al XIII-lea, scăpate de sub controlul 
ierarhic. Predicau desăvârşirea duhovnicească, fiind apropiaţi de albigenzi. Au fost condamnaţi de sinodul 
de la Viena din 1311-1312. Beghinele erau călugăriţe din evul mediu care formau comunităţi monastice fără 
a depune toate voturile tradiţionale. Instituţia ca atare a fost creată de un preot din Liège, Lambert Begh, 
către 1170. Unele beghine părăseau comunitatea după un anumit timp pentru a se căsători. Nu depuneau 
decât votul de ascultare, Cf. Alain de Libera, Mistica renană..., p. 125, n. 1 şi 2. 
29 E. Weber, „Mystique parce que...”, p. 734, apud Alain de Libera, Mistica renană..., p. 125. 
30 Alain de Libera, Mistica renană..., p. 125. 
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(încoronat rege al Germaniei în 1314) şi ducele Frederic I de Austria (cunoscut şi sub titlul de 
regele Frederic al III-lea al Germaniei, duce între 1308-1322 şi rege între 1326-1330), pretendent 
la tron, conflict ce s-a terminat prin înfrângerea lui Frederic şi creşterea pretenţiilor lui Ludovic 
faţă de scaunul papal exilat la Avignon. 

Cel de-al doilea conflict invocat este cel dintre papalitate şi Ludovic. Astfel, în semn de 
nesupunere faţă de Curie, Ludovic va convoca din proprie iniţiativă un consiliu general. Ca 
urmare va primi excomunicarea papei Ioan al XX-lea în 1324, care însă nu va mai avea efectul 
excomunicărilor de pe fondul luptei pentru învestitură din sec. al XII-lea. Cei doi foşti adversari, 
Ludovic şi Frederic, se unesc acum la zvonul că papa ar dori să îl facă împărat pe Carol al IV-lea 
al Franţei (1294-1328). Frederic se întoarce în Italia, unde reuşeşte să se proclame împărat („în 
numele poporului”) şi să îi suprapună lui Ioan al XXII-lea de la Avignon un antipapă în 1328. 

În contextul în care conflictul dintre Ludovic al Germaniei (†1347) şi papalitate se 
prelungeşte, interesul pentru eliminarea unui profesor german al unui ordin supus papalităţii este 
de la sine înţeles. Mai mult, cum afirmaţiile doctrinare ale acestuia devin suspecte, patosul unui 
episcop dedicat puterii politice şi având spijinul acesteia îl poate transforma într-un duşman 
neobosit al ereziei31. Condamnarea lui Eckhart este situată aşadar la intersecţia a două interese 
distincte: politica statală şi cea ecleziastică. 

În ceea ce priveşte procesul lui Eckhart uimeşte de asemenea rapiditatea cu care a fost 
judecat la nivelul eparhiei Kölnului. Uimeşte de asemenea rapiditatea cu care Eckhart însuşi a 
dorit să facă apel la judecata papei. Probabil spera din tot sufletul că la Avignon va putea găsi un 
mediu cel puţin neutru în care ar fi putut să-şi apere doctrina. 

Cu toate acestea, procesul desfăşurat la Avignon, deşi nu are caracteristica unui proces 
inchizitorial, nu poate fi considerat unul neutru din cauza faptului că teologii lui Ioan al XXII-
lea, prin formulările pe care le regăsim în bula In agro Domini, pot fi catalogaţi ca străini de spaţiul 
teologiei renane, unde propoziţiile lui Eckhart aveau un precedent ce nu fusese condamnat. Mai 
mult, regăsim printre cele 26 de teze condamnate sau declarate ca suspecte şi fraze care sunt 
corecte din punct de vedere al teologiei latine. Exagerarea iese la iveală numai atunci când aceste 
propoziţii sunt scoase din contextul în care le găsim îmbrăcate la Eckhart. 

Pentru a contribui la o imagine mai clară asupra tematicii pentru care Eckhart a fost 
condamnat post-mortem, vom rezuma în ceea ce urmează cele 26 de propoziţii articole din bula 
In agro Domini32. În general, aceste articole se referă la doctrine cosmologice şi la o învăţătură 
specifică despre viaţa spirituală, filiaţia divină şi unitatea divinităţii. Astfel condamnate sunt 
următoarele idei-afirmaţii: eternitatea lumii dedusă din coexistenţa lumii cu Dumnezeu, creatorul 
ei dincolo de timp (art. 1, 2, 3), strălucirea binelui în rău şi lauda lui Dumnezeu în hulă (art. 4, 5, 
6 şi 7) şi în oamenii care au renunţat la orice, implicit şi la ceea ce le este propriu (art. 8), relaţia 
om-Dumnezeu în viaţa veşnică (art. 9), transsubstanţierea personală în unirea cu Dumnezeu 
similară transubstanţierii pâinii şi vinului (art. 10), unitatea de dar între firea omenească a Fiului 
şi cea a credinciosului (art. 11), imitarea sfinţilor (oamenilor buni şi dumnezeieşti) este imitarea 
lui Hristos după Scriptură (art. 12), omul acesta (dumnezeiesc), prin faptul că ceea ce este 
propriu firii dumnezeieşti este propriu şi firii omeneşti, este împreună creator cu Dumnezeu (art. 
13), identitatea de voie între om şi Dumnezeu ca scop al vieţii şi negarea voii ca început al 
pocăinţei (art. 14 şi 15), Dumnezeu nu porunceşte fapte exterioare (art. 16, 17), faptele interioare 
                                                 
31 Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, p. 34-35. 
32 Meister Eckhart, Benedictus Deus..., pp. 340-344. 
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sunt cele care ne fac buni (art. 18), Dumnezeu iubeşte sufletul, nu fapta exterioară (art. 19), omul 
nobil este Fiul lui Dumnezeu (art. 20 şi 21), identitatea de zămislire între omul sfinţit şi Fiul lui 
Dumnezeu (art. 22), unitatea lui Dumnezeu nu cuprinde disctincţie (art. 23), orice distincţie este 
străină, în esenţă şi în persoană (art. 24), a iubi nu suportă grad de comparaţie („Mă iubeşti tu pe 
Mine mai mult decât aceştia?” In 21:15, nu este o iubire desăvârşită) (art. 25), toate sunt un pur 
neant (art. 26). Bula papală mai conţine încă două afirmaţii pe care le cataloghează drept 
suspecte de erezie: „inteligenţa este partea necreată a sufletului” şi „Dumnezeu nu e nici bun, 
nici mai bun, nici cel mai bun” (o formulă apofatică incompletă). 

O bună parte din aceste afirmaţii nu se regăsesc într-o ordine doctrinară specifică teologiei 
latine, nici în ceea ce priveşte limbajul, nici în ceea ce priveşte conţinutul. Remarcăm însă curajul de a 
utiliza în gândire comparaţii ale unor categorii specifice divinului. Pentru aceasta, o apropiere de 
teologia lui Meister Eckhart (înţeleasă totuşi în termeni apofatici) trebuie să facă de la bun început 
distincţiile necesare pentru a evita un panteism generalizat. Aceste distincţii ţin de limitele prin care 
tradiţia latină (care pune accentul pe unitatea treimică) se fereşte de orice fel de generalizare panteistă. 
Sau, cel puţin, să încercăm să nu atribuim a priori, unor scrieri care impresionează prin curaj şi 
intuiţie, un caracter panteist sesizat de o condamnare cu cauze multiple. 

 
Mistică panteistă vs. mistică trinitară 
În ceea ce priveşte recuperarea (parţială a) ortodoxiei scrierilor lui Meister Eckhart (un 

demers antieclezial ce nu face subiectul prezentului studiu) nu trebuie să cădem într-un clişeu 
cvasi-obligatoriu impus de cercetarea recentă neteologică. Dacă în ultimele decenii am asistat la 
o încercare venită din sfera filologiei sau a istoriei de recuperare teologică (şi chiar eclezială) a 
unor autori creştini condamnaţi de sinoade (Origen, Apolinarie, Teodor de Mopsuestia ş.a.), 
atenţia pe care o dăm scrierilor lui Eckhart nu se încadrează în acelaşi registru. După lectura 
textelor traduse în limba română, cu greu putem concepe o metodologie prin care să putem 
compara sistemul său de gândire şi de descriere a experienţei teologice cu cel consacrat în 
teologia Bisericii nedespărţite. Cu atât mai mult într-un context formativ şi intelectual cum este 
cel al şcolii teologice renane, care are mult prea puţine elemente comune directe cu tradiţia 
Răsăritului creştin. În cele ce urmează vom încerca o analiză a câtorva texte-idei considerate de 
noi reprezentative şi o raportare nu la erezia propusă de autor, ci la trăirea şi experienţa 
religioasă care s-a tradus într-un limbaj scolastic în limitele unor afirmaţii considerate eretice. 

Părintele Dumitru Stăniloae reprezintă, din punctul nostru de vedere, pentru teologia de 
astăzi, criteriul după care ne putem exprima sau nu asupra ortodoxiei şi asupra spiritului curat al 
gândirii eckhartiene. Părintele, citând din consideraţiile lui Georg Koepgen, realizează o 
comparaţie între mistica lui Meister Eckhart şi cea a Răsăritului ortodox, reprezentată de teologia 
Sf. Simeon Noul Teolog. Astfel citim la Pr. Stăniloae, care spune că „pentru Eckhart, Treimea 
există ca o unitate a Persoanelor; el vede numai un lucru: divinitatea. Dimpotrivă, Simeon vede 
Persoanele în diferenţierea Lor. El vede pe Tatăl, în primul rând ca Tată, şi pe Fiul, ca Fiu. În 
aceasta constă marea deosebire dintre mistica (viaţa duhovnicească) răsăriteană şi mistica apuseană. 
Mistica apuseană se află sub influenţa lui Plotin, rămânând monoteistă în sensul strâmt; ea vede de 
fapt Treimea, dar numai ca unitate a Persoanelor în Dumnezeire”33. De altfel, din mărturiile 
păstrate de la Pr. Stăniloae avem ştiinţa că Eckhart era considerat ca un gânditor panteist. 

                                                 
33 Pr. Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, pp. 42-43. 
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Am putut observa din conţinutul bulei de condamnare că, pentru Eckhart, naşterea Fiului 
implică crearea lumii, deoarece Tatăl ca subiect, cugetând pe Fiul, ca obiect, a cugetat toate 
lucrurile într-însul, iar dacă le-a cugetat, asta înseamnă că le-a şi creat. Această viziune panteistă 
asupra relaţiei co-obiect dintre lume şi Fiul, deşi este lăsată în ambiguitate în scrierile sale, poate fi 
uşor dedusă. În concepţia creştină creaţionistă, lumea se creează prin Fiul şi nu o dată cu Fiul. 
Eckhart în unele locuri ale operei sale dezvoltă această consecinţă a identităţii dintre naşterea Fiului 
din veşnicie şi crearea lumii în timp, afirmând compatibilitatea (de origine averoistă) dintre cele 
două doctrine opuse. Întrebarea care se pune pentru Eckhart este cum cunoaşte Dumnezeu în 
afară de Sine şi deci cum poate crea (în afară de sine n.n.), dacă înţelegerea divină e mai presus de 
orice fiinţare, şi iarăşi, dacă există această creare înafară de sine, cum poate fi ea împăcată cu 
egalitatea dintre creare şi cunoaştere34. Este actul creaţiei o dedublare a dumnezeirii care se împarte 
între cunoaştere fiinţială şi creaţie? Ca să evite un răspuns pozitiv, şi deci o recunoaştere definitivă 
a unui panteism condamnat de tradiţia creştină şi chiar de scolastica medievală, Eckhart dezvoltă 
în comentariul său la Evanghelia după Ioan o teză a întâietăţii cunoaşterii faţă de fiinţă în 
Dumnezeu. El spune că: „La început era Cuvântul” (In 1:1) iar nu „La început era Fiinţa”. Ceea ce 
înseamnă că acest Cuvânt, sălăşluit în „străfundul sufletului”, îl face pe om să participe la 
cunoaşterea de sine a lui Dumnezeu. În prima dintre cele trei Quaestiones disputatae, care are ca temă 
„Fiinţa şi cunoaşterea sunt ele identice în Dumnezeu?”, adaugă la o argumentare specific tomistă 
ideea că „Dumnezeu este cunoaştere şi cunoaşterea este temeiul fiinţei sale”. Se înţelege din acest 
pasaj că „fiinţa” la care se referă Eckhart este tipul de fiinţă a fiinţărilor, fiinţa creată, care nu-I 
poate conveni lui Dumnezeu, Lui fiindu-I adecvată doar „puritatea fiinţei” (puritas essendi)35. Este 
aceasta o dezvoltare a tomismului pe linia clasică a teologiei negative sau este o dezvoltare greşită 
care descoperă o posibilă slăbiciune a fiinţării lui/în Dumnezeu? Sau dincolo de o slăbiciune 
incompatibilă cu credinţa şi cu tomismul, propune oare Eckhart o reflectare în cuvânt a întâlnirii 
unitive dintre om şi Dumnezeu, când cuvântul devine „spaţiul sonor al tainei tăcute a renaşterii 
sufletului în Dumnezeu” (Alain de Libera)? Dacă la Eckhart cunoaşterea este echivalentă cu actul 
curajos de a pune în cuvânt de-nespusul, dublul adevăr (tomist şi mistic) prezent în afirmaţiile sale 
poate fi înţeles ca o împăcare în cadrul teologiei academice a unei duble realităţi trăite concomitent: 
experienţa scolastică şi apofatismul provenit din tăcerea rugăciunii. 

Doctrina care a rămas legată de numele lui Meister Eckhart este doctrina sărăcirii 
spirituale. Încercând să rectifice cu prudenţă anumite înclinaţii de spiritualitate feminină 
„posesivă”, specifică beghinelor şi călugăriţelor aflate sub îndrumarea sa, în care ascetismul era 
înţeles ca o achiziţie posesivă şi egoistă, Eckhart va încerca să argumenteze o învăţătură despre 
golirea sufletului de orice posesivitate, activitate, creştere individuală, o doctrină despre 
eliberarea şi detaşarea sufletului în faţa unirii cu Dumnezeu. Această eliberare este înţeleasă în 
contexte diferite ca o unire în contopire, respectiv o unire panteistă. 

În concluzie, putem spune că dacă mistica trinitară a lui Eckhart nu este panteistă decât 
în dezvoltarea relaţiei fiinţă-cunoaştere şi în consideraţiile privind unirea sufletului nobil cu 
Dumnezeu, diferenţa generalizantă dintre Treimea şcolii renane şi cea a Tradiţiei ortodoxe ar 
consta, redusă la esenţial, în accentul special pus pe unitate vs. trinitate. 

                                                 
34 Ioan Gh. Savin, Mistica Apuseană, cuv. înainte de Mitr. dr. Antonie Plămădeală, Tipografia Eparhială, Sibiu, 
1996, pp. 123-124. 
35 Anca Manolescu, „Procesul sărăcirii spirituale”, pp. 5-6. 
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Fiind conştienţi de faptul de a nu putea sintetiza întreaga specificitate a gândirii 
eckhartiene, preluăm afirmaţia lui Jeanne Ancelet-Hustache care spune că mistica lui Meister 
Eckhart reprezintă o sinteză dintre augustinism şi tomism, „fidelă metodelor scolastice prin 
diviziunile şi subdiviziunile sale, citatele din Scripturi şi silogismele sale, dar străbătută de un 
mare suflu mistic”36. 

 
Receptare canonică vs. receptare filosofică 

37Părintele dominican Yves Congar în lucrarea sa intitulată „O istorie a teologiei”  nu 
atribuie niciun loc lui Meister Eckhart în cadrul evaluării teologice pe care o realizează pentru 
perioada scolastică. De altfel, numele teologului german nu primeşte niciun rol în evoluţia 
eclezială a teologiei mistice germane până la Reformă, deşi lucrarea aparţine unui membru al 
aceluiaşi ordin, şi încă unul cu o vocaţie ecumenică recunoscută. Acest fapt se datorează unui 
eşec evident al teologiei lui Meister Eckhart în spaţiul teologiei academice medievale scolastice, 
care s-a suprapus cu evitarea sistematică în timp a recunoaşterii spiritualităţii emanate în scrierile 
sale. Am văzut că, dincolo de acest refuz al Bisericii latine de a oficializa un discurs teologic 
foarte bogat în surse, curajos în gândire şi generos în terminologie, condamnarea lui Eckhart a 
reprezentat urmarea unor situaţii politice cărora teologul german le-a căzut victimă. Şi dincolo 
de acest aspect, vom observa că, plecând de la această condamnare, testamentul spiritual al lui 
Eckhart se va constitui într-o sursă inedită pentru un nou spaţiu de gândire teologic, dar care 
rupt de Biserică va deveni în secolele următoare unul teosofic şi filosofic. 

Jeanne Ancelet-Hustache ne spune din nou că „Eckhart nu este nici gnostic, nici teozof, 
nici un hegelian avant la lettre, ci un teolog catolic dublat de un mistic, sau mai exact, un mistic care 
îşi caută în teologie sprijinul şi confirmarea fondată pe Scriptură şi tradiţie a intuiţiei sale mistice”38. 
Ceea ce înseamnă că dacă ne încredem în exegetul său contemporan, teologia academică, acea 
regină a ştiinţelor, a reprezentat pentru teologul german un instrument de teoretizare şi de 
împărtăşire a propriei sale experienţe. O experienţă de rugăciune, o experienţă a întâlnirii cu 
Dumnezeu. Într-o canonizare occidentală, factorul credinţă este cel mai important. Condamnarea 
sa din 1329 atacă exact credinţa care traduce teologic experienţa sa personală. Pentru Eckhart, 
drumul de la credinţă la experienţă se face printr-un exerciţiu cel puţin copleşitor de lectură a 
Bibliei după criteriile intuiţiilor trăite în rugăciune. În acelaşi sens apusean al unei rugăciuni cu 
profunde implicaţii psihologice, Exerciţiile spirituale ale lui Ignaţiu de Loyola (1491-1556), alt mare 
mistic occidental, de data aceasta cu o recunoaştere canonică evidentă (canonizat în 1622), vor 
conţine o metodă asemănătoare de lectură a Bibliei prin intermediul rugăciunii-meditaţie39. 

Posteritatea lui Eckhart este legată de câţiva discipoli teologi, Johannes Tauler (1300-1361) 
şi Henrich Suso/Seuse (1300-1366, declarat binecuvântat în 1831 de către papa Grigorie al XVI-
lea) , Rulman Merschwin. Succesorul lui Eckhart la Studium generale, Berthold din Moosberg, va 40

                                                 
36 Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, p. 43. 
37 Yves M.-J. Congar, O.P., A History of Theology, trad. de Hunter Guthrie S.J., Garden City, New York, 
1968, pp. 137-143. 
38 Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, p. 178. 
39 Ignaţiu de Loyola, Exerciţii spirituale, trad., studiu introductiv, note de Christian Tămaş, Ed. Polirom, 
Iaşi, 1996, 128 p. 
40 Pentru dezvoltarea ideilor lui Eckhart la ucenicii săi v. Alain de Libera, Eckhart, Suso, Tauler: et la 
divinisation de l’homme, Éd. Bayard, Paris, 1996, 245 p. 
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prelua şi va preda în continuare doctrina lui homo divinus („omul nobil”). Mai târziu, chiar şi danezul 
Jan van Ruysbroeck (1293-1381) se va inspira din Eckhart. În manuscrisele ucenicilor săi, care se 
autointitulau „prietenii lui Dumnezeu” şi care copiau textele lui Eckhart, se regăseşte de mai multe 
ori adnotat apelativul „sfântul”, alături de alte expresii precum: „Meister Eckhart, căruia 
Dumnezeu nu i-a ascuns nimic” sau „Meister Eckhart care a predicat pretutindeni adevărul”. 

Putem afirma că testamentul spiritual al lui Eckhart va cunoaşte în evul mediu două 
receptări-direcţii. Cea venită din partea Bisericii este caracterizată prin uitare, prin ştergere, iar 
atunci când nu este vorba de uitare, prin condamnare. Singura excepţie în ceea ce priveşte 
receptarea teologică o reprezintă atitudinea cardinalului Nicolae Cusanus (1401-1464), 
admiratorul cel mai în măsură să-l înţeleagă pe Eckhart, deţinător al unei bogate colecţii de 
manuscrise din opera lui Eckhart, consistent adnotate şi comentate. Nicolae Cusanus afirmă în 
Apologia doctae ingnoratiae (1449), răspunzând la atacurile lui Jean Wenk de Herrenburg, că nu 
toate spiritele pot asimila învăţătura lui Eckhart41. În spaţiul popular a circulat culegerea Paradisus 
animae intelligentis (Ein paradis der fornünftigin sele), alcătuită la Erfurt la mijl. sec. al XIV-lea, 
conţinând 32 din predicile germane ale lui Eckhart. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua receptare, putem vorbi de o continuitate pe aceeaşi 
linie a aventurierilor germani ai spiritului. O listă în care îi putem aşeza pe cei care au integrat 
experienţa religioasă a lui Meister Eckhart într-o filosofie sau sistem teologic propriu nu este 
foarte uşor de alcătuit. Astfel, continuatori ai gândirii lui Eckhart sunt, pe linie biblică, Martin 
Luther (1483-1546), pe linie filosofică, Jakob Böhme (1575-1624, supranumit philosophus 
teutonicus) şi Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -1831), pe linie poetică, Johannes Scheffler 
(alias Angelus Silesius, 421624-1677) şi Rainer Maria Rilke (1875-1926) . 

Doctrinele care stau la baza sintezei lui Eckhart (Platon, Aristotel, Plotin, Proclus, 
Augustin, Sf. Dionisie, Bernard de Clairvaux, Toma d’Aquino) nu au origini germane. Am putea 
spune, împreună cu Ancelet-Hustache, că cel care a tradus teologia acestora pe dimensiunea 
spiritului german este teologul din Hockheim. De aceea în spaţiul german bula papală nu a fost 
niciodată receptată public, ci numai în teologia academică. Memoria lui Eckhart în Germania nu 
a putut fi ştearsă de un document al unei Curii romane aflate la momentul respectiv în conflict 
direct cu Germania. 

În ceea ce priveşte reticenţa Curiei romane în evul mediu de a face canonizări, misticul 
Eckhart nu este singurul care s-a lovit de o astfel de politică. Au existat sfinte necanonizate de 
Biserică de frică pentru pierderea atributului de intercesor al sacerdoţiului: Margareta de Cortona 
(†1297), Clara de Montefalco (†1308), Angela de Foligno (†1309): niciuna nu a fost canonizată în 
evul mediu. De altfel, viziunile paramistice au fost luate în calcul începând de abia cu 
canonizarea Clarei de Montefalco din 1881. Statistic, papalitatea a avut tendinţa în evul mediu de 
a rezerva slava altarelor unui număr mic de sfinţi aleşi pe spânceană, al căror cult nu a obţinut 
întotdeauna succesul scontat43. De abia cu Contrareforma şi cu spiritualitatea barocului 
european vom asista la o liberalizare a puterii canonizatoare a Bisericii Romano-Catolice. 

                                                 
41 Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, pp. 181-183. 
42 Cele două receptări-direcţii sunt atestate de două curente actuale care dezvoltă idei provenind fie din 
filosofia lui Hegel şi Heidegger (respectiv studiile lui Kurt Flasche şi cele ale Şcolii din Bochum), fie din 
teologia mistică romano-catolică din perioada sec. XVII-XIX (v. studiile lui Aloïs Maria Haas). Apud Anca 
Manolescu, „Procesul sărăcirii spirituale”, p. 9, n. 4. 
43 André Vauchez, „Sfântul”, pp. 301, 304. 
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Concluzii 
Nu este atestată în evul mediu niciun fel de reprezentare grafică a lui Meister Eckhart. În 

timpul celui De-al Doilea Război Mondial, Biserica Sf. Andrei din Köln (unde se află mormântul 
lui Albert cel Mare) a fost distrusă. Refacerea ei a fost încredinţată dominicanilor. Unul din 
vitraliile moderne ale bisericii refăcute reprezintă un dominican fără aură, lângă marii sfinţi ai 
ordinului său. În dreptul acestui dominican apare numele lui Meister Eckhart44. Să avem de a 
face cu o schimbare a viziunii ecleziale asupra lui Eckhart? Răspunsul la o astfel de întrebare 
trebuie să rămână rezervat şi îmbrăcat în aceeaşi smerenie cu care scrierile sale au străbătut 
secolele. Calendarul sfinţilor nu poate fi schimbat în funcţie de epocile pe care Biserica le 
trăieşte. Un paralelism ar putea fi, însă, făcut: creştinul nebotezat Platon de pe frescele bisericilor 
din Răsărit şi vitraliul dominicanului înconjurat de sfinţi din catedrala apuseană. 

Prezentul studiu nu şi-a propus în niciun caz să descopere o posibilă ortodoxie în mod 
rău voit nerecunoscută în scrierile lui Meister Eckhart. Demersul nostru este de natură istorică şi 
a dorit să exprime complexitatea fenomenului mistic german din sec. XIII-XIV transpusă în 
perspectiva aghiografică a Bisericii latine care nu a fost capabilă în epocă şi în timp de o minimă 
receptare eclezială (cu câteva excepţii). Gândirea lui Eckhart a influenţat spiritualitatea germană 
până la căutările profunde ale lui Martin Luther şi cu toate acestea, dincolo de uitare, opera sa 
indică puterea sintezei şi dimensiunea supra-umană a întâmpinării sincere a lui Dumnezeu în 
suflet. O bună parte din spiritualitatea occidentală nu poate fi înţeleasă fără apelul la marii 
cuceritori ai spiritului condamnaţi de Biserică, dar care au lăsat un testament de gândire 
considerat vizionar (Joachim da Fiore, Meister Eckhart, Martin Luther). A fi mistic exact asta 
înseamă, a vedea dincolo de aparenţe. 

Alexandru Atanase Barna 
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44 Jeanne Ancelet-Hustache, Meister Eckhart şi Mistica renană, p. 187. 
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enie 

mâncam măcriş  
aşteptam să iasă libelulele 
oamenii treceau cu găleţile pline de apă  
prin faţa noastră 
 
/ băteau clopotele / 
 
soarele apunea în oase de cal  
împrăştiate de jur împrejur / ziceam  
calul ăsta a murit alergând  
sunt sigur 
a fugit de zilele lui 
s-a despins carnea de pe oase / oasele 
de pe schelet 
 
/ cerul foşnea ca un cearşaf obosit / 
 
în urmă doar sunetul ierbii smulse / oamenii 
se ridicau din călcâiul nebănuit 
intrau în biserică 
desculţi de cuvinte 
 
mâncam măcriş  
aşteptam să iasă libelulele 
oamenii treceau cu lumânările aprinse 
prin faţa noastră 
 
/ lumina se deschidea în lumină / 

Aleksandar Stoicovici
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rocesiunea ca ritual terapeutic 

Consideraţii preliminare 
Studiul de faţă pune în discuţie, atât din perspectivă istorică, cât şi religioasă, una din 

problemele sociale arzătoare ale societăţii româneşti din prima jumătate a veacul al XIX-lea, cea 
a medicalizării şi a măsurilor iniţiate pentru ocrotirea şi liniştirea populaţiei îngrozite de 
epidemiile de ciumă şi de tot felul de boli, ce secerau mii de vieţi.  

În toate societăţile au existat, şi vor mai exista, oameni săraci, loviţi de boală şi cuprinşi de 
sentimentul că nu se mai poate face nimic pentru salvarea lor. Situaţia din Ţările Române prezintă, 
în această privinţă, anumite aspecte particulare faţă de cea din ţările vecine. Aceste aspecte sunt 
datorate în primul rând situaţiei speciale, sub aspect politic, juridic şi economic, în care se aflau cele 
două ţări în raport cu Imperiul Otoman şi Rusia ţaristă. Regimul fanariot, instituit aproximativ cu 
un secol în urmă, s-a dovedit a fi apăsător şi străin faţă de interesele supuşilor săi. Mulţimea 
birurilor, degradarea autorităţii domneşti şi a celorlalte instituţii ale statului, războaiele ruso-austro-
turce şi ruso-turce, desfăşurate în mare parte pe teritoriul românesc, cutremurul de pământ din 
1802, seceta, foametea şi epidemiile de ciumă şi holeră sunt principalii factori care au contribuit la 
crearea unui sentiment de insecuritate generală în rândul populaţiei.  

Mai mult, începutul secolului al XIX-lea găseşte Principatele cu o organizare sanitară 
aproape inexistentă. În faţa epidemiilor de ciumă sau a altor boli epidemice grave (de exemplu, 
holera), statul, în mod concret, dispunea de un „plan de urgenţă” ce consta în organizarea 
carantinelor şi luarea de măsuri preventive. Sistemul carantinelor a reprezentat idealul politico-
medical al unei bune organizări sanitare a statelor din întreaga Europă. În fond, au existat două 
mari modele de organizare medicală: unul care a fost suscitat de lepră, celălalt de ciumă1. Reacţia 
împotriva leprei era una de excludere: când se descoperea un bolnav de lepră, el era imediat 
expulzat din spaţiul comun (cetate, sat, oraş, cătun etc.), exilat într-un loc special unde boala lui 
urma să se amestece cu a celorlalţi. A medicaliza în acest caz însemna a-l separa pe bolnav şi a-i 
purifica pe ceilalţi2. 

În cazul ciumei şi holerei, individul nu era exclus din comunitate, dimpotrivă, se recurgea 
la analiza minuţioasă a zonei, izolarea şi individualizarea persoanelor suspecte de boală, 
supravegherea permanentă şi luarea de măsuri de dezinfecţie3. Pentru toate acestea era nevoie de 
un număr mare de personal medical calificat. Or, la nivelul Principatelor, numărul medicilor 
(personaje urbane) era foarte mic, şi de cele mai multe ori străini, situaţie explicabilă, în primul 
rând, prin lipsa unui învăţământ medical autohton. În lipsa medicilor, preotul era chemat să aline 
şi să protejeze comunitatea. 

                                                 
1 Cf. Michel Foucault, Biopolitică şi medicină socială, Traducere de Ciprian Mihali, Cluj, Editura Idea Design & 
Print, 2003, p. 89. 
 Cf. Varn L. Bullough, The Development of Medicine as a Profession, Hafner Publications, New York, 1965, pp. 40-42. 2

 Ibidem, p. 43. 3
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Ne vom opri, în studiul nostru, asupra rolului pe care l-a avut Biserica şi implicit preotul 
în procesul de medicalizare şi securizare a societăţii româneşti din secolul al XIX-lea.  
 

Procesiunea ca ritual terapeutic 
4În 1940, doctorul V. Gomoiu publica studiul Biserica şi medicina , unde afirma printre 

altele că „la noi ca şi la celelalte popoare problemele medicale sau igienice, şi întreaga problemă 
socială, au fost la început strâns legate de Biserică, şi nici astăzi legăturile dintre medicină şi 
religie n-au fost rupte complet”5. Această aserţiune, foarte interesantă în sine, necesită o remarcă 
complementară: când e vorba de comunităţile tradiţionale, este greu uneori să separi sacrul de 
profan şi protecţia sufletului de cea a trupului. Concepţia creştină despre boală şi terapeutică are 
drept sursă primă Biblia. Plecând de la constatarea că boala, sub toate formele ei, este consecinţa 
păcatului originar, vindecarea vine tot de la Dumnezeu. Iar credinciosul, prin rugăciuni, 
mulţumiri şi ofrande pentru lăcaşul divin, poate cere şi dobândi de la Dumnezeu „ajutor şi 
lecuire de toate boalele trupeşti şi sufleteşti”6. 

Pe de altă parte, primele aşezăminte cu caracter medical s-au născut şi dezvoltat pe lângă 
biserici şi mănăstiri (de exemplu, bolniţa). Pentru perioada de care ne ocupăm în studiul nostru, 
metodele de tratament de care dispunea medicina ştiinţifică se dovedeau a fi încă ineficiente. În 
cazul epidemiilor de ciumă, medicul apela la un „set de măsuri” a cărui eficacitate era discutabilă 
încă de atunci: instituirea carantinei, nimeni nu trebuia să părăsească locul; oraşul, satul sau zona 
infectată erau puse sub responsabilitatea unui medic sau a unei persoane special desemnate 
(preot, primar, învăţător); organizarea de infirmerii la marginea zonelor infestate; dezinfecţia 
casă cu casă, cu ajutorul oţetului, a tămâiei şi afumatul cu pucioasă şi ienupăr; recomandarea de 
leacuri casnice şi sfatul de-a nu lua nici un lucru de la cei bolnavi de ciumă7.  

Toate aceste măsuri nu reuşeau să inoculeze în rândul oamenilor sentimentul că sunt în 
siguranţă, că sunt ocrotiţi în faţa pericolului. Neputincioşi în faţa unor ameninţări care nouă, 
astăzi, ni se par naturale, dar pe care strămoşii noştri nu le identificau ca atare, ei simţeau nevoia 
imperioasă de a cere ajutorul lui Dumnezeu. Drept urmare, ei se vor îndrepta spre Biserică, a 
cărei misiune este să le aline durerile. Preotul va fi persoana chemată să linişteasă şi să ocrotească 
comunitatea aflată în pericol. De asemenea, slujbele de duminică şi cele ţinute la marile sărbători, 
rugăciunea de seară, citirea acatistelor, recitarea de câteva ori pe zi a rugăciunilor Tatăl nostru şi 
Crezul, aduceau şi ele liniştea şi încrederea, dând oamenilor de fiecare dată prilejul de a-şi reînoi 
speranţa că sufletele şi trupurile lor vor fi ferite de forţele răului. 

De altfel, nevoia de protecţie cerească a caracterizat toate societăţile în toate epocile. 
Rugăciunile, slujbele speciale, procesiunile religioase le ofereau oamenilor sentimentul că sunt 
ocrotiţi în faţa calamităţilor de tot felul (molime, boli, inundaţii, secetă, foamete etc.). Putem 
explica lucrul acesta prin câteva exemple alese dintre zeci de cazuri asemănătoare.  

                                                 
 V. Gomoiu, Biserica şi medicina, Brăila, Tipografia “Presa”, 1940. 4

 Ibidem, p. 70. 5

6 Cf. Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, Traducere de Vasile Mihoc, Sibiu, Editura Oastea Domnului, 
2005, pp. 32-33. 
7 Cf. Gh. Cuciureanu, Povăţuiri pentru sătenii Moldovei la tâmplare de holeră, Iaşi, Tipografia Institutul Albinei, 
1848, pp. 18-27. 
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Cazul cel mai cunoscut şi mai relevant este acela al procesiunilor organizate în vreme de 
ciumă şi holeră. Conceptul de „procesiune” evocă poporul creştin în mers şi derivă din verbul 
latinesc procedere, care înseamnă „a merge”8. În 1793, în Ţara Românească izbucneşte o epidemie 
de ciumă, domnitorul Alexandru Moruzi porunceşte ca moaştele cu capul Sfîntului Visarion (ce 
se bucurau de prestigiul că vindecă „boalele molipsitoare”) să fie purtate prin zonele infestate. 
Pentru aceasta scrie o scrisoare Mitropolitului cerîndu-i: 

„Să chemi, Prea Sfinţia Ta, pre cuvioşii părinţi purtătorii capului Sfântului Visarion, făcătorul de 
minuni şi isbăvitorul de acestă năprasnică boală, să le dai Sfinţia Ta cuviincioasele povăţuiri de a merge 
cu capul Sfântului la judeţele Vlascei, al Oltului şi al Teleormanului, spre a face o sfeştanie, atât prin 
satele cele sănătoase, să se boteze creştinii, să primească sfânta aghiasmă prin satele lor, cât şi împrejurul 
satelor molipsite, asemenea să facă o sfeştanie şi prin oamenii cei orânduiţi de paza şi strejuirea 
bolnavilor şi a molipsiţilor sănătoşi, să li se trimită aghiasmă, ca să se ude pe dânşii şi casele lor, 
cetindu-le molifte de rugăciune, că doar va face Dumnezeu milă prin ajutorul Sfântului, să se cureţe şi 
de la aceste locuri cu totul smerduială”9. 

Documentul scoate bine în relief patru elemente care condiţionează desfăşurarea unui astfel 
de ritual terapeutic: în primul rând, procesiunea solemnă hotărâtă cu această ocazie era considerată o 
modalitate terapeutică de a învinge ciuma. Puterea ei colectivă forţa porţile Cerului făcând posibilă 
minunea vindecării; apoi obiectul sacru – moaştele Sfântului Visarion – arătat public în mod 
excepţional, ca intermediar între om şi Dumnezeu; urma folosirea aghiasmei concomitent cu 
rugăciunea de ajutor, ce reprezenta în imaginarul credincioşilor leacul suprem pentru „tămăduirea a 
toată boala şi neputinţa”; în sfârşit, recomandarea ca procesiunea să se facă „împrejurul satelor 
molipsite” dovedind că exista noţiunea unei posibile contaminări în masă (printre oamenii adunaţi se 
puteau strecura persoane contaminate de ciumă, contribuind astfel la răspândirea epidemiei).  

Ţinând cont de acest ultim aspect, sunt cazuri când Domnitorul cere Mitropolitului să facă 
„aghiasmă” la Mitropolie, pentru ca apoi preoţii să o împartă la toţi locuitorii din zonele infestate: 

„Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropolite, după creştineasca noastră datorie fiind povăţuiţi a pururea să 
năzuim către cele sfinte spre izbăvire din orice primejdie, de aceea să îngrijiţi Prea Sfinţia Ta, ca 
poimâne, Duminică, să se facă o sfeştanie la sfânta Mitropolie cu sfântul lemn şi cu sfintele moaşte în 
vase mari, cum ar fi două - trei tocitori şi apoi să se aducă preoţii de prin toate mahalalele ca tuturor să 
li se dea în câte un vas mare dintr-acea aiasmă, dându-le-se poruncă ca să o împartă prin toate casele 
enoriei sale, de a le stropi totdeauna stăpânii lor la vreme de ciumă”10. 

                                                 
8 Cf. Jean Delumeau, Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată, Traducerea de 
Laurenţiu Zoicaş, Vol. I, Iaşi, Editura Polirom, 2004, pp. 104-105. 
9 Cf. Pompei Gh. Samarian, Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, Bucureşti, Editura Institutul de 
Arte Grafice E. Marvan, 1932, p. 152. 
10 V. A. Urechia, Istoria Românilor 1800-1830, Vol. X, Partea II, Bucureşti, Editura Institutul de Arte 
Grafice Carol Gobl, 1900, p.966. 
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Aceeaşi situaţie o întâlnim în Moldova lui Ioan Caragea (1812-1818). În timpul epidemiei 
de ciumă din 1813, pe lângă măsurile de organizare a unui cordon sanitar (carantină, izolare, 
lazarete), Divanul hotărăşte organizarea unei procesiuni religioase cu caracter terapeutic, trimiţând 
„un arhereu cu un preot şi cu moaştele Sfântului Mihail Sinadot, ca să înconjoare prin toate satele 
regiunii unde pătimesc locuitorii, să se facă o sfeştanie, litanii şi rugăciuni către milostivul 
Dumnezeu, pentru contenirea acestei cumplite boale şi pentru mântuirea celor bolnavi”11. 

Prin urmare, domnitorul, divanul, slujitorii Bisericii şi credincioşii împărtăşeau aceeaşi 
certitudine: procesiunile constituiau principala apărare împotriva unor primejdii presante, în 
cazul nostru ciuma, ultimul, supremul remediu când toate celelalte mijloace se epuizaseră.  

Cinstirea de care se bucurau în popor procesiunile şi credinţa puternică în puterea 
vindecătoare a „sfintelor moaşte” şi icoanelor „făcătoare de minuni” reiese clar din relatările 
călătorilor străini, atât aflaţi pentru o perioadă de timp în spaţiul locuit de români, cât şi doar 
pasageri de câteva zile în drumul lor spre alte meleaguri. Astfel, François Recordon (1795-1844), 
cunoscut drept secretarul personal pentru limba franceză al lui Ioan Caragea pentru o perioadă 
de timp, publică în 1821 Scrisorile despre Ţările Române, unde aminteşte obiceiul organizării de 
procesiuni în vremuri de restrişte: 

„Românii mai au de asemenea o foarte mare veneraţie pentru toţi sfinţii Bisericii Ortodoxe, printre alţii 
pentru un Sfânt Dimitrie al bulgarilor (Sfântul Dimitrie Basarabov), ale cărui moaşte se păstrează 
într-o raclă bogată în Biserica Mitropoliei din Bucureşti. Acestuia i se atribuie puteri miraculoase, şi în 
vara lui 1817, am fost martorul unei procesiuni solemne, la care au luat parte Curtea, clerul şi o 
mulţime nesfârşită de norod care a însoţit aceste sfinte moaşte şi icoana Maicii Domnului în afara 
Bucureştiului pentru a îndupleca cerul să-i ajute.”12  

Remarcăm în mod deosebit prezenţa în cadrul procesiunii a icoanelor „făcătoare de minuni” 
şi a „sfintelor moaşte”. Şi asta, deoarece lumea credea fără rezerve că acţiunea sfântului, ca 
intermediar între om şi Dumnezeu, va fi salvatoare, că prin intermediul lui omul va obţine ocrotirea, 
tămăduirea sau izbăvirea de toate păcatele. Icoanele erau, atunci, ca şi acum, cinstite de credincioşi 
„în chip deosebit, ca prezenţă reală, vie a sfinţilor”13. Mai mult, sfântul este perceput ca accesibil 
tuturor. El nu face deosebirea între bogaţi şi săraci, între clerici şi mireni, bărbaţi şi femei. Sfântul 
ascultă toate rugăminţile, nimeni nu se roagă la el în zadar. Mijlocirea lui dă întodeauna roade.  

