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Părintele Ghelasie 
Isihasm şi cultură – o întâlnire  

în lumina unui chip îndumnezeit 
 
 

Volumul de studii intitulat Chipul Iconic, realizat în memoria 
părintelui Ghelasie de la Frăsinei, mă face părtaş acestei griji 
purtate de ucenicii săi operei şi memoriei vrednicului părinte al 
Frăsineiului şi al Bisericii noastre. 

A prefaţa această lucrare este un potrivit şi fericit prilej de a 
mărturisi despre legătura duhovnicească dintre mine şi părintele, 
întrucât am avut marea bucurie de a-l repune în lucrarea preoţească, 
după un lung canon impus de condiţile vitrege ale vremii de atunci. 
Proveneam din aceeaşi zonă vâlceană şi ne-am întâlnit în bine-
cuvântata lavră a Frăsineiului, el ajungând cu câteva luni înaintea 
mea în mănăstire. Eram animaţi amândoi de dorul după rugăciune, 
după Dumnezeu şi cunoaştere, având deopotrivă dragoste fierbinte 
faţă de făcătorul de minuni ctitor al Frăsineiului şi ocrotitor al 
Olteniei, Sfântul Ierarh Calinic. 

Părintele Ghelasie era un trăitor, un iscusit duhovnic şi un 
nevoitor al isihiei,  animat de o adâncă pătrundere mistică şi de o 
mare deschidere şi înţelegere culturală, pe care le-a expus în 
scrierile sale. Pentru el, liniştirea nu presupunea doar coborîrea 
minţii în inimă, ci şi ridicarea inimii spre minte, pentru ca trăirea 
sufletească să se manifeste cu o deplină experienţă a cunoaşterii 
Cuvântului înomenit. 

În acest volum, aluatul isihiei este întrebuinţat să-şi arate 
dospirea frământăturii vieţii şi culturii omeneşti, ceea ce înseamnă 
că destinul omului este integrat în urcuşul către Dumnezeu şi intră 
sub raza de atracţie a chemării divine de a ne apropia de El. Trăirea 
creştină, cum sublinia părintele Ghelasie, pune în evidenţă pe om 
ca fiinţă liturgică, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
Astfel, în urcuşul său duhovnicesc spre asemănarea cu Creatorul, el 
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înţelege prin participare timpul prefacerii duhovniceşti ce survine în 
sine o dată cu împărtăşirea din Trupul şi Sângele Mântuitorului 
Hristos, medicamentul veşniciei. Această dimensiune spirituală, 
prin om, are consecinţe incomensurabile, deoarece descoperă şi 
cheamă la participare adâncul său de taină şi al întregii creaţii. 

Pătruns de râvna bunelor nevoinţe, cuviosul Ghelasie şi-a 
purtat crucea sa cu multă demnitate şi dragoste de Dumnezeu şi de 
oameni, zugrăvind, prin viaţa sa, icoana vie a iubirii lui Dumnezeu. 
Ca iconar al acesteia, el a văzut cu multă pătrundere pe de o parte 
neputinţele omului, dar şi potenţialul său de îndumnezeire, care, 
prin înaintarea în smerenie şi în pacea lăuntrică, se face primitor al 
slavei divine. Este adevărat că, în acest context, scrierile părintelui 
nu sunt uşor de înţeles, din pricina abordării mistice ce le conferă 
în mod constant o adâncime de taină. Ei bine, tocmai această adân-
cime răspândeşte în mod inepuizabil razele înţelegerii duhovniceşti 
peste foarte multe aspecte ale vieţii duhovniceşti. 

Autorii acestui volum, de pe o poziţie multidisciplinară şi 
având ca pornire mistica şi antropologia iconică a părintelui 
Ghelasie, scot în evidenţă întâlnirea dintre isihasm şi cultura 
actuală pentru întregul cunoaşterii umane. Ei tratează teme precum 
paternitatea şi ucenicia spirituală, apofatismul mistic al cunoaşterii 
lui Dumnezeu, condiţia dialogică şi liturgică a omului şi a creaţiei. 
Pe lângă aceste subiecte de profundă cugetare mistică, autorii mai 
tratează şi teme de hristologie şi mariologie, psihologie a chipului 
iconic, antropologie juridică, toate de un viu interes în contextul 
provocărilor actuale. 

Rugăm pe bunul Dumnezeu ca această remarcabilă lucrare  
să-şi dea rodul ei spre punerea în lumină a vieţii şi scrierilor iubito-
rului de Dumnezeu Ghelasie, părintele nostru. 
 

ÎPS Mitropolit Acad. Dr. IRINEU POPA 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 
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Paternitate şi filialitate  
în teologia părintelui Ghelasie 

 
  
1. Ontologia iconică a omului: sens şi semnificaţii teologice 
1.1. Temelia ipostasului filial al omului sau despre constituţia hristologică 

a omului 
În teologia ortodoxă, tema chipului (gr. eikon – chip, imagine) 

are un pronunţat conţinut hristologic, fapt care dă antropologiei 
creştine dimensiuni cu totul şi cu totul noi faţă de celelalte con-
cepţii religioase sau filosofice cu privire la om. 

Astfel, tema chipului serveşte drept axul în jurul căruia se con-
figurează mântuirea sau îndumnezeirea omului, deoarece iconicul, 
aşa cum a remarcat Părintele Ghelasie, este „ASEMĂNARE de 
DIVIN”1. Astfel, traseul ascensiunii spirituale înţeles drept contur 
hristologic al vieţii omului duhovnicesc poate fi înţeles doar prin 
referire la elementele cheie ale hristologiei, elemente în jurul cărora 
se structurează antropologia ortodoxă care este una prin excelenţă 
iconică 2. 

Din perspectivă hristologică, viaţa duhovnicească a omului se 
înscrie în mod natural pe traiectoria parcursă de Iisus Hristos – 
modelul oricărui creştin –, parcurs prin care omul dobândeşte în 
cele din urmă statutul de fiu al lui Dumnezeu după har. Cadrul 
fundamental pentru asumarea acestei condiţii filiale se realizează în 
                                                             
1  Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, Colecţia Isihasm, Editura 
Platytera, 2010, p. 42. 
2 Punctul de plecare în ceea ce priveşte teologia chipului este învăţătura Sf. Pavel, 
potrivit căruia „chip al lui Dumnezeu” este Iisus Hristos (cf. Coloseni 1, 15-18), 
Arhetipul după care a fost creat omul. Din acest text transpare semnificaţia pro-
fundă a lui Hristos, atât pentru constituţia, cât şi pentru destinul spiritual al omu-
lui. Astfel, pentru a fi „întreg” omul trebuie să poarte „chipul” omului „ceresc”, 
adică cel al lui Hristos (cf. 1 Corinteni 15, 49), Fiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă 
că, in nuce, „creştinismul este Suflet de FILIAŢIE” sau „Spirit de FILIAŢIE”  
(cf. Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, Editura Platytera, Colecţia Isihasm, 2011, p. 84). 
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şi prin Iisus Hristos, care l-a înfiat ontologic pe om, asumându-l inte-
gral în persoana Sa, deschizându-i în acest fel perspectiva veşnică a 
filiaţiei divine. 

În acest sens, „relaţia Lui DUMNEZEU cu Lumea este 
«NAŞTEREA FILIAŢIEI»”3, deoarece firea Creaţiei este cea de 
FILIAŢIE: „TAINA Lumii este deodată Creaţie şi Naştere. FIUL 
DIVIN Concepe Creativ Creaţia, dar o naşte din CHIPUL Său de 
FIU. Esenţa Creaţiei este în primul rând în Fondul Său de «Chip de 
Fiu»... Doar Naşterea dă SACRALITATEA Originii Lumii. Lumea 
nu este un proces evolutiv de prefaceri, ci este o «Fiinţialitate 
Creată, dar totodată Născută ca un Anume Chip». Acest «Anume 
Chip» este Taina Naşterii”4. 

Condiţia originară a omului era, aşadar, în potenţă una 
hristologic-filială, condiţie pe care Adam trebuia s-o realizeze în act 
prin con-formarea la Arhetipul său ceresc, Iisus Hristos – Fiul lui 
Dumnezeu. 

Prin urmare, crearea omului după chipul lui Hristos refuză 
înţelegerea acestuia doar ca o fiinţă naturală, astfel încât afirmaţia 
rostită de Hristos despre El Însuşi: „Eu nu sunt din lume” (Ioan 
17,14) trebuie reluată şi aplicată la adevărata esenţă a omului. 
Astfel, dacă filiaţia naturală care îi circumscrie pe oameni strict în 
ordinea lumească e anulată, în mod categoric, de Iisus Hristos, iar 
aceasta înseamnă că omul nu mai trebuie perceput şi înţeles doar 
ca o fiinţă naturală, deoarece el nu este, în ultimă instanţă, fiul 
tatălui său biologic, ci asemenea lui Iisus Hristos, el este chemat să 
devină fiu al lui Dumnezeu după har.  

Într-o formulare laconică şi simplificatoare putem spune că 
omul, ajungând „la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei 
deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), el se va constitui drept „fiu 
al lui Dumnezeu” după har, iar nu după natură, deoarece omul are o 
„FORMĂ de CHIP DIVIN, dar fără NATURA DIVINĂ, ci cu Natură 
Creată”5, ceea ce înseamnă în opinia Părintelui Ghelasie că „noi, ca 
Persoane Individuale Create, suntem Fiii TATĂLUI DUMNEZEU”6. 
                                                             
3 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 90. 
4 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 196. 
5 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, Editura Platytera, Colecţia 
Isihasm, 2010, p. 45. 
6 Ibidem, p. 54. 
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Astfel, dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Îşi asumă acest 
„Chip de Filiaţie de Creaţie”7, atunci trebuie să acceptăm faptul că 
structura ontologică a omului este una predeterminată8 hristologic, 
ceea ce înseamnă în opinia Părintelui Ghelasie că „în CHIPUL 
nostru de Om avem PECETEA-Imprimarea de Filiaţie a FIULUI 
Lui Dumnezeu”9. 

