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        Există atâta „realitate obiectivă” câtă înstrăinare de ea simte conştiinţa subiectivă. 

Şi în solul înstrăinării încolţeşte sămânţa luptei împotriva numitei realităţi obiective, 

căci trufia neliniştită a conştiinţei subiective obturează căile de înţelegere a sinelui şi a 

lumii care, în fond, sunt dimpreună dintotdeauna. Nu e mai mult lumea pentru om, 

cât e omul pentru lume, şi el şi ea fiind nu să se distanţeze ci să poarte partea de destin 

comun, căci întrupaţi laolaltă vor pieri laolaltă. Distanţarea e bună ca metodă de aflare 

a adevărului fenomenal, multcăutatul de către mintea ştiinţifică, dar nu ca principiu al 

fiinţei. Trecerea dincolo de adevărul fenomenal cere altceva: apropierea. Şi nu orice fel 

de apropiere, ci doar aceea iubitoare.  

        „Iubeşte pe aproapele tău!” circumscrie un spaţiu infinit mai larg decât al ideii care 

ne vine mai întâi în minte: în primul rând sau fundamental aproapele e lumea, cu 

zidirile ei omeneşti şi neomeneşti, cu regulile ei omeneşti şi legile neomeneşti, cu 

muchiile şi rotunjimile ei făcute şi date. Departe-le „realităţii obiective”, dovedit de 

ştiinţele fizicii, nu are relevanţă pe calea căutării adevărului de dincolo de 

îmbrăcămintea lumii, compusă din atâtea şi atâtea multiformităţi precare. Dincolo se 

ajunge cu simţirea iubitoare a spiritului de deasupra raţiunii more geometrico.  

        Înstrăinarea nu dă socoteală nimănui; nici măcar înstrăinatului. Unicul ei produs, 

fiu şi duşman al firii umane, e însingurarea. Omul însingurat are sentimentul că a 

plonjat într-un cuprins duşmănos, că în asprimea vieţii nu se poate bizui nici măcar pe 

sine; omul însingurat e străinul de Întreg, e înstrăinatul fără inimă şi, deci, fără 

Dumnezeu. Dumnezeu există, există Absolutul Dumnezeiesc şi pentru că există îl 

avem; doar nevolnicia noastră dî seama de partea pe care o avem, deşi vom fi putând 

să ne apropiem de întreg.  

        Mă gândesc la isihaşti, ascultători ai inimii, cu spiritul pulsând în ritmul pulsatoriu 

al inimii şi, de aceea, niciodată subjugaţi. Nu cunosc vreun spirit adăstător sub soarele 

inimii care să fi fost înfrânt de asprimea îmbrăcăminţii lumii, ştiut fiind că această 

îmbrăcăminte se duce acum sau mai târziu, dar se petrece şi se duce.  

        Altceva e izolarea, faptă de asceză fecundă. Izolarea nu e ruptură cu lumea, nu e 

sfâşiere a îmbrăcăminţii, nu e rezultatul unei îndelungi gâlceviri cu reguli şi legi, ci o 

cale, un organon, un instrument prin care iubirea îşi iese din matcă revărsându-se 

asupra iubitorului şi purtându-l în lume spre adevărurile de dincolo. Izolarea e victorie 

deplină asupra singurătăţii, prin care spiritul se îmbogăţeşte şi îmbogăţeşte lumea cu 

iubirea lui, vorbind despre darurile lui Dumnezeu şi despre ceea ce e hărăzit de 

Dumnezeu. Însingurarea rupe rădăcini, legitimează haosul, descompune compusul, 

dezleagă alcătuirile, protestează asupra rostului a toate. Izolarea, asceză fecundă, cu 

iubirea sa ca har, armonizează, găseşte, deoarece caută înţelegătoare. Ea are substanţă 

în isihasm.  
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        Părintele Ghelasie a fost un izolat, agonic în iubirea lui neostoită. Unul 

neînsingurat. Şi tocmai el, şi tocmai cei ca el, vremuitori nesubjugaţi de vremurile pe 

care le trăim, mă încredinţează în triumful de mâine al iubirii creştine asupra barbariei 

de azi. 
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