Printre documentele referitoare la acest subiect ne oprim asupra relatărilor despre 
minunile săvârşite de icoana Maicii Domnului „făcătoare de minuni” de la mănăstirea Neamţ 
(considerată cea mai veche şi mai valoroasă icoană din spaţiul românesc). Aflăm, astfel, că în 
timpul epidemiei de holeră din 1831: 

 
„Boierii din Iaşi şi de pe la alte oraşe fugeau pe unde puteau, iar cei mai mulţi, împreună cu familiile şi cu 
copiii lor, au venit la Mănăstirea Neamţului şi la a Secului şi la schitul Vovidenia şi la Pocrov, şi pe toţi 

                                                 
11 Istoria Românilor, Vol. X, Partea I, Bucureşti, Editura Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1896, p.615.  
12 Paul Cernovodeanu, Călători străini despre Ţările Române (1801-1821), Vol. I, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2004, p. 674.  
13 Cf. Ioanichie Bălan, Sfintele icoane făcătoare de minuni din România, Iaşi, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 11. 
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i-a întâmpinat mănăstirea necruţând nimic numai ca să-i împace. Şi rugăciuni neîncetate şi privegheri şi 
Sfântul Maslu şi sfinţiri de apă se săvârşeau de către preoţi, iar Maica Domnului făcea minuni. Căci unii 
veneau loviţi de holeră, dar aici sub acoperământul Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, fiecare a scăpat, în 
câtă vreme a şezut, şi până s-a răcorit holera, nici unul nu a murit de această boală”14. 
  
De asemenea, mai aflăm că un orb „de mai bine de şase ani” şi-a recăpătat vederea în 

urma minunii săvârşite de aceeaşi icoană în 1847, pe când stătea „înaintea sfintei şi făcătoare de 
minuni icoane a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, a început a plânge şi a se 
ruga ei cu credinţă neîndoită, ca să-i dăruiască vederea ochilor” 15. El îi făgăduieşte să-i pună la 
căpătâi o candelă plină cu untdelemn până la sfârşitul vieţii, dacă „Dumnezeu se va îndura, 
redându-i vederea”. „Şi aşa, rugându-se el în multă vreme, o, preaslăvită minune, că i-a dat 
vederea încă mai curată decât înainte”16.  

Observăm că între sfânt şi credincios (sau o comunitate de credincioşi) se ţese o legătură 
de îndatoriri reciproce. Bolnavii apelează la un protector ceresc (sfântul) cunoscut pentru 
puterile sale şi în care au o încredere deosebită. Dacă rugămintea le este îndeplinită, bolnavii îi 
aduc, drept mulţumire, dovezi concrete de recunoştinţă (de exemplu, să ţină post o perioadă de 
timp, să nu lucreze sub nici o formă de ziua sfântului în cauză, să ţină tot timpul, noapte şi zi, 
candela aprinsă etc.).17 De asemenea, mai remarcăm că sfântul îi ocrotea şi vindeca pe toţi cei 
aflaţi în durere şi suferinţă, indiferent de tipul bolii. 

Concluzionând, putem afirma că procesiunile cu caracter terapeutic, organizate la 
începutul secolului al XIX-lea, cu precădere în perioada marilor epidemii de ciumă şi holeră, 
satisfăceau nevoia profundă a populaţiei privind protecţia împotriva răului. Ele se înscriu pe lista 
mijloacelor de apărare de care dispuneau strămoşii noştri, în lupta împotriva răului de orice 
natură. Mulţimile care participau la aceste ritualuri, urmându-şi cu credinţă preotul, moaştele, 
prapurii şi crucile, aveau sentimentul că numai aşa vor obţine sănătatea şi liniştea mult dorită. 

 Lidia Trăuşan-Matu, 
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

                                                 
14 Ibidem, p. 56. 
15 Ibidem, p. 57. 
16 Ibidem. 
17 Cf. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române (IBMBOR), 1994, pp.195-198. 
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aloare şi Valorizare  

„Adesea e surprinzător să vezi câte din obişnuinţele 
culturale care ne-au devenit atât de familiare încât ni se 
par un comportament natural al omului civilizat, 
revelează semnificaţii neaşteptate de îndată ce sunt 
judecate din perspectiva altei culturi.” 

Mircea 
Eliade1

Valorizarea, fie că e în conjuncţie cu actul creator, fie că e valorizare a operei rezultate 
din acesta, este expresia atitudinii fundamentale a omului, atitudinea fiind o reacţie selectivă 
complexă, cu surse ereditare, arhetipale (Jung) şi biografice; în ea este implicat senzorialul, 
afectivul, spontanul şi raţionalul, toate contopite în actul de valorizare. Căci, „valorizez, deci 
exist” (Liviu Rusu). 

De ex. „Tânăra generaţie” spirituală în cultura română interbelică a fost o atitudine 
prospectivă privind particularitatea spiritului românesc în concertul european, şi nu o vârstă. 
Valorizarea şi atitudinea sunt de nedespărţit2. 

Noţiunea de vârstă nu se reduce la sensul calendaristic, deci biologic. Aici, în cultură e 
vorba de un sistem de valori de o anumită coloratură, şi aflat la un anumit stadiu comparativ cu 
alte sisteme, purtând pecetea întregii ambianţe (sau mediului) şi totodată modelând-o. „Tânăra 
generaţie” răspundea printr-un proiect în care se formula o viziune spirituală nouă şi curajoasă, 
despre drumul pe care-l avea de urmat ţara întreagă, ca un răspuns şi o soluţie viabilă, într-un 
moment de răscruce, în urma primului război mondial (care, la urma urmei, era european, spre 
deosebire de mondialitatea celui de al doilea), când bătea la uşă o criză profundă şi de amploare. 

Instrumentalizarea valorilor reprezintă pervertirea lor prin schimbarea scopului pentru 
care au fost create, dându-le o altă finalitate decât cea intrinsecă scopului. Ar fi aici vorba de 
caracterizarea lui Kant: „finalitate fără scop”, pe de o parte, iar pe de altă parte, este vorba şi de 
modificarea raportului dintre valorile-scop şi valorile-mijloc. 

Teleologia, întemeiată pe judecata teleologică prin aceea că implică existenţa scopului 
căruia îi răspund toate lucrurile – lucrurile, prin însăşi existenţa lor îndeplinesc un scop – ca o 
perspectivă generală asupra lucrurilor, ne orientează către o viziune finalistă asupra. Dar, 
operând deosebirea dintre scop şi finalitate ca télos sau ţintă, unde mişcarea obiectului încetează, 
şi în care operaţie scopul anticipează finalitatea fiind de natură spirituală, observăm că lucrurile, 
fie cele naturale – care, chiar dacă nu îndeplinesc un scop ce le precede, oricum, au o funcţie şi 
îndeplinesc un rol –, fie cele produse de om, au o finalitate funciară. Problema apare în 
împrejurări foarte frecvente, când oamenii folosesc (utilizează) obiectele, dincolo de natura şi 
                                                 
 Mircea Eliade, Mituri, vise si mistere, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, pag 53 1

 v. Mircea Vulcănescu, Tânăra generaţie, Ed. Compania, Buc., 2004 2
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destinaţia lor, ceea ce înseamnă le „instrumentalizează”. Ex. arta ca instrument pentru altceva şi 
utilizarea unui text estetic, în loc de a-l interpreta. 

 
La urma urmei, întrucât au în centrul preocupărilor lor omul, toate ştiinţele umaniste 

sunt reductibile la antropologie, având ca obiect nemijlocit al cercetării omul însuşi şi 
legitimându-se prin aceea că omul este punctul de pornire şi de sosire a tot ce este cuprins în 
sociosferă. Dar ce este omul? Pe scurt, se poate afirma că omul este o constelaţie de momente 
care-l singularizează în cosmos sau, altfel spus, o realitate sui-generis bio-psiho-socio-culturală şi 
religioasă, prin care se legitimează ca instaurator de realităţi, a căror totalitate deschisă constituie 
civilizaţia şi cultura, ambele centrate pe valori. 

Noţiunea de valoare, utilizată contextual înainte de secolul XIX, a fost ridicată la rangul 
de concept central al filosofiei culturii, prin descoperirea unei noi realităţi, aflată între şi dincolo 
de existenţă şi nimic de către H. Lotze, denumită „valabilitatea”. Ea a fost problematizată apoi 
de către Nietzsche, care a gândit-o ca aprecierea pe care omul o atribuie sieşi şi bunurilor, ca 
evaluare, dar prin prisma altor valori şi ca „puncte de vedere”, prin care a subminat adevărul. 
Contribuţia substanţială la întregirea teoriei valorilor a realizat-o şcoala neo-kantiană de la Baden 
şi în special H. Quick 

Privit prin prisma acestui concept, omul ne apare ca o fiinţă axiocentrică şi axiotropică, 
cardinalizantă şi cardinalizată selectiv în funcţie de valori, în măsura în care ele îi satisfac nevoi, 
trebuinţe şi aspiraţii sau îl împiedică de a le realiza. 

Această împrejurare l-a determinat pe Liviu Rusu să parafrazeze cu îndreptăţire celebra 
maximă carteziană zicând „valorizez, deci exist”. 

Am vrea să facem precizarea că orice om trăind în lumea valorilor, supranumită “al 
treilea regn”, valorizează creând, valorizează ceea ce este de valorizat şi tot ceea ce e cuprins în 
sfera aprecierilor sale, este ori valoare pozitivă, ori valoare negativă, non-valoarea fiind acea 
realitate ”neutră” sub aspect axiologic, deci inexistentă. 

O a doua precizare ar fi distincţia pe care o facem între valorizare şi valorificare, prima 
fiind o operaţie aplicată valorilor spirituale care sunt prin natura lor nonfungibile şi cea de-a 
doua fiind aplicată bunurilor utilitare, al căror suport este epuizabil, care nu se confundă însă cu 
adolescenţa unor valori care au strălucit odată. 

Cea de-a treia precizare: nu tot ce nu avem ne lipseşte, dar ceea ce ne lipseşte este pentru 
noi valoare. Ĩn acest mod se articulează valorile într-un sistem de valori personale, care se 
suprapune, ca rezonanţă a lui, numai parţial cu sistemul de valori al societăţii date. 

Dar normele sunt exteriorizări ale unor moduri de raportare la lume şi la ceilalţi, ceea ce 
este acelaşi lucru cu a fi valori. Cu alte cuvinte, normele sunt legate de valori cum este casa 
melcului sudată de melc sau faţa vizibilă, actualizată a valorilor latente. Vrem să spunem că 
normele şi valorile îşi au originea în necesitatea omului de a introduce în lume ordine şi de a-i 
acorda un plus, împotriva haosului real şi potenţial. 

Norma, regula, preceptul, legea sunt moduri de introducere a ordinii în relaţiile 
interumane, între indivizi şi instituţii, între instituţiile însele şi, reducându-se la trinomul permis-
interzis-obligatoriu, sunt succedate de pedepse şi recompense. De aceea orice societate tinde 
spre ordine (echilibru), se caracterizează de fapt printr-o pulsaţie ordine-dezordine, cu ponderi 
alternante. Comportamentele indivizilor care corespund normelor sunt luate drept normale, însă 
normalitatea dată poate fi refuzată ca anormală, prin abaterile de la ea, prin conduită şi idei, într-
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un evantai larg: non-conformism, contestare, disidenţă, rebeliune, revoltă, revoluţie, anarhie, 
nihilism, erezii, unele fiind nocive, altele fertilizatoare de idei pozitive. 

Normalitatea – noţiunea care exprimă media între excese – când e imperativă – de tip 
kantian – are caracter universal şi se instituie prin „solen”, sau ar trebui să aibă, fiindcă vizează 
ceea ce le-ar fi comun, necesar şi valabil pozitiv tuturor oamenilor, adică genului uman. Ĩn felul 
acesta, e drept, purificat ca orice abstracţie, nimeni n-ar mai leza pe nimeni şi fiecare ar fi scop 
pentru ceilalţi, şi nu mijloc. Imposibila situaţie schiţată mai sus se situează la polul opus celei 
reale de astăzi, când diferitul identitar s-a pulverizat ca o fântână arteziană sau foc de artificii în 
diversul cromatic, aşa încât suntem împresuraţi de o pluralitate de diversităţi. 

Atitudinea faţă de normele acceptate de către o comunitate sau alta cu scopul 
reglementării conduitelor, astfel încât să se armonizeze dorinţele şi interesele individuale cu cele 
ale grupului, este şi un criteriu estimativ şi taxonomic al membrilor acelor comunităţi. Forţând 
puţin lucrurile, putem zice că orice încălcare a normei conţine incipienţa altei norme, astfel că 
nimeni nu poate ieşi din „parcul” normelor. Se spune că Diogene cinicul, vizitându-l pe Platon, 
şi-a şters de noroi picioarele goale pe pragul lustruit al amfitrionului zicând: „Calc pe vanitatea 
lui Platon”, la care acesta a răspuns „Da, dar calci o altă vanitate”. 

Astăzi se vorbeşte ca niciodată atât de mult despre normalitate şi se clamează lipsa ei 
manifestată ca un exces de eterogenitate opus omogenizării din societatea numită socialistă şi ca 
anomie la toate nivelurile, în virtutea unui reper care se subînţelege că e starea de echilibru. De 
fapt, balansul tuturor lucrurilor într-o parte sau alta e o tendinţă spre echilibru şi stabilitate, sau, 
cu un termen medical, sănătate. Această stare însă, dacă nu permite dihotomii care implică, 
desigur, interferenţe proporţionale şi ierarhii valorice ale bunurilor practice şi valorice, cât şi ale 
oamenilor care produc valori, în numele unei vizibile corectitudini politice care ascunde 
păgubitorul egalitarism din care se nutreşte băşcălia care proiectează totul în deriziunea 
aplatizantă, nu se poate spera la autentica normalitate. 

Obiectivul sau scopul acţiunii stă la originea modelului (patterns), idealului, scopului 
final, iar acesta din urmă este reperul după care se stabilesc reguli de acţiune pentru realizarea 
acelui scop, ca obiectivare a subiectului care proiectează şi acţionează; regulile constituie 
mijlocul. Deci cultura este un comportament uman supus regulilor determinate de modelele 
ideale şi orientate teleologic; modelele ideale decid forma comportamentelor culturale. Regulile 
se transformă în norme, devin imperative.  

Valoarea unei idei culturale se decide ca valoare când este ca atare pentru subiecţii unui 
grup dat, care văd în această idee obiectul unei valorizări in actu. „Valorizarea transformă ideile 
în modele culturale atribuindu-le o valoare şi orientează dinamic psihismul individual – conştient 
sau nu, după cum ideile sunt conştiente sau inconştiente – suscitând, la subiecţii valorizării, 
atitudini şi comportamente determinate de modelele create”3 Valorizarea e termenul mediator 
dintre un subiect şi obiectul erijat în model cultural, căci ea actualizează o idee transformând-o 
în fapt de cultură. Ĩntr-o cultură constituită, valoarea “conferită” unei idei mediază între model şi 
normă, ceea ce înseamnă că ideea capătă puterea de a transforma în norme regulile de conduită 
pe care le impune însăşi natura ei. Cultura = semnificaţii, valori şi norme, acestea din urmă 
controlând conformitatea cu modelul. 

Toate produsele şi expresiile conduitei sunt, la rândul lor, valorizate în raport cu 
modelul, conduita fiind expresia perceptibilă a modelului (ex. salutul). Să avem în vedere că 
                                                 
 Georges-Hubert de Radkowski, Antropologie generală, Ed. Amacord, Timişoara 2000, pg. 47 3
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modelele culturale se succed în noutăţi contradictorii şi/sau depăşiri. Dar, în raport cu acelaşi 
model, se nasc comportamente variabile. 

Valorizările de orice fel generează un câmp magnetic din care tot ele se nutresc, aşa încât 
avem de-a face cu o continuă şi nestăvilită autogenerare a culturii, ca pulsaţie între tendinţa de 
rămânere în standarde verificate şi omologate, pe de-o parte, şi evadarea lor, care inspiră atacuri 
nihiliste ale spiritului înoitor, înzestrat cu repulsie faţă de conduitele banalizate. Conduitele, 
înţelese ca dimensiunea orizontală a unei culturi epuizând prin repetare excesivă energiile 
modelor pe care le activizează, devin stânjenitoare pentru generaţiile culturale al căror spirit 
critic le transformă în disidenţe. 

Culturală, morală, juridică sau divină, norma ca lege capătă puterea imperativă a unei 
maxime, excluzând orice optativ, în raport cu ea. De aici, întrucât ea este însoţită de consecinţe 
punitive ştiute, rezultă vina asumată pentru încălcarea ei, care poate fi înţeleasă ca autopedepsire, 
victima în acest caz purtând o parte din vină.4 Logica ne călăuzeşte către observarea a două 
tendinţe existente în societatea omenească: una civilizatorie prin întărirea supraeului represiv şi 
cealaltă corespunzând firii lucrurilor sau “vieţii”, mascată prin sărbători, unde câmpul 
permisivităţii este mult lărgit. Acestea se pot recunoaşte şi în orice conduită omenească. 

De aceea, „Non in depravatis sed in his que bene secundum naturam se habent, 
considerandum est quid sit naturale” (Aristot, Politica, cap II) = „Natura trebuie studiată 
(apreciată n.n.) după fiinţele care se comportă potrivit legilor ei, şi nu după fiinţele corupte”. Mai 
trebuie arătat că prin însuşi faptul convieţuirii s-au impus constrângeri care au fost interiorizate 
de către indivizi, fără ca ele să fie resimţite ca o povară, devenind a doua natură, adică cea socio-
culturală. Dar normalitatea, considerată ca atare într-un loc şi într-o perioadă, altundeva şi 
altcândva, poate fi scandaloasă şi/sau vetustă, ceea ce înseamnă că ea are un caracter relativ în 
circumstanţe diferite. Funcţia canonică a normelor şi finalitatea lor este, cel puţin în principiu, 
interesul comunităţii; „creşterea autoconstrângerii pare a fi criteriul cel mai semnificativ al 
procesului de civilizare”, (…) „structura totală a societăţii funcţionează astfel încât fiecare 
individ este constrâns prin celălalt să se constrângă el însuşi pe căi specifice. Foarte timpuriu i se 
cere copilului să se autocontroleze.”5  

Oricum, nu putem desprinde nici în gând şi nici în fapt normele de valori, căci e vorba 
întotdeauna de un anumit tip de cultură. Normele pot fi încălcate cu sau fără intenţie sau sfidate. 
Ele pot fi sfidate şi prin evaziune (anarhică) spre libertate, ca o atitudine a victimei faţă de opresor. 

Pentru supravegherea respectării normelor, oamenii au inventat instituţii al căror 
ansamblu se aglutinează în establishement, la care se adaugă puterea represivă şi / sau persuasivă 
a mainstream-ului. În totalitarism, de exemplu, tot ce nu e interzis, e obligatoriu. 

Indivizii, într-un mediu social, comportându-se după normele acestuia, se integrează 
chiar şi dacă numai de formă. Ei convieţuiesc între interzis şi obligatoriu, adică în zona lui 
permis, lângă care se află aceea a lui permis-neobligatoriu, care este şi a liberului arbitru, cum e 
culoarea verde a semaforului care semnalează permisivitatea fără obligaţie. 

Mai stabil sau mai labil, mai rigid sau mai elastic, mai închis sau mai deschis, un sistem 
social are tendinţa, exprimată prin legile juridice, morale, religioase, cât şi prin cutume, ca, 
dincolo de anumite limite, indivizii care-l compun să se comporte uniform, iar pe cei care trec 
                                                 
 v. Hegel, despre tragedia grecă, de ex. Antigona, sau din punct de vedere juridic „Dura led, sed lex”) 4

5 Norbert Elias, în vol. „Convorbiri cu «Le Monde». Ĩntrebări pentru sfârşit de mileniu”, Ed. Humanitas, 
Bucureşti 1992, p.101-102 
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peste aceste limite, să-i izoleze spaţial sau comunitar. De aceea, fiecare individ îşi „elaborează” o 
strategie de adaptare la establishement, care poate fi împotriva inimii şi a convingerilor sale, în 
care caz el este un conformist, iar cei care-şi exteriorizează, într-un fel sau altul refuzul setului de 
norme şi valori oficializate pentru menţinerea sistemului pot fi non-conformişti sau contestatari 
şi nihilişti. Problema este aceea a zonei indicelui de alteritate sau coincidenţă între pachetul de 
canoane al unui sistem social şi setul de aspiraţii ale indivizilor. 

CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA sunt instituţii iscate de om, în şi prin care el se 
socializează, ca efect al respectării normelor pe care cultura şi civilizaţia le conţin şi pe care 
edifică sistemul de valori cu input-urile şi output-urile lui, reale şi potenţiale. 

Emergenţa care le dinamizează, totodată le şi imprimă tendinţa intrinsecă de a 
uniformiza sistemul până la idealul entropic, de ştergere a diferenţelor, păstrând numai 
diversitatea, în virtutea caracterului lor represiv, pus în evidenţă de Freud. Aici, norma se opune 
„vieţii”, aceasta din urmă fiind sursă de reliefuri înnoitoare. Adică de eterogenizare. Tensiunea 
dintre ele este permanentă, cu victorii locale, parţiale şi temporale, niciodată însă cu un învins şi 
învingător cert, total şi definitiv. 

Normalitatea ca artificiu civilizatoriu este deplânsă de către J. J. Rousseau în numele 
valorii pierdute prin corupţie a „omului natural”, care era bun ; a primit mai multe expresii 
artistice, cum ar fi piesa „Ondine” (1939) de J. Giradoux, în care se elogiază puritatea naturii, 
romanul „Robinson Crusoe” al lui Daniel Defoe, unde personajul e urmărit ca o umbră de 
ticurile civilizaţiei de origine şi filmul lui Sidney Pollack, „Jeremiah Johnson” (1972), al cărui 
sens bine învăluit de evenimentele aventuroase e acela că omul e predestinat să trăiască într-un 
mediu unde domină reguli care poartă cu ele şi exprimă mentalităţi îmbibate de valori care 
circumscriu o anume normalitate. Aşadar, există o normalitate universală, care ţine de 
fundamentele umanităţii ca speţă, din care răsar tipuri de normalităţi regionale, mai mult sau mai 
puţin durabile. 

Normalitatea, ca tendinţă de echilibru în mijlocul şi sub presiunea haosului, poate fi 
înţeleasă, la urma urmei, ca ceea ce corespunde firii lucrurilor şi se opune implicit abaterilor 
denaturate. Ea însă, atunci când se rigidizează, începe să-şi arate pronunţat tendinţa ei 
conservatoare şi represivă. E momentul naşterii unei noi normalităţi pe rămăşiţele viabile ale 
celei vechi, care constituie liantul cu umanitatea de fond, căci dacă respingerea unei normalităţi 
se face cu elemente ce nu rezidă în fondul de umanitate, avem de-a face cu o monstruozitate.  

Noţiunea de civilizaţie se cristalizează în secolul XVIII, cu care se explică diferenţele 
provenite din distanţa istorică dintre societăţile „sălbatice” şi cele din Europa Occidentală. 
Cuvântul apare în Franţa pe la 1770 = un anumit stadiu de dezvoltare, adică ansamblul 
acumulărilor tehnice, sociale şi intelectuale pe care progresul continuu al raţiunii le-a făcut 
posibile. E o traiectorie istorică neliniară şi e concepută după modelul formării individului, 
împiedicând ideea unei distanţări critice faţă de datele naturii şi ale mediului; procesul de 
civilizaţie le permite societăţilor să se elibereze de sub influenţa obiceiurilor proprii stării de 
sălbăticie. Civilizaţia este deci un rezultat şi un orizont, dacă ţinem seama de perfectibilitatea 
naturii umane, un orizont care se îndepărtează mereu. 

Termenul are sensuri diferite, chiar antinomice, în funcţie de folosirea sa la singular sau 
la plural: în numele civilizaţiei (ca ideal) sunt evaluate civilizaţiile (configuraţii istorice singulare). 
Noţiunea se va dilata împreună cu această dedublare, deşi Occidentul rămâne referentul său 
privilegiat. Ĩn 1970, E.B. Taylor vorbeşte despre „civilizaţia popoarelor inferioare”. Civilizaţia 

 77



(plurală) va sfârşi prin a deveni sinonimă cu cultura (în sensul tehnic al termenului) şi arheologii 
vor continua să o folosească în acest sens, pe când etnologii îi preferă termenul de cultură.6

Nu există oameni fără cultură şi fără societate; dar nu se poate risca să spui „cultură sau 
societate”7. Deci trebuie făcută o distincţie reală între societate şi cultură, deoarece expresia 
„cultură este felul de a trăi al unui grup” (J. Maquet) nu se validează. Cultura nu poate fi redusă 
la maniera de a se comporta a oamenilor, adică la social, fiindcă numai la societăţile tribale, poate 
foarte integrate şi închise, unitatea lor este dată de cultură, deşi “…comunitatea teritorială este 
într-adevăr grupul social tipic, cel care serveşte mai bine drept suport al culturii totale” (G.F. 
Murdock). Nu trebuie considerate ca egale fenomene distincte cum sunt: comportamentele, 
sentimentele, gândurile, modelele (patterns-urile) idealurilor sociale, intelectuale, artistice. 
Definiţiile exhaustive ne pun în faţa întrebării “ce nu este cultură?”. E vorba de un sincretism 
„culturo-logic”. 

A se vedea constatări la care trimite verbul respectiv în expresii ca „a cultiva dreptatea”, 
“a cultiva artele”, „a cultiva politeţea”, „a cultiva prietenia” etc. Cele de mai sus înseamnă a 
acţiona cu grijă, cu metodă, aplicând reguli bine determinate ; totul în vederea unui obiect final, 
scop al acţiunii, ca model (pattern) cu care proporţional se determină regulile ce conduc la 
realizarea sa existenţială. 

Deci sunt trei niveluri ale realului: 
- cel al modelelor (imagine mentală) 
- cel al produselor 
-cel al regulilor de acţiune, care au funcţie mediatoare 

„Cultura ca un comportament uman este supus regulilor determinate de modelele ideale 
şi orientate spre realizarea lor existenţială (sau concretă), sub formă de produse ale culturii.”8

Cultura nu trebuie identificată nici cu produsele ei, acţiunile culturale, modelele ideale, 
care constituie ultimele atribute ale culturii, deoarece ele îi decid forma, ghidează 
comportamentele culturale şi determină produsele comportamentelor (acţiunii). 

Există o pluralitate de culturi, deoarece orice idee culturală sau sistem de idei culturale 
nu este în ea însăşi decât o posibilitate pură pentru ca să devină efectiv culturală. 

Cultura trebuie să fie ideală nu numai prin existenţă, ci şi prin valoare. “Pentru că reprezintă 
o valoare, regulile de acţiune stabilite prin ea se transformă în norme (s.n.), trec de la condiţional la 
imperativ, nu mai indică doar moduri posibile, ci impun moduri efective de acţiune.”9

Valoarea unei idei culturale se decide nu prin calitatea intrinsecă ce i-ar conferi statutul 
de valoare sau pe cel de valoare “în sine”, ci prin faptul că ea reprezintă o valoare pentru: 
subiecţii unui grup social dat, pentru care ideea culturală devine obiectul unei valorizări. 
“Valorizarea transformă ideile în modele culturale, atribuindu-le o valoare, şi orientează dinamic 
psihismul individual – conştient sau nu, după cum ideile sunt conştiente sau inconştiente – 
suscitând, la subiecţii valorizării, atitudini şi comportamente determinate de modelele create.”10

Rezultă că definiţia culturii nu este bazată nici pe acţiune şi nici pe comportament sau 
atitudine, ci ea e structură relaţională: 
                                                 
 v. Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi antropologie, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p 145 6

 Georges-Hubert de Radkowski, Antropologie generală, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000. 7

 Idem 3, p.47 8

 Idem 3, p.47 9

10 Idem 5 
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a) ansamblul de relaţii între indivizi umani 
b) sistem de modele ideale 
c) relaţii susţinute printr-o valorizare cu subiecţi şi obiecte–modele. 
Cultura nu este nici ideală – colecţie sistematizată de idei; nici concretă – ansamblu de 

conduite şi produsele lor, ci este intenţională; această din urmă natură a ei face din valorizare 
termenul mediator dintre un subiect şi obiectul erijat în model culural. 

Ĩn cazul unei culturi constituite, valoarea „conferită” unei idei joacă rolul de mediator în 
triada model/ valoare/ normă. 

Valorizarea actualizează o idee făcând din ea un model cultural şi transformă în norme 
regulile de conduită date o dată cu ideea. Cultura = semnificaţii şi norme. 

Norma dictează conduita şi controlează conformitatea cu modelul; toate produsele şi 
expresiile conduitei sunt valorizate în raport cu modelul. Conduita reprezintă un exemplu al 
modelului (un ex. de “salut”) şi când realizarea este perfectă ne găsim în prezenţa unei expresii 
exemplare, “ratarea’, “eşecul” fiind deficienţe în raport cu idealul. 

 Situaţii: 
- deficienţele pot apărea în realizarea modelelor culturale existente; 
- deficienţele pot apărea în impunerea unor modele, cu noi reguli, fiindcă “orice expresie 

culturală inovatoare nu este exemplară decât în raport cu noul model propus societăţii de unde 
provine”11

Rezultă că aspectul normativ al regulii culturale trimite la funcţia exemplară a modelelor 
culturale, adică regula e mijloc de realizare a modelelor, deşi e neutră în raport cu maniera 
realizării. 

În culturile arhaice, axa ce reprezintă succesiunea temporală are o conotaţie negativă, 
căci timpul degradează; de aceea conduitele culturale făceau referinţă la mit urmărind 
reactualizarea arhetipurilor mitice; modelul este situat în trecut şi expresia nu mai este 
posterioară modelului. 

În culturile arhaice, ceea ce urmează se uzează fiindcă urmează. 
Pentru cultura modernă, trecutul nu mai e imuabil, ci supus unei deveniri provocate de 

acumularea progresivă a prezentului asupra lui, trecutul fiind mereu reevaluat. 

 „Expresiile” = conduite şi produse “standardizate” = exemple variate de manifestări considerate în 
raport cu acelaşi model. 

Graţie valorizării, culturile dau naştere unui câmp de energie al cărui potenţial este 
reprezentat de valorizarea însăşi, unde liniile de forţă sunt normele. Valorizarea, când e 
dinamică = negentropie; diminuată = decadenţă. 

Deci, caracteristicile culturii sunt: intenţionalitatea, dimensiunea socială - căci o conduită 
poate deveni culturală dacă este considerată ca atare de mediul social unde este exercitată. 

“O conduită culturală este o conduită “normală”, banalizată în societatea unde este folo-
sită”12, căci, aici, grupul hotărăşte ceea ce este normal (e vorba de a doua funcţie a normei culturale 
care standardizează conduitele, cea în raport nu cu modelul cultural ci cu grupul social dat). 

                                                 
11 Idem 3, p.49 
12 idem 
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Spre exemplu “Antigona” este tragedia unei norme individuale admisă de societate, vezi 
şi femeia din filmul “Zorba grecul”. Rezultă că adevăratul subiect al culturii nu e individul, ci 
clasa de indivizi definiţi prin participarea comună la ea. 

 Obiect = ansamblu de modele şi subiect = individul nu ca “persoană”, ci ca element al clasei. 
Conduitele = dimensiunea orizontală a unei culturi. Semnificaţia imediată a conduitelor e 

condiţionată de dimensiunea verticală a culturii. 
Produsele conduitelor = expresii exterioare ale culturii. Societatea culturală (al treilea tip 

formal de societate, alături de societatea-mediu şi de societatea de drept) ne apare ca formată 
dintr-o convergenţă a valorizării tuturor indivizilor ce-i aparţin, într-o singulară constelaţie de 
modele culturale al căror ansamblu defineşte cultura în discuţie. 

Participarea = realitate intenţională. 
Deci conduitele şi produsele lor constituie realitate fizică. 

 Nu există conduită culturală cu adevărat originară, căci culturile nu au început absolut: ele sunt 
conduite răsfrânte de alte conduite. 

Expresiile unei culturi sunt simboluri. 
Asemănarea dintre cele două dimensiuni (verticală şi orizontală) e simbolică: nu mişcarea 

pălăriei însăşi face din ea un salut (expresie simbol). 
Formele culturii, care sunt formaţiuni de ordin spiritual centrate pe dihotomii valorice, 

reprezintă totodată moduri şi/sau atitudini ale omului ca fiinţă generică faţă de lumea 
înconjurătoare (natura şi societatea) şi faţă de sine însuşi, care-l aşază într-un topos unic în 
univers. Din punctul de vedere al axiologiei, acestea sunt şi valorizări atribuite lumii, act de 
atragere a ei în cercul omenescului unde se află în tensiune umanul şi inumanul, binele şi răul. 

Valorizarea estetică a lumii este o aprehendare voluptoasă ce are ca ax frumosul şi ca 
obiect frumuseţea. Categoriile fundamentale ale disciplinei denumite inerţial şi impropriu 
Estetică, atunci când sunt efectul valorizării lumii, sunt „estetice”, iar când se operează cu ele în 
structura discursului teoretic sunt „ale esteticii”. 

Valoarea estetică poate fi urmărită în trei stadii ale ei: 1) Extraartistică, unde disociem 
frumosul natural de esteticul vieţii cotidiene, 2) Valorile intrinseci operei de artă care se 
înfăţişează ca o pădure înfrunzită policrom şi 3) Valorile receptate evaluativ de către 
subiectivitatea receptoare, ea însăşi preformată de esteticitatea lumii şi a artei. 

Norma e regula, iar regula e pentru toţi, pe când „viaţa” desemnează spontaneitatea 
irumptivă care trebuie strunită pe făgaş, pentru buna convieţuire. Mârlanul o încalcă sfidător ca 
să se simtă bine. 

Omul-masă, încetând să mai apeleze la alţii, devine singurul stăpân al vieţii sale. „Ĩn 
schimb, omul superior sau omul de elită se caracterizează printr-o necesitate interioară de a 
recurge la o regulă care îi este exterioară, care îi este superioară lui şi în slujba căreia se pune de 
bună voie” (…) „Nobleţea se defineşte prin exigenţă, prin obligaţii, nu prin drepturi”. «A trăi 
după plac înseamnă a trăi ca un plebeu; nobilul aspiră la ordine şi la lege». (Goethe)13 Dincolo de 
viaţa în societate, la care se referă textul citat, omul înzestrat cu disponibilitatea creativă prin a 
cărei activizare produce forme noi devenind elită a speciei nu sfidează ceea ce a primit, ci 
depăşeşte, amplifică, îmbogăţeşte. 

                                                 
13 Jose Ortega y Gasset, Revolta maselor, Ed. Humanitas, Buc., 1999, p.89) 
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Excepţia anulează temporar regula şi liniaritatea ei, ca şi previzibilitatea. E o abatere de la 
sens purtătoare de noutate şi surpriză. 
 

Valorizarea este un act de recunoaştere (agniţie) prin care se afirmă o relaţie nu numai 
cognitivă, ci şi axiologică. Implicând o izolare a persoanei şi deci o selecţie, este în acelaşi timp şi 
o negaţie a fundalului din care a fost extrasă prezenţa pe calea afirmaţiei. Recunoaşterea unui 
obiect ca purtător al unei calităţi valente, dat fiind faptul că în lume nimic nu este izolat, este 
sinonim cu presupunearea unui set de valori cu care el este conexat. El este cel ce contează 
pentru subiectul valorizator. 

Dar nu trebuie să se uite niciodată că orice act de valorizare se exercită în virtutea unor alte 
valori ale subiectului valorizator, care sunt luate drept criterii. Nimeni nu vine pur în faţa unui set 
de valori reale. „Pe de-o parte valorile apar sau sunt stabilite ca principii: o evaluare presupune 
nişte valori pe baza cărora ea apreciază fenomenele. Dar, pe de altă parte, inseşi valorile presupun 
nişte evaluări, nişte «puncte de vedere apreciative» din care decurge valoarea lor. Problema critică 
este: valoarea valorilor, evaluarea din care purcede valoarea acestora, deci problema creării lor. 
Evaluarea se defineşte ca elementul diferenţiator al valorilor corespondente: element în acelaşi 
timp critic şi creator. Evaluările, raportate la elementul lor, nu sunt valori, ci moduri de a fi, 
moduri de existenţă ale celor care judecă şi evalueză, slujind tocmai drept principii valorilor prin 
raportare la care aceştia judecă. Iată de ce noi avem întotdeauna credinţele, sentimentele, gândurile 
pe care le merităm în funcţie de modul nostru de a fi şi de stilul nostru de viaţă. Există lucruri pe 
care nu le putem spune, simţi şi concepe, valori în care nu putem crede decât dacă evaluăm 
«josnic», dacă trăim şi gândim «grosolan». Acesta este esenţialul: înaltul şi josul, nobilul şi abjectul nu 
sunt valori, ci reprezintă elementul diferenţiator din care decurge însăşi valoarea valorilor.”14 
Sentimentele sunt indicatoarele valorilor, înainte de aprecieri.15

“Urâtul, plictiseala, este nevoia de schimbare, de senzaţie, de afecţiune, de activitate; 
urâtul exprimă o insuficienţă de impresii, de excitaţii, sau excitaţie monotonă. După opinia 
noastră e o devalizare a timpului şi a vieţii (v. ex. personajele lui Cehov).”16  

Valoarea valorilor se află în substanţa lucrurilor făurite de om şi în actele sale, ceea ce 
înseamnă că nimic nu este fără valoare pentru om, valoare atribuindu-li-se şi fenomenelor 
naturale care prin geneză sunt neutre axiologic. Valorizarea este un act de disociere apreciativă 
pozitivă sau negativă, o opţiune atitudinală care anulează indiferenţa, dar este şi un act creator 
atunci când se adaugă o valoare. Este de remarcat faptul că valorile se relevă unei conştiinţe apte 
pentru ele şi nu celei care suferă de cecitatea axiologică. Sentimentul valorilor este semnul 
prezenţei lor în conştiinţă, cum plăcerea estetică semnalează valoarea estetică. 
 

Dacă definim originalitatea prin convocarea în demonstraţie a diferenţei şi a noutăţii şi o 
reducem la sfera omenescului, ajungem în situaţia de a discerne între: noutatea pozitivă pe 
orizontală unde ne întâmpină numai deosebirea, noutatea pe verticală unde deosebirile sunt note 
care marchează trepte axiologice evaluative prin vocabula “mai” şi noutăţi negative, indezirabile. 

                                                 
14 Gilles Deleuze, „Nietzsche şi filosofia”, în rev. Contemporanul. Ideea Europeană, Nr. 4, aprilie 2005, p.34 
15 Despre recunoaştere, dar numai sub aspect cognitiv şi numai între persoane, a se vedea Umberto Eco, 
„Supraomul de masă”, Ed. Politică, Constanţa, 2003, p.23-27, cu exemple din literatura artistică. 
16 Mircea Florian, “Recesivitatea ca structură a lumii”, Ed. Eminescu, 1987, vol II, p.140 
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Marea şi radicala creaţie a omului în ţesătura de astre a universului glacial, mut şi surd la 
apelurile omului este sociosfera, reductibilă la monolitul cultură-civilizaţie, cuprinse în 
antroposferă, din care iradiază emergent şi necontenit noosfera, concrescută indiscernabil cu 
clitosfera. Producând amplificator o lume de forme în şi prin care se afirmă în lume şi se 
obiectivează (Hegel), omul se transformă pe sine însuşi, relaţia dintre el şi produsele sale în care 
se oglindeşte fiind de natura feed-back-ului. 

Nicolaus Cusanus, în lucrarea „De docta ignorantia” (1450), afirma: „creatorul se poate 
vedea limpede în creaţiile sale ca-ntr-o oglindă sau ghicitură”, acestea fiind la vremea aceea o artă 
a mecanismului catopric. 

A face înseamnă şi a te face. Omul face ceea ce face din ceea ce îi pre-există şi prin 
aceasta e original în lumea mare, dar şi în lumea lui cea mică. Dumnezeu, pornind creaţia de la 
nimic, este creator în absolut, fără a avea atributul originalităţii; el este, de aceea, creator (poeten) 
şi atotputernic (pantocrator). Nu este original întrucât nu este comparabil. Creaţia sa este a lui 
însuşi şi deci nu putem compara produsul cu creatorul său, decât să admirăm produsul şi să-l 
lăudăm pe creator.  

Lăsând la o parte cele două ordini fundamentale ale lumii, profanul şi „sacrul”, în jurul 
cărora s-a constituit o literatură imensă şi doctă, ne rezumăm la ordinele naturale, uman şi divin. 
Din punctul de vedere al temei noastre, omul e situat între cele două, de care aparţine şi la care 
participă în moduri variate şi variabile. Deducem de aici că numai omului i se poate atribui şi 
aplica un discurs despre originalitate şi nu naturii care se diversifică în spaţiu şi evoluează în 
timp, fără a avea ea însăşi un scop în stadiu de proiect şi mijloace elaborate, pentru a-l întrupa în 
act, aşa cum are omul. Ea are legi imanente, implacabile, pe când omul, prin creaţie înălţătoare şi 
rugăciune mărturisitoare, aspiră la transcendent şi implicit la veşnicia edenică. 

Prin urmare, există o originalitate voluntară, ca efect al deciziei subiectului, cum ar fi 
tatuarea corpului sau ataşarea de el a unor obiecte metalice, şi originalitate propriu-zisă, care nu 
se programează, ci „vine” dintr-un impuls interior, chiar dacă e declanşată de un eveniment 
exterior. Actul de voinţă şi servitutea voluntară de a face sunt mijloacele desăvârşirii ei. Nu poţi 
să-ţi propui să scrii un poem şi nici să inventezi ceva sau să descoperi o lege. 