Această pre-determinare hristologică trimite la ideea că „noi în 
CHIPUL nostru de OM avem PECETEA-Imprimarea de Filiaţie a 
FIULUI Lui DUMNEZEU” 10 , astfel încât „DUMNEZEU ca 
CHIP este un Anume CHIP”, iar „CHIPURILE de NAŞTERE în 
Creaţie sunt nişte CHIPURI Anume”11. 

În acest context trebuie să accentuăm ideea potrivit căreia 
distincţia ghelasiană de mai sus, şi anume cea între „un Anume 
Chip” (Iisus Hristos) şi acele „Chipuri Anume” (oamenii) trimite la 
ideea că oamenii devin în şi prin Iisus Hristos fii ai lui Dumnezeu 
după har, iar nu după fiinţă sau natură, fiindcă „orice Naştere este 
Chip de Filiaţie de Creaţie Înrudit cu CHIPUL DUMNEZEIESC”12. 

Prin urmare, nu putem vorbi de doi FII AI LUI DUMNEZEU, 
ci de un singur FIU şi o multitudine de alţi fii: „FIUL LUI 
DUMNEZEU totodată Îşi ASUMĂ şi un CHIP de Fiu de Creaţie în 
acelaşi CHIP de FIU, fără să fie doi Fii, ci un singur FIU, în sensul 
acela de FILIAŢIE în SINE. De aceea FIUL LUI DUMNEZEU 
chiar dacă Îşi ASUMĂ şi un CHIP de Creaţie este UNIC FIU, 
UNICĂ PERSOANĂ, nu împarte DUMNEZEIREA, şi în acelaşi 
timp nu împarte Creaţia”13. 
                                                             
7 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea originilor), Colecţia Isihasm, 
2003, p. 25. 
8 Prin predeterminare nu înţelegem nicidecum ceva de ordinul predestinării, ci, 
mai curând, mişcarea teo-dramatic şi liber consimţită a lui Iisus Hristos de a 
asuma în Persoana Sa, pe lângă distanţa naturală a creaţiei şi pe cea „căzută” 
introdusă de omul căzut. E un alt fel de a spune că Întruparea reprezintă kenoza 
adaptativă a Logos-ului la umanitate. Mai mult, a fi creat după chipul lui 
Dumnezeu (Iisus Hristos) înseamnă a fi, cel puţin potenţial, fiu al lui Dumnezeu 
dimpreună cu Fiul. De acest privilegiu se bucură toţi oamenii, inclusiv cei din 
afara Bisericii, fiindcă orice om din orice perioadă istorică are, chiar dacă fără a o 
actualiza, o relaţie cu Hristos al cărui chip îl poartă. 
9 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 59. 
10 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. cit.,  p. 59. 
11 Ibidem, p. 55. 
12 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 30. 
13 Ibidem, p. 26.  
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Într-un alt loc, Cuviosul de la Frăsinei accentuează faptul că 
„nu există mai «mulţi fii» ai Lui DUMNEZEU, ci doar UNUL 
Absolut, EL, LOGOSUL, care Se «face şi Chip de Fiu de Creaţie», şi 
prin Chipul de Fiu de Creaţie al UNICULUI FIU DUMNEZEIESC 
apoi şi Lumea se face «Fiii Lui DUMNEZEU»”14. 

În lumina consideraţiilor de mai sus, scenariul hristic cu privire 
la condiţia filială a omului poate fi înţeles sub forma unei triple 
implicaţii pe care o reproducem mai jos: 

– Avem, pe de-o parte, imensa mulţime a oamenilor (fiii), pe 
de altă parte Iisus Hristos (Fiul unic); 

– Multiplii fii sunt fii în Fiul, şi acesta e motivul pentru care ei 
nu se vor îndumnezei decât identificându-se cu acest Fiu al lui 
Dumnezeu;  

– Această dublă identificare a lui Hristos, şi anume naşterea 
veşnică a Fiului („LOGOS-ul Pre-Hristic”) şi naşterea fiilor în Fiul 
(„LOGOS-ul Hristic”) constituie fundamentul filialităţii creştine. 

Înţelegem, prin urmare, faptul că parcursul spiritual al omului 
este un „deja-parcurs”, deoarece oamenii devin fii în măsura în care 
ei participă la relaţia unică a lui Iisus Hristos cu Tatăl Său. În acest 
caz putem spune că omul trebuie să reitereze în viaţa sa o 
traiectorie hristologică, iar acest lucru înseamnă, în ultimă instanţă, 
o familiarizare a omului cu existenţa filială a lui Hristos. 

Această revelaţie de-a dreptul bulversantă pentru mentalitatea 
antică nu se reduce la o simplă declaraţie, ci ea se referă la o nouă 
posibilitate de filialitate a omului (cf. Galateni 6,15). În acest punct, 
orice metafizică filosofică se află într-un mare impas, deoarece 
„filosofii uită de Taina FIULUI Lui Dumnezeu care se «Face» 
totodată şi Fiu de Creaţie, de unde panteismul şi iluzionismul 
filosofic”15. 

În alt loc, Cuviosul de la Frăsinei afirmă în mod răspicat faptul 
că spre deosebire de „Fiinţa «singulară» a filosofilor antici, care nu 
poate avea în Sine şi nici în «afară» absolut «nimic» decât o 
«iluzie»”16, Creaţia are imprimată în ea însăşi „CHIPUL de FIU” al 
lui Iisus Hristos 17 : „Taina Creaţiei este Taina FIULUI LUI 
DUMNEZEU care Se «Naşte» pe Sine şi ca Fiu de Creaţie. FIUL 
                                                             
14 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 10. 
15 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, Editura Platytera, 2009, p. 75. 
16 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 36. 
17 Ibidem, p. 35. 
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LUI DUMNEZEU este UNICUL FIU ABSOLUT AL TATĂLUI 
DUMNEZEU şi EL creează pe «Fraţii de Creaţie» ca Fii ai LUI 
DUMNEZEU. Tot creştinismul este această Taină a «FIULUI-
FRATE» de Creaţie”18, motiv pentru care orice creştin poate zice 
despre el însuşi că este „frate al FIULUI DUMNEZEU”19. 

Şi, într-adevăr, potrivit Părintelui Ghelasie, ontologia iconică a 
omului poate fi înţeleasă doar în categoriile hristologice ale Revelaţiei 
creştine: „Revelaţia Creştină ne arată că TAINA VIEŢII LUI 
DUMNEZEU este tocmai în această TAINĂ a NAŞTERII FIULUI 
LUI DUMNEZEU. De aceea şi Creaţia este posibilă ca Taină, tocmai 
în acest sens al CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC”20. 

Cu alte cuvinte, a fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă 
a fi, cel puţin potenţial, fiu al lui Dumnezeu împreună cu Fiul: 
„FIUL LUI DUMNEZEU Însuşindu-Şi acest Chip de FILIAŢIE 
ia şi denumirea de OM, pe care apoi îl dă Omului şi prin care 
Omul devine OM, care înseamnă FIU al Lui DUMNEZEU. Om 
în sensul Tainic Creştin înseamnă FIUL Lui DUMNEZEU, dar 
noi nu suntem Fii ai Lui DUMNEZEU în sensul Absolut al 
DUMNEZEIRII, ci Fiii Lui DUMNEZEU ca Chip de Creaţie, 
care avem Înrudirea cu DUMNEZEU prin faptul că purtăm 
Chipul de FILIAŢIE, chiar dacă este de Creaţie”21. 

Prin urmare, faptul că Dumnezeu l-a creat pe om „după Chipul 
Lui” înseamnă, în ultimă instanţă, că l-a configurat astfel încât el să 
tindă prin însăşi natura lui, prin însuşi faptul că este om, spre Cel ce 
este Chipul Său Dumnezeiesc, şi anume spre Iisus Hristos. 

În acest context, accentuăm faptul că arhetipul omului nu este 
pur şi simplu Logosul, ci Logosul întrupat, deoarece nu are importanţă 
faptul că Hristos nu a existat istoric pe vremea creaţiei lui Adam. 
Iisus Hristos existând deja în realitatea supratemporală a lui 
Dumnezeu în calitatea Sa de „mai-întâi-născut decât toată zidirea” 
(Coloseni 1, 15-17), „intrarea în lume a Celui întâi-născut” (Evrei 1, 6) 
reprezintă, aşadar, sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu, taina 
supremă „ascunsă din veacuri şi din neam în neam” (Coloseni 1, 26). 

                                                             
18 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, Editura Platytera, 2009, p. 75. 
19 Ibidem, p. 87. 
20 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), Colecţia Isihasm, 
2003, p. 24. 
21 Ibidem, p. 26. 
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Nu e o întâmplare faptul că Sf. Pavel, în Epistola către Coloseni, 
în care afirmă „chipul Dumnezeului Celui nevăzut, mai-întâi-
născut decât toată zidirea” (Coloseni 1, 15-18), pretinde omului să 
devină „desăvârşit în Hristos” (Coloseni 1, 28). Afirmaţiile pauline 
potrivit cărora omul trebuie să ajungă la „măsura vârstei plinătăţii 
lui Hristos” (Efeseni 4, 13), adică să dobândească „mintea lui 
Hristos” (1 Corinteni 2, 16) şi „inima lui Hristos” (Efeseni 3, 17) nu 
sunt făcute din perspectiva unei etici exterioare, ci, mai curând, el 
vorbeşte aici din punct de vedere ontologic. 

Cu alte cuvinte, viaţa duhovnicească nu constă într-o imitaţie 
exterioară pur etică, ci ea se referă la o hristificare reală, astfel încât 
„existenţa” iconică (una aflată în stare de potenţă) a omului devine 
sau ar trebui să devină o „existenţă” hristică reală. 

Astfel, prin asumarea unui mod de viaţă duhovnicesc putem 
debloca potenţialul ultim din noi, care constă în asemănarea cu Iisus 
Hristos. Şi, într-adevăr, fiind creaţi după chipul lui Hristos, aceasta 
înseamnă că „noi suntem direct ÎNRUDIŢI cu Însăşi ICOANA 
HRISTICĂ” 22 . Filialitatea reprezintă în acest caz condiţia firească a 
omului, într-un cuvânt, omul în splendoarea normalităţii sale.  