Realitatea pentru om este una interiorizată. Interiorizarea lumii exterioare este una 
cognitivă, afectivă şi axiologică (atitudinală). Însuşirea lumii exterioare materiale de a fi obiectivă, 
adică obiectivitatea, este gândită şi formulată de către subiectul cunoscător dintr-un anumit 
raport cu el însuşi. Însuşirea de a însemna ceva, atât a lucrurilor naturale, cât şi a celor produse 
de el, este o însuşire atribuită lucrurilor. Prin ele însele, lucrurile, de orice natură ar fi, nu sunt 
valori. Dar nici subiectivitatea umană nu este un zăcământ de valori, un proiect în afară, asupra 
lucrurilor, la nesfârşit. Dar valoarea nu este nici o pecete pe care omul o pune pe lucruri sau o 
denumire, nici rezultatul unei simple dezvăluiri, ci este un rezultat al aşezării subiectului uman 
într-un anume unghi, din care îşi activează o anume disponibilitate, intrinsecă, dar având şi ea o 
geneză. Este o disponibilitate transformată în capacitate activă, de a aprecia şi deci ierarhiza 
lucrurile materiale naturale, evenimentele sociale, produsele sale tehnice şi spirituale, propria sa 
lume interioară. Această însuşire este complementară cunoaşterii neutre, dar şi o respingere a 
acesteia, într-un fel. Este modul în care omul se implică în lumea din afară, cum o umanizează şi 
şi-o apropie, scoţând-o astfel din nonexistenţă. S-a spus adesea că valoarea este o relaţie. 
Totalitatea acestor relaţii originare şi originale cunoscute şi recunoscute constituie lumea 
valorilor.  
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Reflecţia filosofică despre valoare, cristalizată în modele teoretice explicative, a fost 
iniţiată în secolul al XIX-lea şi se identifică cu autonomizarea valorii, ceea ce este, cum s-a 
considerat, o absolutizare. Noul continent descoperit atunci fascinează şi preocupă în 
continuare: întrebări sunt multe, soluţii şi mai multe. De multe ori, enunţurile în care se 
formulează soluţiile exprimă puncte de vedere reducţioniste.17  

Friedrich Nietzsche, printre cei dintâi, pune în legătură directă omul cu valoarea, în felul 
său tranşant şi categoric de a scrie: „tot ce are o valoare în lumea aceasta, nu o are din propria sa 
natură – natura este din sine totdeauna fără valoare – valoarea i-a fost dată, i-a fost dăruită şi noi 
suntem donatorii. Noi, singuri noi, am creat lumea morală, aceea care importă pentru om”.18

Valorizarea este un act de recunoaştere (agniţie), prin care se afirmă o relaţie nu numai 
cognitivă, ci şi axiologică. Implicând o izolare a persoanei şi, deci, o selecţie, este în acelaşi timp 
şi o negaţie a fundalului din care a fost extrasă prezenţa pe calea afirmaţiei. Recunoaşterea unui 
obiect ca purtător al unei calităţi valente, dat fiind faptul că în lume nimic nu este izolat, este 
sinonim cu presupunerea unui set de valori cu care el este conectat. Obiectul acesta este cel ce 
contează într-o anumită circumstanţă spaţio-temporală pentru subiectul valorizator. 

Dar nu trebuie să se uite niciodată că orice act de valorizare se exercită în virtutea unor 
alte valori ale subiectului valorizator, care l-au format şi devin acum criterii de apreciere, de 
selecţie şi de aprehendare a altor valori. Deci avem de a face întotdeauna cu un subiect pregătit 
axiologic într-un anumit fel; nimeni nu vine pur în faţa unui set de valori reale. Imaginarea unei 
conştiinţe tabula-rasa în faţa unui set de valori ar rămâne fără nici un efect. „Pe de o parte, 
valorile apar sau sunt stabilite ca principii: o evaluare presupune nişte valori pe baza cărora ea 
apreciază fenomenele. Dar, pe de altă parte, înseşi valorile presupun nişte evaluări, nişte «puncte 
de vedere apreciative» din care decurge valoarea lor. Problema critică este: valoarea valorilor, 
evaluarea din care purcede valoarea acestora, deci problema creării lor. Evaluarea se defineşte ca 
elementul diferenţiator al valorilor corespondente: element în acelaşi timp critic şi creator. 
Evaluările, raportate la elementul lor, nu sunt valori, ci moduri de a fi, moduri de existenţă ale 
celor care judecă şi evaluează, slujind tocmai drept principii valorilor prin raportare la care 
aceştia judecă. Iată de ce noi avem întotdeauna credinţele, sentimentele, gândurile pe care le 
merităm, în funcţie de modul nostru de a fi şi de stilul nostru de viaţă. Există lucruri pe care nu 
le putem spune, simţi şi concepe, valori în care nu putem crede decât dacă evaluăm «josnic», 
dacă trăim şi gândim «grosolan». Acesta e esenţialul: înaltul şi josul, nobilul şi abjectul, nu sunt valori, 
ci reprezintă elementul diferenţiator din care decurge însăşi valoarea valorilor.”19

 Lungul citat de mai sus este de fapt un comentariu şi o parafrază de ordin teoretic, o 
explicaţie a miezului doctrinei axiologice a lui Nietzsche. Nietzsche priveşte formele culturii 
drept „moduri” de existenţă ale omului şi acte prin care el se instaurează în lume.  

 Valoarea valorilor se află în substanţa lucrurilor făurite de om şi în actele sale, ceea ce 
înseamnă că nimic nu este fără valoare fără om, valoare atribuindu-li-se şi fenomenelor naturale 
care prin geneză sunt neutre axiologic, de exemplu sublimitatea cerului înstelat sau a oceanului 
învolburat. Valorizarea este un act de disociere apreciativă, pozitivă sau negativă, o opţiune 
atitudinală care anulează indiferenţa, dar este şi un act creator atunci când, odată cu el, se adaugă 
o valoare. Louis Lavelle definea în mod excelent valoarea: „Valoarea apare acolo unde dispare 
                                                 
17 v. Dumitru Ghişe, Reflecţii privind conjuncţia dintre om şi valori, „Revista de filosofie”, martie-aprilie 1988 
18 apud C. Rădulescu-Motru, Friedrich Nietzsche, Bucuresci, 1897, p.44 
19 Gilles Deleuze, Nietzsche şi filosofia, în rev. Contemporanul. Ideea europeană, nr. 4, aprilie 2005, p. 34 
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indiferenţa”. Mai este de remarcat faptul că valorile se relevă numai unei conştiinţe apte pentru 
ele şi nu celei care suferă de cecitate axiologică. 20

 Două momente prezintă importanţă deosebită pentru cercetarea şi explicarea valorii: 
actul sau procesul de valorizare, adică de naştere sau producere a valorii şi definirea valorii 
propriu-zise; la acestea două adăugăm problema judecăţii de valoare sau de apreciere, prin care 
înţelegem cuprinderea unui lucru sau a unei acţiuni în sfera unui anumit tip de valori. Actul 
acesta este sinonim cu recunoaştere valorii ca valoare, în care se întâlnesc un subiect valorizator 
şi un obiect care are calitatea de a fi valorizat de către acesta. Valorificarea este un termen care se 
utilizează pentru a desemna folosirea unor teritorii naturale, ale unor surse de energie care sunt 
puse în circuit, deoarece sunt epuizabile (fungibile), pe când valorizarea este actul de evaluare a 
valorilor spirituale care sunt inepuizabile, semnificând nenumărabil sau, cum spune Tudor 
Vianu, sunt „ilimitat simbolice”. Valorificarea se referă la bunurile de ordin utilitar, care sunt 
valori economice, al căror suport este epuizabil. Valorizarea însă desemnează şi actul de 
reevaluare a valorilor trecutului, în/şi prin care se recuperează şi se restituie pentru prezent 
valorile axiale ale umanităţii, întrucât au avut şi au valoare permanent contemporană. Un bilet de 
tramvai, odată perforat, a fost valorificat şi îşi pierde valabilitatea.  

Problemele care prezintă importanţă deosebită pentru cercetarea şi explicarea valorii 
sunt actul sau procesul de valorizare, de naştere a valorii, cel al definirii valorii propriu-zise şi al 
judecăţii de valoare. Prin valorizare înţelegem atât crearea de valori, cât şi recunoaşterea valorilor 
create, care ar suna ca o valorizare de gradul doi. Aceasta deoarece valorificarea este un termen 
care se utilizează pentru valorile economice, ca surse şi resurse de materie şi energie, puse în 
circuit; pe de altă parte, valorificarea desemnează epuizarea suportului valorii. Termenul de 
valorificare se mai foloseşte şi pentru a indica procesul de restituire, revizuire şi reevaluare a 
moştenirii culturale a trecutului. În acest sens, vorbim de actualizarea valorilor din trecut prin 
prisma raportului dintre moştenit şi moştenitor.  

Ceea ce este esenţial, chiar şi la alte concepţii despre valoare, e caracterul social al valorii, 
obiectivitatea reperelor axiologice, delimitarea actului de valorizare de rezultatul său, valorizarea 
fiind procesul prin care identificăm şi descifrăm raportul dintre obiectul axiologic (de preţuit 
într-un fel oarecare) şi subiectul axiologic (care preţuieşte într-un fel oarecare). „Postularea 
transcendenţei valorilor şi a valabilităţii lor eterne, dincolo de orice determinare spaţială şi 
temporală, duce inevitabil la excluderea omului, a subiectului axiologic din câmpul creaţiei 
istorice şi al valorilor”.21 Autorul citat are în vedere doctrina axiologică a Şcolii neokantiene de la 
Baden. E drept însă că nu putem să trecem cu vederea faptul că valorile absolute, adevărul, 
binele şi frumosul, statornicite de filosofia antică greacă, au ca un atribut al lor transcendenţa 
faţă de istorie şi de indivizi. Prin transcendent înţelegându-se, cum se exprima Rieckert, a fi 
„peste” şi „dincolo”.  

Orice concepţie sistematică de tip axiologic conţine o definire a valorii şi valorizării şi 
propune un anumit sistem de valori. Explicarea valorii angajează întotdeauna poziţia omului faţă 
de valori, acestea având, sub un anumit unghi, funcţia de proiect, proiectul având la rândul lui 

                                                 
20 Despre recunoaştere, dar numai sub aspect cognitiv şi numai între persoane, fie ele reale sau ficţionale, 
a se vedea Umberto Eco: Supraomul de masă, Ed. Pontica, Constanţa, 2003, p.23-27, cu exemple din 
literatura artistică.  
21 Dumitru Ghişe, op. cit., p.126 
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dimensiune axiologică, ambele exprimând la un anumit nivel şi intensitate, şi într-o anume 
perspectivă, umanitatea omului în devenirea ei. 

„O valoare nu este decât un centru organizator al unor activităţi, sentimente sau idei. Valoarea este 
un focar din care radiază o structură. Valorile care domină la un moment dat cultura şi civilizaţia 
denotă astfel o anume organicitate şi cu cât această organicitate este mai completă, cu atât 
valorile sunt mai vaste”, criteriul fiind vastitatea domeniului pe care-l organizează.22 Semnificaţia 
intrinsecă a fiecărei valori şi dobândirea imaginii ei în cercetarea teoretică axiologică au suscitat 
elaborarea unor clasificări şi tipologii, a unor modele cu funcţie nu numai explicativă, ci şi 
orientativă. Este de reţinut împrejurarea, deloc întâmplătoare, că valorile s-au constituit şi se 
tratează teoretic în modalitatea polară a cuplului, binele – de exemplu – neavând nici un sens 
fără celălalt pol al său, răul. Obiective-subiective, scop-mijloc, deziderative-dignitative (Liviu 
Rusu), consumative-insumative (C. Noica), de finalitate-de randament (Jean Piaget), pure-mixte 
etc., „investiţiile de sarcini afective care intervin în dragoste sunt funcţie a unei scări comune de 
valori, de proiecte de producţie în doi, în sensul cel mai larg şi, la rigoare, de valori care, deşi 
foarte dezinteresate, provoacă interesul (în celălalt sens al termenului) într-o măsură 
excepţională.”23

Neputând deriva valorile dintr-una singură şi aşa mai departe, în manieră 
fenomenologică, am considerat că producerea de valori spontan-colective sau individuale, ca şi 
asimilarea valorilor în cadrul convenţiilor culturale, urmează anumite trepte de la natură la 
societate şi în interiorul acesteia. 

Valorizarea este o reacţie afectiv-intelectivă şi volitivă a omului ca fiinţă generică faţă de 
fenomenele naturale şi sociale ce constituie mediul său, care are ca punct de pornire iniţial 
judecata de constatare sau de existenţă, deci cognitivă şi, ca nucleu iradiant în întreaga trăire ce 
se naşte, judecate de valoare sau de apreciere, care este de fapt o atribuire adecvată a unei 
însuşiri fenomenelor respective şi consecinţa logică a unei opţiuni sau alegeri făcute în baza unei 
comparaţii anterioare tacite, având ca reper şi criteriu un ideal mai mult sau mai puţin clar. Iată 
un tabel aproximativ de teme şi probleme ale axiologiei:  

- sensul şi valoarea 
- formele culturii spirituale şi valorile (psihologice, juridice, morale, estetice, teoretice şi 

ştiinţifice, filosofice) – tabla, scara, sistemul, în diferite epoci istorice, ca centre 
focalizatoare într-un spaţiu cultural. 

- Valorile sunt răspunsuri la nevoi şi trebuinţe, din cultivarea lor rezultând stimulente 
pentru producerea altor valori. 

 
Valorizarea e: 

- creaţie de valori ca formaţiuni spirituale care devin bunuri 
- element de ordine şi relief eterogen, antientropic prin conţinutul său cognitiv şi prin 

construcţia însăşi 
- valorificare în sensul de transfer în sfera practicii de producţie şi sociale a unor substanţe 

naturale, proiecte sau idei 

                                                 
22 Anton Dumitriu, Culturi eleate şi culturi heraclitice, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p.15. 
23 Jean Piaget, Problema mecanismelor comune în ştiinţele despre om, în vol. „Sociologia contemporană”. Al VI-
lea Congres mondial de sociologie, Evian, Ed. Politică, Bucureşti, 1967, p.44 
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- cunoaşterea şi recunoaşterea, asimilarea şi evaluarea la scară socială, de grup sau 
individuală a unor valori deja existente, sincrone cu subiectul axiologic sau create în 
perioade revolute ale culturii. Aceasta din urmă este de cele mai multe ori o reevaluare şi 
o resemantizare, prin moştenire. 

Valorile devin norme pentru valorile noi de aceeaşi natură, repere axiologice şi criterii ale 
orizontului de aşteptare (H.R. Jauss) al receptorului; de aici şi imperativul difuziunii selective şi 
diferenţiale a valorilor prin circuitele culturale, astfel încât, în convergenţă şi consonanţă cu alţi 
factori formativi, să se genereze o personalitate armonioasă la care să rimeze valorile profesate 
cu cele declarate. 

Utilizarea valorilor pe diferite canale instituţionalizate le relevă funcţionalitatea lor 
culturală şi umanist-formativă, le actualizează scoţându-le din stadiul de potenţialitate. Căci atât 
valorile societăţii cât şi ale individului, dacă le-am privi numai ca pe un tezaur sau depozit static 
de acumulări, ar rămâne un lux pentru ocazii sărbătoreşti…Or, astăzi mai mult ca oricând, 
funcţionalitatea (concordanta) valorilor, dar şi producerea de valori au devenit o necesitate 
cuprinzătoare, fertilizând câmpul vieţii spirituale a societăţii. Cunoştinţele ştiinţifice, spre 
exemplu, se cer astăzi utilizate cu deosebire, dar dacă nu sunt conjugate cu alte tipuri de valori se 
ajunge mai devreme sau mai târziu la sărăcirea vieţii sociale, dar şi a individului. 

Atât în procesul de geneză a valorilor, individuală sau colectivă, în care se 
fenomenalizează o experienţă de viaţă şi o totalitate de trăiri, exprimată prin norme şi simboluri, 
se îngemănează nediferenţiat valorile trecute şi propriu-zis de valorizare sau de geneză, în aşa fel 
încât numai atunci când exista un sistem constituit de valori putem decupa cele două momente – 
valoarea şi valorizarea. 

Subiectivitatea de tip axiologic se instituie în spaţiul social ca o zonă invizibilă, 
imperceptibilă în genere, dar inteligibilă şi sensibilă. De multe ori, ridicarea la nivel axiologic a 
existenţei naturale şi sociale, prin care de fapt se constituie perpetuu fiinţa şi sensul (acesta din 
urmă osie şi reper fundamental ale lumii omului), aceasta se realizează prin prisma unuia dintre 
tipurile de valori, valoarea ce focalizează şi iradiază în chip imperialist celelalte tipuri. În aceste 
cazuri avem de-a face cu un dezechilibru şi chiar conflict al valorilor, care generează automat o 
criză. Devalorizarea unor valori este un fenomen firesc şi necesar în ordinea devenirii axiologice a 
lumii omului şi un simptom al caducităţii lor sau a unora dintre dimensiunile lor. Dar devalorizarea 
voluntaristă şi arbitrară este un fenomen nociv şi ea se produce din perspectiva unor nonvalori sau 
false valori pe care le substituie, temporar, celor autentice şi din această cauză perene. 

Transferul de valori dintr-o sferă în alta ţine de însuşi modul de a fi al sistemului de valori, 
singularitatea valorii ca rezultat al operaţiunii de reducere fiind imposibilă. Imperialismul valorii 
estetice s-a soldat, când a fost predicat, cu minimalizarea valorilor morale şi cu celebrul estetism. 

Nevoile şi trebuinţele apar, sunt previzibile, conţinute în condiţia umană generică? 
Atunci valorile se supun unui finalism inductibil. Originalitatea valorilor este o explozie continuă 
a disponibilităţilor creative ale omului sau exprimă nevoi şi răspund unor cerinţe ce gestează în 
străfundurile fiecărei epoci şi ale umanităţii întregi. 

Distingem astfel între valori pancronice şi ubicue pentru întreaga umanitate, valori 
pancronice şi ubicue pentru anumite zone culturale, valori valabile numai pentru o anumită 
epocă sau perioadă. Valorile însă, care au rădăcini adânci în umanitatea omului, o relevă şi o 
amplifică, sunt nu numai universale, ci şi perene. 
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În actul de valorizare însă al valorilor trecutului întotdeauna se produce o relaţie în 
interiorul fiecăreia, prin prisma unor noi criterii, căci fiecare conţine şi elemente de caducitate. 
Acest act de valorizare este, altfel spus, unul de revalorizare, de resemantizare, care se finalizează 
cu o replasare a acestora în sistemul de valori actual. Se cuvine să remarcăm faptul de o mare 
importanţă că modul valorizării moştenirii culturale naţionale şi universale, presupunând criterii, 
devine cardinal şi că sistemul de referinţă implicat de acestea cristalizează o metodă. De aceea, 
plasarea subiectului valorizator nu poate fi cantonată nici în interiorul valorii şi al epocii în care a 
fost produsă, dar nici numai în prezentul său istoric, deoarece valoarea în cauză devine 
impenetrabilă sau e deviată. 

Valorizarea ca proces cu dublu înţeles, mai întâi ca producere a valorii şi apoi ca 
asimilare cognitivă şi apreciativă a valorii existente, se diferenţiază şi se stratifică, în plan 
orizontal-spaţial, în funcţie de diferite câmpuri culturale şi ideologice cu codurile lor proprii, iar 
în linie verticală, la nivel social şi individual. Cum am arătat mai sus, valorizarea este moment 
constitutiv în crearea şi în trăirea valorilor, având ca nucleu tare judecata de valoare 
particularizată în sferele circumscrise elastic de formele culturii spirituale. 

Concept al strategiei sociale a valorilor, desemnând procesul de geneză şi de încorporare 
a lor, valorizarea exprimă modul de a fi al omului în lume ca fiinţă care creează însuşi sensul 
acesteia, care contemplă şi cunoaşte prin intermediul „mediilor artificiale” (Ernst Cassirer). Atât 
un moment al acestuia, cât şi celălalt (dar mai ales al doilea) implică substanţial dimensiunea 
temporală, care devine aici timp axiologic. Chronos ca timp ce exprimă golul sau neantul, hronos 
care exprimă contextualitatea social-istorică a unei creaţii sunt subordonate la scara umanului de 
către chairos, care exprimă momentul de graţie al creaţiei valorii, dar şi al funcţionalităţii ei 
plenare şi profunde. Funcţionalitatea unei valori în epoci şi sfere culturale diferite este totuna cu 
actualizarea sau contemporaneitatea ei. Aceasta însă, pentru a se realiza, presupune întotdeauna 
o anumită situaţie care nu numai să faciliteze, dar şi să orienteze o aspiraţie către valoarea 
respectivă, să fie o motivaţie a asimilării ei, un echipament cultural axiologic permeabil şi apt 
pentru aceasta. Tocmai întâlnirea dintre o cerinţă social-culturală şi o vocaţie creativă sau creaţie 
cristalizată conturează un moment prielnic, favorabil pentru ambii termeni. De exemplu, 
valorizarea filosofiei într-o epocă este măsurată de felul cum ea a devenit reper al funcţionalităţii 
statului, care organizează toate instituţiile menite să recupereze, să conserve şi să stimuleze 
crearea de valori. 

În istoria culturii, înţeleasă ca istorie a creaţiei şi valorificărilor, se întâlnesc numeroase 
cazuri de necoincidenţă sau neîntâlnire favorabilă a celor doi termeni, care pot fi adevărate 
drame ale acesteia, cauza fiind de cele mai multe ori în nepregătirea mediului pentru deschiderea 
la respectivele valori şi pentru valorizarea lor adecvată. Dar întrucât valorile care exprimă 
interioritatea omului şi conştiinţa de sine a acestuia, cum sunt cele care aparţin culturii umaniste, 
au o polivalenţă şi un polisemantism intrinsec, pentru fiecare epocă şi chiar individualitate au o 
rezonanţă proprie, sunt deci recuperate şi asimilate printr-o anumită tonalitate a lor, în care se 
împletesc inextricabil ceea ce este general-uman cu ceea ce corespunde aspiraţiei subiectului 
axiologic receptiv. Şi din această împrejurare rezultă cu evidenţă jocul dinamic dintre 
obiectivitate-subiectivitate, subiectivare-obiectivare şi faptul că valoarea ca şi actul de valorificare 
conţine un grad înalt de subiectivitate. 

Se ştie că valorilor (pentru receptor) le premerge faima informaţională care stârneşte 
interesul pentru ele şi că receptorul generaţional nu se mărgineşte să le recunoască şi să le asimileze 
intim, familiar şi neutru, ci pe lângă faptul că se implică afectiv, uneori până la identificare 
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(temporară), dar şi admirativ, el proiectează asupra acestora noi semnificaţii şi înţelesuri, care se 
adaugă aurei cu care deja au fost încărcate de generaţiile anterioare. Schimbarea accentului 
receptării axiologice nu se produce numai pe verticala temporală, ea efectuându-se şi sincronic, în 
funcţie de sistemul de referinţă sau unghiul de vedere al receptorului colectiv sau individual. La 
aceasta se adaugă migrarea sensului axiologic al bunurilor, de asemenea în funcţie de proiecţia 
atribuită de către receptor, care le învăluie cu un nimb care nu le-a aparţinut prin geneză, care nu le 
este originar şi propriu. Fenomenul este caracteristic, dar nu exclusiv, domeniului moralei, unde 
lucruri materiale cu distincţie utilitară sau acţiuni şi gesturi prin ele însele fizice şi neutre sunt 
proiectate în sfera valorilor şi ierarhizate ca atare. 

Fenomenul are caracter de generalitate, timpul valorilor şi valorile în timp fiind tema 
obsesivă a oricărei reflecţii de tip axiologic şi ea s-ar putea exprima rezumat prin expresiile 
„lectură unghiulară” şi „lectură regresivă”. Este exemplară pentru aceasta regândirea şi 
resemantizarea aceloraşi fapte şi evenimente din istoria popoarelor, prin prisma consecinţelor pe 
care iniţiatorii şi făptuitorii lor nu le-au putut prevede, cei de mai târziu având avantajul distanţei 
temporale şi al efectului de retrospectivă. 

O operă de artă şi mai cu seamă una care are ca suport şi procedeu artistic naraţiunea nu 
poate fi recuperată în toate straturile sale până la sens de către receptorul individual decât printr-
o asemenea lectură regresivă, prin prisma retrospectivă a închiderii operei, relevându-i-se 
semnificaţiile componentelor şi însuşi sensul ca denotatum global. 

Pe lângă funcţiile lor – informativă, cognitivă, formativă, umanizatoare în sensul cel mai 
larg – valorile au o funcţie unificatoare, de coagulare a unor grupuri sociale mai mici sau mai mari, 
mai ales a generaţiilor. Funcţia unificatoare se manifestă şi prin disponibilitatea intrinsecă a 
produselor umane de a fi subsumate câmpului axiologic care le preexistă transcendent şi conţine 
dorinţe şi aspiraţii latente, scopuri. Valorilor ca întreguri cu o intensitate imanentă ce iradiază 
conferindu-le extensiune, le preexistă, dacă ne situăm într-o anumită etapă sau la nivelul unei 
conştiinţe colective sau individuale, la un moment dat, şi o informaţie generală despre ele, o faimă. 

Distanţa noastră temporală faţă de valorile trecutului provoacă o retuşare a lor, din care 
nu lipseşte o undă de nostalgie, dar şi o încredere în puterile omului, rezultată din comparaţie. 

Pe ambele lor versante, valorile sunt active; răspund la nevoi, trebuinţe, aspiraţii, dorinţe, 
acestea stingându-se în împlinirea şi satisfacerea lor, dar şi provoacă altele, ceea ce face să fie un 
fel de noduri, de verigi în înlănţuirea timpului. 

“Semnificaţiile culturale nu se „adaugă” prin „cunoaştere literară”, ci se întipăresc în 
fiinţa omenească, prin viaţa dătătoare de modele a generaţiilor anterioare, încă din fragedă 
copilărie, în întreaga-i structură fizică, o cultură însuşită numai prin cunoştinţe literare, ce n-ar fi 
în stare să modeleze realităţile vieţii, ar fi total neputincioasă, de fapt fără sens, de vreme ce 
cultura trebuie să fie tocmai configurarea unui ceva diferit de ea însăşi, adică să fie modelarea, 
transformarea naturii.” 24

Oricât ar fi de importantă sarcina de a extinde conştiinţa contemporaneităţii prin accesul 
la valori de care ne-am înstrăinat, nu este totuşi admisibil a pune în acest fel un semn de egalitate 
între conţinuturi încă active, imperioase şi altele deja dispărute.25

Generaţia, scria Tudor Vianu în perioada interbelică, este un cadru şi o limită pentru unii 
indivizi, dar deosebit de stimulatorie pentru alţii. „Generaţia este o anumită contemporaneitate 
                                                 
24 Lorenz Dittmann, Stil, simbol, structură, Ed. Meridiane, p.182 
25 L. Dittmann, op.cit., p. 183 
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ce se manifestă prin participarea unui grup de vârstă la aceleaşi năzuinţi, idealuri, comuniunea şi 
susţinerea aceloraşi idei, raportarea la probleme comune într-o perioadă istorică”.26

Continuitatea în succesiune din lumea valorilor nu se face niciodată linear, traseul fiind 
marcat de întreruperi sau actualizări ale unor valori revolute printr-un salt înapoi peste perioade 
lungi, care valori ori sunt luate ca premise, cap de serie şi reper al prestigiului, ori capătă în 
prezent o strălucire pe care n-au avut-o în epoca în care au fost create. În acest mecanism de 
mare amploare şi importanţă se circumscrie şi în ceea ce am numi „revoluţie axiologică”, 
fenomen care stă astăzi în atenţia cercetătorilor ridicat la rangul de problemă favorită. Societatea 
„constituie instinctul de conservare a valorilor, care, spre a nu se pierde, îşi refuză, o bucată de 
vreme, întrebuinţarea.”27

Revoluţia axiologică fiind nucleul oricărei revoluţii culturale reaşază valorile tradiţionale 
într-o altă poziţie în sistemul de valori (tablă, scară, piramidă, sferă) în raport cu valoarea nouă 
radicalizatoare şi deci axială, datorită profunzimii, înălţimii şi vastităţii sale. Ea se realizează pe 
diferite trepte şi de obicei este constructivă. Revoluţia rezolvă o criză, iar criza ”nu poate fi o 
simplă răsturnare de valori; ea constă, în primul rând, în faptul – şi aici este gravitatea – că se 
alătură valori care au avut o circulaţie, fără a fi înlocuite cu altele. (…) Dacă în artă introducem 
alte principii, în înlăturarea celor vechi nu ne aflăm în faţa unei crize, ci în faţa unei schimbări 
mai adecvate mentalităţii momentului. (…) …criza există dacă excludem, pur şi simplu, valorile 
vechi fără a le înlocui; sau dacă le substituim alte valori, mai restrânse decât cele vechi”.28 O 
criză în domeniul valorilor constă într-o discordanţă logică şi de principii între sistemul de valori 
existent şi o valoare nouă, de profunzime şi de amploare, recunoscută ca atare sau când un tip 
de valori ori o valoare le subordonează şi le marginalizează pe celelalte, cum se întâmplă azi cu 
valoarea ştiinţifică şi tehnologică, din care, în unele medii, se face adesea un mit, un idol. 
Impactul valorilor în timp, de felul acesta, iscă problema comunicării între tablele de valori 
succesive sau sincrone, care cuprinde în conţinutul lor şi impactul ideologiilor, care formează 
criteriologic opţiunile axiologice, nu numai ca preferinţă şi deziderat. 

Preferinţa pentru un anumit fel de valori ce configurează idealul pentru crearea unui 
anumit fel de valori îşi are rădăcini adânci în solul vieţii sociale şi al intereselor care se nasc aici. 
În cazul de faţă, chestiunea este aceea a condiţionării multifactoriale a acestei orientări pe care 
am numit-o convenţional preferinţă. Această preferinţă poate fi şi este de grup sau individuală şi 
se manifestă fie pentru unele dintre valorile existente, fie pentru valorile care nu sunt, dar care ar 
trebui sau ar fi bine să fie. Este aici vorba despre unele dintre tipologiile valorilor consacrate 
socialmente (politice, morale, estetice, teoretice, filosofice), despre valori particulare din 
interiorul acestora sau de modul cum sunt evaluate valorile permanente şi absolute: binele, 
frumosul, adevărul, dreptatea şi echitatea, iubirea şi prietenia. Transferul de valori de la o epocă 
la alta sau de la un tip de cultură la altul se face întotdeauna printr-un filtru axiologic, el însuşi 
constituit istoriceşte, dar niciodată absent. Tocmai de aceea Tudor Vianu consideră că valoarea 
precede dorinţa şi deci aceasta din urmă nu este nemotivată, arbitrară sau capricioasă. La urma 
urmei, circulaţia valorilor în toate sensurile şi direcţiile este un act de comunicare în cadrul 
anumitor limbaje cu un grad sau altul de deschidere şi penetrabilitate. 

                                                 
26 Constantin Schifirneţ, Generaţie şi cultură, Ed. Albatros, 1985, p.42 
27 M.D. Ralea, Valori, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Buc., 1935, p.58 
28 Anton Dumitriu, Culturi eleate şi culturi heracleitice, Ed. Cartea Românească, 1987, p.14-15. 
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Traseul mişcării valorilor, al receptării, decodificării, asimilării, trăirii şi transpunerii lor în 
comportament acţional diferă în funcţie de tipul lor şi este indecompozabil în întregime, din 
cauza multitudinii de factori şi nuanţe ce caracterizează reţeaua în care ele există şi modul lor 
propriu de existenţă. În afară de pulsaţia ritmică, centrifugă şi centripetă a valorilor, prin care se 
manifestă tendinţa spre sinteză şi spre specificitatea care le legitimează, regăsim aici şi urmele 
unui sincretism inevitabil. „…comunicarea ca o relaţie dramatică în care, rând pe rând, mă afirm în 
originalitatea mea şi mă ofer imaginaţiei altuia conform propriei sale civilizaţii (…) istoria 
omenirii va fi din ce în ce mai mult o vastă explicaţie în care o civilizaţie va dezvolta percepţia 
lumii în înfruntarea cu toate celelalte”. 29

Adresabilitatea valorilor vizează un destinatar prezumtiv, receptarea lor de către acesta 
realizându-se în funcţie de codurile sale specifice anterior deţinute, ele însele formate într-un 
anumit mediu axiologic, populat de norme, simboluri şi valori. De aceea şi accesibilitatea 
valorilor este dependentă nu numai de natura sa, de culoarea sa regională, de felul închiderii ei în 
coduri, ci şi de capacitatea şi disponibilităţile de decodificare pe care le posedă receptorul, 
colectiv sau individual, pentru a deveni destinatar. Momentul realizării sale ca destinatar al valorii 
este sinonim cu realizarea optativelor ei şi cu realizarea ei propriu-zisă. Această relaţie conţine în 
intimitatea ei însuşirea acceptabilităţii, a valabilităţii şi pe cea a credibilităţii, deoarece, aşa cum în 
genere se ştie, nu există valoare care să nu presupună şi să implice trăirea ei, nu numai de către 
creator, dar mai cu seamă de către receptor. Prin percepere, cunoaştere şi încredere se produce 
asimilarea interioară a valorii şi totodată se constituie multiplu, divers şi piramidal sistemul 
interior de valori al individului şi al colectivităţii. Acesta devine la rândul lui baza motivaţională a 
opţiunilor ulterioare şi sursă de nevoi pentru alte valori, împlinite pe traiectul de înălţare, 
plăcere–satisfacţie–bucurie. Lumea interioară a valorilor unui individ corespunde, în linii mari şi 
aproximativ, boltei valorilor societăţii timpului său istoric. Dar şi aici ca şi în cultura societăţii se 
pot consuma procese de secularizare şi de conservare a valorilor, fiind, ca şi cea exterioară, 
determinantă, o lume în mişcare, un univers în expansiune. 

Receptarea valorilor ţine în special de accesibilitatea lor, iar aceasta aduce în discuţie şi 
un aspect care este de cele mai multe ori ignorat sau neglijat şi anume suportul lor material, în 
legătură cu care se naşte şi expresivitatea. Valorile morale cu al lor caracter universal, care sunt, 
împreună cu cele cognitive şi utilitare, originare pentru specie, se însuşesc în cadrul vieţii 
cotidiene în special, pe când celelalte (deşi există şi aici fenomenul însuşirii voluntare) – prin 
persuasiunea culturală organizată instituţional. Dispunând de straturi, opera de artă (de exemplu) 
îşi dezvăluie valoarea corespunzătoare acestora, presupunând iniţierea estetică a receptorului, pe 
când valoarea de adevăr a unei teorii ştiinţifice, deşi presupune şi ea cunoştinţe anterioare din 
partea receptorului, nefiind implicată emoţionalitatea şi intuiţia, expresivitatea, metafora 
polisemantică, însuşirea este exclusiv totală sau nulă. Şi aici însă, dar aceasta este o altă chestiune, 
intervine interpretarea şi testura, în urma cărora se restabileşte gradul de valoare al adevărului 
respectiv. Valabilitatea valorii de adevăr este de asemenea universală, spre deosebire de 
valabilitatea altor valori, care este condiţionată de o sumedenie de factori şi instanţe, ele însele în 
mişcare, ceea ce le induce aspectul relativităţii provenit din circumstanţele actualizării lor.  

Orice valoare şi toate valorile ori sunt create, în sensul propriu, ori sunt rezultat al 
reacţiei sale atitudinale de apreciere şi preferinţă faţă de anumite evenimente naturale sau sociale. 
„Două lucruri umplu sufletul omenesc cu admiraţie şi pietate crescândă şi mereu înnoită, cu cât 
                                                 
29 Paul Ricoeur, L’histoire et verité, Paris, Editions du Seuil, 1955, p.287-288 
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se ocupă gândirea mai des şi mai stăruitor cu ele: cerul înstelat deasupra mea şi legea morală din 
mine” (Immanuel Kant) conţine şi o informaţie sau cunoştinţă. Se cuvine, însă, să distingem aici 
între informaţia de tip cultural, ca ştire despre existenţa unei valori, cunoştinţa pe care o conţine 
o anumită creaţie omenească şi valoare, aceasta din urmă fiind, cum se ştie, un rezultat al 
introducerii produselor omeneşti sau a fenomenelor naturale în sfera valorilor, ceea ce înseamnă 
privirea lor dintr-un alt unghi decât cel cognitiv sau de posesiune. Odată săvârşit acest act, 
integrarea efectului său într-un sistem cultural este sinonimă cu omologarea culturală şi deci cu 
recunoaşterea. Valabilitatea valorii ca expresie a recunoaşterii ei la scară socială grupală, 
naţională, regională sau planetară, din punct de vedere sociologic înseamnă uneori şi succes.  

Succesul este o măsură (cantitativă) a audienţei, rezonanţei şi preţuirii pe care un produs 
omenesc, de obicei individual, care conservă un efort într-o alcătuire formativă izbutită, exprimă 
un dar şi o performanţă din partea unei colectivităţi umane cât mai largi. Aceasta este o formă de 
manifestare a sensului tradiţional, roman, al noţiunii de cultură, care constă în a îngriji valori deja 
existente, dar este şi un act de participare parţial creativă şi în acelaşi timp o împletire a 
admiraţiei pentru produs cu lauda pentru producător. „Talentul este un talent care nu-şi aparţine 
şi în raport cu care poţi deveni merituos numai cu condiţia să-l multiplici. El e admirabil, desigur, 
cum admirabili sunt şi ochii albaştri. Dar admiraţia şi lauda nu sunt totuna şi nu convin, în mod 
necesar, aceluiaşi obiect. Admiraţia se adresează, de pildă, Capelei Medici, pe când lauda îi revine 
lui Michelangelo. Admirăm frumuseţea lumii dar nu putem lăuda lumea pentru frumuseţea ei.”30 
(Succesul ne apare, aşadar, ca o coincidenţă şi „întâlnire” între o valoare şi o aşteptare latentă, 
neconştientizată, a unei conştiinţe axiologice de grup. Ea poate fi (şi este de ce mai multe ori), în 
planul timpului cultural, una chayrotică, dar se cunosc şi cazuri când nu s-a realizat. Stau drept 
exemplu „miturile de carton” ale acestui veac, dar şi drama nerecunoaşterii simultane a unor 
autentice valori. Nu este vorba, în cazul din urmă, de „depăşirea epocii”, care este de fapt 
imposibilă, ci de nepregătirea publicului receptor pentru şocanta noutate a valorii. Grigore 
Moisil scria undeva că o asemenea noutate cu un mare grad de originalitate în raport cu nivelul 
cunoaşterii ştiinţifice a timpului respectiv în care a fost creată trece prin trei stadii: paradox – 
banalitate – prejudecată. În ceea ce priveşte valorile morale şi artistice, acestea nu devin însă 
niciodată banalităţi şi prejudecăţi, ele multiplicându-se la infinit, întrucât fondul lor semantic de 
umanitate, strălucirea formei în care se încheagă şi înălţimea gândurilor şi sentimentelor pe care 
le animă rămân permanent izvoare de bucurie şi înălţare a demnităţii omului. 

„Civilizaţia nu este o entitate care s-ar putea opune culturii, este numai unul din 
aspectele ei. Nu trebuie să dorim distrugerea civilizaţiei pentru a obţine cultura; trebuie cel mult 
să dorim completarea (s.n.) ei, dar când recunoaştem că într-un anumit mediu valorile civilizaţiei 
propriu-zise au crescut, trebuie să ne întrebăm numai dacă cultivarea exclusivă a acestor ţinte 
este suficientă şi dacă nu cumva ea trebuie completată cu ormărirea celorlalte finalităţi culturale 
ale omenirii. Nu duşmănia contra civilizaţiei trebuie să fie rezultatul pe care teoria filosofică a 
culturii îl îndreptăţeşte, ci dorinţa de a completa efortul omenesc cultural în cât mai multe 
direcţii, admiţând însă că şi valoarea pe care civilizaţia şi-o propune este o valoare demnă de a fi 
urmărită şi realizată, după cum sunt toate valorile care conduc silinţele creatoare ale omenirii”.31 
O problemă de ordin teoretic se stinge în soluţia ei aşa cum cauza se stinge în efectul ei (Hegel), 

                                                 
30 Andrei Pleşu, Minima moralia, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1988 p.56 
31 Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982 
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o invenţie tehnică se stinge în utilizarea ei, pe când o creaţie artistică, întrucât explică şi relevă 
gradul de umanitate al omului, este inepuizabilă, ca de altfel şi cea morală. 

În valori nu ne mărginim a recunoaşte cu uimire şi admiraţie capacitatea creativă, geniul 
omenesc, ci trebuie să regăsim de fiecare dată, prin cunoaştere şi trăire intensă, omul şi finalitatea 
lor benefică pentru om. Exprimând umanitatea omului şi amplificând-o necontenit, humanatis a lui 
homo humanis, nu a lui homo animalis (Heidegger), valorile se opun în acelaşi timp antivalorilor, 
produselor şi îndeosebi acţiunilor abominabile ale oamenilor. Valorile cultivate în sine, pentru ele 
însele, nu numai că duc la conformarea unei erudiţii seci, dar faptul poate fi şi nociv.  

Omenescul şi umanul sau „umanitatea” omului nu sunt sfere identice, căci omenescul 
cuprinde şi inumanul. 
 Cuprins în lumea valorilor, ca lume proprie a lui, omul se instituie ca fiinţă cardinalizantă 
şi cardinalizată în comportamentul său de către valorile ce alcătuiesc această lume. Ele sunt 
totodată valorizări ale existenţei exterioare omului sau, cum le consideră P. P. Negulescu, 
„proiecţii” de ordin spiritual (religioase, artistice, filosofice şi ştiinţifice). Valorile sunt în acelaşi 
timp creaţii iscate din nonexistenţă şi momente care-l legitimează pe om ca „mutaţie ontologică” 
şi fiinţă cu „destin creator” (Lucian Blaga). Ceea ce am afirmat mai sus rezonează cu celebra şi 
enigmatica formulare a sofistului Protagoras: „Omul este măsura tuturor lucrurilor; a celor ce 
sunt precum că sunt şi a celor ce nu sunt precum că nu sunt”. Această idee poate fi considerată 
o premisă pentru antropocentrismul renascentist, deschizător de noi orizonturi pentru om, dar 
grevat de subiectivismul solipsist pe care ea îl conţine.  

Aplicaţii la un caz. Trepte şi modalităţi ale valorizării estetice: 
- valorizarea naturii de către om ca „fiinţă generică” 
- permanentizare estetică: valorizarea artistică a realităţii naturale, sociale şi a reacţiilor 

intelective, volitive, afective şi comportamentale ale omului ca umanitate globală, 
colectivitate, individ, prin generalizarea dintr-un caz, reprezentat cu pregnanţă 
perceptivă, de către eul poetic într-o imagine concret-sensibilă (opera), în care este 
modelată realitatea; 

- resemantizarea estetică: valorizarea estetică a operei în procesualitatea receptării prin 
aplicarea de coduri culturale, ideologice, artistice pe fondul vocaţiei estetice a 
receptorului, a educaţiei şi instrucţiei sale estetice. Aici intră în relaţie tensionată codurile 
imanente operei, cadrul cultural şi artistic al epocii în care este receptată, receptarea fiind 
o oscilaţie între diferitele straturi şi sensuri ale operei; 

- artele interpretative sunt valorizări ale operelor de artă care le preexistă ca referent iniţial 
şi pe care le resemantizează prin mijlocirea unor suporturi şi deci şi a noi sisteme de 
semne, coduri expresive şi de comunicare, specifice. De aici rezultă marea diversitate a 
reprezentărilor interpretative, fiecare dintre ele fiind, atunci când nu depăşesc 
denotatum-ul global al operei de pornire, una din variantele ei posibile. 
Reprezentarea figurală vizual-auditivă mijloceşte pentru receptor o posibilă decodificare, 
o tonalitate şi un sens, originale şi de sine stătătoare, ale operei iniţiale, receptorul în 
acest caz fiind el însuşi, pentru sine şi nu pentru alţii, un interpret al interpretării, pe cont 
propriu, în funcţie de zestrea şi vocaţia sa, ceea ce este un alt tip de valorizare. 

- valorizarea artei din trecut ca o lectură regresivă de către o subiectivitate estetică 
formată, deţinând un aparat critic, repere axiologice şi circumscrise de epoca prezentă, 
cu sensibilitatea sa estetică proprie. Acesta este un proces mai amplu la care participă 
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critica de artă, istoria artelor, artiştii înşişi prin atitudinea lor faţă de manierele, 
procedeele, stilurile, formele creative respective, dar şi receptorul obişnuit. 

Operaţiei regresive a operei îi poate corespunde lectura regresivă a valorilor estetice din 
trecut, ale căror straturi de semnificaţii latente pot avea rezonanţă cu spiritualitatea unei alte 
contemporaneităţi. Prin funcţia sa critică, arta deţine o opţiune intrinsecă culturală pentru uman, 
chiar şi atunci când sunt descrise şi reprezentate atitudini şi comportamente neumane sau 
inumane – propunând, pe calea identificării receptorului, omul ca valoare şi încredere în forţele 
sale creatoare. 

Este de remarcat împrejurarea deosebit de importantă, metodologic vorbind, că pe de o 
parte, în toate tipurile de valorizare a operelor de artă avem de-a face cu o imagine modificată a 
valorii imanente a operei receptate, iar pe de altă parte, că este imposibilă transpunerea pură în 
epoca de geneză a operei, ceea ce înseamnă că nici un receptor, interpret, generaţie sau epocă nu 
epuizează semnificaţia operei şi că nu există o interpretare-model, exemplară, unică sub aspectul 
totalităţii şi înălţimii sale axiologice. Explicaţia constă în polisemantismul operelor, dar conjugată 
cu aceasta şi în orizontul de aşteptări al epocii de receptare, în contextul cultural care animă şi 
prezidează preluarea moştenirii. 

Valoarea estetică 
- fiind „ilimitat simbolică” este inepuizabilă 
- fiind „inimitabilă” presupune contactul nemijlocit 
- fiind dignitativă este autotelică, se prezintă singură 
- fiind o „lume posibilă” prezintă interes, fascinează 
- cuprinzând omul în integralitatea însuşirilor sale, implică umanul 
- implicând umanul şi dând seamă de condiţia umană, angajează receptorul producând 

reacţii de identificare (asociativă, simpatetică, ironică) prin recognoscibilitate şi regăsire 
- fiind un cod, se cere decodificat; aceasta presupune o pregătire a receptorului, 

instituţionalizată şi neinstituţionalizată, voluntară 
- având o componentă stratificată, accesul la valoare şi semnificaţie se face prin superizare 

şi în etape, numai parţial descriptibile, procesul fiind intim, sufletesc şi spiritual; 
accesibilitatea este de aceea invers proporţională cu adâncimea valorii, aceasta din urmă 
fiind şi cauza perenităţii operei. 

Produce şi declanşează: 
- îmbogăţeşte orizontul şi experienţa perceptivă a omului 
- amplifică şi înnoieşte potenţialitatea trăirilor umane, ca reacţii afective; stochează 

experienţa umană 
- propune modele de comportament dezirabile 
- pune lucrurile şi oamenii în relaţii şi situaţii noi, deschizând unghiuri noi de vedere 
- mlădiază şi mediază accesul la alte valori; le pune în circuit 
- relevă pregnant şi amplifică esenţa umană şi gradul de umanitate al omului 
- prin acesta din urmă îşi manifestă funcţia activă, dezalienantă, umanizatoare 
- exprimă şi contribuie la producerea tipului de sensibilitate estetică proprie epocii 
- odată însuşite, valorile estetice devin motivaţii ale comportamentului 
- prin organizarea sa cosmoidală, ca întreg şi univers de simţire şi gândire, produce, 

întrucât valoare estetică e dorită pentru sine, mai mult decât satisfacţie, pe care o 
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declanşează şi alte valori, bucurie, ceea ce generează la receptor elanuri ce-l angajează 
afectiv, intelectiv şi acţional 

- gradualitatea: umanului în operele de artă; a valorilor estetice ale operelor de artă; 
delimitarea capodoperelor (dificultatea măsurării lor comparative) 

- complexitatea condiţiei umane şi relevanţa ei artistică, prin prisma conceptului de uman 
este una reductibilă la tensiunea dramatică a omului confruntat cu limite ontologice şi 
forţele distructive şi alta, orientările teoretico-estetice şi artistice în care umanitatea 
omului este diminuată, iar omul marginalizat, unilateralizat sau chiar dizolvat: 

a) romanul gotic englez, romantismul cu înclinaţia sa către macabru şi morbid, 
expresionismul cu exaltarea trăirilor de panică; cultul groazei şi al cruzimii etc. în 
unele filme actuale; 

b) absolutizările biologizante ale naturalismului („Sunt romancieri indiscreţi – aceasta 
a fost poate unul din cele mai grave defecte ale naturalismului – care de îndată ce 
intră într-o casă pe care-şi propun s-o descrie, sparg saltarele ca să surprindă o 
intimitate, controlează calitatea lingeriei, prin dulapuri, situaţia vaselor de la 
bucătărie, pândesc oamenii când mănâncă, când fac dragoste, deschid ochii în 
patru să descopere vreo boală ori vreun detaliu de mizerie. În această atitudine se 
vede lipsa de fineţe morală a scriitorului. Cu atât mai mult, cu cât, dacă în 
societatea nepoliteţea e sancţionată prin aceea că oamenii îţi întorc spatele, în 
roman, bieţii eroi sunt neputincioşi s-o facă, nu pot reacţiona, sunt inofensivi din 
acest punct de vedere.”32  

c) romanul objectal ca renunţare la semnificaţie, ierarhie şi structură, în favoarea 
descrierii plate şi cu neutralitate a realităţii perceptibile 

d) alte formule creative în marginea conceptului teoriei negativităţii, de artă ascetică şi 
în genere formalismul, estetismul, purismul 

e) cantonarea estetică în facticitate, precaritate şi absurdul condiţiei umane. 

În opera de artă sunt conţinute şi elemente care transcend experienţa individuală şi chiar 
experienţa umanităţii, în modalitatea experienţei imaginare ca produs al fanteziei artistului, dar nu 
numai, ci şi al gândirii şi intuiţiei, unde se construiesc proiecte, forme de viaţă care nu sunt date 
nemijlocit şi nici comprehensibile prin concept, „lumi posibile”. Artistul se exprimă în operă dar şi 
exprimă (adică, pe lângă sinele său şi pe alt sine), de unde rezultă şi impersonalitatea sa (Titu 
Maiorescu). „…şi chiar acolo unde din poezia lui străbate indignarea în contra epigonilor şi a 
demagogilor înşelători avem de-a face cu un simţământ estetic iar nu cu o amărăciune 
personală”.33 Căci în artă sunt valorizate, prin „ridicare la nivel poetic” (Georg Lukács), 
evenimentele sociale şi ideile epocii, paradigmele ei axiologice, ca şi ideile şi principiile formulate 
doctrinar în programele estetice. De aceea, informaţiile şi cunoştinţele general culturale sunt 
contopite cu aportul nu doar al raţiunii, ci şi al altor resorturi psihice, în configurări expresive în 
care gestează permanent semnificaţia şi valoarea, în baza unei judecăţi de apreciere, care implică 
totodată o concepţie asupra omului şi a relaţiei sale cu lumea, o aspiraţie şi o năzuinţă, acestea din 
urmă funcţionând în actul receptării, în afară intenţionalităţii sau a neintenţionalităţii artistului. Arta 

                                                 
32 Mihail Ralea, Valori, 1935, Ed. Fundaţia pentru literatură şi artă, p.29 
33 Titu Maiorescu, Opere, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, p.96 
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se integrează unui sistem de valori, promovează prin formele sale sensibile idealurile şi aspiraţiile 
pe care acesta le conţine, chiar şi fără a fi formulate in termenii limbajului logico-discursiv. 

Dar artisticitatea şi perfecţiunea formei nu sunt nici criterii şi nici indicii ale mărimii 
valorii estetice, aceasta fiind măsurabilă (aproximativ, prin apreciere şi intuiţie) prin bogăţia de 
viaţă umană pe care o conţine, prin profunzimea şi exemplaritatea în înălţime a ipostazei în care 
este plasat omul, având ca fundal şi învăluire viziunea asupra lumii, unitar şi coerent închegată în 
jurul umanului ca valoare intrinsecă axială. 

Tendinţa comunităţilor umane şi a societăţii în genere este aceea de a uniformiza 
comportamentele indivizilor transformându-i în conformişti. Însă, fiecare individ interiorizează 
şi aplică normele generale, în felul său, pe care îl cunoaştem cu termenul de stil. Stilul angajează 
omul în integralitatea însuşirilor sale şi este exteriorizarea interiorităţii sale ca individ. 
 „Cunoştinţele, faptele şi descoperirile se pierd lesne, se transformă, câştigând chiar faptul 
de a fi puse în afară de mâini mai abile. Aceste lucruri sunt în afara omului; stilul este omul 
însuşi. Stilul nu poate, deci, nici să se piardă, nici să se transforme, nici să se altereze.” (Contele 
de Buffon) E ca şi casa pentru melc, de aceea, orice manifestare umană este susceptibilă de 
valorizare stilistică, întrucât stilul este expresia unicităţii comportamentale. 

Aceasta înseamnă că neidentitatea indivizilor e contrarie normei unice pentru toţi, dar 
întrucât conduitele individuale oscilează în jurul normei, compunându-se ca vectorul unui 
paralelogram, organismul social funcţionează autoreglându-se la centru, de unde emană normele 
şi se exercită contrastul, concordant sau discordant cu opinia publică sau „societatea civilă”. 

 Mănunchiul indestructibil om-natură-civilizaţie, având în centrul său valoarea, a rezonat 
acut în sensibilitatea estetică a artiştilor, aşa încât îl găsim întrupat în forme artistice unde se 
încheagă versiuni asupra raporturilor omului cu lumea, cu ceilalţi şi cu sine însuşi, ele însele, 
amplificatoare ale lumii valorilor. 

Ne mărginim la câteva exemple edificatoare: 
- raportul omului cu destinul implacabil în piesa Oedip rege;  

 - raportul omului cu puterea copleşitoare a naturii, în romanul Moby Dick, de H. Melville 
şi în nuvela Bătrânul şi marea de E. Hemingway ;  
 - raportul omului cu propria sa civilizaţie în filmul «Jeremia Johnson» de S. Pollack şi în 
romanul Robinson Crusoe de D. Defoe – versiune plăsmuită a insuficienţei dureroase a singurătăţii 
într-un mediu natural din afara civilizaţiei în care s-a format şi la care năzuind, o reconstruieşte 
ca pe un suport al identităţii proprii34; 

- reminiscenţa animalului în om sub forma agresivităţii fizice brutale, estompată de 
pojghiţa convenienţelor sociale şi izbucnind terifiant, o regăsim în nuvela Doctorul Jekyll şi Mr. 
Hyde, adaptată pentru ecran prima oară de Rouben Mamoulian, în SUA, 1932, ca şi în romanul 
Bestia umană de E. Zolla; 

- omul agresat de tehnologia care-i exprimă propria putere înstrăinată ni se înfăţişează în 
filmul «Duel pe autostradă», de Spielberg; 

- divinitatea ca om şi omul ca divinitate a fost tema lui P.Pasolini pentru filmul 
«Evanghelia după Matei»; 

- omul în raport cu absolutul este valorizat artisticeşte în Luceafărul de M. Eminescu şi în 
Jocul ielelor de Camil Petrescu.  

                                                 
34 v. şi Michel Tournier, Vineri sau limburile Pacificului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978) 
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Valoarea este o însuşire sau calitate a unor fenomene naturale, acţiuni (v. fapte) omeneşti 
şi ale produselor oamenilor. Ea este intrinsecă celor enumerate mai sus, aparţine acelor 
fenomene şi aderă la ele, dar numai în prezenţa subiectului conformat astfel încât să le evalueze 
ca atare, şi prin suscitarea acestuia, valoarea se manifestă. După criterii preformate, subiectul 
iniţiază o atitudine selectivă, partajând valorile pe care le întâlneşte, în pozitive şi negative, 
inferioare şi superioare. Aceasta nu este o clasificare, ci o tipologie urmată de o ierarhie. Într-un 
anume sens, valoarea e o lipsă, întrucât consistenţa ei îi apare mai stringent subiectului 
valorizator, atunci când ea se clatină sau dispare din câmpul valorilor prezente.  
  Putem spune că este un act de conştiinţă individual, dar mai cu seamă colectiv şi selectiv, 
efectuat după anumite repere, ele însele dobândite în procesul socializării purtătorilor acelei 
conştiinţe. Astfel, prin partea aderentă la aceleaşi valori – după criterii omologate cutumiar– 
indivizii se aseamănă, au ceva în comun şi acel ceva axiologic le conturează apartenenţa şi, în 
consecinţă, identitatea. Se trag şi aparţin unui set de valori, fie involuntar, fie opţional. 
 Aşadar, orice valorizare sau evaluare este o reevaluare prin care unele determinative ale 
creaţiilor şi faptelor omeneşti sunt recunoscute ca valori. 
 Să precizăm că recunoaşterea unei valori ca valoare nu produce valoare, ci o relevă, o 
face să fie ceea ce era să fie prin finalitate sau, altfel spus, o finalizează. Valorile din natură nu 
sunt create de om, ci de Dumnezeu pe calea energiilor necreate şi numai modificările aplicate 
naturii de către om, ca violentare şi conformare a ei, sunt acte atitudinal-axiologice, cum ar fi 
utilizarea substanţelor minerale pentru confortul biologic şi arta grădinăritului pentru confortul 
spiritual-estetic. Valorile nu sunt decât potenţiale, dacă nu sunt recunoscute de către o 
subiectivitate, ca valori. Nietzsche: „Ce-ar fi soarele fără noi?” 
 Altfel spus, valorile – fie că sunt create de om, fie că sunt însuşiri naturale – preced ca 
realităţi date şi condiţionează valorizarea ca recunoaştere a lor. Căci există o valorizare ca act de 
producere de noutate şi valoare şi una ca act de apreciere a valorilor existente, succedând o 
judecată de valoare implicită sau formulată expresis verbis. În acest al doilea moment nu se 
creează valoare, ca în primul moment când ea "apare" din non – existenţă sau este scoasă din 
ascundere şi pusă la nivelul existenţei de către o subiectivitate creatoare. 

Recunoaşterea unei valori reale nu poate fi exercitată decât de către un subiect apt 
pentru aceasta şi din punct de vedere axiologic este un act de instaurare întreţesut cu unul 
psihologic, care este cel de mărturisire. Căci actul de recunoaştere în genere, pătruns de 
atitudinea etică, este nu numai validare şi omologare, ci şi unul de mărturisire, iar partea 
subiectului mărturisitor e la rându-i unul de curăţire spirituală cu ascendenţă către desăvârşire 
purificatoare şi mântuitoare. 

Orice valoare însă nu este valoare pentru toţi oamenii şi nici pentru toate vremurile şi 
spaţiile culturale, deşi sunt recunoscute ca transistorice, transfrontaliere şi transcendente, cele 
cristalizate de către vechii greci, într-un mănunchi: adevărul, frumosul şi binele, lângă care n-ar 
putea fi respinsă dreptatea. Vrem să spunem că există anumite tipuri de frumuseţe, pe de o 
parte, iar pe de altă parte că frumuseţea nu rezonează pentru oricine, ca şi sacrul, miraculosul şi 
epifaniile. Pentru ele este nevoie de o pregătire specială şi chiar iniţiere. 

Ex. „Lumina care vine de la Dumnezeu nu străluceşte însă pentru eretici; nu orice ins 
poate interpreta, după voia inimii sau propriul interes, datul revelat scripturistic”35. Subiectul 
                                                 
35 Sf. Irineu de Lyon, "Adversus haereses", III, 24, 2, cf. Remus Rus, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină 
din primul mileniu, Ed. Lidia, Bucureşti, 2003, p. 130-200 
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valorizator atribuie, dar în baza unui suport real, o valoare, atribuire care e dependentă de 
prestigiul axiologic al subiectului. 

Aşa cum pentru validitatea unei informaţii sau semnificaţii ne asigurăm prin verificarea 
prestigiului sursei, tot aşa, nu oricine are competenţa axiologică pentru a valoriza orice valoare. 
Aici se deschid porţile specializărilor multiple, pe care intrăm către comunităţile de experţi 
profesionişti, care sunt instanţe de legitimare şi de validare a anumitor tipuri de valori (tehnice, 
teoretice, artistice, filosofice, religioase, juridice etc.) 

... „Va fi fără formă şi fără frumuseţe şi nevrednic de a fi ascultat cuvântul despre 
Dumnezeu, rostit oricum şi de oricine şi în timpul în care nu se cuvine. Căci socotesc că cei care 
au minte trebuie să caute mult timpul potrivit pentru a vorbi despre El.”36 Valorizarea implică o 
dublă mişcare: una de instituire de valoare (creată sau atribuită) efectuată de către o subiectivitate 
creatoare şi alta de "dezvăluire" a acelei valori, echivalentă cu recunoaşterea. 

Spunând că valorizarea este un act atitudinal faţă de lume, iar atitudinea fiind un 
procedeu de selecţie, înseamnă că valorizarea este o alegere şi că această alegere este în funcţie 
de un orizont a cărui linie este setul de valori al societăţii şi al indivizilor: prin ce au în comun se 
aseamănă, prin ce au individual se deosebesc; puntea dintre ei este setul de valori la care toţi 
membrii grupului aderă. 

„Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe 
celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi şi lui 
Dumnezeu şi lui Mamona”. 

Alegerea este exprimarea verbală sau comportamentală a unei selecţii din mediul 
ambiental, pe care o asimilăm cu atitudinea. Dacă evantaiul de posibilităţi nu satisface trebuinţa 
cuiva, atunci el trebuie să născocească o variabilă nouă. Şi oamenii se autodefinesc prin sistemul 
de valori individual care îi animă în viaţa cotidiană. De aceea putem zice: „Spune-mi ce trebuinţe 
ai ca să îţi spun cine eşti”. 

Pentru a conchide mai putem preciza că valoarea pulsează continuu între obiectul 
purtător şi subiectul căruia ea îi anulează ignoranţa şi indiferenţa de până atunci. 

O problemă de etică: dacă judecăm oamenii după intenţia sau după consecinţele faptei?  

Gheorghe Ceauşu, 
UNATC „I.L. Caragiale”, Bucureşti

                                                 
36 Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 8.76, trad. rom. Dumitru Stăniloae, Ed. Institului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, p. 290). 
 

 97





elerinaj 

prima amintire despre mine, prima amintire despre Dumnezeu 
şi penultima amintire despre lumină 
se rezumă la un punct invizibil 
care trăieşte într-o scorbură cu pereţi portocalii 
şi două ferestre mici prin care îl poţi pândi cu ambii ochi 
în timp ce se roagă în biserica ce i-a crescut în piept 
 
biserica din pieptul punctului e un punct şi mai mic 
plin de lumină 
înăuntrul căruia am intrat şi eu pentru a mă ruga 
să te găsesc 
 
noi doi ne-am întâlnit în Capul celor unsprezece mii de fecioare 
era primăvară 
când te-a văzut sângele mi-a ieşit din trup  
şi a început să alerge spre Tine 
bătând toaca 
 
nu ştiu prin ce minune am supravieţuit şi 
m-am apropiat de Tine păşind pe sub pietre 
curcubeul clocotea peste stâncile de ceară  
suspendate deasupra mării 
iar Tu mi-ai fi spus să cred în lucruri şi-n oameni 
ca şi cum eu n-aş fi decât un punct mic şi neînsemnat  
menit să sfărâme Soarele cu propria-i lumină din piept 
 
ai tăcut  

Aleksandar Stoicovici 
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 oate sunt cu rostul lor 

Sensul spiritual al riturilor funerare din satul Brastavăţu 
Orice societate îşi trăieşte viaţa în funcţie de modul în care se raportează la moarte. Într-

o epocă a hipermodernităţii, în care raportul dintre normalitate (dictată de legile nescrise ale firii) 
şi anormalitate (trăită şi deseori impusă de trend-urile unei lumi dezorientate valoric), individul 
uman retrăieşte şi îşi accentuează, deseori involuntar şi inconştient, teama de moarte. Percepută 
astăzi de cele mai multe ori ca un sfârşit, moartea continuă să fie reprezentată în comunităţile 
tradiţionale, congruente din acest punct de vedere cu viziunea creştină a lumii, ca o trecere 
firească dintr-o lume în alta. Mai mult, „viaţa de aici” este trăită totdeauna în aceste comunităţi 
ca o pregătire pentru „lumea de dincolo”, loc al bucuriei sau al suferinţei, o continuare în 
veşnicie (ca o consecinţă implicită) a vieţii trăite. 

Mai mult decât alte zone, Oltenia este recunoscută pentru conservatorismul său în 
privinţa obiceiurilor de înmormântare. Departe de a fi dovada unui „retard cultural”, cum 
deseori a fost greşit percepută conservarea tradiţiilor, concepţia despre moarte şi grija pentru 
„călătorul în lumea de dincolo”, cum deseori este numit cel care moare, devin marca unei 
mentalităţi organizate valoric după modelul unei lumi în care latura materială reprezintă doar una 
dintre cele două faţete.  

În satul Brastavăţu, sat modern sub aspect material, dar tradiţional sub aspect spiritual, 
obiceiurile de înmormântare continuă să constituie unul dintre reperele fundamentale ale vieţii. 
Concepţie străveche, credinţa în lumea de dincolo (demonstrabilă prin întregul complex 
structural al „îngrijirii mortului”) reglează comportamentul individului în lumea de aici, oferindu-
i o scală de valori validate prin puterea tradiţiei. Astfel, lumea capătă coerenţă prin logica unei 
„rânduieli” implicite, pe care Ernest Bernea o considera ca fiind una dintre trăsăturile esenţiale 
ale culturii populare româneşti. Mai mult, această modalitate de reprezentare a ordinii lumii este 
în acord total cu viziunea unei lumi creştine, ceea ce pentru Mircea Eliade reprezenta o 
modalitate de constituire a unui creştinism cosmic (conceput de marele istoric al religiilor ca o 
modalitate de percepere a lumii conform unei viziuni coerente, în care fiecare element este în 
relaţie cu celelalte, ridicate la nivelul cosmic al fiinţării). Când vorbesc despre organizarea lumii, 
oamenii din Brastavăţu folosesc sintagma „în rândul lumii”, o variantă a conceptului, mai larg 
întîlnit, de rânduială. A fi „în rândul lumii” corespunde mai degrabă unei ordini sociale, însă 
lumea în ansamblul ei este explicată prin îngăduinţa lui Dumnezeu. 

Deşi deseori se vorbeşte despre elemente precreştine („păgâne”) în structura riturilor 
funerare (cele mai impermeabile la influenţele modernităţii), observate mai îndeaproape, 
obiceiurile de înmormântare din Brastavăţu se constituie ca o dovadă a unei continuităţi de 
viziune românească între perioada de dinainte de creştinare şi cea ulterioară creştinării. Deşi 
astăzi nu se mai lucrează, crucile din lemn pictat din cimitirul din Brastavăţu îmbină într-o 
manieră extrem de coerentă simboluri din cele două perioade. De pildă, pentru acelaşi mormânt 
a fost folosită crucea (simbol al răscrucii dintre lumi, dar şi al învingerii morţii), dar şi imaginea 
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calului şi a călăreţului (simbol extrem de vechi al călătorului care, pictat pe o cruce, devine 
simbolul călătorului în lumea de dincolo). Din acest punct de vedere, satul Brastavăţu reprezintă 
unul dintre cazurile fericite în care continuitatea dintre cele două perioade istorice (precreştină şi 
creştină) poate fi susţinută printr-un singur obiect. Chiar atunci când oamenii nu mai pot oferi 
răspunsuri explicite cu privire la simbolismul imaginilor sau gesturilor pe care le folosesc, simpla 
lor utilizare demonstrează credinţa în eficacitatea acestora.  

Neputând trăi în absenţa valorilor, omul modern recurge deseori la sistemul tradiţiei 
pentru a se putea orienta într-o lume lipsită de repere pertinente. Oamenii din Brastavăţu, 
continuând să trăiască după reperele mentalităţii tradiţionale, continuă în acelaşi timp să trăiască 
după sistemul valorilor umane universale. Conservarea tradiţiilor reprezintă, aşadar, de cele mai 
multe ori, şi măsura umanităţii unei societăţi.  

Cristina Mihală,  
Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Bucureşti  
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remea roadelor 

Degeaba mai mori, dacă nu mori la timp1 
 Jules Renard 

La nunta din Cana Galileii, Iisus, înştiinţat de mama Sa că s-a terminat vinul, îi răspunde: 
„Ceasul Meu n-a venit încă” (In. 2, 4). Odată, la o sărbătoare a evreilor, rudele îl solicită să 
meargă acolo, pentru ca mulţimea adunată să-i vadă faptele, dar Iisus nu e de acord, ci le replică: 
„Vremea Mea n-a sosit, dar vremea voastră e totdeauna gata”2 (In. 7, 6). Abia când îi trimite pe 
ucenici să gătească Paştile, El spune: „Vremea Mea este aproape” (Mt. 26, 18), pentru ca, după 
cuvântarea de despărţire, să ridice ochii spre cer şi să rostească: „Părinte, a sosit ceasul” (In. 17, 
1). La vremea sa, Ecclesiastul constata: „Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi o vreme 
pentru orice mişcare sub cer ” (Ecl 3, 1). 

Biserica a fost dintru început conştientă de aceasta, de aceea în rugăciunea pentru cei chemaţi se roagă: 
„şi-i învredniceşte la vreme potrivită de baia naşterii din nou, de iertarea păcatelor şi de veşmântul nestricăciunii”. 
Spiritualitatea populară, conştientă şi ea de acest lucru, taxează abaterile la stânga sau la dreapta: pe de o parte, 
„Baba smintită e cu salbe şi cu hurmuzi gătită”, pe de alta, „S-a grăbit ca fata la măritiş”. La mijloc, „Fata la 
vremea ei, ca mierea în fagurul ei”. Cum adânc sesiza cineva, „Pentru a cunoaşte renaşterea, trebuie să porţi mai 
întâi crucea egoului. Un ego fragmentat, necopt, imatur, căldicel, nu va putea să se dizolve; abandonul său va fi 
numai parţial, de suprafaţă. Nu poate fi total deoarece, adânc înlăuntru va continua să spere, să se agaţe de ideea 
că egoul are realitate, că egoul său ar putea ceva. Un fruct crud, necopt va continua să se agaţe de ramura care-i 
dă viaţă, pe când unul copt cade singur pe pământ şi se dizolvă. Numai un om cu un ego matur se poate 
abandona, deoarece cunoaşte suferinţa şi frustrarea provocată de ego şi nu-şi mai face iluzii legate de el”. Cel 
ajuns la o maturitate a dezvoltării psihologice, personale, are toate Şansele unei depline lepădări de sine. El se 
poate ruga împreună cu stareţii de la Optina: „Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte”.  

Tocmai de aceea, după o expresie paulină, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat la plinirea vremii 
(Gal. 4, 4); tocmai de aceea, Domnul se adresează iudeilor cu cuvintele: „S-a plinit vremea şi s-a 
                                                 
1 Avva Daniel a povestit despre avva Arsenie că, odată, a venit la el un înalt dregător şi i-a adus un 
testament din partea unei rubedenii de neam ales, care îi lăsase o moştenire foarte mare. El a luat 
testamentul şi a vrut să-l facă bucăţi. Atunci dregătorul i-a căzut la picioare şi i-a zis: ”Te rog, nu-l rupe, 
căci mi se taie capul”. Avva Arsenie îi zice: ”Eu am murit înaintea aceluia care a murit abia acum”. Şi a 
trimis testamentul înapoi, neprimind (moştenirea) (Arsenie 29). Să mori la timp însemnează ca înainte de 
moartea trupească să aibă loc moartea omului vechi din tine (vicii, prejudecăţi, concepţie lumească-
materialistă asupra lumii), urmată de naşterea unui om nou, de învierea duhovnicească. În acelaşi registru 
se înscrie şi acea inscripţie de la Sfăntul Munte pe care îi plăcea părintelui Porfirie să o citeze: ”Dacă vei 
muri înainte de a muri, nu vei muri când vei muri”. 
 În orice moment veţi rămâne la fel de împietriţi, la fel de neschimbaţi.  2
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apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc. 1, 15). Toate îşi au 
timpul lor. Apostolul le scrie tesalonicenilor despre Antihrist „Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu 
se arate decât la vremea lui” (II Tes. 2, 6). La fel va fi şi cu Parusia, după cum consemnează 
acelaşi Apostol în întâia epistolă către Timotei: „Să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până la 
arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care la timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul 
Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (I Tim. 4, 15). 

Am citit despre un mare spadasin din Evul Mediu care spre deosebire de majoritatea, care respingeau 
femeile, avea o căsnicie fericită şi o familie numeroasă. Spre sfârşitul vieţii, el a trebuit să ia decizia care din cei 
trei fii ai săi să fie principalul său moştenitor şi conducătorul şcolii sale de sabie. Pentru a se decide, i-a supus pe 
cei trei tineri următorului test: a plasat o pernă din lemn deasupra uşii glisante a camerei sale, potrivind-o astfel 
încât să cadă de îndată ce cineva ar fi intrat în cameră, după care i-a chemat pe rând pe cei trei. Înainte de a 
intra în cameră, fiul cel mare şi-a dat seama că ceva nu este în regulă. El a deschis cu grijă uşa, şi-a băgat mai 
întâi mâna şi a prins perna care cădea. Cel de-al doilea fiu a intrat direct în cameră, dar a reuşit şi el să prindă 
perna. Cel de-al treilea fiu a intrat şi el direct, dar a reuşit să-şi scoată sabia şi să taie perna în două în timp ce 
aceasta cădea. După ce le-a observat comportamentul, spadasinul a decis ca succesor să-i devină fiul cel mare. Iată 
încă o povestire din aceeaşi clasă: Un maestru spadasin avea trei adepţi avansaţi. O dată, el le-a dat dispoziţie să 
traverseze o vale îngustă în care se aciuase un cal sălbatic, foarte aprig. Primul dintre adepţi a intrat imediat în 
vale şi a întâmpinat calul cu pieptul gol. El a reuşit să-i ţină piept acestuia şi a scăpat fără să primească nici o 
copită. Văzând cât de furios era calul, cel de-al doilea adept a preferat să treacă prin vale căţărându-se pe pereţii 
laterali ai acesteia, deşi foarte abrupţi, astfel încât a scăpat şi el neatins. Când a apărut şi cel de-al treilea adept, 
mergând absolut nonşalant, calul s-a calmat însă imediat, a dat din cap în semn de recunoaştere, după care nu i-a 
mai acordat acestuia nici o atenţie. Maestrul şi-a numit ca succesor pe cel de-al treilea adept3. Treptele către 
desăvârşire pot fi trei, şapte sau chiar patru. Există patru nivele de măiestrie în înot, simbolizate de cele patru 
anotimpuri. Primăvara, înotătorul neexperimentat, care are mult entuziasm şi este dornic să concureze cu alţii, 
trebuie temperat şi disciplinat printr-un antrenament fizic intensiv. Vara, înotătorul experimentat, aflat acum pe 
culmea puterii sale fizice, trebuie să exploreze plenar toate dimensiunile acestei arte. Toamna, înotătorul matur se 
poate relaxa puţin, înotând liber prin apă şi reflectând la experienţele sale trecute. Iarna, adevăratul înotător a 
devenit un înţelept, care s-a detaşat de limitările victoriei sau ale înfrângerii, aflându-se într-o armonie desăvârşită 
cu apa, cu cerul şi cu malurile.4

Lucrurile nu se întâmplă când vrea omul, ci când ştie Dumnezeu că e momentul 
potrivit:. „Fă ce ţine de tine şi lasă-l pe Dumnezeu să lucreze”, spune o pilulă de înţelepciune. În 
acest sens trebuie înţelese cuvintele apostolului Petru, conform cărora faptele noastre pot grăbi a 
doua venire a Domnului. Un tânăr a venit la un bătrân înţelept, voind să se facă ucenic al lui. 
Luându-l prin surprindere, bătrânul l-a băgat cu capul într-o cadă cu apă şi l-a ţinut până aproape 
n-a mai avut aer. Apoi, dându-i drumul, i-a spus: „Când dorinţa ta de a-mi fi ucenic va fi pe 
măsura dorinţei tale de aer, atunci poţi să revii”. Viaţa duhovnicească îşi are etapele ei: 
despătimirea, iluminarea, dobândirea harului. Nu există scurtături, nu poţi arde etapele, dar 
intensitatea dorinţei tale e determinantă. Ea nu grăbeşte coacerea ta, dar fără ea coacerea nu va 
începe niciodată. Unii, deşi au această dorinţă, sunt foarte grăbiţi, extrem de nerăbdători şi 
„pentru cel nerăbdător, nimic nu se face destul de repede”. 

                                                 
 Stevens, Secretele budo-ului, Editura Mix, Braşov, 2003, p. 81-82). 3

 idem, p. 66-67. 4
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Ritmul coacerii e unic, Dumnezeu hotărându-l pentru fiecare. Avva Macarie zicea: ”Pe când locuiam 
la Sketis, au sosit într-o zi doi tineri străini, unul avea barbă, celuilalt abia îi mijea. Au venit la mine şi m-au 
întrebat: ”Unde este chilia avvei Macarie?”. Eu am zis: ”Dar ce vreţi de la el?”. Ei zic: ”Am auzi vorbindu-se 
despre dânsul şi despre Sketis şi am venit să-l vedem”. Zic: ”Eu sunt”. Ei s-au închinat şi mi-au zis: ”Vrem să 
rămânem aici”. Dar eu vazandu-i gingaşi, din familii bogate le zic: ”Nu puteţi locui aici.” Cel mai vârstnic 
răspunde: ”Daca nu putem locui aici, mergem in altă parte”. Atunci îmi zic în gândul meu: ”De ce să-i gonesc şi 
să-i smintesc, osteneala o să-i facă să plece singuri. Şi le spun: ”Hai, ridicaţi-vă chilie, dacă puteţi”. Ei zic: 
”Arată-ne locul şi o ridicăm”. Bătrânul le-a dat un topor, o traistă plină cu pesmeţi, sare şi le-a arătat o stâncă 
solidă spunându-le: ”Tăiaţi piatra acolo, aduceţi-vă lemne din luncă, puneţi un acoperiş şi gata: ”Eu credeam 
zice bătrânul, ca din pricina ostenelii vor pleca. Dar ei m-au întrebat: – Ce lucrează călugării aici? – Împletesc 
funie. Apoi le aduc ramuri de palmier din luncă, le arăt cum se incepe funia, cum trebuie cusută şi le spun: - 
Faceţi coşuri şi duceţi-le paznicilor, iar ei vă vor da pesmeţi. După care am plecat. Ei au făcut, cu răbdare, tot ce 
le-am spus şi n-au mai venit la mine trei ani. M-am luptat cu gîndurile, zicându-mi: oare ce fac, de n-au mai 
venit să-mi ceară nici un sfat? Vin la mine unii de foarte departe, iar cei din preajma nu vin, nici la mine şi nici 
la alţii. Merg doar la biserică, în tăcere, ca să se împărtăşească. Am postit o săptămînă şi m-am rugat la 
Dumnezeu să-mi arate ce fac. La sfârşitul săptămânii am plecat la ei ca să văd cum stau. Am bătut, mi-au 
deschis şi m-au salutat în tăcere, iar după ce ne-am rugat ne-am aşezat. Cel mai mare i-a făcut semn celui mai 
mic să iasă, şi el s-a aşezat să împletească funie, fără să spună nimic. Pe la ceasul al nouălea mezinul a bătut, a 
intrat şi a pregătit puţină fiertură. Cînd cel mare i-a făcut semn, a aranjat masa: a pus trei pesmeţi şi a rămas 
tăcut . Eu am zis: – Ridicaţi-vă şi să mâncam! Mezinul a adus ulciorul şi am băut. Când a venit seara, ei mă 
intrebă: ”– Te duci?”. Eu zic: „Nu, dorm aici”. Au întins o rogojină pentru mine, într-o parte şi o altă rogojină 
pentru ei în colţul de cealalată parte, şi-au scos cingătorile şi s-aun întins pe rogojina din faţa mea. Cum s-au 
întins, eu m-am rugat lui Dumnezeu să-mi arate ce fac. Atunci acoperişul s-a deschis şi s-a făcut lumină ca ziua, 
dar ei nu vedeau lumina. Crezând că am adormit, cel mare l-a înghiontit pe cel mic în coastă, apoi se ridică 
amândoi, îşi pun cingătorile şi întind mâinile spre cer. Eu îi vedeam, ei însă nu mă vedeau. Şi am văzut demonii 
venind ca muştele peste cel mic şi aşezându-i-se peste gură şi peste ochi, apoi am văzut un înger al Domnului cu o 
sabie de foc zburând împrejurul său şi izgonind demonii. Aceştia însă nu se puteau apropia de cel mare. Spre 
dimineţă s-au culcat. Atunci eu m-au prefăcut că mă trezesc şi ei la fel. Cel mare m-a întrebat un singur lucru: 
”Vrei să cântăm cei doisprezece psalmi?” Zic: ”Da!” Mezinul cântă cinci psalmi de câte şase versuri şi un 
aleluia. La fiecare vers o pară de foc ieşea din gura lui urcând spre cer. La fel şi cel mare când deschidea gura, ca 
să cânte, o funie de foc ieşea dintr-însa ajungând pâna la cer. Eu am spus ceva din memorie, apoi am ieşit zicând: 
”Rugaţi-vă pentru mine”. Ei s-au închinat în tăcere. Am înţeles că cel mare ajunsese desavârşit şi că duşmanul 
lupta doar cu cel mic. După câteva zile fratele cel mare a adormit întru Domnul. Iar trei zile dupa dânsul a 
adormit şi fratele mai mic”. Când unii părinţi mergeau la avva Macarie, el îi ducea la chilia fraţilor şi le spunea: 
”Uitaţi martirionul micilor străini”(Pateric, Macarie 33). Am găsit o frumoasă istorisire ai cărei protagonişti 
pot fi puşi în analogie cu cei doi fraţi. Pentru a-şi amplifica viteza tehnicilor, unii maeştri în artele marţiale 
obişnuiau să practice prinderea vrăbiilor. Folosind drept momeală boabe de orez, ei atrăgeau păsările cât mai 
aproape de ei, astfel încât să le poată prinde cu mâinile. Când păsările erau suficient de aproape, ei se ascundeau 
după o uşă glisantă din hârtie şi apoi încercau să deschidă uşa şi să prindă vrabia dintr-un singur salt. În 
Japonia de altădată au existat doi maeştri samurai vestiţi pentru prinderea vrăbiilor: Teishun şi Genban. 
Genban recunoştea însă că tehnica lui Teishun era mult superioară propriei sale tehnici. Atunci când le prindea, 
el aproape că omora vrăbiile pe care le prindea în pumni. În schimb, Teishun putea prinde o vrabie, dându-i apoi 
drumul fâră ca aceasta să păţească nimic. Mai mult, el putea face acest lucru fără a speria celelalte păsări din 
jur . Sfântul nu se antrenează pentru aşa ceva: păsările vin şi se aşează pe umerii şi pe braţele lui de la sine.  5

                                                 

 idem p. 83-84 5
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6Odată, la un bătrân a venit un neofit zelos , întrebându-l: „Părinte, după câţi ani de 
osteneli poţi dobândi harul?” Auzind întrebarea, părintele a zâmbit în sine de naivitatea tânărului 
şi şi-a amintit că atunci când iudeii l-au întrebat pe Domnul dacă în acea vreme va aşeza la loc 
împărăţia lui Israel, El le-a răspuns: „Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus 
în stăpânirea Sa”. Dar, totuşi, pentru a nu-l descuraja pe băiat, părintele i-a spus: „Uite, dacă faci 
atâtea rugăciuni şi atâtea mătănii, dacă faci cutare şi cutare, cred că Dumnezeu se va milostivi şi 
în zece ani vei gusta harul”. Tânărul a răspuns: „Dar dacă voi face de două ori mai mult decât m-
ai învăţat?” Răspunsul bătrânului nu a întârziat: „Atunci vei avea nevoie de cel puţin douăzeci de 
ani”7 8. Deşi intensitatea dorinţei noastre e determinantă, nu putem grăbi lucrurile .  