Astfel, experienţa sfinţirii sau înduhovnicirii omului nu trebuie 
înţeleasă, la Părintele Ghelasie, ca o experienţă extatic-elitistă, ci, 
mai curând, ca o normalitate transfigurată a trupului şi a sufletului, 
fiindcă „specificul Spiritualităţii Creştine nu este «de-corporalizarea» 
Spiritului, ci ÎNTRUPAREA Spiritului”23. 

Înţelegem, prin urmare, că omul duhovnicesc întrupează în 
persoana sa realităţile Evangheliei, deoarece problemele duhovni-
ceşti au nevoie de o întruchipare sau, în termenii Sf. Pavel, de o 
„inimă de carne” (2Corinteni 3, 3). 

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu S-a întrupat creştinul nu mai 
poate avea decât o singură dorinţă, şi anume aceea de a trăi integral 
mesajul Evangheliei. Acest mesaj poate fi redus, in nuce, la textul de 
la Efeseni 4, 13 potrivit căruia, omul este chemat să ajungă la „starea 
bărbatului desăvârşit, la măsura deplinătăţii lui Hristos”. 

Prin urmare, dacă „majoratul omului coincide cu hristificarea 
lui”24, atunci înseamnă că destinul spiritual al omului constă, aşa 
cum o să vedem mai jos, în asumarea posturii filiale a lui Hristos. 
                                                             
22 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, p. 55. 
23 Ibidem, p. 12. 
24 P. Nellas, Omul-animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, ed. cit., p. 68. 
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În lumina consideraţiilor de mai sus putem conchide, aşadar, 
faptul că Hristos a fost „sfatul şi voia Tatălui”, predestinarea (gr. ho 
proorismos) şi, în consecinţă, mersul natural şi sfârşitul drumului 
omului.  

Potrivit Părintelui Ghelasie, trecerea de la o condiţie a omului 
„căzut” (lapsus) la o condiţie finală, şi anume cea de om restaurat şi 
îndumnezeit, pe scurt trecerea de la infantilitate la maturitate 
spirituală se realizează în faptul că omul este creat după Chipul lui 
Dumnezeu: „omul trebuie să facă o CONTINUITATE-Actualizare cu 
DIVINUL”25, deoarece „numai OGLINDINDU-se în DIVIN Omul se 
CONŞTIENTIZEAZĂ şi pe Sine ca CHIP Adevărat de Om”26. 

Mistagogia Părintelui Ghelasie propune, aşadar, nu doar o 
doctrină cu privire la îndumnezeire, ci şi (sau poate mai ales) un 
mod gradual de maturizare spirituală a omului în Hristos, matu-
rizare care va implica o familiarizare din ce în ce mai profundă cu 
destinul lui Hristos, Cel care transformă după propria-i asemănare 
omul care îi poartă deja Chipul. În termenii cuviosului Ghelasie 
aceasta revine la a spune că „creaţia în Împlinirea ei se face Taina 
FILIAŢIEI faţă de Dumnezeu TATĂL”27.  

Anticipând puţin, vom spune că această ontologie iconică 
reprezintă experienţa parcurgerii spirituale a traseului hristic, ceea 
ce înseamnă în ultimă instanţă reiterarea modului de viaţă al lui 
Hristos Însuşi, Revelaţia ultimă pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. 

Aşa cum o să vedem în continuare, aceasta înseamnă că Fiul 
este, în acelaşi timp, parcursul şi ţelul omului, deoarece punctul de 
plecare, desfăşurarea şi punctul ultim al oricărei vieţi duhovniceşti 
este Iisus Hristos. 

 
1.2. Destinul hristologic al omului: o mistică a familiarităţii divine 
Potrivit teologiei creştine, dinamica ascensională permanentă a 

omului constă în unirea cu Dumnezeu prin şi în Iisus Hristos, 
deoarece „fără FIUL noi nu vom ajunge niciodată la Tatăl” 28 . 
                                                             
25 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), Colecţia Isihasm, 
2003, p. 16. 
26 Idem. 
27 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), Colecţia Isihasm, 
2003, p. 22. 
28 Ieromonah Ghelasie, Taina filiaţiei, ed. cit., p. 130. 
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Această unire sau comuniune nu se poate realiza decât prin re-
crearea omului prin şi în Iisus Hristos, întrucât păcatul lui Adam 
nu a fost doar o simplă greşeală, ci, mai curând, un eveniment care 
a atins însăşi esenţa omului. 

Din textul Facerii aflăm că Adam nu s-a „mişcat” către Dumnezeu, 
Arhetipul şi modelul său natural, ci într-o direcţie opusă, fapt care 
a „răsturnat” funcţionalitatea naturii sale psiho-somatice.  

Astfel, înclinaţiile deiforme ale omului „căzut” au deviat de la 
direcţia şi funcţionalitatea lor naturală, pervertindu-se, astfel încât 
corespondenţa mutuală dintre chip şi Arhetip a fost în mod 
dramatic afectată. Natura umană continuă să „funcţioneze”, dar 
acum în mod haotic şi răsturnat, fapt pentru care funcţiile naturale 
ale omului se transformă în patimi29. 

Cu alte cuvinte, elementul deiform din natura umană fiind 
amputat, direcţia spre izvorul necreat a fost întreruptă, iar în acest 
sens viaţa omului a fost înţeleasă ca desfăşurându-se doar în 
interiorul lumii. În consecinţă, funcţiile sale naturale nemaifiind 
„hrănite” de harul lui Dumnezeu, ele decad la rangul de simple 
funcţii biologice. 

Înţelegem, prin urmare, faptul că tema chipului nu este statică, 
ci ea introduce o mişcare ce se desfăşoară între existenţa omului 
dinlăuntrul harului şi cea a omului situat în afara lui. Altfel spus, 
chipul trebuia să devină „asemănare” prin eforturile conjugate ale 
harului lui Dumnezeu şi a libertăţii omului. În termenii Părintelui 
Ghelasie, omul fiind „TEO-For, adică PURTĂTOR de CHIP al Lui 
DUMNEZEU”30, el trebuia să devină o „Personalitate TEO-Formă, 
ca Asemănare de DIVINITATE” 31 . Aceasta înseamnă, în opinia 
Cuviosului de la Frăsinei, că noi trebuie să „deosebim Omul, ca 
Făptură în cadrul general de Creaţie, de DESTINUL Omului, ca 
HRISTIC în Sine”.32 
                                                             
29 În termenii lui D. Stăniloae, patimile sunt contrare firii, deoarece firea umană 
trebuie să-şi manifeste tendinţa după un centru în afară de ea, iar acest centru a 
fost mutat de la Dumnezeu înspre lume: „Spiritul, care este indefinit şi capabil să 
se umple de infinit şi însetat de primirea lui în sine, în loc să caute legătura cu 
spiritul infinit, caută să se umple cu obiecte finite şi trecătoare, nealegându-se cu 
nimic şi setea lui rămânând mereu nesatisfăcută” (cf. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, 
Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, EIBMBOR, Bucureşti, pp. 76-77). 
30 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. cit., p. 56. 
31 Ibidem. 
32 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, p. 39. 
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Această taină a filiaţiei divine care aparţine patrimoniului 
teologiei creştine va deveni paradigmatică în opera Părintelui 
Ghelasie: „Noi deosebim CHIPUL Prehristic de DUMNEZEU-OM 
(DIVIN transpus totodată şi într-un Chip Creat, DIVINUL 
Precosmic), faţă de CHIPUL de Om-DUMNEZEU ca CHIPUL 
HRISTIC (Chipul Creat transpus şi în CHIPUL DIVIN, DIVINUL 
Cosmic). CHIPUL de DUMNEZEU-OM este ARHECHIPUL de 
«Înrudire» DIVIN şi Creaţie, în UNICA PERSOANĂ DIVINĂ; 
CHIPUL de Om-DUMNEZEU este PERSOANA DIVINĂ 
Prehristică (cu Asumarea Chipului Creat) şi într-o «Fiinţă-Făptură» 
de Creaţie (care nu se confundă cu Persoana de Creaţie, pentru  
că nu pot fi «două Persoane» deodată, ci UNA cu «Două 
Chipuri-Firi»33. 

Din această perspectivă, tema recuperării asemănării iconice 
pierdută prin căderea adamică, precum şi cea a re-naşterii condiţiei 
de filialitate, revelată prin şi de către Iisus Hristos, se identifică cu 
tema destinului hristologic al omului. 

Astfel, omul „căzut” trebuie să-şi regăsească condiţia sa origi-
nară, care a fost de multe ori uitată sau ocultată de-a lungul 
timpului, dar niciodată abolită. 

Pentru a înţelege mai bine această antropologie iconică, vom 
recurge la metafora oglindirii pe care Părintele Ghelasie o foloseşte 
atunci când vrea să descrie asemănarea la care este chemat omul: 
„Noi ne oglindim permanent în CHIPUL PECETEI DIVINE, 
noi deja avem CHIPUL în această PECETE care nu se poate 
şterge niciodată, de aceea CHIPUL nu se poate pierde niciodată, 
deşi păcatul îl întunecă. Adevărata noastră Vedere, ca Mistică 
Tainică, este să ajungem să ne vedem CHIPUL în PECETEA 
DIVINĂ din noi, adică din CHIPUL PERSONAL al nostru, ca să 
Devenim cu adevărat ASEMĂNAREA CHIPULUI din PECETEA 
DIVINĂ din noi”34. 

Oglindindu-se în Hristos, omul îşi dă seama de modelul divin 
după care a fost creat şi se cunoaşte pe sine în conformitate cu 
acest model. Cu alte cuvinte, e nevoie de această oglindire în 
prototipul său divin pentru ca omul să se poată cunoaşte pe sine 
aşa cum a fost proiectat să fie. Oglindirea de sine (actul reflexiv) 
                                                             
33 Ibidem, pp. 39-40. 
34 Ibidem, p. 60. 
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este posibilă doar pentru că există o oglindire a omului în arhetipul 
său, care este Logos-ul întrupat. Punctul iconic în care omul se 
reflectă în Logos îi prezintă acestuia, reflectată, cea mai intimă 
identitate a sa, şi anume cea de Chip al lui Dumnezeu. 