Spiritualitatea populară: „Încetul cu încetul / se fabrică oţetul”. Una dintre ispitele duhovnicului e 
aceea că, dându-i ucenicului reţeta, e nemulţumit că acela nu se schimbă atât de repede pe cât are pretenţia el. În 
plus, „Graba prea mare declanşează totdeauna în celălalt o reacţie de închidere”9. Iată, încă un frumos exemplu 
din aceeaşi categorie: Un tânăr plin de entuziasm l-a rugat pe un maestru în arta sabiei să-l accepte ca discipol. 
„Te voi sluji şi mă voi antrena neîncetat. Cât timp crezi că îmi va lua ca să învăţ totul?” „Cel puţin zece ani”, i-
a răspuns maestrul. ,,Este prea mult, a protestat tânărul. Să spunem că voi lucra de două ori mai intens ca 
ceilalţi. Atunci, cât timp îmi va fi necesar?” „Treizeci de ani”, i-a răspuns maestrul. ,,Cum adică? s-a indignat 
tânărul. Eu îmi doresc să ating arta sabiei cât mai curând cu putinţă”. „În acest caz, i-a răspuns maestrul cu 
asprime, vei avea nevoie de 50 de ani. Cine se grăbeşte atât de tare este cel mai slab student”. Deşi confuz, 
tânărului i s-a permis să rămână ca slujitor, cu condiţia să nu pună niciodată întrebări şi să nu atingă niciodată 
de vreo sabie. Şi-a petrecut următorii trei ani făcând curăţenie, gătind şi făcând tot felul de comisioane. Într-o zi 
maestrul l-a atacat pe tânăr cu o sabie de lemn. El a continuat această hărţuire zi şi noapte, până când tânărul 
şi-a dezvoltat un al şaselea simţ, care îi permitea să discearnă un atac chiar înainte de a începe. „Abia acum eşti 
pregătit să înveţi”, i-a spus maestrul. El a început în sfârşit antrenamentul formal şi a făcut progrese rapide10... 
Există o progresie de la tehnicile marţiale la calea marţială, apoi la spiritul marţial. Tehnicile sunt doar nişte 
vehicule ce permit practicantului să se apropie de nivelele superioare ale comportamentului etic şi viziunii 
spirituale11. Aceeaşi paradigmă e respectată şi de viaţa duhovnicească: practicarea rugăciunii aduce în final starea 
de rugăciune, exersarea abandonării aduce starea de abandonare. 

O femeie însărcinată nu-şi va naşte copilul în trei luni, chiar dacă va înghiţi de trei ori mai 
multă mâncare (J. Guesné). Lăcomia şi graba sunt obstacole pe calea transformării lăuntrice. 

                                                                                                                                                       
 
6 Un profund poet mistic, Djalal-od-Din Rumi, scrie: „Totul începe prin strigătul sufletului înfometat: / 
Hrăneşte-mă, căci mi-e foame, grăbeşte / fiindcă timpul e o sabie cu tăiş ascuţit” (Eva de Vitray – 
Meyerovitch, Rumi şi sufismul, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 92). Există o grabă fără grabă, care 
dinamizează viaţa duhovnicească, care s-ar putea numi vioiciune. 
7 În A patra cale, eminentul savant P. D. Ouspensky notează: „În studiu... trebuie să fii precaut şi fără 
grabă... În mod special trebuie să eviţi graba şi inventivitatea” (P.D. Ouspensky, A patra cale, Editura 
Prior Pages, Bucureşti, 2004, p. 311). 
 Stevens, Secretele budo-ului, Editura Mix, Braşov, 2003, p. 83-84 8

 Philippe Turchet, Limbajul trupului şi puterea de seducţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 92) 9

10 John Stevens, op. cit., p. 80. 
11 Stevens, op. cit., p. 111 
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12Florile crescute grăbit în seră n-au miros; fructele a căror coacere e forţată n-au gust ; 
rugăciunile făcute mecanic, la normă, nu vor aduce mireasma sfinţeniei. În viaţa duhovnicească 
cel ce se grăbeşte nu ajunge niciodată, căci tot ce faci în duh de grabă nu te metamorfozează. 
Trebuie să acţionezi în firescul tău, după ritmul tău13, fără să aştepţi nerăbdător rezultatele 
faptelor tale, fără să le pândeşti cu coada ochiului apariţia.  

Se spune că un rege a adus un cocoş de luptă la un antrenor faimos. Zece zile mai târziu, regele l-a întrebat pe 
antrenor ce mai face cocoşul lui. „Cocoşul nu este pregătit. Este încă prea agresiv şi prea impetuos”. Au mai trecut 
zece zile, după care regele l-a întrebat din nou pe antrenor ce mai face cocoşul lui. „Încă nu este pregătit, i-a 
răspuns acesta. Încearcă să-şi intimideze adversarii”. După alte zece zile, rege e a venit din nou să se intereseze de 
cocoşul lui. „Nu, nu este încă pregătit de luptă, i-a spus antrenorul. De îndată ce se află în faţa un adversar, vede 
roşu în fata ochilor". În sfârşit, după alte zece zile, antrenorul i-a spus regelui: „Acum cocoşul este gata. 
Indiferent de adversar, nu mai are nici o reacţie. Pare să fie un cocoş de lemn, dar numai până în clipa decisivă. 
Nici un alt cocoş nu va îndrăzni vreodată să-l provoace şi toţi se vor feri de el” (Stevens, op. cit., p. 63). 

Atunci schimbarea se produce de la sine, exact când nu te aştepţi, exact când nu o 
aştepţi: dimineaţa te-ai trezit şi iată, toţi cireşii au înflorit! Într-un minunat haiku, Ryokan scrie: 
„Primăvara / lumea întreagă este doar / flori de cireş”. Doar când faci (tot) ceea ce ţine de tine, 
fără să forţezi ritmurile lucrurilor, înflorirea ta lăuntrică are loc. Într-o dimineaţă friguroasă de 
primăvară un melc a început să urce pe trunchiul unuia din vişinii înfloriţi ai unei livezi. Nişte 
vrăbii din vecinătate au început să râdă de viteza-i ameţitoare. Una dintre ele, trecând razant 
deasupra capului său, i-a strigat: „Hei, cap pătrat, nu vezi că acolo sus nu e nici o vişină?” Melcul 
şi-a continuat imperturbabil ascensiunea: „Când voi ajunge eu acolo, cu siguranţă vor fi”. Melcul 
pare să fi parcurs Cuvintele ascetice ale Sfântului Isaac Sirul: „Nu căuta mai`nainte de vreme cele 
ale vremii”. „Graba strică treaba” spune un proverb, iar un alt haiku faimos al aceluiaşi Ryokan 
ironizează subtil pe cei ce vor să grăbească maturizarea: „Hoţul a fugit / uitând doar / luna la 
fereastră”.  

Într-unul din cuvintele sale despre adeverirea Învierii Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur ne uimeşte 
iarăşi şi iarăşi prin acurateţea argumentaţiei: „Dar ce căuta mahrama înmuiată în smirnă, pe care a găsit-o 
Petru şi ceilalţi apostoli jos pe pământ şi pe deasupra şi înfăşurată? Prima mersese Maria Magdalena. Iar când 
ea s-a întors şi a înştiinţat pe apostoli de întâmplările minunate, aceia au alergat fără zăbavă la mormânt şi au 
văzut giulgiurile aşezate la un loc. Acesta a fost semnul Învierii. Deoarece, dacă cineva ar fi vrut să-L fure, cu 
siguranţă nu L-ar fi furat gol. Aceasta ar fi fost nu numai înjositor, dar şi lipsit de înţelegere. N-ar fi căutat, 

                                                 
12 Coasa nouă trebuie pusă la grindă 2-3 ani înainte de a o folosi. scândurile din care vrei să însăilezi o 
poartă trebuie lăsate într-o baie de soare şi vânt cel puţin un an. Batiurile maşinilor unelte sunt lăsate 
afară în zăpadă chiar trei ani, la îmbătrânire, înainte de a fi montate. Se obţine astfel cea mai bună calitate. 
Batiurile îmbătrânite artificial, grăbit, folosind tehnologia contemporană, sunt net inferioare. 
13 Viteza tot mai mare impusă de tehnologie ameninţă ritmurile noastre biologice. La începutul secolului 
XX, în Imperiul German, viteza maximă pentru automobile era fixată la 9 km/h atât în localităţi, cât şi în 
afara lor. În 1909 s-a pus în discuţie o creştere a vitezei admise până la pragul de 20 km/h, idee 
întâmpinată de unii parlamentari cu obiecţii vehemente. PSD-istul Stolle: „Automobil Clubul vrea să 
circule chiar cu 25 km/h, el vrea să gonească”.  
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desigur, să dezlipească giulgiurile, să le înfăşoare cu grijă şi să le aşeze într-un loc deoparte. Dar ce ar fi făcut? Ar 
fi înfăşcat trupul la repezeală şi ar fi plecat în grabă. Pentru aceasta, dealtminteri, evanghelistul Ioan a spus mai 
înainte că, la îngropare, L-au uns cu multă smirnă, care se lipeşte de trup ca plumbul pe metale şi nu era deloc 
lesnicios să dezlipească giulgiul de pe trup. Încât cînd auzi că giulgiurile au fost găsite singure, să nu tolerezi pe cei 
ce spun că a fost furat. Ar fi trebuit, desigur, ca hoţul să fie foarte lipsit de minte, încît să irosească atâta 
strădanie într-un lucru fără rost. Cu ce scop să dezlipească giulgiurile şi să le lase jos? Şi cum ar fi fost posibil să 
se ferească de a fi văzut, în timpul în care ar fi făcut toate acestea? Pentru că, cu siguranţă, ar fi pierdut mult 
timp, astfel încât ar fi firesc ca, întârziind, să fie prins asupra faptului. Dar atunci de ce giulgiurile zăceau 
deosebi, iar mahrama separat şi pe deasupra şi înfăşurată ? Ca să te încredinţezi că aşezarea giulgiurilor şi a 
mahramei separat, şi încă înfăşurată, n-a fost lucru făcut în grabă şi de hoţi frământaţi de nelinişte. Şi astfel este 
dovedită imposibilitatea furtului. ... Susţinând însă că ucenicii l-au furat întăresc şi prin aceasta Învierea” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre adeverirea Învierii Domnului, Editura Anastasis, 2007, p. 8-9) 

Pe toate le-a hrăpit, neputând să ia esenţialul, căci luna e în acest poem simbol al 
frumuseţii interioare, al împlinirii, al înfloririi, al deschiderii tuturor petalelor. Pe toate cele 
exterioare le poate dobândi cel grăbit, mai puţin propria lui transformare.  

 
A avea nevoie să fii primul pentru a lua în stăpânire… În cele lăuntrice, dimpotrivă, nu există 

competiţie, nu există concurenţă, nici grabă. Uneori, doar o boală incurabilă te mai poate scoate din acest circuit 
închis al competiţiei. Iată o poezie scrisă de o adolescentă bolnavă de cancer în stadiu terminal, într-un spital din 
New York. Poezia se intitulează Dans lent: Ai privit vreodată copiii / Într-o „învârtitoare”? / Ai ascultat 
zgomotul ploii / Când cade pe pământ? / Ai urmarit vreodată zborul neregulat al unui fluture? / Ai observat 
apusul soarelui? / Ai face bine să încetineşti. / Nu dansa aşa de repede. /Timpul e scurt./Muzica nu durează 
mult. / Îţi trece fiecare zi în zbor? / Când zici „Cum te simţi?”, „Ce mai faci?” / Asculţi răspunsul? / Când 
ziua se sfârşeşte / Te întinzi în pat / Cu sute de întrebări succesive /Ce îţi trec prin cap? / Ai face bine să 
încetineşti. / Nu dansa aşa de repede. / Timpul e scurt. / Muzica nu durează mult. / I-ai spus vreodată 
copilului tău, / „O să facem mâine asta!”? / Fără să-ţi dai seama de dezamăgirea lui, /pentru că erai grăbit/ă? 
/ Ai pierdut legătura cu o prietenie bună ce apoi /a încetat/Pentru că tu nu aveai niciodată timp/Să suni şi să 
spui „Bună”? / Ai face bine să încetineşti. / Nu dansa aşa de repede. / Timpul e scurt.Muzica nu durează 
mult. / Când alergi aşa de repede pentru a ajunge undeva / Pierzi jumătate din plăcerea de a merge. / Când eşti 
preocupat/ă şi alergi toata ziua, / Este ca şi un cadou niciodată deschis... Aruncat. / Viaţa nu este o cursă. / 
Să o iei mai încet... / Ascultă muzica / Înainte să se termine cântecul. 

Fiecare fiinţă vine înzestrată diferit pe pământ, fiecare fiinţă are propriul ei ritm. Cuviosul 
Siluan a dobândit rugăciunea neîncetată, fără a o căuta, doar după câteva săptămâni în care s-a 
dăruit ei. Alţii au dobândit-o în câţiva ani, alţii n-au dobândit-o nici după zeci de ani. N-au 
dobândit-o nici cei prea grăbiţi, nici cei prea leneşi. Pe aceştia din urmă îi ironizează Kobayashi 
Issa, într-un alt superb haiku: „O, melcule, / suie muntele Fuji! / dar încet, încet …”. Atât cel 
grăbit, cât şi cel leneş au rătăcit de la calea de mijloc. Pe cel leneş, părintele Paisie Aghioritul îl 
avertizează: „Dacă suferi de o boală incurabilă şi te rogi cu râvnă, s-ar putea ca Dumnezeu să te 
vindece. Dar dacă nu te rogi, boala îşi va urma cursul firesc”. Celui grăbit, acelaşi cuvios îi spune: 
„Tu astăzi plantezi viţa de vie şi vrei ca tot azi să bei vin din ea. Trebuie să aştepţi să iasă 
strugurele, să se coacă, să-l stropeşti, să-l culegi, să-l zdrobeşti, să bagi mustul în butoi, să devină 
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16vin bun şi numai după aceea să bei. Aşadar, nu te grăbi. Eşti încă începător” . Cel ce nu ştie să 
înoate, observă Jeannne Guisné, când cade în apă se zbate cu furie şi se scufundă. Cel ce ştie să 
înoate, când cade în apă, poate s-o facă aproape fără să-i încreţească suprafaţa, şi foarte liniştit, 
aproape fără efort, poate să ajungă la celălalt mal. Cel grăbit e agitat, se zbate şi se scufundă. 
Dacă mergi cu viteză prea mare pierzi frumuseţea peisajului. Dacă eşti prea grăbit, nu mai ai timp 
pentru mărunta faptă bună, deşi, după un proverb englez bineplăcut părintelui Steinhardt, 
„Există oricând timp pentru bune maniere”. Dacă eşti prea grăbit, ar trebui să reflectezi la 
îndemnul Psalmistului: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu”. Dacă eşti prea grăbit nu 
poţi gusta viaţa17, nu poţi simţi dulceaţa rugăciunii, darămite să-l cunoşti pe Dumnezeu. Dacă 
eşti prea grăbit vei pretinde celuilalt să facă lucrurile mai repede decât le poate face şi, dacă mai 
eşti şi şeful lui, îi vei crea stres, complexe de vinovăţie, tulburare. Perseverenţa, constanţa, 
atenţia, sinceritatea sunt calităţi, sunt ingrediente necesare metamorfozei noastre, descurajându-i 
pe cei grăbiţi, dornici de rezultate spectaculoase, instant, care nu sunt decât iluzii (J. Guisné). „Se 
spune că undeva, departe, trăia un împărat tare puternic, dar trufaş. Supuşii erau mulţumiţi, ţara 
bogată şi la hotare era linişte. Ca toţi împăraţii avea în jur sfetnici de taină, înţelepţi, generali, 
neveste, artşti, saltimbanci şi câte şi mai câte. Şi era convins că le ştie pe toate şi că e nemuritor. 
Sigur că, în afară de a-şi pune sigiliul pe tot felul de documente parfumate, împăratul îi asculta pe 
unii şi pe alţii care i se plângeau sau care pur şi simplu îi povesteau. Şi a aflat că în împărăţie 
există un pictor ca nicăieri. Şi a simţit împăratul că sângele începe să-i fiarbă în vine. Întrebaţi, 
oamenii lui de încredere i-au spus că nu deţin nici o pânză a maestrului. Sângele împăratului a 
început să dea în clocot. I-a trimis deci vorbă meşteşugită că s-ar bucura nespus dacă ar veni la 
curte să-i facă un tablou. Maestrul i-a răspuns că mai mare bucurie pentru el nu există, dar nu 
poate crede în vorbele trimişilor, însă dacă ar vorbi cu însuşi împăratul ar fi sigur că i-ar înţelege 
voia şi i-ar împlini-o. Aşa ceva nu i se întâmplase împăratului. Sângele i s-a învolburat mai tare, 
dar, el care ştia totul, ştia că un asemenea om e iubit de Cer. Cu alai împărătesc a pornit spre casa 
maestrului. Acesta locuia pe vârf de munte, avea plete albe, mustăţi albe, privirea limpede ca a 
copilului şi în ciuda bătrâneţii se mişca cu agilitate, ca o felină. I-a plăcut împăratului. Au stat ei 
în căsuţa maestrului şi au vorbit vreme fără şir. Şi când vorbele ce trebuiau spuse s-au spus, 
împăratul şi maestrul au coborât cu tot alaiul la curte. Aici împăratul i-a spus să-i facă un tablou: 
dacă o să-i placă o să-l răsplătească pe măsură şi se va întoarce în căsuţa lui de pe vârful 
muntelui, iar dacă nu, îşi va găsi moartea. Pentru a face tabloul avea la dispoziţie un an, răstimp 
în care i se vor îndeplini toate dorinţele. S-a retras împăratul în văzduhul puterii lui şi maestrul în 
inima lui. Oamenii împăratului îi pândeau orice mişcare pe care o povesteau celui ce credea că 
ştie totul şi se credea nemuritor. Într-o zi îi spuneau aşa: „O, fiu al Cerului, de câtva timp 
maestrul merge prin grădini alintă copacii şi florile, le vorbeşte. Culege fructe, le mângâie, le 
sărută şi le mănâncă. Apoi se aşează în iarbă, închide ochii şi rămâne într-o închinare tăcută”. Ca 
o stană de piatră. Împăratul asculta şi întreba cât a mai rămas până trebuie să fie gata tabloul. 
După o vreme iar veneau oamenii şi-i spuneau: „O, fiu al Bolţii Luminate, de ceva vreme 

                                                 
16 Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 
2006, p. 145 
17 „Un om prea grăbit e un om umilit” afirmă un proverb spaniol. Deşi viaţa noastră e „o stea în zori, o 
bulă de aer într-un râu, un fulger într-un nor de vară, lumina pâlpâietoare a unei lămpi” (J. Guisné), nu 
trebuie să ne grăbim. 
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maestrul călătoreşte cu luntrea pe râuri şi lacuri, vorbeşte cu peştii şi gâştele sălbatice, ascultă 
cum vântul îşi acordă lira în ierburi, cum apa se loveşte de maluri, miroase depărtarea, iarba, 
pământul. Apoi rămâne multă vreme singur, nemişcat, în aceeaşi închinare tăcută. Împăratul, ca 
întotdeauna, asculta şi întreba cât a mai rămas până trebuie să fie gata tabloul. A mai trecut ceva 
vreme şi, nedumeriţi, pândarii - povestitori i-au spus împăratului că maestrul umblă prin oraşe şi 
sate, se joacă cu copiii, bea un pahar cu cei ce lucrează din greu, stă de vorbă cu bătrânii, se 
alătură la sărbători şi dansuri. Nu le ţine predici, nu îi educă, dar se înclină adânc în faţa oricăruia 
şi când e invitat să recite poeme ori să joace şah acceptă întotdeauna cu entuziasm. Nu se 
zgârceşte să le împartă săracilor din cele ce i le-ai pus la dispoziţie. Dragostea lui pentru copii e 
proverbială. Câteodată îşi petrece ziua cu ei încât uită şi să mănânce. E mereu surâzător şi pe 
oricine ar întâlni e ca şi cum primăvara ar fi luminat pentru o secundă o zi mohorâtă de iarnă. 
Apoi se retrage şi rămâne multă vreme nemişcat în aceeaşi închinare tăcută. Împăratul, ca şi în 
alte dăţi, asculta liniştit apoi punea aceeaşi întrebare. Timpul a trecut şi, în ultima zi după ce 
soarele a apus, maestrul din nou s-a retras şi a rămas, cu ochii închişi, neclintit, o vreme. Şi nu cu 
mult timp înainte ca anul să se încheie şi gongul să bată, a venit în faţa împăratului, cu acelaşi 
chip luminos şi senin. Şi-a scos sticluţele cu tuşuri de toate culorile, a desfăşurat un sul de mătase 
la picioarele împăratului, l-a atins cu obrazul, l-a mângâiat cu buzele, a luat o pensulă fină şi a 
început să lucreze. Dar atât de repede, atât de precis, atât de inspirat. Şi cu o clipă înainte ca 
gongul să marcheze anul, a sfârşit tabloul. Era un peisaj de o frumuseţe negrăită, ce chiar în 
mijloc avea o cărare aurie ce părea neatinsă de piciorul omenesc sau de vreo vieţuitoare. 
Împăratul şi curtenii priveau uimiţi de admiraţie, şi părea că, în sfârşit, descoperiseră ce îşi 
doreau. Maestrul a pus jos pensula lângă tuşuri, a intrat în tablou şi a început să meargă pe 
cărarea aurie. Şi până să se dumirească cei din jur, chiar şi împăratul care le ştia pe toate şi se 
credea nemuritor, maestrul s-a făcut nevăzut. Împăratul a luat sulul de mătase, l-a rulat cu 
mâinile lui, l-a dus el însuşi în iatacul său. Obişnuia să-l privească ore în şir, nu înainte de a-l 
atinge cu obrazul, de a-l mângâia cu buzele. Povestea spune că, într-o zi, împăratul a dispărut”. 
Împăratul a avut dorinţă, mare dorinţă. Pe lângă aceasta, inteligent, suveranul a învăţat de la 
maestru arta de a nu se grăbi: privea tabloul ore în şir, nu înainte de a-l atinge cu obrazul, de a-l 
mângâia cu buzele.  

 
Cineva îndemna să nu ne îngrijorăm din cauza progresului lent al practicii spirituale, să nu ne 

descurajăm gândindu-ne că Trezirea nu poate fi atinsă şi că totul va merge mai bine, probabil, într-un viitor mai 
îndepărtat. Acest gen de atitudine nu face decât să accentueze tensiunile şi frământările, făcând împosibilă 
practicarea spiritului calm. Nu trebuie să te grăbeşti să atingi ceva,, ci doar să practici până la ultima suflare... 
Adevăratul practicant se recunoaşte după vigilenţa sa de neclintit ... perseverenţa e forţa vie a practicii spirituale... 
Discipolul incapabil de strădanie este, asemenea unui rege prost apărat, o pradă uşoară pentru agresorii lui: 
lenevia şi pasiunile. Ne aflăm foarte aproape de pierderea bătăliei: trebuie deci să îmbrăcăm, pe loc, armura 
efortului şi să luptăm împotriva indolenţei. Iată, această practică, dublată de spiritul calm pe o filă de Pateric: 
Odată, avva Ammonas a vrut să treacă fluviul, dar găsind corabia în reparaţie s-a aşezat lângă ea. A venit o 
altă luntre şi i-a trecut pe toţi cei care se aflau pe mal. Fraţii îl îmbie: ”Vino şi tu, avva, să treci cu noi”. Dar el 
le zice: ”Eu nu mă urc decât în corabia pentru toată lumea”. Avea cu el un snop de ramuri de palmier şi s-a 
aşezat să împletească funie şi s-o despletească, până când s-a dres corabia. Şi atunci a trecut. Fraţii s-au închinat 
şi l-au întrebat: „De ce-ai făcut aceasta?”. Bătrânul zice: ”Ca nu cumva grăbindu-mă mereu să se împrăştie 
gândul. Dar şi ca pildă, ca să umblăm cu rânduială pe calea lui Dumnezeu. (Pateric, Ammonas 6). În Zbornic 
citim despre o călugăriţă care având un program foarte încărcat şi un canon mare de rugăciune, nu avea suficient 
timp pentru împlinirea acestuia. Cerând sfatul unui părinte, acesta a îndemnat-o ca în timpul pe care îl are la 
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dispoziţie pentru rugăciune să nu se grăbească deloc, ci să-şi facă rugăciunea tihnit, cu dăruire şi atenţie. Atunci, 
chiar dacă va realiza doar o parte din el nu va avea de ce să se simtă în vreun fel vinovată. În fond, doar când 
omul nu se grăbeşte, totul poate fi pus la punct. Atunci, „Schimbarea se poate strecura pe la spatele tău, ca un 
străin furişându-se în noapte, sau poate coborî dintr-odată, printr-o ninsoare în miez de noapte, transformându-ţi 
priveliştea de la fereastra dormitorului dimineaţa, când te trezeşti. Schimbarea se poate produce lent sau îţi poate 
cădea la picioare, cu o bufnitură puternică! Ea poate fi dureroasă, dar nu trebuie neapărat să fie aşa. Aşteaptă 
schimbarea cu plăcere şi acceptă orice îţi aduce, indiferent sub ce formă. Schimbarea este inevitabilă, acceptarea ei o 
face mai uşor de suportat.18 Dacă priveşti fiecare obstacol, dificultate sau eşec pe care le trăieşti ca pe un catharsis, 
îţi va fi mai uşor să nu te laşi învins de uşile care ţi se trântesc în faţă. Priveşte fiecare greutate din viaţă ca pe o 
purificare şi bucură-te să afli că, prin aceste manifestări ale respingerii, poţi deveni un om mai puternic, mai 
curajos şi mai înţelept. În felul acesta, îţi va fi mai uşor să mergi înainte. Având uşile atât de bine închise la 
spate, singura cale ce-ţi rămâne deschisă este să mergi hotărât înainte!19 ŞI, DACĂ UNEORI TE 
POTICNEŞTI şi dacă se întâmplă să cazi, ridică-te pur şi simplu şi mergi mai departe. Secretul vieţii fericite 
este să nu stai preamuIt timp la pământ. Ridică-te mereu şi continuă-ţi drumul. Mişcă-te odată cu scurgerea 
timpului . Cei mai mulţi nu vor reuşi decât printr-un efort lent, gradat şi continuu.20 21 Efortul trebuie să vină de 
la ei înşişi, din dorinţa lor, prin mijloacele lor proprii.  

CÂTEODATĂ, CEA MAI BUNĂ STRATEGIE ESTE AŞTEPTAREA. Atunci când 
te confrunţi cu o decizie ce reflectă nesiguranţa dinăuntrul tău sau cu o situaţie care îţi displace, cea mai bună 
măsură este pur şi simplu să nu faci nimic. Când sunt nesigură în privinţa unui lucru sau am îndoieli privind 
calea de urmat, pur şi simplu mă eschivez şi întârzii în luarea unui angajament. Este o strategie buna aceea de a 
aştepta desfăşurarea situaţiei. Lucrul acesta nu este întotdeauna uşor de făcut. Este nevoie de a şti să aştepţi. În 
faţa unei crize, este greu să nu faci nimic. Cu toate acestea ia ca pildă fiinţele din lumea animală. Observă cum 
atât de multe dintre ele se folosesc de aşteptare, pândind vânatul, şi cum lucrul acesta le aduce mai mereu câştiguri 
însemnate.22 Întotdeauna există un moment prielnic pentru toate. Alegerea momentului prielnic este cea mai mare 
înţelepciune dintre toate. Atunci când momentul este prost ales, chiar şi planurile cele mai bine concepute vor 
merge anapoda, iar dacă momentul este prielnic, atunci chiar şi aranjamentele mediocre vor părea inspirate. 
Aşadar reuşita are ca premiză alegerea momentului prielnic. NU TE AVÂNTA CU CAPUL 
ÎNAINTE... Nu te lăsa cuprins cu nesăbuinţă de senzaţia de triumf creată de victoriile mărunte. Rezistă 
tentaţiei de a te avânta necugetat în situaţii în care riscurile sunt mai mari decât câştigurile. Cumpăneşte-ţi 
timpul. Rămâi calm. Urmăreşte victoria cea mare!23 Discernământul înseamnă să şti să pierzi puţin teren, chiar 
şi câteva bătălii, să ştii când să faci sacrificii şi când să acţionezi, pentru a obţine victoria, pentru a câştiga 
războiul . ... Dacă ştii să te recunoşti învins, să te pleci cu graţie şi să aştepţi, va veni şi ziua reuşitei tale.24 25 
Atunci, şi doar atunci, te vei putea bucura de victorie în toată splendoarea ei. De aceea, acceptă orice schimbare a 
intervenit în viaţa ta. Nu-ţi mai irosi energia şi timpul întrebându-te dacă e necesară, căci cu siguranţă e. Accept-
o ca fiind vitală şi, astfel, te poţi integra deplin în noile împrejurări, poţi fi deplin prezent în noua situaţie. Dacă 
te laşi furat de cauze sau motive, căutând mereu un ţap ispăşitor pentru situaţia nou creată, nu vei ajunge 
niciodată nicăieri. Dacă reacţionezi pozitiv la noul mediu, vei profita de orice fel de schimbare.26 Noua situaţie va 
scoate la lumină punctele slabe unde mai ai de lucrat. Noua situaţie are o semnificaţie mai profundă, indiferent 
cât de negativă sau dezastruasă poate părea (idem, p.177). Eşecurile care pot apărea vor evidenţia necesitatea unei 

                                                 
18 Lillian Too, Cartea de aur, Pro Editură şi Tipografie, Bucureşti, 2005, p. 71 
19 idem, p. 164 
20 idem, p. 368 
21 idem, p. 231 
22 idem, p. 163 
23 idem, p. 173 
24 idem, p. 174 
25 idem, p. 216 
26 idem, p. 176 
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schimbări de atitudine, a modului de a privi lucrurile, de a te raporta la realitate. E normal ca pe Cale să faci 
greşeli. Tocmai acestea te vor maturiza şi îţi vor da posibilitatea de a înfrunta în cele din urmă problemele cele mai 
grave.27 De aceea, primeşte orice situaţie cu recunoştinţă. Dacă eşti prins în împrejurări ce te fac să te simţi încolţit şi 
nu te poţi elibera de ele cu uşurinţă, încearcă să-ţi schimbi atitudinea şi să transformi problema într-o oportunitate, 
într-un prilej favorabil, într-o ocazie fericită de a progresa28... Atâta vreme cât intenţiile îţi sunt pure, te mână o 
cauză dreaptă. Intenţia sănătoasă este izvorul puterii ce hrăneşte toate cuvintele şi faptele. Totuşi, uneori, chiar şi 
când motivaţia este pură, rezultatele pot sugera altceva, şi pot apărea neînţelegeri. Când apar astfel de situaţii stai 
calm. Este inutil să dai explicaţii, aşa că mai bine îţi cumpăneşti cuvintele. Ai încredere că, până la urmă, situaţia 
se va limpezi.  În fond, nu contează câştigul sau înfrângerea, ci cât de mult te-ai maturizat.29 30 Şi o bună verificare e 
aceea că bătăliile vieţii ar trebui să ne ducă la o mai mare modestie.  

Acesta e secretul alchimiei lăuntrice: o dorinţă arzătoare împletită cu un ritm, cu un dozaj care să 
nu facă această flacără să ne provoace arsuri, dar nici să se stingă. Împăratul David, caracterizat ca 
un amestec de curaj, îndrăzneală şi abilitate, a fost un om care „ştia foarte bine ce face, un om 
curajos care prefera să-şi rişte viaţa31 32 decât să grăbească obţinerea a ceea ce doreşte” . Tocmai 
această artă a lui festina lente l-a făcut să cunoască, să guste vremea roadelor33. Povesteau despre 
Ioan cel Pitic, că dupa ce s-a retras la Sketis, lângă un bătrân din Tebaida (avva Pamvo), a trăit în 
pustiu. Părintele său a luat un băţ uscat, l-a răsadit si i-a zis: „În fiecare zi stropeşte-l cu câte un 
ulcior de apa (prospătă), pînă cînd va rodi”. De la chilia lor până la apă era o distanţă mare, pleca 
seara şi se întorcea abia dimineaţa34. După trei ani băţul a prins viaţă şi a rodit. Bătrânul a luat un 
fruct şi l-a dus la biserică, spunând fraţilor: ”luaţi şi mâncaţi fructul ascultării”35.  

Dan Popovici 

                                                 
27 idem, p. 178  
28 idem, p. 232 
29 idem, p. 281 
30 idem, p. 366 
31 atunci când, de exemplu, era prigonit de Saul 
32 Paul Beauchamp, 50 de portrete biblice, Editura Cartier, Bucureşti, 2001, p. 153 
33 Vine o vreme, constată Tagore, care înlesneşte cunoaşterea frumuseţii şi în lucrurile mici, nu doar în 
cele mari şi când o vedem mai mult în armonia nepretenţioasă a lucrurilor obişnuite decât în ceea ce 
izbeşte prin originalitate. Începătorul, înfumurat şi/sau snob, dispreţuieşte ceea ce place la prima vedere 
sau ceea ce e consimţit prin convenţie. Exagerează banalul lucrurilor banale şi prin aceasta le banalizează 
în chip provocator. Maturizarea îi va ajuta să desluşească armonia nepretenţioasă a lucrurilor mărunte 
(Tagore, Calea desăvârşirii, Editura Karo, Bucureşti, p. 134-136). Aceasta e vremea roadelor.  
34 Şi cea mai lungă călătorie începe cu un prim pas. Tot astfel şi cea mai dificilă sarcină începe şi ea cu 
primul pas. Nu poate exista reuşită atunci când ideea rămâne la stadiul de gând. Dacă doreşti să realizezi 
ceva, orice, trebuie să te pui pe treabă. Nu trebuie să pregeţi. Trebuie să te motivezi să faci acel prim pas. 
Dacă există ceva ce vrei cu adevărat să realizezi, nu te eschiva, cţionează! (Too, op. cit., p. 189)... 
Indiferent ce hotărăşti să faci, să schimbi şi să transformi în viaţa ta, odată ce te decizi, nu pregeta. 
Sarcina cea mai grea începe cu prima mişcare. Călătoria cea mai lungă începe cu primul pas. Acest prim 
pas te face să porneşti la drum! (idem, p. 367) 
35 Pateric, Ioan Colov 1 
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osibilităţile Filosofiei Creştine     

Dacă reflectăm asupra filosofiei în genere (iar nu asupra unor contexte filosofice particulare), 
ajungem la concluzia (perfect rezonabilă), că odată cu constituirea creştinismului doctrinar (dacă nu 
cumva mai devreme – vezi episodul de la IOAN 12, 20-23, interpretat ca o întâlnire simbolică a 
filosofiei eline cu revelaţia – Pr. Ion Buga), şi până în contemporaneitate, filosofia a fost un element 
catalizator cu rol deloc neglijabil în acest proces care încă nu s-a încheiat.  

Ceea ce a „oferit” filosofia, creştinismului, a fost întâi de toate un context cultural propice 
unor polemici dar şi unor asimilări reciproce. Apoi, o terminologie specifică, semn al maturizării 
contextului respectiv, şi nu în ultimul rând, provocarea intelectuală de a clarifica (în termeni 
conceptuali) datele fundamentale ale revelaţiei.  

Există o întreagă „pleiadă” de termeni filosofici care au făcut „carieră” în teologie (dacă ne 
gândim numai la conceptul de LOGOS care, până la apariţia creştinismului număra aproximativ 
treisprezece sensuri…), însă influenţa a fost reciprocă.  

Strict cultural vorbind, nu se poate gândi teologia fără filosofie, în schimb putem gândi 
filosofia fără revelaţie. Rostul filosofiei e de a anticipa (a înainte vesti) revelaţia, sau după expresia lui 
Borges, de a anunţa iminenţa unei revelaţii… care nu se produce! Acest paradox al absenţei/prezenţei 
revelaţiei, constituie „marca” dintotdeauna a filosofiei. Pentru filosofie, revelaţia e în acelaşi timp 
absentă şi prezentă (cu această notă am intrat în plină filosofie contemporană). În aceste condiţii, 
cum e cu putinţă o filosofie creştină? 

Definitoriu pentru filosofie este raportul limbaj/gândire/existenţă. Sau, simplificând, 
raportul dintre limbaj şi gândire pe de o parte, respectiv dintre gândire şi fiinţă (fiinţare) pe de alta. 
Tendinţa oricărei filosofii este de a unifica cele trei dimensiuni într-o viziune sistematică. Numai 
astfel, pretenţia de a înţelege „fără rest” realitatea lumii, ar putea fi satisfăcută.  

Dar poate fi înţeleasă lumea în absenţa revelaţiei (ca dat originar)? Fiinţa gândită „în sine” e 
echivalentă cu Nimicul. Ea este şi nu este în acelaşi timp (indeterminarea conceptului de Fiinţă la 
Hegel), ceea ce pentru o eventuală filosofie creştină constituie un scandal.  

Filozofia creştină îşi începe propriul demers de la această dilemă a „nediferenţierii” dintre 
Fiinţă şi Nefiinţă, iar misiunea ei constă în a preciza „condiţiile de posibilitate” ale fiinţării. Nimic din 
ceea ce există nu poate fi gândit în absenţa revelaţiei, existenţa însăşi este venire în afară (descoperire) 
a unui sens (raţiune divină/chip de creaţie).  

Schema conceptuală sau structura unei filosofii creştine, trebuie să ţină cont de raportul 
limbaj/gândire/fiinţă/revelaţie. Dacă asimilăm, pe rând, limbajul – gândirii, gândirea – fiinţei, iar 
fiinţa – revelaţiei, obţinem, pe scurt, „traseul” de constituire a unei filosofii creştine. În creştinism 
totul gravitează în jurul revelaţiei, iar revelaţia e deplină abia în Hristos (Dumnezeu revelat în Om), 
pentru că în El „a locuit trupeşte toată plinătatea dumnezeirii”.  

Prin trecerea de la filosofie la teologie (înţeleasă ca filosofie a revelaţiei) şi de la teologie la 
mistică, sunt parcurşi toţi paşii necesari constituirii filosofiei creştine.  

Alexandru Valentin Crăciun 
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ongolia interioară  

– O iubire răstignită 
 

„China, alergând disperat după o societate materialistă, 
pierde ceva fundamental din sufletul şi identitatea sa”  
Wang Quan An, regizor al filmului „Nunta lui Tuya” 

„Cea de-a şasea generaţie” de regizori chinezi, cum o numesc istoricii filmului, continuă 
să se impună în peisajul festivalier internaţional. Pe la începutul deceniului curent, Wang 
Xiaohuai cucerea mapamondul cinematografic cu Bicicletele din Shanghai / Shanghai 
Bicycles şi Visuri de Shanghai / Shanghai Dreams, două ample fresce sociale ce urmăreau 
în filigranul vieţii de familie efectele politicii demografice rigide în gestionarea migraţiei forţei de 
muncă din provinciile paupere în metropolele suprapopulate ale Chinei. Atenţia deosebită în 
investigarea concretitudinii vieţii şi a zugrăvirii unor personaje credibile, complexe şi autentice, 
urmărite de-a lungul unor trasee de viaţă epopeice, aminteau de cele mai bune momente ale 
Neorealismului italian şi spulberau, încă o dată, „mitul” inaccesibilităţii cinematografiilor exotice. 
În 2006, monumentala frescă socială Natură moartă, o suită de poveşti ale dezrădăcinării, 
despărţirilor şi regăsirilor pe malul Fluviului Galben / Yangtze, prilejuite de construirea celui mai 
mare baraj din lume (proiect gigantic început de Mao Tzedun şi reluat în anii 90), semnată de Jia 
Zhang-Ke, unul din cei mai influenţi cineaşti chinezi contemporani, cucerea Leul de Aur la 
Veneţia. În 2007, colegul de generaţie al lui Zhang-Ke, Wang Quan An primea la Berlin Ursul 
de Aur pentru drama socială Nunta lui Tuya.  

Toţi aceşti realizatori, ca şi alţi cineaşti independenţi (majoritatea, formaţi la Academia de 
film din Pekin), ce se disting în mod declarat de mainstream-ul materialist al cinematografului 
chinez, reflectă aceeaşi preocupare de a surprinde schimbările rapide şi adesea violente din 
societatea Chinei contemporane, al cărei avânt industrial haotic şi distructiv – aşa cum apreciază 
Wang Quan An – duce la mutaţii de amploare (demografice, etnice, ecologice, de mentalităţi), 
imprevizibile, dramatice şi ireversibile. Evitarea ideologizării şi a generalizărilor agitatorice (cal de 
bătaie mult abuzat pentru mai sus invocatul Neorealism) – posibil, impusă de o politică culturală 
încă supravegheată – devine un atu inteligent împotriva „prăfuirii” rapide şi a căderii în 
derizoriu, inerente oricărei ancorări a artisticului în politic.  

Iată cum un grup de artişti-intelectuali de excepţie luptă să recupereze şi să prezerve, 
măcar pe peliculă, un trecut şi o bogăţie de tradiţii pe cale de dispariţie. Schimbând proporţiile, 
oare nu acelaşi lucru făceau în Europa, la început de secol al maşinismului, providenţialii Fraţi 
Grimm, Ispirescu, Andersen..., transcriind pe hârtie un tezaur al culturii orale, pe cale de a 
dispare sub tăvălugul maşinii cu aburi a progresismului?  

Dar să ne apropiem de filmul lui Wang Quan An, realizat după povestirea prolificului 
scenarist Lu Wei (Adio, concubina mea – Palme d’Or la Cannes, 1993; A trăi! – Marele 
premiu al juriului, Cannes, 1994), şi de lumea păstoriţei mongole, magistral interpretate de Yu 
An, actriţa favorită a lui Wang Quan An şi singurul actor profesionist din peliculă. Povestind în 
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cheie tragi-comică istoria unei familii de păstori nomazi din Mongolia Interioară, amplu platou 
montan din componenţa statului chinez, Nunta lui Tuya evocă o civilizaţie ameninţată cu 
dispariţia. „Mama mea s-a născut în Mongolia Interioară, aproape de locul unde am făcut acest film. De aceea 
iubesc foarte mult mongolii, viaţa şi muzica lor. Atunci când am aflat că expansiunile industriale au secat 
păşunile şi că autorităţile locale obligă ciobanii să-şi părăsească pământul natal pentru a lăsa loc exploatărilor de 
resurse descoperite în zonă, am hotărât să fac un film care să lase o urmă despre acest mod de viaţă, înainte ca el 
să dispară în întregime” – declară Wang Quan An, al cărui credo artistic şi patriotic, de consacrare 
totală „pentru a descrie viaţa poporului chinez cu ajutorul filmelor”, a fost pe deplin răsplătit.  

Şi pentru că nu ştim câte şanse sunt ca Independenţa Film, distribuitorul oficial al 
peliculei în România să reuşească să menţină filmul pe ecrane (aici intră în joc aspectele 
economice ale industriei cinematografice), vom purcede la o redatare pe larg a subiectului, în 
detrimentul unei hermeneutici amănunţite, pe care o lăsăm pe seama cititorului.  