Mai mult, această reflexie iconică trimite la existenţa unui 
raport asimilativ, la o „devenire asemenea” care nu e străină de 
asemănarea promisă omului în Facere 1, 26 („Să facem om după 
chipul şi după asemănarea Noastră”), dar neactualizată în Facere 1, 27 
(„Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui 
Dumnezeu l-a făcut”). 

Prin urmare, iconicităţii naturale i se adaugă asemănarea pe 
care omul trebuie s-o dobândească, astfel încât el să devină fiu cu 
Fiul şi dumnezeu cu Dumnezeu: „FIUL este ASEMĂNAREA 
DUMNEZEIASCĂ a TATĂLUI. Prin FIUL şi noi, Creaţia, 
PRIMIM Asemănarea cu Tatăl, ca Fii Creaţi ai TATĂLUI 
DUMNEZEU prin FIUL CREATOR”35. 

În termenii Părintelui Ghelasie, „Chipul de Sfânt este Taina 
Naşterii de Creaţie”36, fiindcă „noi toţi avem CHIPUL de Sfinţenie, 
dar trebuie să Lucrăm-Rodim ASEMĂNAREA acestuia. Sfântul 
este CHIP şi ASEMĂNARE în ÎMPLINIRE. De aceea, Sfântul nu 
se poate naşte direct Sfânt, ci Creşte-Rodeşte ca Sfânt şi din 
Rodurile de Sfinţenie se va confirma ca Sfânt”37. 

Se poate vorbi, în acest caz, de faptul că „omul este DESTIN 
HRISTIC”, nu „auto-destin” 38 , deoarece el trebuie să realizeze o 
„devenire asemenea”, potrivit căreia el trebuie să-şi conformeze viaţa 
sa la cea a lui Hristos, iar prin aceasta el îşi dezvăluie cea mai intimă 
identitate a sa, şi anume cea de fiu al lui Dumnezeu. Şi, într-adevăr, 
în cadrul Noului Testament expresia „sunteţi fii ai lui Dumnezeu” 
(cf. Luca 6,35; Matei 5,44-45) dezvăluie adevărata identitate a creşti-
nilor, fiinţe pre-destinate prin relaţia lor cu Dumnezeu să ajungă fiii 
Lui. Această nouă definiţie a omului implică substituirea genealo-
giei naturale cu o genealogie divină, fiindcă, definind omul ca fiu, 
de unde şi caracterul revoluţionar al creştinismului, acesta nu mai 

                                                             
35 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 175. 
36 Ibidem, p. 239. 
37 Ibid., p. 242. 
38Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Scrieri isihaste. Minidogmatica, Practica Isihastă, Mic 
Dicţionar Isihast, Editura Platytera, Colecţia Isihasm, 2010, p. 66. 
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apare ca un ens creatum, ca o fiinţă a lumii sau a naturii, ci ca fiu lui 
Dumnezeu.  

Într-un cuvânt, admitem împreună cu Părintele Ghelasie faptul 
că „Omul este Fiul de Creaţie al TATĂLUI DUMNEZEU”39. 

Misiunea lui Hristos a fost aceea de a-L revela pe Dumnezeu ca 
Tată, iar în acest sens „creştinismul este Revelaţia PATERNITĂŢII 
absolute, pe care o face FIUL DIVIN”40. 

Din această perspectivă, mistagogia creştină înţeleasă ca 
paternitate spirituală trebuie să opereze asupra iconicităţii omului: 
Oamenii au fost creaţi în mod iconic (cf. Facere 1, 6-27), au fost 
răscumpăraţi în mod iconic de Fiul lui Dumnezeu, icoana 
desăvârşită a lui Dumnezeu cel Nevăzut (cf. Coloseni 1,15-20; Evrei 
1,1-4), care lucrează acum la destinul final al omului: „preştiuţi (de 
Tatăl) şi predestinaţi să fie conformi cu Icoana Fiului Său, pentru 
că El este Primul Născut între mulţi fraţi” (Romani 8,29). 

Înţelegem, prin urmare, că Hristos e şi ca om Fiu desăvârşit al 
Tatălui şi Frate al nostru prin El însuşi. Căci El se creează El însuşi 
şi ca om. El trăieşte cu intensitate nesfârşită aceste două calităţi de 
Fiu al Tatălui şi Frate al nostru: „Există doar UNICUL LOGOS 
FIUL-CUVÂNTUL DUMNEZEIESC, care totodată Se face 
UNICUL ÎNTRUPAT HRISTOS şi ACEST UNIC HRISTOS 
ÎNTRUPAT Se face apoi CHIPUL tuturor CHIPURILOR-Fraţilor 
Hristici de Creaţie”41, ceea ce înseamnă că „cei care sunt cu EL 
sunt Următorii Sfinţi, Fraţii Creaţi, care cu PUTEREA şi în 
CHIPUL Lui UNIC HRISTIFICĂ cele «păcătoase şi decăzute»”42. 

Din această perspectivă, toţi oamenii se găsesc înaintea lui 
Dumnezeu în mod fundamental pe acelaşi plan: „Voi toţi sunteţi 
fraţi” (Matei, 23,8). Această recentrare a existenţei noastre în 
Hristos şi a lui Hristos în noi, prin care omul devine „frate” cu 
Iisus Hristos, dobândeşte la Părintele Ghelasie un relief impre-
sionant, deoarece această desemnare corespunde celei mai 
profunde realităţi a creştinilor, deveniţi acum fii ai lui Dumnezeu şi 
fraţi între ei, prin unirea cu Fiul unic: „Noi, ca Euri-Persoane, suntem 
Fraţii de Creaţie ai FIULUI Lui DUMNEZEU, care El Însuşi s-a 
                                                             
39 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. cit., p. 45. 
40 Ibidem, p. 39. 
41 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., pp. 173-174. 
42 Ibidem, p. 174. 
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ÎNTRUPAT în Natura de Creaţie”43. În altă parte, Cuviosul de la 
Frăsinei accentuează acest fapt atunci când afirmă că „FIUL Lui 
Dumnezeu ca Fiul-Fratele de Creaţie este încă de la începutul 
Creaţiei Taina Creaţiei. FIUL Lui Dumnezeu Se Întrupează în 
Creaţie încă de la Actul Creaţiei, Actualizându-se apoi cu fiecare 
Individualitate de Creaţie. Prin fiecare Chip-Ipostas de Creaţie 
CHIPUL FIULUI Lui Dumnezeu Se face astfel şi FIU-FRATE de 
Creaţie”44. 

Într-un cuvânt, creştinii formează familia lui Dumnezeu (oikeioi 
tou Teou – Efeseni 2,18), deoarece, fiind fiii aceluiaşi Tată, între ei se 
formează o comunitate frăţească: „Noi suntem CHIP de Fii de 
Creaţie, ca Fraţii FIULUI DIVIN Cel făcut El Însuşi Creaţie  
(Ioan 1, 14) 45.  

Prin urmare, întreaga creaţie este „înrudită” cu Dumnezeu prin 
simplul fapt că „fiecare Creaţie este un Frate Creat al FIULUI”46. 
Acest fapt a fost relevat cu multă putere şi de Părintele D. Stăniloae, 
atunci când afirmă faptul că „Fiul trăieşte numai cu privirea spre 
Tatăl, nevrând altceva decât să împlinească voia Lui, să servească 
Lui. Şi vrea să fie cât mai multe subiecte care să iubească pe Tatăl, 
să trăiască pentru El, cu privirea aţintită spre El, împlinind voia 
Lui. Astfel Fiul vrea un număr cât mai mare de fii ai Tatălui, de 
fraţi ai Săi”47, deoarece „mare este «Bucuria» TATĂLUI Care vede 
în Faţa Sa pe nişte Fii de Creaţie”48. 

Avem de-a face aici cu o caracteristică fără precedent a învăţă-
turii lui Iisus Hristos, deoarece nu se mai cunoaşte niciun exemplu 
în istoria religioasă a umanităţii de o asemenea familiaritate a 
omului cu Dumnezeu: omul devine prin Iisus Hristos „fiul lui 
Dumnezeu” (cf. Ioan 1,12) şi „frate” al lui Hristos (cf. Romani 8,15; 
Galateni 4,6). Faptul că oamenii au fost răscumpăraţi de Iisus 
Hristos şi prin Sfântul Duh au devenit fiii „adoptivi” ai Tatălui a 
generat între ei o nouă fraternitate, şi anume fraternitatea în Tatăl 
şi în Fiul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face posibilă Întruparea şi 

                                                             
43 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. cit., p. 55. 
44 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. cit., p. 76. 
45 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. cit., p. 55. 
46 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. cit., p. 77. 
47 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, ed. cit., p. 79. 
48 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. cit., p. 77. 
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manifestă filiaţia dumnezeiască în omenitatea lui Iisus Hristos, 
Duhul ne face să fim părtaşi la filiaţia veşnică a lui Hristos, prin 
Duhul devenim, în Hristos, fii ai Tatălui: „HRISTOS este Originea 
Creaţiei şi Cel ce UNEŞTE Totul în Sine. EL este Alfa şi Omega, 
Începutul şi Sfârşitul. De aici, HRISTOS Cel Biblic-Scripturistic, 
care este «Totul în CUVINTELE Sale Revelatoare». Dar «oprit» aici 
este, încă, un Hristos insuficient. Mai trebuie să fie şi un HRISTOS 
care UNEŞTE Totul cu TREIMEA DIVINĂ. Acesta este 
HRISTOS Cel BISERICĂ-LITURGICĂ, în care SFÂNTUL DUH 
şi TATĂL sunt Deopotrivă PREZENŢI şi CONLUCRĂTORI”49. 

Această înrudire divino-umană care face ca oamenii să devină 
fraţii lui Hristos în Tatăl şi în Duhul Sfânt se constituie ca o 
sensibilitate filială a omului, care îi dă posibilitatea acestuia de a-L 
putea numi pe Dumnezeu Tată, „căci Duhul sădeşte şi întăreşte în 
noi capacitatea de a-L percepe pe Dumnezeu ca Tată”50. 

De altfel, radicala noutate a creştinismului este tocmai 
definirea omului ca „fiu al lui Dumnezeu”, ceea ce înseamnă extin-
derea perihorezei intratrinitare la oameni: „Ca toţi să fie una, după 
cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi 
să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis” (Ioan 17,21). În şi 
prin Iisus Hristos oamenii se „nasc” din punct de vedere duhov-
nicesc, intră în comuniune inter-personală cu Dumnezeu-Tatăl, 
Părintele unic (Efeseni 2, 18), şi astfel ei devin o singură familie, şi 
anume, familia lui Dumnezeu (Efeseni 2, 19). Aşa cum a remarcat 
Părintele Ghelasie, „creştinismul vine cu Rememorarea ARHE-
CHIPURILOR ca Baza CHIPULUI Familiei de Creaţie. Fiinţa 
Familiei de Creaţie este Fiul-Fratele FIULUI DUMNEZEIESC”51. 

Relaţia lui Iisus Hristos cu Dumnezeu-Tatăl se prezintă, 
aşadar, ca într-o mişcare simultană de flux şi reflux: Fiul iese de la 
Tatăl pentru a se uni cu oamenii (traseul anabasic), şi se întoarce la 
El (traseul catabasic) pentru a-i duce şi pe aceştia în comuniunea 
intimă cu Tatăl Său. În Iisus Hristos, Dumnezeu devine pentru noi 
ceea ce este El în taina Sa veşnică: Tatăl Fiului unic, dar acum şi al 
oamenilor pe care Iisus Hristos i-a asumat în ipostasul Său. În Iisus 

                                                             
49 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 50. 
50 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, Editura 
Deisis, Sibiu, 2003, p.111.  
51 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 174. 
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Hristos, Dumnezeu este Tatăl pentru noi, iar Fiul se face Fratele 
nostru, ceea ce înseamnă, în opinia Părintelui D. Stăniloae, că 
„între ipostasul divin, purtător al firii umane, şi ipostasurile umane 
obişnuite nu există o prăpastie, Căci ipostasul divin filial, făcându-
se ca unul dintre noi, s-a făcut frate al nostru... ; El e, în acelaşi 
timp, tot aşa de unit cu noi, cum e cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. De 
aceea, pe toţi purtătorii acestei firi, readuşi la treapta de fii, Tatăl 
vrea să-i învie la o viaţă eternă împreună cu Fiul Lui. Astfel, toate 
aspiraţiile umane obişnuite se împlinesc în Hristos, în ipostasul 
divin filial purtător al firii omeneşti. Noi suntem fii ai Tatălui şi 
fraţi ai Fiului după har..., căci luând firea noastră se face şi Fratele 
nostru, făcându-ne împreună fii cu El şi Tatălui”52, iar în alt loc 
acelaşi teolog român afirmă că „pe toţi oamenii îi are Dumnezeu în 
Hristos în comuniune cu Sine, ca fii şi fraţi şi fiecare om are, în 
comuniunea cu Hristos, pe Dumnezeu ca Tată şi Frate şi pe toţi 
oamenii readunaţi în cea mai intimă comuniune de frate al Fiului şi 
fiu al Tatălui”53. 

Prin Iisus Hristos oamenii realizează comuniunea cea mai 
intimă cu Dumnezeu, El fiind, în virtutea întrupării Sale, Cel care-i 
uneşte cu Dumnezeu (cf. Romani 6,11; 2 Corinteni 5,19; Efeseni 2,3). 

În centrul teologiei creştine se află taina întrupării Fiului lui 
Dumnezeu, taină prin care Iisus Hristos a vrut să reveleze 
oamenilor adevăratul chip al lui Dumnezeu, şi anume cea de Tată. 
Nimeni nu l-a cunoscut în această ipostază decât numai Fiul care 
locuieşte în intimitatea lui Dumnezeu-Tatăl (cf. Matei 11,27). Doar 
                                                             
52 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, ed. cit., p.144. În 
aceeaşi lucrare, teologul român accentuează aceeaşi idee, afirmând că „Fiul lui 
Dumnezeu, întrupându-se, nu adoptă, ca om, numai sentimentul de Fiu al Lui 
Dumnezeu, făcându-i şi pe oameni să se simtă astfel, cu toată calitatea lor de 
oameni, ci se face Fiu real al omului sau Frate cu el, dar se trăieşte, şi ca om, în 
mod real, Fiu al lui Dumnezeu. Şi toţi oamenii primesc, prin aceasta, în calitatea 
lor de oameni, demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Iar pe Fiul lui Dumnezeu Îl 
trăiesc în mod obiectiv ca «Fratele» lor în umanitate. Şi Dumnezeu Tatăl îi are în 
mod obiectiv ca fii, în calitatea lor de oameni, întrucât au fost făcuţi în mod 
obiectiv fraţi ai Fiului Său Unul Născut, făcut om. Iar Fiul îi are şi obiectiv şi îi 
trăieşte şi subiectiv, ca fraţi ai Săi întru umanitate. De aceea, pe cât se îndum-
nezeiesc oamenii, pe atât se înomeneşte Dumnezeu, sau viceversa. Ceea ce se 
imprimă în umanitatea lui Hristos sau ceea ce se duce la împlinire în ea este 
calitatea filiaţiei de Tatăl şi a frăţiei faţă de oameni” (Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, 
Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, ed. cit., p.146).  
53 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, ed. cit., p. 318. 
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Fiul unic care trăieşte în această legătură strânsă cu Tatăl – 
„aproape de sânul Tatălui” (cf. Ioan 1,18) – este singurul care ştie şi 
singurul care poate să-L reveleze oamenilor pe Dumnezeu în 
calitatea Lui de Tată: „Eu am arătat numele Tău oamenilor pe care 
mi-ai dat” (Ioan 17,6-12). În iradierea slavei Sale filiale – „Slava pe 
care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor” (Ioan 17,22) – putem spune 
că Hristos şi-a desăvârşit misiunea Sa. 

În secţiunea următoare o să vedem cum filiaţia la care este 
chemat omul are drept scop, în prima fază, asimilarea lui Hristos ca 
Logos întrupat (identitatea mundană a lui Hristos) şi apoi la un nivel 
superior asimilarea condiţiei eshatologice a lui Hristos ca Logos 
întrupat (identitatea post-mundană a lui Hristos). Acest parcurs 
spiritual intensifică, în ultimă instanţă, elementele de familiaritate 
ale omului cu Dumnezeu potrivit cărora, relaţia lui Dumnezeu cu 
omul este, prin excelenţă, una patern-filială. Se poate vorbi în acest 
context de o integrare perfectă a omului în intimitatea apofatică a 
lui Dumnezeu (cf. Efeseni 3, 18-19), prin care acesta devine un co-
moştenitor al împărăţiei cu Fiul, care se bucură de o intimitate 
treimică filială cu Tatăl.  

Prin această exprimare avem în vedere faptul că în receptarea 
lui Hristos din prima fază (Hristos ca Logos întrupat), respectiv, faza 
a doua (Hristos ca Logos întrupat), se produce o mutare graduală a 
atenţiei contemplative de pe umanitatea kenotică a lui Hristos pe 
dumnezeirea sa, care ajunge să se dezvăluie nekenotic, în slavă, 
unor fiinţe umane îndumnezeite. Omul trece, aşadar, dintr-un 
stadiu acomodativ, în care Logos-ul ne apare ca Dumnezeu-pentru-
noi, într-un stadiu în care El ne apare ca Fiu-pentru-Tatăl. 

Din această perspectivă, orice viaţă trăită în Hristos înseamnă 
o cooptare în viaţa intimă a Sfintei Treimi, iar acest lucru se prezintă 
în mistica Părintelui Ghelasie ca o receptivitate filială a omului. 

 
2. Traseul mistagogic om-Dumnezeu ca legitimare a tainei 

filiaţiei  
2.1. Receptivitatea filială în mistica Părintelui Ghelasie 
Aşa cum am văzut mai sus, întreaga teologie creştină postu-

lează ideea conform căreia mântuirea sau îndumnezeirea înseamnă 
restaurarea relaţiei originare filiale a omului cu Dumnezeu, iar, în 
acest caz, Întruparea a funcţionat ca un teren pregătitor pentru 
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dezvăluirea unui nou concept al umanităţii, şi anume omul înţeles 
ca fiu al lui Dumnezeu (cf. Galateni 4,5-7; Romani 8,14-17; 8,22-23). 

Şi, într-adevăr, afirmaţia centrală a creştinismului cu privire la 
om se poate exprima în termenii filialităţii: la fel ca şi Hristos, omul 
nu este din lume, ci din Dumnezeu, ceea ce înseamnă că există o 
afinitate esenţială între om şi Iisus Hristos, astfel încât tot ceea ce se 
poate spune despre Iisus Hristos poate fi extins şi asupra omului. 

Astfel, dacă „mobilul Creaţiei este FIUL DIVIN care ASUMĂ 
PERSONAL şi un Chip de «Fiu de Creaţie»”54  atunci admitem 
împreună cu Părintele Ghelasie că „DUMNEZEU FIUL, conce-
pând Chipul de Creaţie, îl duce înaintea TATĂLUI”55 tocmai în 
această calitate de „fiu”.  

În mod similar, Părintele D. Stăniloae remarcă faptul că această 
nouă posibilitate stă la îndemâna omului, deoarece „Fiul lui Dumnezeu 
cel născut din Tatăl, luând firea noastră din Fecioară şi făcând-o 
părtaşă la ipostasul Lui, a dat şi firii Sale omeneşti trăsătura filiaţiei 
divine. Hristos prelungeşte în umanitatea Sa caracterul Său 
ipostatic de Fiu, dar acum e trăit nu numai cu simţire divină, ci şi 
cu simţire umană. El se simte şi ca om Fiu al Tatălui”56. 

În acest context, suntem îndreptăţiţi să admitem că, aşa cum 
Dumnezeu se raportează la oameni în calitatea Sa de Tată, aşa şi 
omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu în calitatea sa de fiu. 
Acest lucru îl uimeşte pe Sfântul Apostol Ioan, care zice: „Vedeţi 
ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui 
Dumnezeu, şi suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă 
nu L-a cunoscut nici pe El” (1 Ioan 3,1). 

Aceasta reprezintă, de altfel, revelaţia atât de neverosimilă pe 
care Iisus Hristos o aduce oamenilor atunci când le vorbeşte despre 
ei înşişi, spunându-le: sunteţi fiii lui Dumnezeu (cf. 1 Ioan 3,2). 