O femeie îmbrobodită într-o basma maronie de bumbac grosier, cum poartă şi ţărăncile 
de pe la noi, cu cizme înalte de cauciuc şi pantaloni bărbăteşti, tronând între cocoaşele miţoase 
ale unei cămile de culoarea focului. O turmă de câteva sute de mioare foieşte în jurul ei, lăsând 
să se întrevadă doar stepa spălăcită şi orizontul, încrustat de stâncile aspre ale munţilor prea 
îndepărtaţi. După ce traversează şoseaua subţire ce taie deşertul, masa compactă de oi lasă la 
iveală trupul fără cunoştinţă al unui bărbat căzut de pe o motocicletă rablagită. Tuya îl aşază între 
cocoaşele generoase ale patrupedului şi îl duce acasă. Între copertinele de pătură ale cortului-
casă, resuscitarea bărbatului beat se transformă aproape într-o scenă de amor: „Nu mă părăsi!” 
bălmăjeşte inconştient Senge, sub privirile soţului Tuyei şi ale copiilor lor. Senge e un ţăran 
scăpătat, ce trăieşte din transportul de materiale pe care îl face cu rudimentarele sale vehicule; soţ 
încornorat şi ghinionist în afaceri, îşi îneacă amarul în băutură, în timp ce nevasta (personaj ce 
nu apare în film) îi pretinde tot mai mulţi bani. „Bărbatul îi câştigă, femeia îi cheltuie” repetă 
Senge filosofic un refren ce i-a adus doar nenoroc. Dar refrenul acesta nu i se potriveşte defel 
Tuyei, a cărei gospodărie, un cort şi o magazie de beton, e îngrijită doar de femeie; zilnic, însoţită 
de un măgăruş şi de fiul mai mare, parcurge 15 kilometri până la singura sursă de apă. Bater, 
soţul femeii are grijă cum poate de cei doi copii mici şi de treburile casnice: încercarea de a săpa 
o fântână în solul stâncos l-a paralizat de picioare. Dar cu toată bărbăţia ei, Tuya nu rezistă multă 
vreme vitregiei muncii de păstor: un examen radiologic îi prevede aceeaşi soartă cu a lui Bater, în 
caz că nu-şi va cruţa sănătatea. Singura rudă, cumnata sa, o ţărancă ce creşte singură şase copii – 
extraordinar personaj episodic – şi îşi amorţeşte crizele de discopatie cu alcool („Nu ştiu cum aş 
rezista dacă n-aş bea”), o sfătuieşte să-l lase pe Bater în grija ei („Unde-s şase guri, mănâncă şi a 
şaptea!”) şi să-şi caute un soţ în stare s-o întreţină. Dar Tuya îl iubeşte pe Bater... iar Bater 
doreşte să moară în pustie.  

După un timp de chibzuinţă, Tuya găseşte soluţia: va divorţa cu acte, dar îl va păstra pe 
Bater în casa sa spre îngrijire şi îşi va căuta un soţ care să-i întreţină familia, în componenţa 
actuală. (Mongolii, se ştie, sunt monogami, iar morala Republicii Populare Chineze nu acceptă 
poligamia.) Primarul regiunii, care oficiază divorţul, dă sfoară în ţară despre ciudata ofertă. Tuya 
e încă tânără. Ca din pământ, în stepa unde nu vedeai ţipenie de om încep să răsară peţitorii. 
Vechile tradiţii ale intermedierii protocolare, negocierii şi contractării revin în actualitate (doar 
termenii contractului sunt puţin schimbaţi), dar vom descoperi că dintotdeauna ele au avut de 
înfruntat mitul marii iubiri... Trei păstori călări, parcă descinşi de pe vremea lui Gingiz-Han, trei 
inşi soioşi pe motociclete şi, în sfârşit, un petrolist cu maşină şi ochelari fumurii tulbură praful 
şoselei. Tuya, gătită, oferă adălmaşe, pune condiţii, ezită, cumpăneşte, refuză... Petrolistul, fost 
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coleg de şcoală îndrăgostit din tinereţe de Tuya, pare partida potrivită; o izbucnire de 
sentimentalism a globe-trotter-ului întors în „patria iubită” îl convinge chiar şi pe Bater, al cărui 
cuvânt e hotărâtor pentru Tuya. Târgul e aproape încheiat, Bater e internat la un azil de lux, 
copiii vor merge la şcolile cele mai bune... Cea mai tristă noapte din viaţa lui Bater, înecată în 
alcool şi sfârşită cu tentativa de sinucidere a acestuia sub ochii nepăsători ai logodnicului bogat şi 
cu salvarea sa de către Senge, tocmai părăsit de soţie, va hotărî destinul familiei.  

Ajunsă împreună cu copiii la soţul sinucigaş, Tuya îi „administrează” acestuia o pasională 
pledoarie pentru viaţă, cum nu prea întâlnim în cinematograful european sau american: „Crezi că 
e atât de simplu să mori? Asta-i soluţia? Uite, înghit acum toate medicamentele astea şi le dau şi 
copiilor! Crezi că mi-e frică de moarte?! Pentru cine crezi că fac toate astea?!”.  

Chestiunea nu este a târgului ca târg, a trădării, a căutării fericirii de unul singur, ci a unei 
adaptări familiale (de gintă) necanonice, pragmatice, dar cât mai demne în faţa unor circumstanţe 
de viaţă devenite necanonice. Doar un ţăran trecut prin aceleaşi greutăţi poate înţelege şi trata cu 
respect problema Tuyei. Acesta este Senge, care începe timid demersurile herculeene pentru 
câştigarea inimii Tuyei. Mijlocul este, şi el, necanonic şi romantic defel: săparea unei fântâni în 
solul de piatră din faţa casei acesteia. Primul care înţelege acest tip de curte, lipsit de orice 
ocheadă, este chiar Bater. Tenace şi imun la exploziile de dinamită, Senge (care până mai ieri era 
recuperat de sub care cu fân răsturnate datorită şofatului neglijent) ajunge, în sfârşit, în cortul de 
nuntă. Prelungile triluri de grup cântă infinitatea stepei mongole. După câteva păhărele, mirele e 
luat la bătaie de Bater, care renunţă la postura „sfinţeniei”. Retrasă, Tuya-mireasă plânge pentru 
întâia dată, iar copiii se bat, neştiind să-şi numere taţii...  

De departe, veghează înţeleptele rânduieli poligamice ale epocii Patriarhilor (legiuite apoi 
şi altor religii), “triunghiul conjugal sacru” (cât de acceptabilă e pentru noi această formulă?) din 
„Mahabharata” şi cel tragic-profan din mult mai cunoscutul (pentru contemporani) „Jules şi 
Jim” al lui Truffaut.  

Realizatorii preiau cu inteligenţă din lirismul şi dinamica emoţională a lui 
Kusturica (de pildă, în scena beţiei celor doi soţi abandonaţi şi a sinuciderii lui Bater, 
străjuită în noapte de un cal alb priponit la fereastra azilului şi proiectată peste cai 
alergând în stepa mongolă pe ecranul televizorului, rezemând ceafa ameţită de alcool a 
lui Senge), se inspiră vag din extravaganţele minimaliste ale lui Aki Kaurismäki 
(secvenţa cortegiului peţitorilor aminteşte de trăsnitul „Leningrad Cowboys Go America”) şi 
absorb creator duioşia şi filosofia de viaţă a lui Nikita Mihalkov din „Urga. Teritoriul 
iubirii”, cel mai celebru omagiu cinematografic adus Mongoliei şi tradiţiei pastorale.  
 Este uimitoare prestaţia însufleţită a actorilor (cu toţii neprofesionişti, mai puţin 
interpreta rolului principal), ce dau viaţă unor personaje complexe, cu profiluri nuanţate, foarte 
autentice. Fotografia, semnată de Lutz Reitemeier, ce surprinde splendoarea fascinantă a 
platoului mongol şi diafania specifică a aerului asiatic, îşi aduce şi ea contribuţia în trasarea 
conturului unic al acestei capodopere a cinematografului chinez.  

 Elena Dulgheru 
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odele antropologice faţă în faţă 

În Practica Mistică, cea mai grea problemă este 
„Suportul-Chipul“ Vieţii mistice. Fiecare Făptură 
are „suportul“ său, ca „Identitatea proprie“, dar care 
este „Suportul DIVINULUI“? Dacă îl amesteci sau 
îl confunzi cu propriul suport, este o falsificare. Dar 
nici un „gol de suport DIVIN“ nu este admis. 

 Ghelasie Gheorghe 

Identificări. Suporturi 
„De fapt, Dumnezeu, în sensul teist şi devoţional al cuvântului, Dumnezeul experienţei 

religioase, manifestat în creaţie şi revelaţie, aflat prin contactul suprafiresc al rugăciunii sau 
extazului – e necunoscut multă vreme în India şi e total absent chiar în sistemele teiste, în Nyaya, 
Yoga. Vedanta vorbeşte despre Dumnezeu, dar sub aspectul lui de Brahman, de principiu metafizic, 
de conştiinţă pură, iar nu sub aspectul de Ishwara, de Dumnezeu personal, stăpân al Destinului, 
îndreptar al actelor şi dăruitor al graţiei. Chiar Ishwara din Yoga e neputincios să promoveze 
emanciparea individului de experienţa biomentală, e un simplu punct de meditaţie finală, un plan 
transcendent. Se vorbeşte de caracterul mistic al gândirii indiene, când mai just ar fi să se 
vorbească de caracterul ei metafizic şi ştiinţific. Devoţiunea (bhakti), care constituie semnul şi 
valoarea teismului propriu-zis, e un produs popular, cu primat tardiv, ignorat sau nepreţuit chiar 
de speculaţia vedantină, cea mai teistă în aparenţă“1. 

Atman este concepţia spiritual-transcendentală a sufletului. Sufletul, Atman, nu se confundă 
cu funcţiunile psihomentale, pe care le transcende.2 „Experienţa mentală, de asemenea, nu e 
decât un curent continuu de schimburi şi sublimări materiale, pentru că, după cum vom 
arăta în cursul acestui studiu, activitatea psihic cerebrală e produsul evoluat şi subtil al prakriti.“3 
Prin urmare, experienţa mentală şi activitatea psihic cerebrală sunt produsul evoluat al lui 
prakriti, materie subtilă, şi ,deci, au o consistenţă energetică. 

„Psihologia ca ştiinţă a faptelor sufleteşti se ocupă de experienţa general-umană, constituită 
de ansamblul experienţelor realizate în ordinul natural. E util de amintit aici ceea ce se scria asupra 
Samkhyei, că în aceste două sisteme indiene (Yoga, Samkhya) faptele sufleteşti sunt înglobate în 

                                                 
 Mircea Eliade, YOGA Problematica filosofiei indiene. Craiova, Ed. Mariana, 1991, p. 46. 1

2 Ibid., p. 49: „Atman, în filosofia indiană, e principiul transcendent neimplicat în experienţa psihomentală, 
putând să fie indus dialectic, dar nu probat prin simţuri. Atman e lipsit de orice experienţă (în Vedanta 
posedă Ananda, fericirea suprafirească a cunoaşterii de sine), unirea lui cu viaţa fenomenală e iluzorie, e 
izvorâtă din confuzia lui cu funcţiunile psihomentale. Această viziune metafizică a sufletului constituie 
urme din caracterele cele mai originale şi fecunde ale gândirii indiene.“ 
 Ibid., p. 58, Prakriti – Principiul material, Natură primordială. 3
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ordinul natural, ca oricare fenomen fizic sau biologic; ele sunt manifestări – morfologic 
deosebite, dar esenţial identice – ale aceleiaşi Naturi primordiale (prakriti)“4. 

„Reforma budhistă a negat sufletul, substanţa animică (Atman), înlocuindu-l prin stările 
psihice în ele însele. (...) Idealismul budist trebuie înţeles ca o viziune identică a lumii exterioare şi a 
fluviului conştiinţei (santanas); anume, eliminarea substanţei şi înlocuirea ei prin atribute“5. 

„Orice filosofie spiritualistă presupune, postulează sau probează existenţa unui principiu 
transcendent incongruent cu experienţa fizică şi psihică – sufletul. Prezenţa acestei entităţi e 
implicată pretutindeni în filosofia indiană, cu excepţia budiştilor şi a materialiştilor. (...) 
Vedantinii definesc Atman ca satcitananda (sat = esse; cit = conştiinţă; ananda = fericire) şi 
socotesc sufletul realitatea unică, universală şi eternă, în dramatica împletire cu mirajul vremelnic 
al creaţiunii“6. 

Identitatea dintre omenescul Atman şi Brahman e exprimată în Chandogya Up VI, 8-16: 
„lumea întreagă consistă în: acesta e Realul, acesta e Sufletul, acesta eşti tu (tat tvam asi)“7. 

„Tendinţele de căutare a Absolutului, de aflare a lui, nu prin repetarea imnurilor vedice 
sau performarea complicatelor sacrificii, ci printr-o intimă purificare şi printr-o ascensiune 
estetică, sfârşită în identificarea Eului cu Spiritul Universului, cu acel esse fără nume, fără 
predicate Brahman, care nu e Dumnezeul religios, ci mai degrabă un principiu dur, transcendent, 
metafizic“, se surprind în zorii gândirii indiene8. 

Atman, prin urmare, nu se confundă cu experienţa psihomentală, unde „viaţa mentală – 
asupra căreia vom reveni îndată – e numai o manifestare subtilă a materiei. Senzaţiile, 
sentimentele, voliţiunile, intelecţiile – toate sunt produsele energetice ale evoluţiei principiului 
material“. Dar este identic cu Brahman. 

„Bulgakov face aceeaşi deosebire, ireductibilă, între eul transcendent cunoaşterii şi 
determinării noastre, dar real, şi între manifestările lui fizice, intelectuale, voluntare, pe care o 
face Palama între fiinţa absolut transcendentă a lui Dumnezeu şi lucrările lui, care intră în relaţie 
cu lumea“9. 

Numai că Bulgakov consideră eul ca fiind de esenţă divină şi, în acest sens, se apropie 
mai mult de filosofia indiană, pe când Sfântul Grigore Palama, păstrând distincţia dintre eu şi 
manifestările, puterile lui, consideră atât eul cât şi energiile lui ca fiind create, eul nefiind de 

                                                 
 4 Ibidem, p. 87. Faptele sufleteşti şi nu sufletul însuşi sunt manifestări ale naturii primordiale (prakriti) şi au 
deci consistenţă energetică. 
5 Ibid., p. 53. Sufletul, eul, personalitatea (pudgala) sunt înlocuite prin santana (succesiune intim înlănţuită), 
compusă dintr-o serie de cinci agregate „skandas“: Rupa (cele patru elemente materiale, trupul, datele 
simţurilor), Vedana (simţurile, sentimentele), Samjra (idei concepute), Samskara (forţe sintetice, prin care se 
obţin compuse de senzaţii, sentimente, concepte), Vijnana (conştiinţa). 

 Ibid., p. 57.  6
 Ibid,. p. 53.   7
 Ibidem.   8

 9 D. Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigore Palama. Bucureşti, Editura „Scripta“, 1993, p. 76. 
„Precum sufletul, chiar când ochii sunt orbi şi urechile surde, are în el puterile îngrijitoare ale trupului, 
astfel, nefiind încă lumea, Dumnezeu are în El puterile proniatoare ale lumii. Şi, precum sufletul e unul şi 
simplu şi necompus, neînmulţindu-se şi necompunându-se din cauza puterilor ce sunt în el şi ies din el, la 
fel şi Dumnezeu, deşi e nu numai multiputernic ci atotputernic, nu-şi pierde simplitatea şi unitatea din 
cauza puterilor din El...“ 
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10aceeaşi esenţă cu Dumnezeu şi cu atât mai puţin Dumnezeu însuşi . În acest sens, se deschide 
perspectiva unui apofatism antropologic, ce foloseşte un limbaj antinomic, eul putând fi 
considerat transcendent (substanţă creată), fireşte în raport cu cugetarea (psihomentalul) şi alte 
manifestări ale lui11.  

O altă deosebire ar fi că puterile sufletului ies, emană din el, şi, chiar dacă au o 
consistenţă energetică, aceasta arată cel mult o înrudire cu natura, dar în nici un caz că sunt „un 
produs evolutiv al principiului material (Natura, Prakriti)“. 

„Yoga şi Samkya constituie, fundamental, acelaşi sistem filosofic, cu singura deosebire că 
Yoga admite existenţa unui Dumnezeu (Iswara) care ajută liberarea celor ce-şi fixează 
meditaţia în el; în timp ce Samkya e strict ateistă şi află cheia emancipării numai în reflecţie, 
într-un specific proces cognoscitiv. (...) Samkya neagă sufletului orice atribut şi orice relaţie, 
acordându-i numai esse şi acea cunoaştere metafizică a contemplării de sine. (...) Caracterele 
sufletului, în Samkya, sunt într-un anumit sens negative; şi aceasta trădează o influenţă a 
Upanişadelor. Sufletul e martor (sukshi) izolat, indiferent, simplu spectator şi inactiv, spune 
Ishwara Krishna (Karika XIX), iar Sandapan, comentând, insistă asupra pasivităţii lui eterne. (...) 

                                                 
10 D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului. Craiova, Editura „Omniscop“, 1993, p. 68: „Unii teologi 
ruşi, ca S. Bulgakov şi N. Berdiaev, merg în această direcţie până la a afirma un fel de omenitate eternă a 
Fiului lui Dumnezeu, sau un fel de teandrie fiinţială a omului. Bulgakov, de pildă, susţine că eul sau 
subiectul din om este necreat, numai natura lui – constătătoare din suflet raţional şi trup – este creată. Dar 
şi natura umană este o copie exactă a naturii divine, este fiinţa divină pusă în stare de devenire, este Sofia 
creată, ce corespunde Sofiei necreate. Eul omenesc, fiind necreat, e de esenţă divină, încât între el şi 
Logosul divin nu e o deosebire calitativă, iar între natura lui şi natura Logosului există o corespondenţă 
perfectă. Luând în Iisus Hristos locul subiectului, al eului omenesc, Logosul divin, nu s-a produs un 
eveniment prea nou şi neadecvat naturii omeneşti, ci unul destul de firesc Un eu omenesc de esenţă 
divină a fost înlocuit prin supremul eu de esenţă divină. Purtătorul Sofiei necreate şi-a luat în conducere şi 
Sofia creată, care ,de altfel, e purtată tot de euri de esenţă divină. Speculaţiile acestea îşi au, în parte, 
originea în doctrina despre Sofia a lui Jakob Böhme, au pierdut suportul religios al experienţei 
Revelaţiunii prin credinţă. Ele sunt fructul fanteziei gratuite. Teoria lui Bulgakov iese, pe lângă aceea, 
din schema dogmei creştine, trecând în panteism“. 
11 D. Stăniloae, Viaţa şi Învăţăturile Sfîntului Grigore Palama. Ed. cit., p. 77: „În faptul că, după fiinţa cea 
ascunsă, Dumnezeu e necunoştibil, iar după lucrările Lui, care vin în lume, e cunoştibil, stă necesitatea de 
a exprima pe Dumnezeu antinomic: Dumnezeu este viaţă (după puterea de viaţă făcătoare care lucrează în 
lume), dar, în acelaşi timp, Dumnezeu nu e viaţă (căci fiinţa cea ascunsă nu se identifică cu puterea de 
viaţă făcătoare care lucrează în lume). Aşa cum eul încă poate fi exprimat numai antinomic: Eul e o 
cugetare (după una din manifestările lui), dar în acelaşi timp eul nu e o cugetare (căci izvorul 
nedeterminabil din care vine cugetarea nu se epuizează în realitatea cugetare)“. D. Stăniloae vorbeşte de 
persoana umană în calitatea de transcendenţă, ca graniţă şi izvor spiritual pentru mine. (Iisus Hristos 
sau restaurarea omului. Ed. cit., p. 62.)  
Ghelasie Gheorghe vorbeşte de Sufletul, Fiinţă creată, distinct ca substanţă de manifestările lui 
energetice subtile, ca de un Transcendent Creat. În acest Transcendent Creat se întorc în timpul somnului 
energiile subtile individuale, ce dau conştienţa diurnă. Acesta este supra-forma creată, în care se reîntorc şi 
se odihnesc energiile subtile individuale, ce ies din mişcările ei. A considera acest Transcendent Creat 
similar cu corpul slavei lui Hristos, cu care s-a înalţat la cer, aşa cum face Guénon, este o poziţionare în 
afara creştinismului (v. A. Pleşu, A. Manolescu, H. R. Patapievici, G. Liiceanu, Sensuri metafizice ale crucii, 
Humanitas, 2007, p. 54). (Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui Isihast 1, 2, Editura Platytera, 2007; id., 
Medicina Isihastă, Editura Platytera, 2008.) 
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Sufletul e pur şi etern; nu poate fi robit, pentru că nu poate avea relaţie în afară de cea cu 
sine însuşi (care e identificare statică). Noi însă credem că e robit şi gândim că poate fi eliberat. 
Acestea sunt momente psihic-mentale, dar sufletul «robit» e el însuşi absolut liber de la 
început. (...) Sufletul se «contemplă» pe sine: nu se «gândeşte», pentru că gândirea e dinamică, 
e experienţă; aşadar, e integrată în sfera materialităţii. Procesul cognoscitiv e un vehicul 
mental, e realizat de către intelect; aşadar, de către o subtilă formă a materiei“.  

„Leit-motivul textelor Samkya – în tratatele tehnice sau în epică, Purane etc. – e 
eliberarea prin cunoaştere. (...) Samkya, ca şi budismul sau oricare altă şcoală filosofică indiană ce 
urmăreşte liberarea sufletului, consideră diletantism sec şi gratuit orice activitate intelectuală care 
nu e luminată de conştiinţa robiei mentale şi de efortul către emanciparea de mental. (...) De fapt 
însă, nu există robie a sufletului, pentru că sufletul nu poate avea relaţie; aşadar, nu există 
o dezrobire propriu-zisă. Sufletul nu e nici robit, nici eliberat: «starea lui e astfel, încât ambele 
posibilităţi sunt excluse». E etern liber. Ce se înţelege atunci prin mukti (liberare)? Pur şi simplu 
luarea de cunoştinţă a esenţei transcendente, eterne, intuşabile, a sufletului, cunoaşterea 
discriminativă, o maieutică intimă, care revelează caracterul material al tuturor experienţelor, 
descoperă izvorul experienţei în ignoranţă, precizează ignoranţa în termeni limpezi (confuzia 
dintre mental şi suflet), falsa atribuţie a calităţilor celui dintâi, celui din urmă. (...) Cunoaşterea 
prin care se obţine libertatea se referă numai la suflet, e definit metafizică, aşadar nu e o 
experienţă, ci o revelaţie. În această revelaţie nu intervine nimic divin, pentru că Samkhya neagă 
existenţa unui creator şi este purificată de orice element mistic. (...) Când acea «înţelegere de 
sine» e realizată, intelectul, ca şi toate celelalte elemente psihice (materiale), care au fost fals 
atribuite sufletului, se retrag, se desprind de suflet şi reintră în prakriti, asemenea unei dansatoare 
care se retrage după ce a satisfăcut dorinţa stăpânului“11. 

Una din trăsăturile specifice ale sistemului Samkhya este pluralitatea sufletelor, 
ceea ce face că interpretează textele sfinte – care afirmau existenţa unui singur suflet 
(Conştiinţa Universală, Brahman identic cu Atman, cum afirmă Vedanta) – spunând că 
aici se înţelege unitatea de clasă, iar nu unitatea individuală. Există un singur suflet, în 
sensul că esenţa tuturor Purusha e aceeaşi şi e opusă naturii (Prakriti). 

Prin urmare, filosofia Samkya face distincţia între suflet şi viaţa mental-psihică, 
ignoranţa fiind identificarea dintre suflet şi experienţa mentală, care are consistenţă 
energetică şi e un produs al lui Prakriti. Eliberarea se realizează prin cunoaştere, care nu este o 
activitate intelectuală, un proces cognoscitiv, având ca vehicul mentalul, ci o contemplare de sine 
a sufletului, propriu-zis o autocontemplare, o revelaţie statică. 

Fireşte, filosofia Samkhya este atee, ceea ce este lămuritor, din punct de vedere creştin, încă 
dintru început, dar noi am încercat o raportare din perspectiva unor modele antropologice distincte. 

Antropologia creştină face, precum am mai arătat, distincţia între suflet şi manifestările, 
determinările lui: fizice, intelective, volitive; dar nu consideră sufletul ca fiind pasiv, lipsit de 
relaţii, inactiv, ci, dimpotrivă, acesta este suportul ontologic creat de Dumnezeu, ca 
fundament al oricărei relaţii umane.  

Modelul triadic al sufletului, după paradigma Sfintei Treimi, îi dă posibilitatea să aibă 
mişcare în sine, dar şi în afară de sine. Relaţionarea nu este însă doar mediată de manifestările, 
puterile, energiile lui, ci este reală o comunicare directă de la suflet la suflet. Mai mult, 
                                                 
11 M. Eliade, op. cit., p. 56, 57, 65, 68, 69. 
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sufletul şi, prin el, omul întreg trebuie să facă şi pasul spre o relaţionare îndumnezeitoare 
deschisă de botezul creştin, spre o îmbrăcare în chipul iconic hristic. Este foarte important şi 
pentru mistica creştină ca sufletul să nu se identifice cu psihomentalul sau cu puterile, lucrările, 
manifestările lui, dar, în sens creştin, este insuficient dacă nu face şi pasul unirii cu Hristos, 
adevărata transcendenţă. 

Prin urmare, schema antropologică palamită a sufletului nu este aceeaşi cu aceea a unui 
model panteist-emanaţionist, al unui principiu impersonal, din care emană lumea ca manifestare 
a sa şi a cărui viaţă este însăşi lumea, principiu pasiv, a cărui activitate este însăşi viaţa lumii, 
manifestarea sa. 

Samkhya afirmă pluralitatea sufletelor, dar acestea sunt monade izolate, fără comunicare 
între ele şi cu atât mai puţin cu Dumnezeul-Treime, revelat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
De altfel, Samkhya nu acceptă un Creator al acestor suflete ce le transcende şi care nu este de 
aceeaşi esenţă cu ele. Faptul că interpretează existenţa unui singur suflet (conştiinţa Universală, 
Brahman identic cu Atman din Vedanta, Sinele), în sensul că esenţa tuturor sufletelor este aceeaşi 
şi opusă naturii, înseamnă că nu este deosebire între Brahman, Atman şi Purusha; şi, deci, o 
anumită organicitate în sânul filosofiei indiene este indubitabilă.  

 „Tehnica Yoga e alcătuită din opt membre: înfrânările (yama), disciplinele (niyama), posturile 
corporale (asana), reglarea procesului respiratoriu (pranayama), emanciparea activităţii senzoriale de 
obiectele externe (pratyahara), Concentraţia (dharana), Meditaţia yogică (dyana), Samadhi. (...) 

Ultimele trei cu care începe Patanjali, cartea a treia, formează yoga sutrelor. Sunt 
denumite subtile, deoarece consistă în exerciţii spirituale pure, fără ajutor fizic sau fiziologic. 
Tustrele au similaritate atât formală cât şi esenţială, de aceea tratatele yoga le înglobează într-un 
singur termen tehnic: samyama. La drept vorbind, dharana şi dyana nu sunt decât aspecte ale 
contemplaţiei finale samadhi. Fără concentraţie (dharana) şi meditaţie (dyana) samadhi nu e 
posibilă, dar în acelaşi timp ele sunt atât de intim sudate, încât trecerea de la una la alta nu 
întâmpină atât de multe obstacole. (...)  

O distincţie fundamentală se face între etapele realizării samadhi: când starea de transă 
contemplativă se obţine cu ajutorul unui obiect sau idei se numeşte samprajnata samadhi. Când, 
dimpotrivă, samadhi se obţine fără nici o relaţie (nici exterioară, nici relaţie de conştiinţă, nici prin 
sentimente «eu simt»), o meditaţie descătuşată de idei, susţinută numai de inefabilul esse, 
iluminată prin participarea efectivă, globală la realitatea transcendentă, care nu se «comunică» 
dinamic, ci se revelează static – această transă supremă se numeşte asamprajnata samadhi. (...) 
După spusa tratatelor, mintea (cit) are o singură percepţie, când se află fixată în samadhi, ea poate 
percepe direct, nemijlocit sufletul (purusha). Numai când partea cea mai luminoasă, mai subtilă şi 
mai pură din minte, sattva, e restaurată în posesiunea indiscutabilă a conştiinţei – ea poate 
«răsfrânge» (ca un cristal) placidul şi tern staticul suflet. Întreaga speculaţie metafizică indiană (cu 
excepţia tantrei) aderă la acest principiu al revelaţiei statice. Anumite şcoli (de pildă, tantra sau 
curentele bhakti) au reacţionat împotriva ei (samadhi). Bhakti crede că asceza ei atroce e inutilă, 
samadhi putând fi realizată direct prin graţie divină. Părerea aceasta o împărtăşeşte şi Yoga, 
spunând că cel care e ajutat de Ishwara e scutit de a trece prin toate planurile (bhumi), ci el poate 
atinge direct asamprajnata samadhi. (...)  

Când mintea e definitiv imobilă, când nici încă oscilaţia dintre diversele forme ale 
meditaţiei nu mai tulbură cit, se realizează asamprajnata samadhi, meditaţia vacuităţii, fără conţinut 
senzorial şi fără categorii intelectuale, stare care nu mai e experienţă (neexistând relaţie între 
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cunoscut şi cunoscător), ci relaţie statică. Intelectul (buddhi), împlinindu-şi sarcina, se retrage în 
natură (prakriti), desprinzându-se de suflet. Sufletul rămâne singur, contemplându-se“12. 

Tehnica Yoga urmăreşte realizarea contemplaţiei finale, făcând distincţie între etapele 
împlinirii ei – samprajnata samadhi (subîmpărţită în mai multe clase – 4, 6 sau 8: savitarka, nivitarka, 
nirvikara) – şi asamprajnata samadhi. Asmprajnata samadhi este o „revelaţie statică“, o contemplare 
de sine a sufletului solitar, lipsit de relaţia directă cu alte suflete şi cu atât mai puţin cu 
Dumnezeu (Sfânta Treime). Fireşte Sufletul, după o anume organicitate intrinsecă filosofiei 
indiene, nu este identic cu intelectul, mintea, psihomentalul, mentalul sau sufletul empiric (jiva), 
ce sunt produse energetice fundamental nedeosebite de prakriti, natura, materia primordială. 

De altfel, în Yoga Ishwara îl ajută pe yoghin să atingă asamprajnata samadhi pe o cale mai 
directă şi deci nu este decât tot un mijloc spre aceeaşi stare finală (revelaţia statică). Prin urmare, 
punctul terminus este tot contemplarea de sine a sufletului, ce transcende manifestările psiho-
mentale, şi nu relaţia acestuia cu alte suflete sau cu prototipul lor, ceea ce ar însemna calea spre 
întâlnirea adevăratei transcendenţe în Hristos. 

„Există în India un puternic curent teist, cu rădăcinile în Vede, cu elaborări în anumite 
Upanişade târzii, cu amplificări în epica didactică (Harivamsa), cu prodigioase fructificări în 
operele şi şcolile teismului medieval (straivism, vişhnuism, Kabir, Iulasidas, Vallabho, Caitanya etc.), 
dar acest curent nu e identic cu filosofia, ci e alături de ea. E calea devoţiei (bhakti marga), e calea 
liberării prin cultivarea dragostei către o divinitate personală, întrupată pământeşte. Dar filosofia 
stăpâneşte cealaltă cale, a cunoaşterii (jucam marga) şi aceasta e superioară“ 13. 

Concluzia care se poate trage este că finalitatea este aceeaşi (eliberarea), mijloacele, căile, 
fiind diferite. Mai mult, jucam marga (calea cunoaşterii) este superioară devoţiunii (bhakti marga) sau 
căii dragostei, iar alegerea uneia sau alteia este la dispoziţia şi predispoziţia omului. Deci, calea 
devoţiunii către o divinitate personală întrupată urmăreşte contemplarea de sine a sufletului 
(purusha), suportul adorării în relaţia cu acea divinitate personală fiind aşa-numitul suflet individual 
(jiva), ce este de consistenţă energetică, fundamental nedeosebit de prakriti, materia primordială. 

Este important de precizat ce se înţelege prin personalitate. „Personalitatea nu există ca 
un element ultim, fiind numai sinteza experienţei mentale, şi ea se distruge, adică încetează de a 
acţiona. Însăşi personalitatea acţionează pentru deşteptare şi astfel, e inutilă după“14. 

„Ceea ce se numeşte «individualitate» umană, «conştiinţă», «personalitate» etc. e alcătuită 
dintr-o împletire organică de funcţiuni psihice (citta vrtti = «stări mentale», dar în sensul dinamic 
al expresiei)“15. 

„Concepţia vieţii psihologice e specifică, pentru că, în generalitatea lor, sistemele indiene 
socotesc viaţa mentală simple schimburi energetice, aşadar materiale, şi deosebesc cu grijă 
experienţa mentală (fenomenică, fiziologică, materială) de suflet, principiu unic şi calm, fără 
directă legătură cu materia, fără categorii, transcendent, nemuritor“16. 

Vom trece peste ceea ce, de obicei, se accentuează când se face referire la filosofia 
indiană, şi anume distrugerea personalităţii, şi vom încerca să remarcăm mai degrabă, din aceste 
precizări ale lui M. Eliade, faptul că persoana nu este un element ultim, ci este prezentată ca o 

                                                 
12 Ibid., p. 96, 105, 106, 109. 
13 Ibid., p. 34, Sri Aurobindo a încercat prin Yoga Integrală o unire a lor. 
14 Ibid., p. 69. 
15 Ibid., p. 90. 
16 Ibid., p. 44. 
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„sinteză a experienţei mentale“, „o împletire organică de funcţiuni psihice“ (stări mentale în 
sensul dinamic), unde viaţa mentală consistă în „simple schimburi energetice, aşadar materiale“. 

Prin urmare, persoana, din această prezentare a filosofiei indiene de către M. Eliade, are 
o consistenţă energetică; menţionăm că gândirea indiană urmăreşte cu multă atenţie „disociaţia 
potenţialelor energetice de cele mai fine unităţi materiale, după cum se disociază complexele 
vieţii psihice de suflet, element transcendând materia, chiar sub formele ei cele mai subtile“17, şi 
este distinctă de ceea ce se numeşte Suflet, care este imaterial şi aenergetic, căci transcende 
materia chiar şi în formele ei cele mai subtile. 

Acest suflet nemuritor, în prezentarea despre care vorbim, nu este considerat persoana 
însăşi, ci mai degrabă un principiu impersonal, pentru că uneori este considerat inconştient, alteori, 
atunci când este conştient de sine (se contemplă pe sine), este static, incapabil de relaţie, se află în 
imposibilitatea de comunicare cu alte suflete identice după esenţă. Ba, mai mult, acest suflet este 
considerat însăşi principiul absolut şi nu opera de creaţie a unui Dumnezeu personal, ce-l transcende, 
neaflându-se în continuitate de esenţă cu El, şi care îl cheamă la un dialog veşnic cu Sine. 

De altfel, este interesant de constatat „că întreg edificiul budist se întemeiază pe o 
admirabilă şi profundă analiză a relaţiei“, numai că „budiştii refuză să accepte 
substantivitatea relaţiei“, fapt ce caracterizează filosofia indiană în general. Aceasta consideră 
în general „personalitatea“, o „împletire de funcţiuni psihice“, ce realizează schimburi energetice 
şi ca atare circumscrie relaţia numai în sfera energetică. 

Sufletul văzut ca substanţă ce transcende materialitatea, chiar şi în formele ei cele mai 
subtile (energetice), este, în general, în filosofia indiană, considerat pasiv, imobil, incapabil de 
relaţii. Aceasta are drept consecinţă, că „sufletele, deşi identice ca esenţă, deşi cu neputinţă de 
deosebit între ele, rămân totuşi etern separate unele de altele, cu prăpăstii între ele. Această 
concepţie e un moment impresionant în experienţa panteistă a gândirii indiene; izolarea 
definitivă a sufletelor într-un ocean de forme“, spune M. Eliade.18

Mai recent însă, Sri Aurobindo, prin Yoga integrală, urmăreşte nu numai obţinerea unei 
păci imobile sau a unei resorbţii în Suflet, ci şi o coborâre, o integrare spirituală dinamică, una care 
îşi propune să spiritualizeze chiar aspectele cele mai materiale ale lumii, inclusiv corpul fizic19. 
„Yoga Integrală nu urmăreşte să ne scoată din lume şi din viaţă pentru a ne conduce în cer sau 
în nirvana, ci îşi propune o transformare a vieţii şi a existenţei, nu în mod accidental sau cu titlu 
individual, ci ca scop central şi distinct. (...) Ascensiunea este primul pas, dar ea este un mijloc de 
a amorsa coborârea. Coborârea noii conştiinţe atinse prin ascensiune este cea care-i conferă 
sadhana-ei sceptrul şi confirmarea. (...) Pentru că scopul urmărit nu este obţinerea individuală a 
realizării divine în folosul propriu, ci un câştig al conştiinţei terestre aici, jos, o desăvârşire 
cosmică şi nu doar supra-cosmică. (...) Pentru că, în vederea atingerii acestui obiectiv, a fost 
preconizată o metodă care e la fel de totală şi de integrală ca şi scopul propus, şi anume 
transformarea totală şi integrală a conştiinţei şi a naturii“20. 

                                                 
17 Ibid., p. 43. 
18 Ibid., p. 76. 
19 Sri Aurobindo, Yoga integrală. Bucureşti, Editura Ram, 2003, p. 7: „Scopul acestei forme de yoga este, mai 
întâi, de a pătrunde în conştiinţa divină, topind în ea Eul separator (făcând acesta vom descoperi, în plus, 
adevăratul nostru Eu individual, care nu este egoul uman, egoist, vanitos, limitat, ci o parte a Divinului) şi 
apoi de a face să coboare pe pământ Conştiinţa supramentală pentru a transforma mentalul, viaţa şi corpul“. 
20 Ibid., p. 18. 
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Un alt aspect nou adus de Sri Aurobindo în Yoga integrală este că Sufletul, Purusha, conştiinţa 
spirituală, este văzut atât în aspectul static, cât şi dinamic. Idealul său (Yoga integrală) urmăreşte 
apropierea şi comuniunea cea mai intimă, atât în plan psihic cât şi în celelalte planuri. Pare că ar 
introduce o relaţionare şi în planul Sufletului, deci al lui Purusha. Aurobindo vorbeşte şi de o devoţiune 
completă a inimii, a gândirii, a acţiunii, deci nu doar de o devoţiune ca o simplă cale a inimii.21

De fapt, Aurobindo merge, se pare, mai departe chiar, avansând ideea unei triple stări a 
conştiinţei spirituale, deci a Sufletului, trimiţând oarecum spre un mod triadic al său, în 
corepondenţă cu cele trei guna-suri, sattva, rajas şi tamas. Chiar şi în ce priveşte caracterul impersonal 
al Sufletului, Aurobindo trimite la carcaterul său de persoană conştientă. „Nu satisfacţia unui 
mental abstract sau o existenţă impersonală, ci bucuria şi activitatea unei fiinţe, a unei Persoane 
conştiente în noi, finită sau infinită, pentru care desfătările şi puterile existenţei sale sunt o realitate. 
De aceea, când inima şi viaţa se întorc spre Înaltul şi spre Infinitul, ele nu ajung la o abstractă 
existenţă sau non-existenţă – un Sat sau o Nirvana –, ci la un existent (Sat Purusha), nu la o 
conştiinţă, ci la o Fiinţă-conştientă (Chaitanya Purusha), nu doar la o impersonală desfătare a lui 
Este, ci la un infinit Eu sunt, al bucuriei (Anandamaya Purusha). Ele nu se scufundă şi nu-şi pierd 
conştiinţa şi bucuria într-o existenţă fără trăsături, ci insistă asupra celor trei în una, pentru că 
deliciul existenţei este punctul lor cel mai înalt, iar fără conştiinţă, deliciul nu poate fi posedat“22. 

Nu insistăm mai mult în acest sens, am dorit să semnalăm doar o dinamică actualizatoare 
în sânul tradiţiei indiene, prin relativ recentul Aurobindo, nu numai o organicitate a ei „în care 
sistemele se întrepătrund, prin teoreme identice opunându-se prin diferenţele specifice“ (M. 
Eliade). Cu toate acestea însă, ea nu răzbate dincolo de propriile cadre sau de limitele a ceea ce 
în creştinism se numeşte revelaţie naturală22. Fundamental este însă să identificăm cu acurateţe 
suportul practicii şi experienţei mistice, cum spunea părintele Ghelasie.  

Antropologia creştină consideră sufletul creat de Dumnezeu (distinct după esenţă de 
acesta) şi distinct atât de corpul material, cât şi de manifestările sale energetice. Se poate spune, 
pentru o mai exactă precizare, că sufletul este nematerial, dar şi aenergetic. Sufletul nu este 
un principiu static, ci este în sine mişcător, având capacitate de relaţie, atât cu alte suflete de 
aceeaşi esenţă cu el, cât şi cu Dumnezeu, ce îl transcende. Sufletul, fiind substanţă spirituală 
simplă, este indestructibil, nemuritor, etern, permanent. Acestea însă se datorează voii Celui ce îl 
aduce la existenţă. Sigur, antropologia creştină valorifică omul întreg, căci nu numai sufletul, o 
parte a lui, manifestările lui, sau numai corpul participă la Dumnezeu, ci relaţionarea este 
integrală, sfinţindu-se omul în totalitate. 

Comunicarea interumană nu este mijlocită numai de corpuri, mediată de manifestările 
sufletului, ci în primul rând ea este directă, de la suflet la suflet. Relaţiile interumane au în 
principal un caracter substanţial şi doar în mod secundar, energetic, subtil şi corporal. În orice 
caz, relaţiile nu pot fi circumscrise doar la schimburi energetice de calităţi-atribute. 

Persoana umană, în creştinism, este o realitate distinctă de manifestările sale sau un 
concept ce desemnează omul întreg. În nici un caz nu poate fi confundată cu manifestările, 
energiile sale, nefiind reductibilă la acestea. Persoana umană, în primul caz, este imposibil de 
anihilat, pentru că este substanţă spirituală simplă, indestructibilă (prin voia actul creator al Lui 

                                                 
21 Ibid., p. 40. 
22 Aurobindo, Yoga divinei iubiri. Bucureşti, Editura Herald, 2004, p. 77. 
22 Teologia afirmă că în absenţa revelaţiei supranaturale revelaţia naturală este şi ea afectată în claritatea ei. 
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Dumnezeu). În al doilea caz, o componentă a ei se destramă pentru o perioadă de timp, până la 
sfârşitul veacurilor, când îşi va recăpăta integralitatea. 