După cum s-a putut vedea din investigaţia noastră de până 
acum, parcursul spiritual al omului este, de fapt, un „deja-parcurs”, 
iar acest lucru înseamnă o intensificare a elementelor de familia-
ritate dintre Dumnezeu şi om, într-un cuvânt, această relaţie poate 
fi descrisă ca fiind una patern-filială. 
                                                             
54 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 202. 
55 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 239. 
56 Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei 
Olteniei, Craiova, 1987, p.143. 
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Potrivit antropologiei iconice a Părintelui Ghelasie, această 
familiaritate este înţeleasă în termenii înrudirii divino-umane, 
înrudire pe care o putem sesiza încă din sfatul primordial al lui 
Dumnezeu cu privire la crearea omului: „Noi, Creaţia, suntem 
Chip-Formă Fiinţială Creată după CHIPUL-SUPRAFORMA 
DIVINĂ, cu ÎNRUDIREA DIVINO-Creaţie pe care o face 
FIUL-LOGOSUL DIVIN. «Sfatul» DIVIN Biblic: «să facem Om 
după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Noastră» (Facere 1, 26), este 
tocmai ARHECHIPUL de ÎNRUDIRE DIVINO-Creaţie, fără de 
care Creaţia nu poate fi”57.  

Aceasta este marea taină a Creaţiei, şi anume „ACTUL 
LOGOSULUI-FIULUI DIVIN care totodată ASUMĂ în 
FIINŢIALITATEA Sa şi o Fiinţialitate de Creaţie”58, în virtutea 
căreia omul se deschide spre dimensiunea înfierii divine. 

Iisus Hristos fiind „Dublul FIU, Cel DIVIN şi Cel de Creaţie”59, 
El se constituie ca ARHETIPUL absolut al oricărei experienţe 
duhovniceşti posibile, model din care se vor desfăşura, multiplu şi 
impredicitbil, diferitele strategii soteriologice ale Logos-ului. 

Înţelegem, prin urmare, faptul că scenariul mistagogic se 
desfăşoară pe o traiectorie hristică, astfel încât istoria omului poate 
fi înţeleasă, aşadar, ca o „aventură a înfierii”, fiindcă omul duhov-
nicesc sau sfântul creştin reprezintă verificarea empirică a teologiei 
filial-creştine. 

Această traiectorie hristică care legitimează taina filiaţiei îşi are 
originea, aşadar, în Întruparea lui Iisus Hristos, evenimentul unic 
ce nu poate fi pus în serie cu altele, eveniment care distruge toate 
acele falsi circuli în care a rătăcit omul până la Iisus Hristos: 
„Creştinismul vine cu o adevărată «bombă» peste antichitate, 
TAINA FIULUI Lui DUMNEZEU, ce implică TREIMEA 
DUMNEZEIASCĂ în Sine şi mai mult, explozia maximă a 
«TRUPULUI DUMNEZEIESC»”.60 

Pornind de la această novitas nemaiauzită vom încerca în conti-
nuare să reconstituim edificiul filialităţii umane din perspectiva 
misticii Părintelui Ghelasie. 
                                                             
57 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 23. 
58 Ibidem, p. 200. 
59 Ibid., 200. 
60 Ibid.,p. 74. 
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Astfel, având în vedere tot timpul raportul dintre „Treimea 
teologică” (taină supremă şi apofatică a lui Dumnezeu) şi „Treimea 
iconomică” (manifestarea revelaţională a lui Dumnezeu) vom 
defini condiţia omului ca fiind o condiţie hristologic-filială. 

Această revelaţie creştină care a cutremurat gândirea omului 
antic nu reprezintă altceva decât o hristologie interiorizată, potrivit 
căreia nimic nu îi este omului mai „natural” decât să trăiască ca fiu 
al lui Dumnezeu după har, deoarece întreaga învăţătură creştină 
este o „antropologie deschisă” (J. Meyendorff), în cadrul căreia 
omul este deschis, în mod natural, către Dumnezeu, în scopul 
comuniunii cu El. 

Din această perspectivă, maturizarea spirituală a omului coincide 
cu hristificarea lui, ceea ce înseamnă că el devine în Hristos un 
ipostas filial, adică fiul după har al lui Dumnezeu-Tatăl.  

În măsura în care omul va deveni un ipostas filial, el îl va 
recunoaşte pe Dumnezeu ca Tată, iar, în acest sens, toată comple-
xitatea semantică a termenului theosis rezonează adânc cu limbajul 
articulat al tradiţiei creştine – acest didaskalion nevăzut al umanităţii – 
tocmai în marginea „marii taine” a filialităţii omului (cf. Efeseni 5, 32). 

Astfel, moştenirea pe care noi o împărtăşim cu Iisus Hristos 
prin Duhul Sfânt constituie, prin excelenţă, filialitatea însăşi, 
deoarece „iubirea maximă a lui Dumnezeu faţă de om se arată în 
dialogul în care intră şi rămâne în veci cu orice om care voieşte, 
prin asumarea umanităţii de către Fiul Său cel Unul Născut. Căci 
Acesta, luând în ipostasul Său umanitatea noastră, se face şi ca 
purtător al ei Fiul Tatălui. Şi aflându-Se în legătură cu noi prin firea 
omenească comună ne face şi pe noi împreună fii cu Sine ai 
Tatălui, ţinând numai de noi să actualizăm această calitate dată 
nouă, sau iubirea lui Dumnezeu ca Tată faţă de noi şi a noastră faţă 
de Dumnezeu ca Tată. Astfel, a împăcat Iisus pe Dumnezeu cu 
oamenii la un nivel suprem, la nivelul relaţiei între Tată şi fii”61. 

 
2.2. Mistagogia iconică sau relaţia dintre Logos-ul Pre-Hristic şi Logos-

ul Hristic la Părintele Ghelasie 
Pentru o înţelegere mai clară a mistagogiei iconice a Părintelui 

Ghelasie, vom recurge la o formulă dragă Cuviosului de la Frăsinei, 
şi anume cea de ARHECHIP, formulă care surprinde, în mod 
                                                             
61 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, ed. cit., p. 160. 
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sintetic, traseul ascensiunii spirituale, conceput şi înţeles drept 
contur hristologic al vieţii omului: „Taina Fiinţialităţii de Creaţie 
este în Taina Enipostazierii LOGOSULUI DIVIN, care ASUMĂ 
în FIINŢIALITATEA Sa PERSONALĂ şi «Firea de Creaţie», 
adică Fiinţialitatea Creată. Şi aceasta o face de la «Început», ca 
ARHECHIP, prin care apoi Creează Chipul «Fiinţialităţii de 
Creaţie». De aceea, noi vorbim de un ARHECHIP PREHRISTIC 
al Creaţiei, care se Îndeplineşte total în ARHECHIPUL HRISTIC 
propriu-zis, ca ÎNTRUPAREA HRISTICĂ”62. 

Din textul de mai sus vedem cum chipul Fiului lui Dumnezeu 
se încorporează şi într-un „CHIP Creat ca CHIP tot al FIULUI”. 
Aceasta este marea taină a creştinismului, şi anume că Fiul se face 
totodată şi Fiu creat: „Însuşi FIUL Lui Dumnezeu Se face 
Totodată şi Real Fiu de Creaţie. Datorită Acestei Duble «Ipostaze» 
a FIULUI, Creaţia este cu Adevărat Creaţie şi totodată Înrudită cu 
Dumnezeu, nu străină. FIUL Lui Dumnezeu Creează în Sine şi un 
frate Creat, ceea ce înseamnă că FIUL Lui Dumnezeu este Unit cu 
Fiul-Fratele de Creaţie încă de la începutul Creaţiei”63. 

Astfel, între Logos-ul pre-întrupat („LOGOSUL PREHRISTIC” sau 
„ARHECHIPUL PREHRISTIC”) şi Logos-ul întrupat („LOGOSUL 
HRISTIC” sau „ARHECHIPUL HRISTIC”) nu există nicio 
deosebire. Altfel spus, între cele două instanţe ale Logosului, cea de 
dinainte de cădere („LOGOSUL PREHRISTIC”) şi cea de după 
cădere („LOGOSUL HRISTIC”) Hristos, adică Logos-ul întrupat 
îşi păstrează deplina integralitate. Accentuăm, în acest context, 
faptul că Hristos cel istoric a fost prototipul sau modelul după care 
Dumnezeu l-a creat pe Adam. Hristos era omul deplin şi desă-
vârşit, care avea să se întrupeze la un moment dat în istorie, astfel 
încât Dumnezeu l-a creat pe Adam potrivit acestui prototip viitor. 
Prin urmare, primul om a fost creat după modelul Cuvântului 
(Logos-ul întrupat), care avea să asume în timp, ca Hristos, firea 
omenească şi să se arate, în acest fel, om desăvârşit pe pământ. 

Astfel, LOGOSUL PREHRISTIC evocă pre-deschiderea spre 
hristificarea persoanei umane, deoarece, aşa cum afirmă Părintele 
D. Stăniloae, „prin întruparea Sa ca om Hristos ne-a făcut accesibilă 
comuniunea cu Sine, ca Dumnezeu în formă umană culminantă”64. 
                                                             
62 Ierom. Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 18. 
63 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. cit., p. 124. 
64 Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, EIBMBOR, Bucureşti, 
2003, p. 31. 
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Înţelegem, prin urmare, faptul că cele trei coordonate antro-
pologice fundamentale ale teologiei creştine, şi anume originea 
omului, constituţia şi destinul omului îşi au izvorul în Iisus Hristos: 
„Logosul, ipostaziază în Sine natura umană, având ca urmare o 
realizare personală umană culminantă. Căci dacă persoana umană e 
făcută «după chipul Lui», modelul implică în sine potenţial şi chipul 
Său, pe care-l realizează, în mod subzistent şi în grad culminnat, 
prin asumarea naturii umane ca un chip desfăşurat în Sine Însuşi, 
ca chip unit nedespărţit cu modelul” 65 . Destinul hristologic al 
omului e dat de faptul că, fiind plăsmuit „după chipul” lui 
Dumnezeu, omul este chemat de către propria lui natură – şi, din 
această perspectivă, tocmai acest lucru este „chipul lui Dumnezeu” 
în om – să depăşească limitele mărginite ale creaţiei şi să se facă 
dumnezeu după har. 

În acest context, e important să accentuăm faptul că, în acord 
cu întreaga teologie creştină, Părintele Ghelasie afirmă fără echivoc 
ideea potrivit căreia „creştinismul nu înseamnă doar simplul Nume al 
Lui HRISTOS, ci BISERICA Lui HRISTOS”, astfel încât „cine 
vrea să facă o Spiritualitate Creştină, doar prin Taina Chipului Bisericii 
HRISTICE o va putea face”. 66  În termenii Părintelui Stăniloae, 
această „Biserică HRISTICĂ” înseamnă că „Fiul lui Dumnezeu nu 
S-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca din trupul Său să extindă 
mântuirea ca viaţă dumnezeiască în noi. Această viaţă dumne-
zeiască, extinsă din trupul Său în credincioşi, e Biserica”67. 

Înţelegem, prin urmare, că „Chipul Bisericii HRISTICE este 
Chipul Liturghiei Sale”, iar „Chipul Liturghiei este RITUALUL 
Liturgic”68. 

De aceea, „îndumnezeirea Lumii Create nu se face printr-un 
«principiu hristic» ce poate fi «manevrat-asumat» mental şi energetic, 
ci doar prin «intrarea» în TRUPUL EUHARISTIC-Liturgic 
HRISTIC”69 . Acesta este versantul eclesial al mistagogiei ghela-
siene, potrivit căreia adevărata experienţă a lui Dumnezeu este una 
de natură eclesială, deoarece „Hristos Cel complet şi Desăvârşit” 

                                                             
65 Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, ed. cit., p. 34. 
66 Ieromonah Ghelasie Mystagogia icoanei, p. 11. 
67 Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, ed. cit., p. 202. 
68 Ieromonah Ghelasie Mystagogia icoanei, p. 12. 
69 Ieromonah Ghelasie, Taina filiaţiei, ed. cit., p. 10. 
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este „Hristos Cel Liturgic-EUHARISTIC”, prin care „Lumea se 
URCĂ în DUMNEZEU”70. 

Din această perspectivă, Părintele Ghelasie vorbeşte de trupul 
omului ca fiind o prefigurare a trupului hristic: „DUMNEZEU 
Creează pe Om-Făptură în vederea Destinului de ÎNTRUPARE 
HRISTICĂ, de aceea EL Modelează direct «TRUPUL Omului» 
ca Potenţă de Prefigurare a TRUPULUI HRISTIC care avea să 
se ÎNTRUPEZE prin Om-Făptura”71. 

De aceea, în teologia Părintelui Ghelasie ritualul creştin va fi 
tot timpul o „sacralitate de gest iconic” ce cuprinde omul întreg, 
suflet şi trup, gest de închinare după asemănarea dăruirii de Sine a 
Fiului către Tatăl, întru bucuria Preasfântului Duh. 

În acest sens, viaţa se descoperă ca o liturghie a prefacerii 
duhovniceşti, deoarece înţelegerea omului ca şi icoană a Chipului 
Fiului lui Dumnezeu este concretizată de Părintele Ghelasie în 
mistica isihastă tocmai prin rugăciunea iconică. În contextul deva-
lorizării accelerate a tainei trupului, datorată mentalităţii „de 
consum” a lumii contemporane, Părintele Ghelasie oferă deschi-
deri spre regăsirea tainei creştine, în care trupul are menirea de 
„altar al întrupării-împărtăşirii dumnezeieşti”. 

Ni se pare extrem de important să precizăm în acest context 
faptul că specificul iconic al misticii ghelasiene se regăseşte atât în 
viaţa practică, de zi cu zi, cât şi în rugăciune. În cadrul acestui 
continuum gestic avem de-a face cu un dinamism integral al unei 
mistici dialogal-participative, ce constă într-o permanentă mişcare 
de recuperare a memorialului iconic afectat de „incidentul” 
păcatului.  

De aceea, abordarea „completă” a teologiei ghelasiene constă 
tocmai în descoperirea acestui limbaj iconic, prin care înţelegem o 
imprimare-întipărire permanentă a unei vederi duhovniceşti. 

Înţelegem, prin urmare, că specificul iconic al misticii de tip 
„carpatin”, aşa cum a numit-o Părintele Ghelasie, nu constă doar 
în legătura între viaţa activă (vita activa) şi viaţa de rugăciune (vita 
contemplativa), ci el descoperă o modalitate de a te păstra în gest 
iconic într-o integralitate a vieţii. Gestul iconic nu înseamnă 
                                                             
70 Ibidem, p. 39. 
71 Iero. Ghelasie Gheorghe, Scrieri isihaste. Minidogmatica, Practica Isihastă, Mic Dicţionar 
Isihast, Editura Platytera, 2006, p. 40. 
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„închidere şi limitare”, ci o tainică „Centrare de DESCHIDERE-
Adâncime”. Mai mult, gestul ÎNCHINĂRII, aşa cum afirmă 
Părintele Ghelasie, este „Leagăn de NAŞTERE” şi nu contem-
plaţie, fiindcă, dacă în filosofie putem vorbi de o Fiinţă Absolută 
(gr. arché – principiul existenţei) şi de o fiinţare („manifestările” 
Fiinţei), din perspectivă creştină, Dumnezeu creează şi o „Fiinţă de 
Creaţie”, ceea ce înseamnă o „Asemănare a CHIPULUI DE 
FIINŢĂ”, ca Fiinţă Creată. 

Astfel, aşa cum am văzut mai sus, se poate vorbi de o 
„ÎNRUDIRE” între Fiinţa Creată (omul) şi Fiinţa în Sine 
(Dumnezeu), fiindcă FIUL Lui Dumnezeu Asumă şi un „Chip de 
Filiaţie de Creaţie”. Acesta este tocmai specificul misticii iconice, 
potrivit căreia mintea omului este înlocuită cu „Taina Chipului de 
Fiu”. 

Revenind la taina întrupării euharistice, care trebuia să urmeze 
după facerea lumii şi care a fost „întârziată” sau „amânată” de 
„incidentul” apariţiei păcatului, evocă tocmai această mistagogie 
iconică la Părintele Ghelasie, mistagogie potrivit căreia putem 
vorbi despre „CHIPUL omului” în termenii „Asemănării Creative 
a Chipului Lui Dumnezeu”, deoarece „Dumnezeu, înainte de 
Creaţia Omului, face «SFAT» să Creeze CHIPUL de Om şi în 
vederea acestuia ia «Ţărâna-înrudirea» cu Natura-Lumea şi SUFLĂ 
CHIPUL DE OM, pe care Se PECETLUIEŞTE pentru 
VEŞNICIE”72. 

Îndumnezeirea omului a fost atât de legată în planul lui 
Dumnezeu de hotărârea creării lui prin Cuvântul Său, încât ea ar fi 
avut loc chiar şi în cazul în care nu ar fi intervenit păcatul originar: 
„Creaţia are Originea în CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU care 
se implică direct în Creaţie şi „scopul” Creaţiei este tocmai Taina 
ÎNTRUPĂRII Sale”73. 

În opinia Părintelui Ghelasie, omul este o „COPIE creată” 
după Chipul lui DUMNEZEU, ceea ce înseamnă că el trebuie să 
facă „o CONTINUITATE-Actualizare cu DIVINUL” 74 , iar, în 
acest sens, teza potrivit căreia omul ca şi „CHIP Creat” cu 
                                                             
72 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 3 
73 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Scrieri isihaste. Minidogmatica, Practica Isihastă, Mic Dicţionar 
Isihast, ed. cit., p.  39. 
74 cf. Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 16). 
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PECETEA CHIPULUI DIVIN conduce la ideea că împlinirea 
Creaţiei se face în Taina FILIAŢIEI faţă de DUMNEZEU-
TATĂL75. 

Cu alte cuvinte, „la început a fost Fiul, ce a făcut o îngemănare 
şi cu un Chip de Fiu de creaţie”, astfel încât putem vorbi de 
„chipul îndoit” al Fiului lui Dumnezeu, pe scurt, de „Chip Divin 
de Fiu” şi de „Chip de Fiu de Creaţie”. 

Fiul ca „faţă” (gr. prosopon) a lui Dumnezeu pare, aşadar, că 
priveşte în două direcţii: către om, în activitatea sa iconică (Chipul 
necreat după care a fost creat omul – omul fiind în acest caz „chip 
al Chipului” (gr. eikon eikonos) –, şi căruia îi va fi asimilat omul prin 
asemănare) şi către Tatăl, în activitatea Sa intra-treimică. 

Prin aceasta nu trebuie să înţelegem că Iisus Hristos reflectă 
tipologia „Androginului primordial”, ci, mai degrabă că, în 
persoana Sa, Hristos se face „cu cele «Două Feţe-File», CHIP 
DIVIN şi Chip de Creaţie în ÎMPLETIRE şi fără amestecare”76, 
astfel încât Iisus Hristos „nu este «Androginul primordial» de care 
vorbesc anticii, ci este «Dublul FIU, Cel DIVIN şi Cel de 
Creaţie»”77. 

Se relevă, în acest context, încă o dată, „înrudirea” dintre om şi 
Dumnezeu: „Ca realitate, FIUL lui Dumnezeu Se face totodată şi 
Fiu Real de Creaţie. Datorită acestei Duble Ipostaze a FIULUI, 
Creaţie este Fiinţă de Creaţie şi totodată Înrudită cu 
DUMNEZEU”78.  

În dubla orientare a Fiului avem de-a face cu o mistagogie 
duhovnicească, în cadrul căreia Fiul reprezintă atât parcursul, cât şi 
ţelul omului. Aşadar, omul nu se referă filial la Tatăl decât prin 
medierea Fiului, astfel încât fără evenimentul Întrupării (stadiul 
restaurării iconice) omul nu şi-ar putea dobândi condiţia de fiu prin 
har şi nu l-ar putea privi pe Dumnezeu „faţă către faţă”: „prin 
CHIPUL HRISTIC, CHIP de DUMNEZEU şi Chip de Creaţie”, 
omul se întâlneşte „«faţă în faţă» cu DUMNEZEU”79. 