Un alt lucru de precizat este că în creştinism sufletul este distinct de puterile, energiile lui, ce fac 
legătura cu corpul material şi cu energiile cosmice în general, fără a fi considerate un produs evolutiv al 
materiei. Ele sunt manifestări ale lui. Antropologia personalistă a Părintelui Stăniloae este în chipul 
comuniunii eu–tu–el, după paradigma Sfintei Treimi23. Persoana umană este şi chip triadic (îşi 
păstrează simplitatea în sens paradoxal), ce înseamnă că are viaţă în sine, pe care poate s-o 
împărtăşească fără a se dizolva (anihila), fără a se pierde pe sine. Chipul triadic are capacitatea de relaţie 
cu alte persoane şi a relaţiei în sine cu sine, persoana nefiind un simplu principiu static, pasiv, incapabil 
de a se comunica (de a se mişca) şi în acelaşi timp lipsit de viaţă lăuntrică, de comunicare în sine, cu 
sine24. 

Persoana umană, nerestrânsă la conotaţiile curente de tip psihologic, ca chip triadic, este operă 
de creaţie a Sfintei Treimi şi, prin urmare, nu relaţia structurează persoana, ci ea are prin creaţie statut 
ontologic şi capacitate de relaţie. Aceasta este activată în comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Persoana (Sufletul) este distinctă de manifestările, energiile ei precum Fiinţa lui 
Dumnezeu se distinge de Har, energiile necreate. De fapt, ţine de revelaţia absolută a 
creştinismului această viziune asupra lui Dumnezeu, ce este unic în fiinţă şi har, fără a-i fi 
periclitată simplitatea. Această dublă deschidere ce nu înseamnă diteism.  

Este însă capital să se înţeleagă că teologia palamită şi antropologia palamită nu 
reprezintă doar scheme identice aplicate aceluiaşi real, doar limbajul fiind diferit (o 
terminologie antropologică pe de o parte şi una teologică pe de altă parte). Schema este 
similară în virtutea unei preluări izomorfe de model, a unei asemănări descoperită prin 
Revelaţia Hristică, dar Realul Teologic este total distinct de realul antropologic, nu 
numai limbajele, formulările, fiind diferite. 

Antropologia creştină are prin modelul palamit o notă specifică unică. Aceasta o face să fie 
diversă faţă de modele antropologice ce consideră că între om şi cosmos nu e deosebire de esenţă, ci 
doar de grad, sau care socotesc o componentă umană ca fiind de esenţă divină sau însuşi Dumnezeu. 

Antropologia filosofiei indiene nu poate depăşi, prin urmare, două poziţii extreme din 
perspectivă creştină: 

1. „deosebirea dintre cosmos şi om e numai o deosebire de grad, nu una de esenţă“25 – 
ceea ce înseamnă că omul este o structură materială; 

2. sufletul (Brahman, Atman, Purusha, Sinele) este identic în esenţă cu Principiul Absolut 
– ceea ce face din suflet realitatea ultimă, însăşi conştiinţa divină, însuşi Dumnezeu. 

                                                 
23 Dar noi avem Treimea. Eu şi tu nu suntem deplini dacă nu mai ştim de un „el”. Preocuparea noastră 
principală este „el”. Noi amândoi vorbim de „el” şi „el” ne uneşte foarte mult. Dacă n-ar fi şi un „el” 
parcă am fi săraci, parcă n-am fi deplini, tu şi el – afirma marele teolog. 
24 v. Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast 1, 2 ed. cit.; Medicina isihastă, ed. cit.; Isihasm – dialog în 
Absolut; articolul Mistica Iconică, dialog Neofit – Florin Caragiu, www.neofitcarpatinul.ro 
25 Chiar dacă acestea fac o analiză foarte fină a materiei de la formele cele mai grosiere, până la cele mai 
subtile, fac distincţie de/în diferite energii, oricât de discrete ar fi, nu pot fi considerate spirit decât 
impropriu. Şi nici confundate cu harul (energiile necreate), ci le transcende. Şi care ţine de fiinţa lui 
Dumnezeu. Este indiscutabil un merit al filosofiei indiene analiza diferitelor forme ale materiei, distingerea 
anumitor specificităţi energetice, disociaţia potenţialelor energetice de cele mai fine unităţi materiale. 
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În cazul în care omul este văzut prin prisma modelului dualităţii spiritual–material, 
Purusha-Prakrti, Ishvara-Shakti, el poate apărea ca Omul Universal, ca realitate ultimă şi definitivă, 
omul auto-divinizat.  

26A identifica însă Omul Universal (ca schemă a realului, ca actualizare Posibilităţii totale)  cu 
Adam Qadmon şi cu cuplul metafizic Puruşa-Prakrti este firesc putând concede că se referă la acelaşi 
real antropologic, dar a identifica Omul Universal cu Hristos este un neadevăr căci Întruparea 
descoperă un Real ce nu exclude realul antropologic la care am făcut referire ci îl asumă, îl 
enipostaziază, pentru a face posibilă o comunicare-cuminecare idiomică de tip nou, euharistică27. 

De fapt, dacă faţă de ce am expus am aplica schema cuplul metafizic Puruşa-Prakrti la chipul 
lui Hristos, Dumnezeu-Omul, se intră într-o buclă fără ieşire în afară de subminarea teologică şi 
antropologică a creştinismului. Putem asocia Puruşa cu Ipostasul Logosului şi Prakrti cu firea 
umană enipostaziată? Da, dacă dorim să ne tăiem, să ne rupem singuri ca mădulare din trupul 
tainic al Bisericii, sau dacă dorim să fim, suntem sau ne autopoziţionăm în afara creştinismului. 
Căci, dacă asociem Puruşa cu firea umană, o dăm pe aceasta din urmă ca fiind exclusiv de natură 
materială; iar dacă asociem Ipostasul Logosului, Persoana Fiului cu Puruşa, pe de o parte, se 
exclud Tatăl şi Sfântul Duh, deci Sf. Treime, iar pe de altă parte, ţinând cont că se vorbeşte de un 
singur Puruşa, doar în sens categorial, ca purtător al aceleaşi esenţe, în fapt existând o multitudine 
de Puruşa, iată-ne ajunşi la concluzia existenţei unei multitudini de Ipostasuri Logos, deci de Fii ai 
lui Dumnezeu, deci de hristoşi. Altfel zis, suntem învăţaţi că fiecare om e un hristos, care, în atare 
sens, al schemei Omului Universal, este propriu-zis un avatar, un realizat, un iluminat.  

Similar, a interpreta icoana Schimbării la Faţă a lui Hristos, o icoană zugrăvită de Teofan 
Grecul, din perspectiva figurării sferice a Omului Universal28, considerând că figurează simbolic 
                                                 
26 Anca Manolescu, Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Sensuri metafizice ale crucii, 
Humanitas, 2007, p. 96: „Prima accepţiune a Omului Universal-omul care a realizat Identitatea Supremă prin 
unio cu Principiul-şi a doua accepţiune – Omul Universal în sensul de schemă a Realului – sunt înrudite, 
evident: orice realizare a Identităţii e în acelaşi timp o saturare a întregii scheme a Realului. În al doilea înţeles se 
poate spune că, în creştinism, Iisus este Omul Universal, adică prototipul unic. În El se exprimă – în plan 
terestru – ideea prototipului unic al lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte există, în Evanghelie, legat de Iisus, 
numele şi ideea de «Fiu al omului». Ce presupune asta? «Fiul omului» nu trimite oare la Omul Universal, adică 
la realizarea plenară a omului, la ceea ce devine omul dacă se reproduce pe sine în varianta sa optimă“. 
27 „În Cabală avem termenul Adam Qadmon, ceea ce înseamnă tot Om Universal“. „Un alt aspect al 
Omului Universal este, în India, cuplul metafizic: Puruşa-Prakrti. Puruşa înseamnă în fond ce? (Cu el ne 
apropiem destul de mult de varianta creştină) Puruşa înseamnă principiul masculin, activ, iar Prakrti e 
materia, principiul feminin, pasiv“ (op. cit. p. 92). „Omul Universal-adică Hristos, din perspectivă 
creştină, actualizează şi depăşeşte cel dintâi această posibilitate“ (op. cit., p. 113, p. 93). „Botezul e o 
perfecţiune. El îţi oferă tot ceea ce e necesar pentru a începe un drum al cărui capăt este realizarea 
«Omului Universal». Prin botez, Omul Universal îţi este virtual dat. Nu îţi este dat în mod potenţial. Dacă 
botezul ar fi numai potenţial ar însemna că el nu îţi dă întreg traseul. Prin faptul că eşti om ai deja 
potenţial botezul. Prin botez, acest potenţial devine virtual. Iar dacă mergi pe cale, el devine real“ (op. cit. 
p. 48). 
28 Vreau să dau un exemplu creştin de figurare sferică a Omului Universal. Scena Schimbării la Faţă 
(metamorphosis) pune, iconografic, următoarea problemă: cum figurezi transfigurarea, trecerea dincolo de figură 
şi de formă a Omului Universal – care, în perspectivă creştină, e Hristos? (...) Există, însă, o icoană a lui Teofan 
Grecul unde Hristos apare nu într-o mandorlă, ci chiar într-o sferă luminoasă, radiantă, de un alb strălucitor, 
străbătut de raze. Ele radiază prin Iisus dintr-un miez negru(element iconografic clasic), figurat în spatele Său, în 
vârful imaginii. Forma umană a lui Hristos apare ca şi cum ar fi coagularea unei lumini a cărei surse este „tenebra 
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trei niveluri de realitate suprapuse: întunericul radiant (Principiul suprem, misterios); Omul 
Universal la nivel principial (sfera de lumină increată); Omul Universal în manifestarea lui 
individuală (Iisus, al cărui trup este modelat de lumină) nu este decât tot o schemă interpretativă 
care determină o poziţionare în afara perspectivei misticii teologice creştine. Interpretarea 
postulează tot un hristos – Om Universal, în care introducerea nivelului principial al Omului 
Universal în sfera de lumină increată coboară Logosul în ordinea harului, sau a luminii necreate 
scoţându-l pe Fiul din deofiinţa cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Dacă Omul Universal la nivelul de 
manifestare individuală este doar trup în înţelesul material acest model de hristos are o fire 
dumnezeiască, confundată cu lumina necreată iar firea umană este de natură materială. 

A identifica corpul slavei lui Hristos (le corps glorieux), a-l asimila, cu nivelul realităţii 
experiate dincolo de somnul fără vise, nivelului non-manifestării este o negare a învierii depline a 
Domnului, deci şi a corpului său fizic plasat astfel într-o zonă a manifestării tranzitorii29. Asta ar 
însemna că Hristos, în acest corps glorieux, şi-ar lepăda firea umană sau o parte din ea. Se mai 
poate vorbi de creştinism în acest caz?... Credem că nu30. 

Trupul cu care s-a înălţat Domnul la cer reflectă o înveşnicire deplin individuală 
– individualizată – individualizatoare, personală – personalizată – personalizatoare. 
Creştinismul revelează faptul că individualul, prin particularitatea şi unicitatea sa manifestă, 
reflectă nu un suport impersonal, principiu informal, ci un suport supra-individual, supra-formal 
dintr-un ordin superior, al persoanei, care în sens creştin chiar în perspectiva unei antropologii 
apofatice de expresie antinomică nu este lipsită de particularitate şi uncitate irepetabilă. Hristos a 
adus prin înviere un nou început ce deschide calea înveşnicii nu numai a chipului sufletului 
omului dar şi a feţei sale individuale. 

Apropo însă de trecerea de la individualul corporal al manifestării la un supraindividual 
informal al principiului, dacă pornim de la trăsăturile specifice ale sistemului Samkhya care este 
pluralitatea sufletelor (fireşte, în înţelesul lor transcendent al psihismului mental, sau subtil) şi 
care interpretează textele sacre – care afirmau existenţa unui singur suflet (Conştiinţa Universală, 
Brahman identic cu Atman, cum afirmă Vedanta) – spunând că aici se înţelege unitatea de clasă, 
iar nu unitatea individuală, putem concluziona că pluralitatea sufletelor incumbă diversitatea lor, 
iar diversitatea lor presupune identitate şi unicitate a fiecăruia. De aici ar rezulta, chiar din 

                                                                                                                                                       
luminoasă“, simbol al misterului divin, al non-manifestabilului. Radiind de la acest nivel ultim, din întunericul 
divin, lumina increată străluceşte în Hristos: în el se actualizează, „strălucesc“ toate posibilităţile Omului Universal. 
Sfera de lumină poate fi socotită un simbol al condiţiei lui de Om Universal; în schimb, forma umană a lui 
Hristos, modelată din lumină, e varianta întrupată a Omului Universal, manifestarea lui pe nivelul nostru de 
existenţă. Icoana figurează simbolic, aşadar, trei nivele de realitate suprapuse: întunericul radiant (Principiul 
suprem, misterios); Omul Universal la nivel principial (sfera de lumină increată); Omul Universal în manifestarea 
lui individuală (Iisus), al cărui trup este modelat de lumină (op. cit. p. 146). 
29 Guénon spune că, la al treilea nivel (dincolo de somnul fără vise), trebuie să ne reprezentăm posibilitatea 
„corpului slavei“: le corps glorieux. Iisus s-a înălţat la cer într-un corp al slavei, care e supra-individual şi 
informal, supra-formal. Corp care e, spune Guénon, „realizarea posibilităţii permanente şi imuabile, faţă de 
care corpul propriu-zis este o expresie tranzitorie, în registrul manifestării“ (op. cit. p. 54).  
30 Chiar Aurobindo am văzut că, în Yoga integrală, propune o transformare chiar a corpului fizic, o 
supramentalizare a lui. Pentru el ce i s-a întâmplat lui Chaitanya sau lui Ramalingam, renumiţi pentru faptul 
de a fi părăsit planul fizic fără a lăsa cadavrul în urma lor, oricare ar fi fost transformarea lor în care noul 
lor corp era fie ne-fizic, fie fizic subtil fie transcendental, este nerelevant. Pentru el importantă este o 
supramentalizare a întregii fiinţe, a corpului fizic inclusiv.  

 129



această filosofie indiană, că particularul, unicitatea, identitatea nu este doar un aspect al 
manifestării, al corporalului, ci este deopotrivă un conţinut al sufletescului, al sufletului ce e 
transcendent şi distinct de manifestările sale subtile şi dens corporale. Ca atare, nici Omul 
Universal nu poate scăpa de individual, universalitatea sa reală nu poate fi decât particulară. 
Iar acest fapt este un dat căruia îi este cu neputinţă să se sustragă căci, acceptă sau nu, el este 
rodul actului creator al lui Dumnezeu31. 

Transfigurarea, prin urmare, nu este o trecere dincolo de figură şi de formă, ci este o 
potenţare a formelor şi o umplere a figurilor, ce se întâlnesc şi se împărtăşesc reciproc într-o 
comunicare de memorial, într-o interioritate reciprocă. Este o comuniune perihoretică a chipurilor 
în/prin chipul iconic hristic, ce se imprimă şi feţelor (individualităţii corporale integrale). 
Paradoxal, transfigurarea nu este o trans-figurare, în sensul ieşirii din figură, a transcenderii figurii, 
ci tocmai o intrare, o revenire în ea a ceea ce o transcende şi o înveleşte concentric, o înveşmântare 
a ei.32

Concluzionând, putem spune că chestiunea identificărilor şi a suportului lor în practica 
spirituală şi în experienţa mistică este într-adevăr fundamentală. De aici poate şi grija filosofiei 
pentru precizarea termenilor, pentru identificarea semnificaţiei lor. De aici, riscul de a opera cu 
scheme metafizice, translatându-le în toate tradiţiile spirituale33 postulând, de fapt, că toate circumscriu 
acelaşi real, pe care-l epuizăm noi de noi în noi.  

Calea către un alt Real ne-o descoperă Hristos, atunci când dorim cu adevărat să o 
vedem. El este Uşa de ieşire din schemele metafizice şi experienţele spirituale asociate lor. 

Neofit 

                                                 
31 D. Stăniloae arată că determinările care deosebesc atât de mult o persoană de alta nu provin doar din 
influenţele externe, din împrejurările în care trăiesc diferite persoane, că însăşi centrele persoanelor omeneşti 
nu sunt neutre şi deci identice unul cu altul. „În realitate, noul eu se constituie printr-un singur act, natural-
dumnezeiesc, cu totul simultan. (…) Ipostasul fiecărui om vine de la Dumnezeu, dar vine străbătând prin 
mediul unui trecut acumulat în părinţii pământeşti, şi acest drum se integrează în actul constituirii sale după 
imaginea ce-o are în ceruri. (…) Din primul moment al existenţei sale, eul are şi notele care le dă istoria 
înaintaşilor săi […] Iar imaginea-forţă a fiecărui eu cuprinde virtual toate determinantele lui, inclusiv cele pe 
care eul le primeşte prin mijlocirea istoriei care îl premerge“ (op. cit., p. 8). 
32 D. Stăniloae vorbeşte, în Dogmatica sa, de faptul că trupul este interior sufletului. Raţiunea divină, logoi-ul, 
modelul-forţă, locul tainic al inimii, altarul în care se aşează Hristos la botez transcende sufletul. Ghelasie 
Gheorghe îl numeşte şi chipul iconic de fiu, care este şi înrudirea Divino-Creaţie, „centrarea-suportul“ atât 
propriu cât şi al Divinului. Fără botezul creştin acest „centru-support“ nu poate fi accesat, iar puntea 
dintre Dumnezeu şi om rămâne suspendată. Numai întruparea Logosului, a Fiului Lui Dumnezeu re-face 
puntea peste prăpastia dintre Dumnezeu şi făptură ce a urmat căderii lui Adam. Prin urmare, rezultă că 
omul nu are potenţial botezul numai prin faptul că e om. A nu se confunda potenţialul uman cu 
potenţialul botezului. La fel cum nu se poate identifica finalitatea botezului, îndumnezeirea, dobândirea 
Harului Duhului Sfânt cu realizarea „Omului Universal“ (v. Sensul şi metafizica crucii, p. 48). 
33 Care nu variază „decât prin formulările lor în configuraţii culturale şi intelectuale diferite“, spune René 
Guénon. 
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are „Societate Civilă“? Încotro? 

Către un statut al societăţii civile în noua ordine 
internaţională1

„Cetăţeanul european va trebui să se obişnuiască să trăiască într-un spaţiu public 
care nu mai este redus la confruntarea unor mari partide“.  Acest spaţiu a devenit „reţeaua 
comunicaţională a unei sfere politice publice difuze, care cuprinde toată Europa (…) şi care este 
susţinut de o societate civilă compusă din grupuri de interese, organizaţii non-guvernamentale, 
de iniţiativă şi organizaţii civice“. Va trebui – afirmă Paul Magnette – ca cetăţeanul european să 
se obişnuiască cu o scenă politică fluidă, în care numărul actorilor se multiplică; o scenă politică 
care depăşeşte regulile clasice ale dramaturgiei – unitate de timp, loc şi actori. 

Marele risc – atrage însă atenţia Paul Magnette – este că acest spaţiu civic 
pluralist păstrează, pentru o mare perioadă de timp, o structură orleanistă2.  

În democraţiile naţionale, partidele politice şi sindicatele au structurat spaţiul public şi au 
stabilit conexiuni între cetăţean şi putere. Or, se consideră actualmente că în cadrul Uniunii, atât 
partidele cât şi sindicatele se găsesc în situaţia de a fi purtătoarele unor mesaje false, partidele 
găsind un număr redus de teme legate de competenţele foarte tehnice şi funcţionale ale 
Comunităţii, în jurul cărora şi-ar putea construi un program.3

Schimbarea de accent de pe paradigma democraţiei reprezentării, a domniei voinţei 
majorităţii, în versiunea rousseau-istă pe aceea a democraţiei participative, mai directă, dar şi mai 
fragmentată, a intereselor minorităţilor, ce se înscrie în tradiţia pluralistă a democraţiei 
americane, nu este străină de această împingere înspre desuetudine sau înspre o iminentă 
transformare de fond a partidelor şi a sindicatelor. 

Multi-level governance reprezintă, în literatura de specialitate, o nouă teorie a integrării 
europene, alături de neo-funcţionalism, interguvernalism, neo-instituţionalism. Uniunea este 
definită prin prisma acestei teorii, ca prima formă politică postmodernă la nivel internaţional.4  

Ea este caracterizată prin existenţa a numeroase niveluri de acţiune politică : supranaţional, 
naţional şi subnaţional, care interacţionează între ele dând naştere unui sistem unde autoritatea este 
dispersată între diferiţi actori prezenţi la fiecare nivel politic. Uniunea Europeană este concepută 
astfel ca o entitate complexă unde statele rămân actori principali, dar nu unici. 

Rămâne însă de văzut până când statele vor mai păstra acest caracter de „actor 
principal“, dacă nu cumva chiar această sintagmă este deja doar o formulă disimulantă, un 
                                                 
 P. Magnette, Europa Politică. Iaşi, Institutul European, 2003, p. 27. 1

 Ibid.,  p. 27. 2

 Ibid., p. 243. 3

 Ibid.,  p. 31. 4
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sedativ pentru cei alarmaţi de posibila sau reala sa disoluţie, o mască pentru acest ultim rol 
chenotic pe scena istoriei, ce anunţă prezenţa pe scenă, pentru cei ce nu i-au văzut încă, a altor 
actori egali cu el, la fel de principali sau la fel de secundari, ternari etc. 

De altfel, „guvernanţa la niveluri multiple“, incumbând un model policentric reţelar diferit 
de sistemul centralizat, piramidal al statului nu are ca proprii termenii de principal, secundar etc. 
care induc mai cu seama o trimitere la un model ierarhic piramidal. Se prezumă că dihotomiile 
conceptuale clasice sunt într-o criză de inadecvare, însăşi expresia „guvernanţă la niveluri multiple“ 
fiind, în fapt, „un manifest în favoarea unui nou limbaj, plecând de la convingerea că un vocabular 
politic clasic nu mai reuşeşte să surprindă realitatea şi evoluţia actuală“5. 

Este posibil însă ca această „guvernanţă“, reprezentând realitatea unei politici post-
moderne, ce se distinge de etapele politice anterioare tocmai prin caracterul său fluid, instabil şi 
amorf, să fie la rândul său tot „o etapă“, nu mai puţin vulnerabilă şi suspectă de trans-formare 
evolutivă. Caracterul său fluid şi amorf, ce o aseamănă unei „ape primordiale“ mitice, este 
probabil modul gestant cel mai propice pentru naşterea de noi forme. 

Jurgen Habermas a fost, în anii ’90, unul din cei care au considerat că spaţiul public 
fluid, care corespunde unui sistem politic imperceptibil, este structurat în incidenţă cu 
modelul unor „forme de comunicare fără subiect“6. Acest model de comunicare impersonală 
este cu siguranţa diferit de unul creştin, care consideră subiectul, persoana umană, ca pe un 
„cuvânt cuvântător“, ca fiind o formă de limbaj în sine şi in comunicare de sine şi din care 
izvorăsc manifestări comunicaţionale verbale, vizuale, gestuale etc. 

Aceste modele, ce au un suport relaţional dinamic, dar fluid, amorf, impersonal, fac 
extrem de pertinentă afirmaţia lui Magnette: „Europa este o putere fără înfăţişare7“. „Puterea 
este dispersată între autorităţile care nu mai sunt ierarhizate şi difuzată în nebuloasa 
instituţională a Uniunii. Este într-un fel «delocalizată», în sensul etimologic al termenului, adică 
nu îi mai este atribuit un rol definit şi stabil“8.  

Absenţa chipului Uniunii, în fond caracterul său iconoclast, are însă cel puţin câteva 
consecinţe: vizibilitatea foarte slabă a deciziei politice, o criză profundă a responsabilităţii 
politice, dar şi a reprezentării politice9. Entropia actorilor politici tradiţionali, partide politice şi 
organizaţii sindicale, situaţia lor de instabilitate, o dată cu recompunerea modurilor de guvernare, 
este un proces ce implică o transformare graduală. „Democraţia opiniei“ nu a abolit încă 
„democraţia partidelor“. Magnette pune în evidenţă trei caracteristici ale sistemului politic al 
Uniunii Europene, care contribuie la destructurarea partidelor politice – şi, în mod comparabil, a 
organizaţiilor sindicale: caracterul funcţional al Comunităţii şi al Uniunii, tendinţa inerentă 
integrării europene încă de la originile sale, către depolitizarea mizelor socio-economice şi în al 
treilea rând echilibrul instituţional propriu Comunităţii şi Uniunii10. 

                                                 
 Ibid., p. 32. 5

6 Ibid.,  p. 35: „Suveranitatea populară complet dispersată nu poate să se incarneze decât în forme de 
comunicare fără subiect“. 
 P. Magnette, Europa, Statul şi Democraţia.  Ed. cit., p. 242 . 7

 Ibid.,  p. 196. 8

9 Ibid.,  p. 242: „Afacerea vacii nebune, pentru a cita decât un exemplu, ne-a prezentat un adevărat spectacol 
al guvernelor şi al instituţiilor comunitare care îşi pasează răspunderea pentru greşelile deja comise“. 
10 Ibid., p. 206: „Caracterul funcţional al competenţelor comunitare şi obiectivarea problemelor socio-
economice fac ele însele dificilă conceperea unor ideologii care să socializeze oamenii. Ca urmare, în sânul 
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 În paralel cu această destructurare a actorilor politici tradiţionali, se construiesc noi 
forme de grupuri de intermediere, sistemul politic al Uniunii Europene suscitând crearea 
acestora în omologie structurală cu natura politicilor comunitare. Dezvoltarea competenţelor 
comunitare şi complexificarea instituţională face ca acest mediu de grupuri de interese şi de 
promovare să fie complex şi fragmentat deopotrivă, promovând însă noi moduri de revendicare 
politică şi prezentând dezideratele adesea sub forma unor „drepturi“ pe care le au de cucerit, 
spre deosebire de actorii tradiţionali care îşi exprimă exigenţele în termeni de „reformă de 
structură“ sau de „schimbare de politică“11. 

„Asistăm, fără îndoială, la un fenomen de compensare simbolică a complexităţii prin 
intermediul limbajului simplificator al drepturilor, comparabil cu ceea ce unii au constatat în 
Statele Unite“12. Acest limbaj al drepturilor ce mijloceşte dezvoltarea unor noi canale de 
implicare civică exprimă şi susţine concomitent o „manifestare a parcelizării spaţiului 
civic“. Numeroşi autori au subliniat – spune Magnette – „eficacitatea simbolică“, proprie limbajului 
drepturilor“13 14, limbaj al cărui succes ţine şi de natura proprie sistemului politic european , dar şi 
nu mai puţin posibila „experimentare dureroasă a caracterului lor simbolic“15, datorită faptului 
că numeroase din aceste „drepturi“ proclamate nu pot fi garantate în justiţie16.  

Limbajul drepturilor traduce indubitabil apariţia unor noi canale de implicare civică, ce 
determină consolidarea actorilor sectoriali şi evidenţierea de noi actori pe scena internaţională, 
alături de medierile partizane şi sindicale. 

Benoît Frydman, vorbind despre noii actori de pe scena internaţională, trimite spre 
căutarea unui statut al societăţii civile internaţionale, ce se structurează prin noile mişcări 
sociale, disparate şi heteroclite, ce protestează contra ideologiei mondializării economice şi 
financiare, reflectând şi propunând o nouă paradigmă, precizându-se într-un cadru identitar 
comun sub titulatura de societate civilă17. 

                                                                                                                                                       
adunării comunitare, nu asistăm la o bipolarizare, ci la formarea unui «pluralism polarizat» (…) 
Structurarea internă a Parlamentului European este un simbol elocvent al inadecvării logicii partizane 
clasice cadrului comunitar. Federaţiile de partide care se schiţează aici nu îndeplinesc nici una din funcţiile 
tradiţionale ale partidelor: nu ele selecţionează candidaţii, care provin din partide naţionale; nici nu 
desemnează liderii; au o capacitate programatică ce rămâne foarte slabă din cauza eterogenităţii lor 
interne; şi nu controlează decât în mod foarte slab Comisia şi Consiliul“. 
11 Ibid.,  p. 210. 
12 Ibid.,  p. 213. 
13 Ibid.,  p. 211. 
14 Ibid.,  p. 212. 
15 Ibid.,  p. 213. 
16 „Simplificănd până la exces reprezentările politicului, limbajul drepturilor răspândeşte confuzie: cetăţenii îşi 
vor da seama, la un moment dat, că sistemul este incapabil să se îngrijească de exigenţele lor şi vor resimţi faţa 
de aceasta o neîncredere şi o insatisfacţie crescânde. Mai mult, şefii de stat şi de guvern alimentează aceste 
confuzii: multiplicând referinţele la drepturi în tratate, ei pot crea sentimentul deschiderii sistemului, în timp 
ce numeroase din aceste «drepturi» proclamate nu pot fi garantate în justiţie, şi expun pe cetăţenii care le-ar 
revendica în faţa unei jurisdicţii la o experimentare dureroasă a caracterului lor symbolic“.  
17 Benoît Frydman, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Directeur du Centre de philosophie du droit 
§ 1. - De nouveaux acteurs sur la scène internationale. De partout dans le monde, des voix s’élèvent et 
se font entendre qui protestent contre l’idéologie véhiculée par la mondialisation économique et financière 
et tentent depromouvoir des formes de solidarité concrètes, qui rompent avec la morale du «laissez faire», 
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Sociologul american Amitai Etzioni, consilier politic influent, fondator, în 1991, al 
revistei The Responsive Community, este un critic al vieţii politice americane, al proastei medieri 
operate de către partidele tradiţionale şi al legăturilor de complicitate evidente ce unesc 
parlamentarii, pe de o parte, ai grupurilor de presiune şi ai puterilor finaciare, pe de altă parte. El 
constată că cetăţenii trăiesc într-o lume regulată de interesele pieţei, în care singurele motoare 
sunt concurenţa şi protecţia drepturilor egoiste; şi este unul din principalii animatori ai 
comunitarismului american, ce susţine stabilirea unui proiect de refondare socială bazat pe 
principii comunitariene. Etzioni consideră Statul şi economicul incapabile de a restaura 
solidaritatea pierdută; şi, în atare context, propune ca necesară modificarea regulilor societăţii 
moderne şi redarea unui sens nou ideii binelui comun. Pentru el, societatea civilă este cea în 
care se află mijloacele de provocare a acestei schimbări. 

Sociologul american dă însă o definiţie particulară comunităţii. Aceasta este un grup de 
persoane liber constituit, având deci o bază voluntaristă, şi-i cuprinde pe cei care practică aceeaşi 
activitate (profesiile, grupurile marcate de preferinţa pentru aceste moduri de viaţă, cercuri ale 
timpului liber) pe cei mişcaţi de voinţa de într-ajutorare sau organizaţi pentru a răspunde la 
probleme colective (comunităţile de cartier, asociaţiile de părinţi, asociaţiile de cetăţeni)18. 

Este interesant de remarcat că Etzioni nu este favorabil întoarcerii la vechile comunităţi: 
parohii, sate, corporaţii.  

  
Care societate civilă?…Societăţi civile? 
Sintagma societate civilă este la modă în stiinţele umaniste, „expresia a devenit laimotivul 

anilor 1990“19. În deceniul ultim al mileniului doi, limbajul societăţii civile s-a răspândit într-o 
varietate fără precedent de contexte geografice, dar şi într-o extraordinară diversitate de contexte 
intelectuale cu o varietate de sensuri şi scopuri. Indivizi, grupuri, organizaţii de pe întreg globul 
vorbesc acum limbajul său20. „Sunt chiar semne că sensurile termenului «societate civilă» se 
multiplică până acolo încât, ca o reclamă prea des folosită, riscă să se autodistrugă prin 
suprasolicitare“. Totuşi, această labilitate de sensuri riscă folosiri şi utilizări strategice ale 
distincţiei dintre societatea civilă şi stat, şi „prin urmare – spune John Keane – termenul 

                                                                                                                                                       
sans se confondre pour autant avec les interventions publiques des Etats et des organisations 
internationales. Ces nouveaux mouvements sociaux, disparates et hétéroclites, se reconnaissent, par delà la 
variété de leurs objectifs et de leurs champs d’intervention, dans un cadre identitaire commun, sous la 
qualification un peu vague de «société civile». Perturbant ou enrichissant, notamment à l’occasion des 
grands sommets régionaux ou mondiaux, le dialogue feutré des enceintes internationales, ces nouveaux 
acteurs, hauts en couleurs, viennent occuper, sur le devant de la scène politique, un espace laissé quelque 
peu vacant par le recul des Etats et le rôle ambigu joué en coulisses par les organisations internationales 
économiques et financières“. 
18 O. Nay, Histoire des idees politiques, Armand Colin, 2004, p. 533. 
19 J. Keane, Societatea civilă, p. 11. 
20 „Termenul şi-a făcut, de exemplu, o intrare surprinzătoare în cercetările academice asupra evoluţiei drepturilor 
şi obligaţiilor cetăţeneşti în cadrul Uniunii Europene. Termenul a apărut în discuţiile, neglijate până atunci privind 
copiii şi maltratarea acestora, în examinarea controverselor privind relaţiile dintre religie şi politică, precum şi în 
argumentele referitoare la «sub-politică» şi «democraţia ecologică» (…) Unii savanţi se gândesc în momentul de 
faţă la posibila apariţie a unei societăţi civile «globale» sau «internaţionale»“ (ibid., p. 34). 

 134 



«societate civilă» este inclus în calcularea mijloacelor tactice de realizare şi de menţinere 
a anumitor scopuri“21. 

Nu mai puţin vulnerabile sunt societăţile civile în producerea de ideologii, uneori chiar 
autoparalizante, precum visul lui Gramsci, pentru care Partidul Comunist este Principele 
modern, de a aboli societatea civilă cu ajutorul societăţii civile22. 

Este indubitabilă calitatea polisemantică a perspectivei societăţii civile, există o 
multitudine de justificări filosofic normative ale acesteia. Astfel, Georg Foster şi Thomas Paine 
au considerat societatea civilă ca fiind expresia pământească a drepturilor naturale date de 
Dumnezeu, alţii au interpretat conceptul în cadrul unei teorii a istoriei ce presupune fie că 
societatea civilă este un moment în actualizarea ideii etice, a spiritului (Geist) care-şi croieşte drum 
în lumea reală, ca la Hegel, fie, după cum au presupus Marx şi alţi reprezentanţi ai ideologiilor 
comuniste, societatea civilă este un moment în dezvoltarea şi depăşirea societăţii burgheze, 
divizate în clase. Emile Durkheim consideră societatea civilă ca o expresie spontană, centrată pe 
grup, „a iubirii, a bunăvoinţei, a fraternităţii, valori ce au o afinitate electivă cu modelele de 
solidaritate organică ale societăţii industriale. Există şi gânditori care consideră societatea civilă ca 
pe o invenţie a lumii moderne, ca pe un ansamblu de instituţii temporare, fără nici o garanţie 
metaistorică de dezvoltare sau chiar de supravieţuire“23. 

Termenul de „societate civilă“ semnifică pluralitate. Trebuie deci sa încercăm – spune 
John Keane – să ne desprindem de obiceiul monist de justificare, prin referirea la un principiu 
întemeietor important, cum ar fi ideile timpurii de dreptate dată de Dumnezeu, de drepturi 
naturale sau de principiul de utilitate sau de echivalenţii lor târzii, de argumentare raţională 
(Habermas), principiile „dreptului la grijă şi respect egal“ (Dworkin), respect pentru „valoarea 
individului“ ( Hall) sau cunoaşterea unui „bine care să-l cunoaştem împreună“ (Sandel). 

John Keane încearcă să propună o teorie democratică a societăţii civile, o teorie a 
societăţii civile lipsită de universalii plauzibile, desemnată ca fiind post-fundaţionalistă. „În mod 
paradoxal, înţelegerea post-fundaţionalistă a societăţii civile pe care încercăm să o dezvoltăm insistă 
că sensul şi semnificaţia etică a societăţii civile – în orice moment şi în orice loc – pot fi 
afirmate şi contestate ca atare doar în interiorul unui cadru socio-politic marcat de 
separarea instituţiilor civile şi de stat, ale căror puteri de a da formă vieţii cetăţenilor sunt 
supuse permanent mecanismelor care permit disputa şi reprezentarea. Cu alte cuvinte, 
procedurile cu tendinţe normative ale societăţii civile – de exemplu, libertatea garantată legal pentru 
asociaţii civile şi pluralitatea mediilor de comunicare necontrolate de reprezentanţii statului – sunt 
condiţiile sine qua non ale unei vieţi fără fundamente politice sau etico-filosofice“24.  

Această înţelegere post-fundaţionalistă a societăţii civile e percepută ca o condiţie implicită, 
ca o consecinţă practică a pluralismului filosofic şi politic, pe care însă J. Keane nu-l consideră 
„un principiu etic prim“, ci mai degrabă îl extrage dintr-o „logică a situaţiei“.  

                                                 
21 Ibid.,  p. 56. 
22 Ibid., p. 26: „În lucrările Democraţia şi societatea civilă şi Societatea civilă şi statul sunt prezentate numeroase 
exemple de ideologii moderne specifice – cum ar fi dominaţia patriarhală, fetişul competiţiei de piaţă şi 
ideologia socialismului – care au apărut în societatea civilă. Ideologiile naţionalismului şi credinţa convenţională 
în «public» sunt noi exemple“;  ibid.,  p. 68. 
23 Ibid.,  p. 70. 
24 Ibid.,  p. 74. 
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Richard Rorty contribuie şi el la edificarea acestei justificări post-fundaţionaliste a 
societăţii civile, identificând repere pragmatice, şi considerând că „instituţiile sociale şi politice 
pot fi considerate ca experimente de cooperare mai degrabă decât ca încercări de a întruchipa o 
ordine universală atemporală“25.  

Rorty consideră că remarca jeffersoniană „nu mă interesează dacă vecinul meu spune că 
sunt douăzeci de Dumnezei sau că nu este nici unul“ a deschis posibilitatea ca democraţia 
republicană să se bazeze pe o „amoralitate“ superioară, pe un acord de a nu fi de acord în problemele 
de conştiinţă, sugerănd că, în fapt, convingerile împărtăşite ale cetăţenilor nu sunt esenţiale 
pentru o societate deschisă.  

Pragmatismul lui Rorty, ce impune acţiuni în sprijinul unei numite culturi „post-
filosofice“, vede condiţia fericirii fiinţei umane în tolerarea diferenţelor de opinie, de exprimare şi de mod 
de viaţă, iar criteriile, derivate firesc pentru el dintr-o practică, sunt relative, nefiind nimic mai 
mult decât locuri de odihnă temporare. Acest context postmodern este străbătut de interlocutori 
povestitori, ce interacţionează în acest spaţiu al dezbaterii opiniilor, disputele lor despre lume 
fiind câştigate, pierdute sau întrerupte în aceste ciocniri.  

„În aceste «turniruri«, folosesc toate trucurile din manualul persuasiunii şi 
înşelăciunii. Ei caută să-i facă pe oponenţi să arate neinformaţi, neplauzibili, proşti, sau 
chiar mai rău, prin etalarea retoricii, prin recontextualizare, prin deturnări de sens şi alte 
strategii comunicaţionale“26. 

Consecvenţa gândirii lui Rorty îl face să înţeleagă democraţia ca pe o invenţie specific 
istorică, fără un statut special regional sau global, deci, deşi ea este considerată de unii conditio 
sine qua non a pluralismului, este departe de a fi o universalie. Concluzia pe care o trage Rorty 
este că democraţia nu poate interveni în contexte antidemocratice, că democraţia trebuie 
să convieţuiască alături de cei care nu-i sunt prieteni, trebuie să-i tolereze pe cei 
intoleranţi, trebuie să-i fie milă de cei ce nu cunosc milă.27 John Keane găseşte puncte 
comune cu Rorty în ceea ce priveşte suspiciunea faţă de ideologii (opoziţia faţă de încrederea 
oarbă pe care acestea o cultivă) şi viziunea pozitivă asupra pluralismului politic, dar se 
delimitează de acesta punînd accent pe „organizarea instituţională a unei societăţi civile 
deschise, pluraliste, protejată şi încurajată de mecanisme de stat verificabile public, ca 
pe (ca să vorbim în termeni kantieni) o condiţie transcendentală a democraţiei“28. 

 De altfel, Keane ţine să sublinieze importanţa fundamentală în contemporaneitate a 
perspectivei stat-societate civilă în ştiinţele umaniste.  

 Această definire relaţională, funcţională, a societăţii civile în raport cu statul şi întru 
consolidarea democraţiei este justificată din partea unui Director al Centrului pentru Studierea 
Democraţiei, cum este J. Keane, dar este vulnerabilă unui anumit reducţionism (democratic?!) 
răsfrânt din postularea universalităţii idealului (funcţional!) democratic, din acreditarea 
democraţiei ca măsură a tuturor lucrurilor.  

B. Frydman susţine că filosofia dreptului modernă propune acţiunii societăţii civile două 
cadre diferite care nu sunt cu necesitate reciproc exclusive, putând foarte bine să coexiste în 
viaţa politică. 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Ibid.,  p. 77. 
27 Ibid.,  p. 79. 
28 Ibid.,  p. 83. 

 136 



De o parte, modelul liberal generat de epoca luminilor, care accentuează respectul libertăţilor 
politice, garantate de constituţie, pentru a prezerva un spaţiu public, unde societatea civilă poate 
dezbate şi formula revendicările sale fără constrângere.  

De altă parte, modelul corporativ desemnat de Hegel, care propune instituirea de locuri 
intermediare de consultaţie şi decizie, care structurează grupurile de interese şi favorizează 
compromisurile sectoriale, articulând interesul general la diversitatea nevoilor şi aspiraţiilor. 

Frydman consideră că societatea civilă internaţională, care se exprimă prin mijlocul 
O.N.G-urilor, noile reuniuni şi manifestări de mase îşi trag resursele din primul model. Susţinute 
pe libertăţile de expresie, de asociere, aceste organizaţii folosindu-se de mijloace media 
mobilizează opinia publică, participând la constituirea unui spaţiu public global ce 
constituie preludiul cetăţeniei internaţionale. 

Emmanuelle Jouannet atrage atenţia într-un articol din Archives de Philosophie du droit că 
absorbţia Statelor suverane într-un fel de societate civilă internaţională, disoluţia lor completă în 
organismul social, nu are nimic îmbucurător mai cu seamă din perspectiva garantării drepturilor 
căci absenţa disocierii între societatea civilă şi Stat poate genera riscuri majore.30  

„Nu încape îndoială că au existat societăţi fără stat. Statul nu este indispensabil societăţilor 
umane“31 – susţine Jean-William Lapierre. „Societatea fără stat?... Societatea împotriva statului? 
Dispariţia statului?...“ – chestionează acelaşi autor. 

Pierre Clastres clasifică pe de o parte societăţile primitive sau societăţile fără stat şi de 
cealaltă parte societăţile cu stat.32 Pentru Clastres însă, societatea primitivă are un caracter pozitiv, 
iar istoria e mai cu seamă o decădere a umanităţii decât un progres. Asemenea unui mit al „eternei 
reîntoarceri“, această decădere pare că va fi abolită într-un viitor nedeterminat de societatea fără 
stat. „Ca de obicei, mitul eshatologic al reîntoarcerii bunului sălbatic se leagă de mitul umanităţii 
primitive şi al paradisului pierdut“, constată caustic J. W. Lapierre. 

George Crowder crede că viziunea unei vârste de aur fără guvern este o temă favorită de la 
Ovidiu la Rousseau, „iar acei scriitori care au pledat în favoarea eliberării de autoritatea Bisericii şi 
a Statului sunt prea numeroşi pentru a fi menţionaţi“33. 

Secolul al XIX-lea are consistente mesaje ce privesc direct sau indirect o iminentă 
distrugere sau dispariţe a statului. „Socialismul ştiinţific“ nu a încetat nici el să-şi ducă lupta 
pentru adeverirea visului unei societăţi fără stat. 

„Toţi socialiştii recunosc că statul şi, alături de el, autoritatea publică, vor dispărea ca 
urmare a viitoarei revoluţii sociale, cu alte cuvinte, funcţiile publice îşi vor pierde caracterul politic 
şi se vor transforma în simple funcţii administrative, care vor veghea la interesele societăţii“. (…) 
„Primul act prin care statul se va constitui în mod real în reprezentant al societăţii – luarea în 
stăpânire a mijloacelor de producţie în numele societăţii – va fi în acelaşi timp, şi ultimul său act ca 

                                                 
30 Archives de Philosophie du droit, 2003 p. 214: „Le theme d’une societe civile internationale, et non pas d’un 
Etat federatif mondial, semble en effet trouver de nouveaux echos parmi les promoteurs de la 
mondialisation tout comme, paradoxalment, ceux de l’anti-mondialisation, qui, revendiquant parfois une 
culture post-nationale ou post-moderne, s’inspirent respectivement de courants ultra-liberaux ou d’un 
reactualisation contemporaine de l’anarchisme international“. 
31 J. W. Lapierre, Viaţa fără Stat. Iaşi, Institutul European, 1997, p. 269. 
32 G. Crowder, Anarhismul. Bucureşti, Editura „Antet“, p. 19. 
33 Ibidem. 
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stat. Guvernul format din persoane va lăsa locul unei administraţii a lucrurilor sub conducerea 
producţiei“, ne spune Engels34. 

Acest vis prospectiv al dispariţiei progresive a statului ce face ca puterea politică să devină 
superfluă este un proces de durată al cărui punct terminus nu poate fi stabilit cu exactitate nici de 
către V. I. Lenin: „Este adevărat că nu se poate pune problema determinării momentului 
dispariţiei statului, dar el va fi, în mod necesar, un proces îndelungat“35. 

G. Crowder consideră că anarhismul ca „teorie politică sistematică“ apare doar ca urmare 
a Iluminismului şi Revoluţiei Franceze, ce au format climatul intelectual, făcând anarhismul 
imaginabil. Prezentarea lui Crowder arată că nici violenţa, nici dezordinea nu sunt trăsătura 
esenţială a teoriei sau practicii anarhiste. „Anarhia“, în sensul în care reprezintă scopul anarhiştilor, 
înseamnă absenţa unui conducător sau guvern şi aceasta ar trebui diferenţiată de sensul comun al 
anarhiei ca absenţă a ordinii“36. 

De altfel, Crowder spune că argumentul central şi definitoriu al anarhismului clasic este 
că libertatea este inviolabilă, că Statul*  distruge libertatea şi trebuie, aşadar, să fie abolit şi că este 
posibilă o societate fără stat, caracterizată prin libertate37. O societate ordonată fără guvern 
coercitiv: aceasta poate fi considerată ca o definiţie funcţională a anarhismului care şi el are mai 
multe faţete. (Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin etc.)38. 

 Înţeles odinioară ca o provocare raţională faţă de ordinea existentă şi ca un proiect precis de 
înlocuire a ei, anarhismul ar putea astăzi „adopta o abordare mai treptată şi mai pragmatică, una 
ce caută mai degrabă să influenţeze decât să răstoarne principalele ideologii“ – susţine Crowder –
, care vede în mişcarea ecologică radicală o reafirmare „verde“, o reînviere a anarhismului. 

„Dacă ne conformăm sugestiei lui Lucien Febvre şi numim stat o formă istorică de 
organizare politică după exemplul statului naţional conceput, realizat şi propus ca model de către 
burghezia europeană, ne este permis să vorbim şi despre dispariţia statului, care, în aceste 
condiţii, nu ar însemna decât transformarea puterii politice şi inventarea unor noi modele de 
organizare. De exemplu, societăţile globale contemporane cele mai mari, multinaţionale şi 
multietnice, par să substituie modelul unitar al statului imperial, a cărui primă realizare istorică a 
fost fundamentată în Occident de Roma, cu o organizare federativă a puterii politice, unde 
descentralizarea deciziilor are ca revers o puternică concentrare a autorităţii şi a forţei, cum este 
cazul regimurilor cu partid unic sau dominant“39.  

 J. W. Lampierre arată că, deşi este posibilă o „dispariţie“ a statului (a unei anume forme 
istorice), înţeleasă însă mai degrabă ca o transformare sau o substituire a sa cu un alt model de 
organizare, totuşi organizarea specializată a puterii politice nu poate să lipsească. Ca atare, nici 
federalismul, nici descentralizarea, nici „democratizarea“, nici autogestiunea, nici moralizarea 
puterii politice nu echivalează cu dispariţia ei. Astfel, libertatea concepută de anarhiştii clasici ca 
auto-dirijare morală tot nu ar putea fi dobândită, căci s-ar vedea îngrădită chiar şi de morala 

                                                 
34 J. W. Lapierre, op.cit. 
35 Ibid.,  p. 307. 
36 G. Crowder, op. cit., ibidem. 
37 Ibid.,  p. 17 (*) Sensul pe care anarhiştii îl folosesc în general pentru a desemna „puterea opresivă“ a 
acelui set de instituţii şi practici, inclusiv Biserica, proprietatea privată, guvernul ce îl identifică ca 
formând o alianţă deliberată sau de facto.  
38 Ibid.,  p. 14. 
39J. W. Lapierre, ibid., p. 304. 
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politică, măcar că aceasta susţine că relaţiile de comandă-ascultare prevalează asupra celor de 
dominare-supunere40. 

 
Societatea civilă, încotro? 
Nicanor Perlas consideră că, într-o lume dominată de puterile economice şi politice, o a 

treia putere este pe cale de a se afirma şi de a contrabalansa pe primele două, aceasta este societatea 
civilă. Ca a treia putere, societatea civilă îşi extrage raţiunea de a fi din cultură, căreia Perlas îi 
dă un sens larg ce înglobează noţiunile de „spiritual, uman, social, cultural şi ecologic“, şi dacă 
devine capabilă să-şi afirme propria identitate şi să se organizeze, sferele economică şi politică vor 
fi constrânse să ţină cont de valorile pe care ea le exprimă, într-un demers de respect mutual, 
îndreptîndu-se spre o triarticulaţie socială, spre o altă faţă a mondializării.  

Propriu-zis, Perlas afirmă că societatea în întregimea ei este compusă din trei sfere: 
economia, viaţa politică şi cultura, societatea civilă avându-şi locul în sfera culturală şi 
exercitându-şi puterea culturală pentru a-şi atinge scopurile la fel cum dinspre sfera politică se 
exercită o putere politică, iar dinspre sfera economică se exercită o putere economică41. 

Perlas arată spre un nou model al mondializării, al dezvoltării globale şi integrate, capabil să 
transforme actualul model pe care îl consideră materialist şi hedonist şi nu de multe ori cinic. Acest 
proces îl numeşte triarticulaţie, şi în cadrul acestei triarticulaţii, cele trei puteri – Piaţa, Statul şi 
Societatea Civilă, mobilizează resursele lor, punctele lor de vedere, calităţile lor pe planurile 
respective, economic, politic şi cultural pentru a crea o altă formă de mondializare diferită şi benefică.  

 Triarticulaţia este un concept, ce aduce un nou limbaj pentru o nouă lume tripolară (nu 
unipolară sau bipolară). Caracterul tripolar al lumii este determinat de faptul că există în acelaşi 
timp trei puteri instituţionale – Societatea Civilă mondială, Guvernele (instanţele politice) şi 
Piaţa (instanţele economice) – care se înfruntă şi interacţiunile lor orientează viitorul lumii. 
Alături de aceste trei puteri instituţionale, Perlas distinge trei sfere ale societăţii, a căror 
interacţiune determină tipul de viaţă socială şi de societate pe care o avem, astfel că noi trăim 
într-o societate sănătoasă dacă aceste trei sfere se recunosc şi dacă dezvoltă acţiunile lor fiind 
conştiente de impactul lor potenţial asupra celorlalte două sfere. În situaţia actuală a mondializării 
economice, sfera economică impune dominaţia sa asupra intereselor legitime sferelor politice şi 
culturale42. Triarticulaţia semnifică interacţiunea autonomă între cele trei sfere ale societăţii sub 
acţiunea oricărei dintre puterile sale instituţionale sau oricărei din instituţiile sale cheie, în scopul 
pledării spre o adevărată dezvoltare durabilă, sau spre realizarea unei dezvoltări durabile şi integrate. 
Interacţiunea autonomă poate fi conştientă sau inconştientă. Ea este conştientă când fiecare din cele 
trei instituţii este conştientă de diferenţa între expresiile „trei puteri instituţionale”, „trei instituţii cheie„ 
şi „trei sfere ale societăţii”. Aceasta înseamnă că societatea civilă este conştientă că sursa 

                                                 
40 Idem. 
41 N. Perlas, La société civile: le 3e pouvoir; Yves Michel, 2003, p. 35. Pentru Perlas, expresia „trei instituţii cheie ale 
vieţii sociale“ nu este identică cu expresia „trei puteri instituţionale a unei lumi tripolare“. Se vorbeşte de puteri 
instituţionale, când instituţiile nu ştiu clar să distingă cele trei sfere ale lumii tripolare, nici care este propria lor sferă 
de apartenenţă şi afinitate. Expresia instituţii cheie ale vieţii sociale implică faptul că actorii celor trei instituţii au o idee 
clară şi precisă despre cele trei sfere ale societăţii, şi ştiu la care din respectivele instituţii aparţin (ibid., p. 37).  
42 Ibid.,  p. 39. 
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puterii sale este culturală, că sfera de apartenenţă socială este cultura şi că ea însăşi este 
o instituţie cheie a culturii43. 

 Dezvoltarea durabilă şi integrată ia în considerare şapte dimensiuni ale dezvoltării: 
economia, politica, cultura, socialul, ecologia, umanul şi spiritualul44. Perlas identifică două 
aspecte ale triarticulaţiei: procesul şi substanţa. 

Procesul este născut din interacţiunile între instituţiile cheie. Substanţa este produsul pe 
care aceste instituţii îl elaborează în interacţiunile lor. 

Un proces multipartit nu este cu necesitate un proces de triarticulaţie dacă cele trei instituţii 
cheie nu sunt totdeauna reprezentate într-un astfel de proces.45

 Există diferite tipuri de triarticulaţie şi diferite etape sau vârste prin care poate trece 
aceasta. Astfel, triarticulaţia avansată (faza adultă) este precedată de două etape: triarticulaţia de fapt 
(faza copilăriei) şi triarticulaţia conştientă (faza adolescenţei). 

În triarticulaţia de fapt, societatea civilă se exprimă într-un mod critic, adesea contestatar 
(Bătalia de la Seattle este un exemplu). Pe întreaga scenă a teatrului mondial unde societatea 
civilă apără cu succes autonomia sa, triarticulaţia de fapt se pune în scenă46. 

Triarticulaţia conştientă apare când cele trei puteri instituţionale recunosc că societatea este 
compusă din trei sfere şi care sunt instituţiile cheie ale acestor trei sfere. Triarticulaţia conştientă 
trăieşte când cele trei mari puteri se deschid unele către altele şi sunt pregătite să se recunoască 
pentru un dialog sau un angajament fondat pe principii comune orientate spre elaborarea unui alt 
tip de mondializare. Ea include în substanţa sa din ce în ce mai mult cele şapte dimensiuni ale 
dezvoltării. 

Triarticulaţia avansată, din punct de vedere al dezvoltării şi al evoluţiei sale, ca etapă a 
maturităţii, triarticulaţiei este faza în care respectul şi încrederea mutuală sunt stabilite şi 
instituţionalizate, substanţa fiecărei din cele trei sfere reprezentate de către cele trei instituţii 
cheie este bine înţeleasă, procesul triarticulaţiei se construieşte din ce în ce mai mult pe baza 
noilor iniţiative, creative şi chiar radicale47. Astfel, angajamentul societăţii civile nu se reduce 
la critică. Rolul său şi obligaţiile sale sunt larg recunoscute şi instituţionalizate. Instituţiile 
economice şi guvernele înţeleg şi apreciază din plin rolul societăţii civile în special asupra 
planului formării capitalului social, uman, ecologic şi spiritual.  

Perlas enumeră mai multe puncte de intrare în triarticulaţie: democraţia participativă directă 
sau indirectă, dezvoltarea regională, economia instituţională, pluralismul cultural şi diversitatea, 
parteneriatul trisectorial48. Pentru a clarifica conceptul de triarticulaţie, el prezintă trei folosiri 
diferite ale termenului societate civilă. 

Primul sens, cel mai adesea folosit, este acela de ansamblu de instituţii culturale activ 
angajate prin mijlocul manifestaţiilor şi parteneriatelor diverse, în vederea construirii unei 
mondializări durabile într-adevăr sau a unei dezvoltări durabile globale şi integrate. Cel de-al doilea sens 

                                                 
43 Ibid.,  p.  40. 
44 Idem. 
45 Ibid.,  p. 45. 
46 Ibid.,  p. 50. Acest termen desemnează un parteneriat în trei, între actorii societăţii civile, instituţii 
economice şi guvernanţă, parteneriatul multipartit în condiţiile triarticulaţiei. 
47 Ibid.,  p. 53. 
48 Ibid.,  p. 53. 
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generic desemnează instituţiile culturale care sunt sau nu sunt implicate în dezbaterea asupra 
mondializării şi dezvoltării durabile. 

A treia utilizare a termenului de societate civilă este înţeleasă în sensul în care, în fapt, 
valorile societăţii civile sunt instituţionalizate şi impregnează cele trei sfere: cultura, viaţa politică 
şi economia. 

 Ceea ce este important în acest al treilea sens este faptul că termenul societate civilă 
desemnează societatea în ansamblul său, şi nu numai doar ca sferă culturală, cu 
presupunerea evidentă că valorile societăţii civile în acest punct au impregnat sferele 
politică şi economică, că acestea funcţionează de acum înainte călăuzite de valorile 
societăţii civile. 

Această folosire în sens vizionar a sintagmei societate civilă corespunde stadiului triarticulaţiei 
avansate când, susţine N. Perlas, ansamblul societăţii va deveni efectiv o „societate civilă“.  

David Korten opune această societate civilă societăţii capitaliste ce determină mondializarea 
economică. 

 „Societatea civilă este construită pe un fundament de valori spirituale ce 
impregnează cultura sa. Relaţiile între persoane şi instituţii sunt determinate de fluxul 
auto-organizator al energiilor vieţii care au sursa în spiritualitatea membrilor săi. 
Procesul de regenerare culturală este fructul unei vieţi bogate şi dinamice în sânul 
colectivităţii şi al experienţei spirituale autentice a fiecărui membru al acestei societăţi. 
Rezultă o cultură autentică bogată şi dinamică fondată pe valori constructive“49. 

Această societate civilă triarticulată cultivă – susţine N. Perlas – o relaţie specifică şi 
fecundă cu natura, individul şi spiritul50. Transformarea generală a societăţii capitaliste în 
societate civilă pe modelul triarticulaţiei este o revoluţie culturală ce se întemeiază însă concret pe 
procesul de transformare de sine-însuşi a indivizilor care sunt implicaţi în această schimbare la faţă a 
mondializării. Autotransformarea individuală prin diverse tehnici şi discipline spirituale determinând 
o limpezime a spiritului, o integritate a valorilor şi a comportamentului este, după Perlas, cea care 
poate genera şi schimbarea mundană şi în consecinţă poate naşte o nouă ordine socială. 

 De altfel indivizii purtători ai unor astfel de valori pot intra în una sau alta din sferele 
societăţii, putând genera un progres în demersul lor de triarticulare, realizând astfel o impregnare 
crescută a acestor valori (creatifs culturels) în instituţii de tip cultural, politic şi economic51. 

 
Prin urmare, este – credem – remarcabilă această perspectivă a lui N. Perlas asupra 

societăţii civile, pe care o consideră a fi, în forma sa contemporană, cea mai importantă inovaţie 
socială a secolului 20, comparabilă cu invenţia statului naţiune în secolul 17 sau a pieţei moderne 
în sec 18. Accentuarea, conturarea şi precizarea societăţii civile (delimitarea ei) ca instituţie 

                                                 
49 Ibid.,  p. 62. 
50 „Beaucoup d’individus tres influents entrent eux aussi dans ce processus d’autotransformation qui se 
deroule directment dans la sphere active de l’esprit, source de toute initiative creative au sein de la 
societe“ (ibid., p. 63). „Des individus un peu partout dans le monde pratiquent activement diverses 
disciplines psychologiques et spirituelles pour purifier leur monde interieur de tous les types de pollution. 
Par la clarte de leur esprit, par l’ntegrite de leurs valeurs et de leurs comportements, ils deviennent des 
agents de changement dans le monde exterieur. Par leur «activite» spirituelle, ils enclenchent un processus 
capable de creer un nouvel «ordre social»“ (ibid., p. 64). 
51 Idem. 
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culturală ce-şi trage esenţa şi inspiraţia din sfera culturală, sursa ei de putere fiind cultura, 
deopotrivă cu putinţa influenţării sferelor politice şi economice (des-limitarea ei), semnifică 
faptul că organizaţii ale societăţii civile nu vor înceta să apere cauze de ordin politic sau 
economic. Înţelegerea culturii, a puterii sale, într-o deschidere mult mai cuprinzătoare, ce nu 
ignoră adâncile sale rădăcini spirituale cu potenţialităţile lor fertile ce îi conferă identitate şi 
sens, ca sursă ineipuzabilă ce determină şi hrăneşte comportamenul uman.  

Nu mai puţin de luat în seamă este conceptul de triarticulaţie ce îşi trage seva din natura 
tripartită a societăţii şi care se evidenţiază, prin caracterul relaţional, dinamic interactiv, dar nu 
lipsit de vectorialitate, de orientare şi sens, şi nici de un gradient procesual al dezvoltării, ce 
generează o sporire a „gradelor de libertate“ printr-o re-axare, re-aşezare verticală a culturii ca pe 
o axis mundi, în planul mai degrabă exclusiv economic şi politic al istoriei moderne şi recente. 

Cu siguranţă, nu este o noutate de ultim moment această tripartiţie a societăţii, acest 
model triarticulat al corpului social, ce reflectă o tripartiţie a sufletului uman, ale cărui inteligenţă, 
sentiment şi voinţă, colaborând armonios, au ca rod un act just şi pentru societate. 

De altfel, nici în ceea ce priveşte nevoia unei societăţi „tricompuse“, în care sfera 
culturală are un rol preeminent faţă de sferele economice şi politice, nu este original Perlas. 
Jurgen Habermas încă din anii 1960 vorbea de necesitatea unei sfere culturale independente, care 
să legimeze procesele politice şi economice.  

Dar înţelegerea se nuanţează, poate chiar se complică propunând opţiuni, atunci când se 
dezvăluie diversitatea semnificaţiilor atribuite culturii într-un astfel de context al tripartiţiei 
corpului social, sensuri ce reflectă de cele mai multe ori paradigme mentale diferite. Idealismul 
(Hegel), marxismul (Marx), hermeneutica (Dilthey), funcţionalismul (Parsons), marxismul 
cultural (Gramsci), semiotica şi structuralismul (Saussure) sunt jaloane importante pe care Perlas 
le ia în atenţie în dezbaterea dintre cultură, economie şi politică52. 

Perlas distinge individul de instituţia sau sfera socială în care este situat acesta. Individul 
poate fi activ în oricare din aceste sub-sisteme, sau sfere ale societăţii: cultură, economie sau viaţă 
politică. Instituţiile nu au flexibilitatea pe care o are individul care poate opera chiar în mai multe 

                                                 
52 Ibid.,  p. 184. Gramsci, un Marx cultural, face din cultură o a treia sferă autonomă a societăţii, dar el 
insistă pe importanţa culturii în lupta pentru instaurarea unei societăţi communiste. 

Erving Goffman pune accent pe importanţa culturii arătând rolul cheie jucat de indivizi în 
transmiterea de sens în interacţiunile sociale, indivizi ce sunt actorii dintr-o piesă socială ce au 
interiorizat „textul“ dominant al unei instituţii sau culturi tot aşa cum pe scenă actorii interiorizează textul 
rolului lor şi care decid cum răspund semnalelor vieţii sociale pe temeiul textului interiorizat, răspuns care 
nu este numaidecât previzibil în ciuda interiorizării unui „text“ instituţional. 

Clifford Geertz, într-o dezvoltare similară a „dramaturgiei“ sociale, accentuează aspectele estetice 
şi creative inerente dramaturgiei. Victor Turner subliniază rolul ritualului ca proces cultural în formarea 
solidarităţii sociale. Turner dă exemplul unor rituri de trecere la un trib din Zambia, în care viitorul rege 
este înjosit fizic şi insultat psihic în cursul unui ritual care precede accesul său la regalitate. Această 
umilinţă rituală urmăreşte să-l facă să dobândească un sentiment de umilitate, pentru ca domnia sa să fie 
dreaptă, înţeleaptă şi plină de compasiune. Societatea civilă ar fi actualmente acea putere care să 
determine forţele dominante ale societăţii să realizeze un „rit de trecere“, să le supună umilinţelor fapt ce 
ar deschide noi posibilităţi pentru societate; societatea civilă devenind astfel locul de „iniţiere“ al viitoarei 
generaţii de conducători ai societăţii în sens larg – conducători care să ţină cel mai bine seama de nevoile 
reale ale tuturor cetăţenilor. 
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din aceste sfere în acelaşi timp fără însă a afecta funcţionarea acestora după propriile lor reguli şi 
logici interne. 

Transformarea socială este legată de transformarea de sine a individului, astfel 
încât apare ca o necesitate transformarea interioară a fiecărui individ, înţeles ca o entitate care 
este în relaţie cu Spiritul. 

Trebuie să recunoaştem că responsabilitatea fiecărui individ de a se transforma interior 
pentru a fi astfel activ în domeniul cultural, economic sau politic şi a determina şi o transformare 
a societăţii este o perspectivă care lipseşte construcţiei europene.  

„Noi nu coalizăm state, ci unim oameni“. Jean Monnet rezuma prin această formulă, pe 
cât de frumoasă, pe atăt de falsă, construcţia europeană . Astăzi, Uniunea Europeană nu uneşte 
oameni53 – constată, fără echivoc, şi Paul Magnette.  

Bineînţeles că modelul acestei transformări spirituale a individului se poate 
aduce în dezbatere, chiar trebuie dezbătut. 

Perlas consideră persoana, după reperul antic, ca o mască, termenul personalitate având 
conotaţiile accidentale ale acesteia. Dincolo de această mască s-ar afla veritabila individualitate 
spirituală a fiinţei umane, persoana fiind o epifenomenalitate egotică a acesteia .  

Perlas nu vorbeşte nici de un caracter personal al Transcendentului, mai precis de o 
Treime de Persoane (Tripersonalism). Spiritul pentru Perlas este un nivel ontologic ce transcende 
individul dar care are un caracter impersonal. Schema sa are individul (omul) ca intermediar între 
Spirit şi Natură (Purusha şi Prakrti în modelul similar extrem oriental) şi se înscrie într-un model 
new-age-ist. 

Creştinismul răsăritean ce se mişcă în orizontul eshatologic hic et nunc cheamă la o 
transfigurare iconică a omului şi a naturii (cosmosului) şi nu doar la o simplă transformare-
spiritualizare a lor .  

Tripartiţia societăţii corespunzătoare tripartiţiei psihologice umane are în creştinism 
adâncirea în scheme triadice ce sunt o reflectare de memorial originar, o oglindire a Arhechipului 
Sf. Treimi în creaţie. Dumnezeu-Omul şi nu omul este intermediarul prin excelenţă între Sf. 
Treime (nu Spirit impersonal ca la Perlas) şi creaţia triadică: om, îngeri şi natură-cosmos (şi nu 
doar Natura ca la Perlas).  

Cu certitudine şi ordinea iconică a trupului este distinctă de noua ordine socială (având ca 
suport transformarea spirituală a omului autonom prin diferite discipline psihologice şi 
spirituale), propusă şi susţinută de Perlas, care se delimitează la rândul ei tranşant de cea a 
mondializării, determinată excesiv economic şi politic. 

Totuşi, este indubitabil că, din perspectiva lui Nicanor Perlas, construcţia europeană are 
picioare de lut, căci ignoră în mod fundamental transformarea spirituală a omului, deopotrivă cu 
participarea lui la această construcţie (de unde deficitul ei de democraţie de care vorbeşte Magnette), 
individul mai degrabă pătimind această construcţie politică şi economică ce îl transcende.  

 Este cert însă ca avem de a face cu o suita de modele ale societăţii civile şi prin urmare cu 
societăţi civile şi nu doar cu o societatea civilă. Diversitate semnalată de Keane cu privire la 
multitudinea contextelor intelectuale, a varietăţii de sensuri şi scopuri precum şi a multiplelor 

                                                 
53 P. Magnette, Europa, Statul şi Democraţia, ed. cit. 
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justificări filosofice a tipurilor de societate civilă este un argument mai mult decât lămuritor a 
unui atare pluralism al societăţilor civile .  

 Putem vorbi deci indubitabil de o diversitate a lor, diversitate ce se conturează cel puţin prin 
prisma originii şi a scopului ce le definesc, a raportului cu statul, a cadrelor ce le face posibilă 
existenţa infra, meta sau trans-statală. La această structurare multiplă a tipurilor de societate civilă 
se află cu siguranţă şi valorile ce le nutresc, le motivează, le vectorizează şi le catalizează acţiunea.  

Am văzut că şi atunci când Perlas spune că societatea civilă îşi trage raţiunea de a fi din 
cultură, înţelegerea culturii poate căpăta semnificaţii multiple .  

Exemplul de societate civilă hrănită din cultura democratică, cultură ce nu este mai puţin 
vulnerabilă din punct de vedere ideologic decât alte modele culturale egale cu ea, căci putem 
conchide cu Rorty că democraţia nu e o universalie, şi care îşi asumă rolul de câine de pază al 
democraţiei, promovând un activism întru apărarea unor drepturi, adeseori împotriva altor 
valori, promovate de alte culturi, tradiţionale sau nu, nu este lipsit de relevanţă pentru efectul său 
dizolvant asupra spaţiului civic.  

Aceste noi forme de grupuri de intermediere, aceste noi moduri de revendicare ce-şi 
prezintă dezideratele sub forma unor „drepturi“ pe care le au de cucerit, acest limbaj al 
drepturilor, ce mijloceşte dezvoltarea unor noi canale de implicare civică, evident exprimă şi 
susţin o parcelizare a spaţiului civic, cum remarca Magnette.  

Societatea civilă de care vorbeşte Etzioni apare ca un model diferit, faţă de cea 
promovatoare exclusiv a culturii democrate, axată primordial pe dezbateri şi revendicări de/şi 
prin „drepturi“, prin dorinţa de a resuscita un model comunitar prin accentuarea unei solidarizări 
sociale înţelese însă doar cu un reductiv suport volitiv .  

J. Keane cum am văzut vede ca pe o condiţie transcendentală a democraţiei organizarea 
instituţională a unei societăţi civile deschise, pluraliste protejată şi încurajată însă de mecanisme 
de stat verificabile public. 

Perlas, cum am văzut, evidenţiază un model al societăţii civile care se întemeiază pe o 
transformare a individului, transformare mediată de o cultură cu rădăcini psiho-spirituale, ce ar 
face posibilă implementarea unor valori anume prin indivizii ce le poartă activ şi în alte sfere, 
precum cea a statului sau cea economică. De asemenea, respectă şi păstrează distincte celelalte 
sfere ale societăţii fiind conştientă în acelaşi timp de posibilitatea, chiar necesitatea infuzării lor 
cu propriile ei valori, concomitent nealterând cadrul desfăşurător al vieţii democratice. 

Avem de a face, după cum am văzut, cu variabile de sens, semnificaţie şi articulare în 
raportul societate civilă – stat sau cu transcenderea acestui dipol într-un model triarticulat54. 
(Statul ce lasă loc emancipării societăţii civile, care rămâne însă în limitele unei subordonări 
ierarhice. Statul ca un cadru de protejare şi încurajare a societăţii civile. Societate civilă ca actor, 
deopotrivă egal cu statul, ca actor într-un cadru-scenă mai larg permeabil democraţiei participative. 

                                                 
54 M. Gauchet constată că ne aflăm în prezenţa unei transformări majore a raporturilor dintre societate şi 
stat şi atrage atenţia asupra posibilităţii observării redefinirii termenilor deodată cu evoluţia raportului. 
Munca de disociere a societăţii civile de stat – spune el – e începută cu două secole în urmă. Dacă, într-o 
primă fază a disocierii, libertatea sferei civile este stabilită prin intermediul sferei statale, acum, în acest 
moment al metamorfozei democraţiei, diferenţa dintre sfera politică şi sfera civilă le anulează ierarhizarea 
şi apare ca vizibilă o metamorfoză a modului de a fi legitime a componentelor societăţii civile în 
ansamblul lor  (M. Gauchet, Ieşirea din Religie, Humanitas, 2006, p. 82-83.)  

 144 



O societate civilă ce instrumentalizează statul sau o societate civilă ce tinde spre absorbţia statului, 
precum în visul socialist, comunist, anarhist şi mai nou, consideră unii, ecologist.)  

M. Gauchet, urmărind tipul de relaţie între stat şi societate civilă, pomeneşte de o relaţie 
de reprezentare, de o reprezentare-delegare, de o reprezentare-instrumentare, o reprezentare-
refracţie sau proiecţie, şi mai nou o reprezentare-reflexie prin intermediul căreia societatea se 
reflectă pe sine55. 

„Adevărul este că asistăm – afirmă Gauchet – la o completă exteriorizare a statului ca 
instanţă reprezentativă, într-o perioadă în care el dispare ca instanţă normativă. După cum nu 
trebuie să cedăm iluziei de proximitate, nu trebuie nici să ne abandonăm fără nici o examinare 
prealabilă impresiei de pierdere a funcţiei statului, provocată de diluarea autorităţii sale 
diriguitoare. E vorba de a nu lua o reorientare drept dispariţie. Privind retrospectiv lucrurile, 
schimbarea este spectaculoasă. Dacă statul rămâne garantul continuităţii colective, e 
limpede că pretenţiile sale de organizator al viitorului au fost sever micşorate. 
Avantajoasa postură a conducătorului popoarelor, învestit cu misiunea de a deschide porţile 
viitorului, nu mai e de actualitate. Într-un cuvânt el nu mai precedă, ci urmează. De unde 
sentimentul pe care îl poate crea – de imens aparat care se învârte în gol, fără să mai ştie 
încotro se îndreaptă şi la ce serveşte“56. 

Edgar Morin vorbeşte chiar de o eră post-istorică, de depăşirea puterii absolute a statelor 
într-o formulă confederativă, unde emerge o société–monde, de o ieşire pe sus din Istorie, 
printr-o metamorfoză care face să survină o lume umană de un tip nou în opoziţie cu o ieşire 
din Istorie pe jos,  printr-o regresie generalizată, catastrofe nucleare etc.  

Pentru a descoperi sensul acestei metamorfoze, Morin dă exemplul crisalidei, unde 
procesul de auto-distrugere este în acelaşi timp unul de auto-construcţie şi atrage atenţia că 
actuala criză prezentă peste tot poate trezi forţele metamorfozei. Această metamorfoză – 
spune el – spre deosebire de metamorfoza din lumea animală şi de cea a societăţilor arhaice în 
societăţi istorice, ce sunt produse de procese inconştiente, are nevoie de concursul conştiinţei 
umane, de o regenerare etică, de o reformă spirituală57. 

Mai nou, Edgar Morin proclamă necesitatea creării unor instanţe planetare, care să fie 
în măsură să înfrunte problemele vitale, înfăţişând o confederaţie şi o democratizare 
planetară, care evident are ca necesitate dezvoltarea conştiinţei unui destin terestru comun, ceea 
ce indică după el că transformarea materială are nevoie de o transformare spirituală. Morin evocă 
necesitatea unor reforme în complementaritate, în buclă recursivă, din care reforma spiritului 
este o componentă absolut necesară pentru toate celelalte reforme: reforma/transformarea 
societăţii, reforma vieţii, reforma morală, o reformă a ştiinţei etc. Acesta arată spre o ştiinţă care 
comportă o re-legare cu etica, o ştiinţă regenerată ce ar face posibilă comunicarea culturii 
ştiinţifice cu culturile umaniste contribuind astfel la o regenerare culturală .  

O ştiinţă reformată capabilă de reflectare asupra ei însăşi, dotată cu o cultură 
epistemologică ar putea după Morin să contribuie la marea reformă a spiritului aducând fiecăruia 
şi tuturor o cunoaştere complexă a lumii, a omului, a sinelui însuşi. El vorbeşte de o regenerare 

                                                 
55 Ibid.,  p. 130. 
56 Ibid.,  p. 132. 
57 Edgar Morin, La methode 6, Ethique, Seuil, 2004, p. 204. 
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generală, de o nouă mentalitate, susţinută de reforme în buclă recursivă în care fiecare reformă 
produce şi este produsă de cealaltă, ce ar face din noi fiinţe civile, civice, civilizate . 58

„Dreptul are întotdeauna două feţe, luminate diferit funcţie de epocă. Repartizarea 
umbrei şi a luminii se schimbă. Altădată vedeam în ea mai ales manifestarea autorităţii statului; 
distingem acum instrumentul societăţii civile în aspiraţiile sale la autosuficienţă. 

Tocmai în cadrul acestor transformări ale societăţii civile, ale modului său de compoziţie, 
ale dinamicii sale, trebuie înţelese transformările credinţei, transformările care privesc deopotrivă 
natura şi locul său, modalităţile sale private şi statutul său public. Cele două aspecte se întâlnesc şi 
se condensează într-un acelaşi termen, devenit unul dintre cuvintele-cheie ale noului idiom 
democratic: credinţa; credinţele se transformă în identităţi, ceea ce înseamnă o altă manieră de a le 
locui interior şi o altă manieră de a le revendica exterior“ 59. 

 
În spaţiul românesc, ar fi necesară, credem, o emergenţă a poziţiei extrem de fertile a Bisericii 

Ortodoxe între aceste modele de societate civilă, poziţie ce ar putea fi expresia cea mai largă şi integratoare, 
tocmai prin caracterul ei fundamental comuniant şi comunitar, întemeiat pe înrădăcinarea transcendentă a 
persoanei umane, pe transfigurarea ei imprimată izomorf în atitudinile, acţiunile şi lucrările ei. Prin 
protejarea, susţinerea şi promovarea unor valori dialogice, creative, de autentică expresie, ce prezervă 
autonomia şi libertatea persoanei şi susţin dezvoltarea personală, recunoscând demnitatea veşnică a persoanei 
umane, tocmai prin situarea ei concretă ca ipostas unic universal-singular în permanenţa chipului hristic.  

Deopotrivă, evidenţierea, actualizarea şi activarea propriului răspuns în cadrul modelului 
triarticulaţiei ca instituţi-cheie a vieţii sociale, dar şi implicată, prin reprezentanţii purtători ai propriei 
valori, în instituţii de tip cultural, politic şi economic, realizând astfel o impregnare crescută a acestor valori şi 
contribuind astfel la o dezvoltare mai mult decât durabilă şi integrată.  

Implicarea, prin furnizarea de modele autentice, în procesul de regenerare culturală, de regenerare a 
ştiinţei, de re-legare a ei cu etica şi de reconsiderare a rolului spiritualităţii în trezirea conştiinţei umane în 
pragul acestei ere numită de Morin post-istorică. Nu în ultimul rând,  promovarea rolului ei fundamental în 
păstrarea şi evocarea memorialului identitar, deci al sensului, emergenţa ei ca sursă vie a conexiunii intime 
trecut–prezent–viitor. 

Marius Dumitru 

                                                 
58 Ibid.,  p. 196-201. 
59 M. Gauchet, ibid., p. 100. 
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1edicină Isihastă

După relatările tradiţional-orale ale Pustnicului Arsenie Praja, 
Pustnicul de pe Cheile Râmeţului, mutat la DOMNUL în anul 1974 

Se povesteşte din tradiţionalul oral al Pustnicului Neofit Carpatinul (ce a trăit pe la anul 
o mie, sec XI), că din ”Moşi-strămoşi” au fost Pustnici şi Călugări prin toate locurile, mai ales 
prin Păduri şi Munţi, încă din vechimea traco-dacilor. 

Pentru Pustnici, Călugări şi nevoitori Duhovniceşti, o problemă grea este „mâncarea”. 
Dacă „Locul retras şi singuratic” este prima condiţie, „mâncarea” este a doua. Pustnicii îşi 
consacrau tot timpul Vieţii Duhovniceşti. Să umbli cu „bucătăria în pustie, este o contrazicere” a 
însăşi Chipului Pustnicesc. 

Pustnicii din vechime au găsit o posibilitate salvatoare, o anumită mâncare ce nu trebuie 
preparată, dar care hrăneşte suficient şi sănătos. Unii au încercat cu Verdeţuri şi fructe de pădure, 
dar nu acopereau tot necesarul. S-a ajuns la Chipul PÂINII, dar nu cea coaptă (care cere 
bucătărie), ci o Pâine specială, fără coacere, doar Cerealele zdrobite şi făcute o Cocă ce se usca la 
aer şi Soare, zisa Pâine Pustnicească. Cerealele se puteau procura uşor. Se spune tradiţional, că 
devenise o „Lege a Pustnicilor”, ca Pâinea Pustnicească să fie „Hrana” lor. Aşa, cine nu mânca 
această Pâine, nu putea sta în Pustnicie, ori slăbea înainte de vreme şi se îmbolnăvea, ori „strica” Viaţa 
Sfântă de Pustnicie . 

Această Pâine Pustnicească şi cu Verdeţuri şi câteva Fructe de Pădure, erau suficiente 
atât pentru Tineri, cât şi Vârstnici, menţinând o Sănătate sigură, încât majoritatea Pustnicilor, în 
ciuda unei Hrane minime, trăiau până la o sută de ani .  

Se zice că înmulţindu-se Pustnicii şi grupându-se în Schituri şi Mănăstiri de obşte, s-a 
început introducerea Pâinii coapte în cuptor şi al altor preparate, până la bucătăria obişnuită. 
Odată cu aceasta, Pustnicii şi Călugării deveneau mai slabi cu sănătatea. 

Pustnicul Neofit încearcă o „reformă” atât a Pustnicilor, cât şi a celor din obşte, dar n-
a putut face mare lucru, doar că a „reînviat” pentru „cei puţini” Duhul vechi de Pustnicie şi 
Duhovnicie. Aşa, Pustnicii s-au împuţinat tot mai mult. Tradiţionalul autohton Carpatin a 
rămas doar o „amintire de demult”, cu tot mai puţini urmaşi. 

Practica Mistica ICONICĂ a rămas însă legată direct de mâncarea acestei Pâini 
Pustniceşti. Unii cred că se face un fel de „mistică a mâncării”, ce este o interpretare greşită. 
Mâncarea nu poate fi ca mistică, dar se include direct în Viaţa Mistică. Biblic, Omul a căzut 
din Rai prin chipul mâncării, şi tot prin Chipul acesta este şi Recâştigarea Chipului pierdut. 
Mai mult, CHIPUL PÂINII este CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU CUVÂNTUL şi 
CHIPUL EUHARISTIEI HRANEI Veşnice. 

Ghelasie Gheorghe
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	Procesiunea ca ritual terapeutic
	 

	Realizatorii preiau cu inteligenţă din lirismul şi dinamica emoţională a lui Kusturica (de pildă, în scena beţiei celor doi soţi abandonaţi şi a sinuciderii lui Bater, străjuită în noapte de un cal alb priponit la fereastra azilului şi proiectată peste cai alergând în stepa mongolă pe ecranul televizorului, rezemând ceafa ameţită de alcool a lui Senge), se inspiră vag din extravaganţele minimaliste ale lui Aki Kaurismäki (secvenţa cortegiului peţitorilor aminteşte de trăsnitul „Leningrad Cowboys Go America”) şi absorb creator duioşia şi filosofia de viaţă a lui Nikita Mihalkov din „Urga. Teritoriul iubirii”, cel mai celebru omagiu cinematografic adus Mongoliei şi tradiţiei pastorale. 
	Societatea civilă, încotro?
	Primul sens, cel mai adesea folosit, este acela de ansamblu de instituţii culturale activ angajate prin mijlocul manifestaţiilor şi parteneriatelor diverse, în vederea construirii unei mondializări durabile într-adevăr sau a unei dezvoltări durabile globale şi integrate. Cel de-al doilea sens generic desemnează instituţiile culturale care sunt sau nu sunt implicate în dezbaterea asupra mondializării şi dezvoltării durabile.
	 