                                                             
75 cf. Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 22 
76 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 200. 
77 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 200. 
78 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a liturghiei, ed. cit., p. 75. 
79 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 30. 
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În calitate de agent al iconomiei divine, Fiul realizează restau-
rarea şi îndumnezeirea omului, atât ca LOGOS PREHRISTIC80, 
cât şi ca LOGOS HRISTIC81. 

Se relevă, în acest context, încă o dată, „înrudirea” dintre om şi 
Dumnezeu: „Ca realitate, FIUL lui Dumnezeu Se face totodată şi 
Fiu Real de Creaţie. Datorită acestei Duble Ipostaze a FIULUI, 
Creaţia este Fiinţă de Creaţie şi totodată Înrudită cu 
DUMNEZEU”82. 

În acest context, accentuăm ideea potrivit căreia omul, pe 
lângă condiţia sa de creatură după chipul lui Dumnezeu (eikon 
eikonos), se bucură, totodată, de promisiunea îndumnezeirii prin 
har, îndumnezeire care este dată de asemănarea cu Dumnezeu 
promisă doar în Facere (1, 26), dar neactualizată în Facere (1, 27). 
Însă prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu se realizează conco-
mitent atât restaurarea omului în condiţia sa naturală indicată în 
Facere 1, 27 (creaţia după chip – eikon eikonos), cât şi îndumnezeirea 
sa promisă în Facere 1, 26 (asemănarea). 
                                                             
80  LOGOSUL PREHRISTIC (cf. Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 16 et passim) sau 
„LOGOSUL PRE-EVANGHELIC” (cf. Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 29 et passim) 
se referă la la identitatea pre-mundană a lui Hristos. 
81 LOGOS-ul HRISTIC, pe care Părintele Ghelasie îl identifică cu LOGOS-ul 
EUHARISTIC sau LOGOS-ul LITURGIC, se referă la identitatea mundană a 
lui Hristos: „LOGOS-ul Prehristic este Cel care Creează toate” (cf. Ioan 1, 1-3)”, 
iar acest „LOGOS PREHRISTIC şi PREEVANGHELIC trece în LOGOSUL 
LITURGIC”, acesta din urmă fiind „LOGOSUL ICONIC al CHIPULUI 
HRISTIC TAINIC, ce se ARATĂ LA FAŢĂ” (Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, 
ed. cit., p. 31). Dacă naşterea în „vremelnicia lumii” este doar „începutul”, atunci 
„NUNTA” de care vorbeşte Evanghelia... este „NUNTA ÎNFIERII VEŞNICE”, 
este NUNTA NAŞTERII Celei de-a DOUA, care se realizează prin Logos-ul 
EUHARISTIC: „LOGOSUL PREHRISTIC-Precosmic este FIUL Lui Dumnezeu 
UNIT cu Chipul de Fiu de Creaţie, ca PREOŢIE şi Biserică în Sine, iar apoi, 
prin Naşterea HRISTICĂ, Chipul de Fiu de Creaţie-Biserică Naşte mai întâi din 
«Coasta Sa» pe MAMA-MAICA DOMNULUI, care să nască pe HRISTOS Cel 
totodată DUMNEZEU şi Om” (Ieromonah Ghelasie, Taina filiaţiei, ed. cit., p. 41). 
Iar în alt loc se afirmă că „doar EUHARISTIA LITURGICĂ ne face «UNIŢI 
cu FIREA Lui HRISTOS»”, astfel încât Hristos ne apare ca cel „care ne 
DĂRUIEŞTE CHIPUL Său de FIU la Creaţie; care ne Naşte în IUBIREA Sa 
LITURGICĂ spre a fi «UNA cu FIREA Sa»; care ne URCĂ până în 
DUMNEZEIREA SFÂNTULUI DUH, HAINA de Nuntă, de a putea sta 
«ÎNAINTEA TATĂLUI DUMNEZEU», unde nimeni nu poate sta «fără să fie 
mistuit», decât CHIPUL FIULUI Său şi al SFÂNTULUI DUH” (Ieromonah 
Ghelasie, Taina filiaţiei, ed. cit., p. 43).  
82 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a liturghiei, ed. cit., p. 75. 
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În urma căderii paradisiace, caracteristicile şi înclinaţiile 
deiforme ale „chipului lui Dumnezeu” din om au deviat de la 
direcţia şi funcţionalitatea lor naturală (iconică), s-au deformat şi au 
fost supuse naturii iraţionale (antiiconică) a omului „căzut”. Însă, 
conform standardelor umanităţii istorice şi chiar ale celei iconice 
originare – omul, în calitatea sa de fiinţă creată, reprezintă 
„Memoria DIVINULUI TREIMIC, transpusă şi într-un Chip de 
Creaţie” în persoana lui Iisus Hristos83.  

Acest lucru este redat de Părintele Ghelasie sub forma unui 
dialog imaginar care are loc în actul creaţiei originare între Fiul şi 
Tatăl: „PĂRINTE, zice FIUL din TREIMEA DUMNEZEIASCĂ, 
iată-Mă îmbrăcat şi într-un Chip de Creaţie, iată şi un Chip de Fiu 
de Creaţie, pe care îl Asum şi EU, UNICUL FIU, Mă fac şi un 
Chip de Fiu de creaţie, deodată şi fără amestecare. EU, FIUL 
FIINŢIAL, Mă fac totodată şi Chip de Fiu de Creaţie, că altfel 
Chipul Fiului de Creaţie nu ar putea fi tot Fiul TĂU, ci doar o 
simplă creaţie, total în afara noastră. EU Asum şi un Chip de Fiu 
de Creaţie care să fie tot în FIINŢA NOASTRĂ, de aceea EU 
însumi Mă fac totodată şi Chip de Fiu de Creaţie”84. 

Astfel întregul proces al devenirii omului de la starea omului 
„căzut” nenatural la cea de fiu şi dumnezeu după har, deopotrivă 
cu Fiul, e un proces predeterminat hristologic, deoarece „nu există 
HRISTOS SEPARAT de Omul Hristos, ci este doar UNICUL 
FIU al lui DUMNEZEU HRISTOS care se Face UNICUL OM 
HRISTOS”85.  

Acest lucru este exprimat de reputatul teolog român D. 
Stăniloae în felul următor: „Dacă firea omenească n-ar fi fost 
încadrată în ipostasul Fiului nu s-ar fi extins la ea calitatea filiaţiei 
divine şi nici Fiul n-ar fi devenit Fiu al Tatălui şi ca om. Dar luând 
firea noastră El a putut intra prin ea şi în comunicarea cu 
ipostasurile umane obişnuite, însă le-a adus nu numai întregirea 
spirituală ce şi-o aduc ele, ci le-a actualizat deplin relaţia filială cu 
Dumnezeu”86. 
                                                             
83 Ieromonah Ghelasie, Taina originilor, ed. cit., p. 8. 
84 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., pp. 27-28. 
85 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 173. 
86  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, ed. cit.,  
p. 144. 
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În încheiere, vom spune că asumarea umanităţii de către Iisus 
Hristos poate fi înţeleasă ca o experienţă întâlnirii personale, a 
comuniunii infinit expandabile dintre om şi Dumnezeu, fiindcă 
„CHIPUL LOGOSULUI HRISTIC este CHIPUL COMUNIU-
NII în Sine al Chipului de Creaţie. În EL Se UNEŞTE toată 
Creaţia”87. 

Astfel, dacă prin naşterea lor biologică, oamenii au funcţiile 
psihosomatice ale lui Adam, prin Întruparea şi Învierea Lui Hristos 
a remodelat şi recreat în el acest „model” adamic, a creat un nou 
„model” 88  spiritual de om. Aceasta revine la a spune că în Iisus 
Hristos toţi oamenii devin fiii Săi (cf. Romani 8, 29), deoarece slava 
lui Hristos (doxa) este dată şi oamenilor.  

În fine, trebuie să accentuăm faptul că această înfiere a lui 
Hristos nu poate ignora contextul eclesial prin care are loc extensia 
universală a slavei Sale asupra oamenilor. În pagini memorabile, 
Părintele Ghelasie vorbeşte de faptul că, în calitatea sa de fiinţă 
teologică, omul îşi caută CHIPUL, care, în ultimă instanţă, este 
CHIP LITURGIC, de aceea „Menirea Omului este Menire 
EUHARISTICĂ, şi de ÎMPĂRTĂŞIRE. Omul este CHIP de 
Biserică. Fără BISERICĂ LITURGICĂ nu poate să fie Viaţă şi 
Menire de Om. Omul care nu mai este Fiinţă Liturgică îşi întunecă 
CHIPUL, se degradează, se anormalizează, devine demonic, 
luciferic”89. 

Mai mult, aşa cum a remarcat Părintele Ghelasie, toată creaţia 
este „Act Liturgic de Dublă Naştere înfricoşată prin care FIUL 
Dumnezeiesc El Însuşi «Se Naşte pe Sine» şi ca Fii de Creaţie, ca 
naştere de Creaţii-fraţi ai FIULUI CREATOR. FIUL, în Convorbire 
şi Conlucrare cu SFÂNTUL DUH, Aduce TATĂLUI DUMNEZEU 
Darul-Prinosul de Creaţie ce sunt Fiii-Fraţii de Creaţie ai FIULUI 
UNIC ABSOLUT”90. 
                                                             
87 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 51. 
88 Acest model are în prim plan termenul de „chip (eikon) al Dumnezeului Celui 
nevăzut” (cf. Coloseni 1,15), care se referă la Hristos, iar acest lucru înseamnă că 
arhetipul omului nu este pur şi simplu Logosul, ci Logosul întrupat. Antropologia 
creştină este, prin excelenţă, una iconică, deoarece „chipul lui Dumnezeu” 
reprezintă în om un dar, însă, în acelaşi timp, şi un scop, o bogăţie dar, şi un 
destin firesc al omului, adică o chemare care ţine de însăşi firea omului. 
89 Ierom. Ghelasie, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., 2003, p. 40 
90 Ieromonah Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, Editura Platytera, 2009, p. 77. 
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Această mistică integrală poate fi redusă, grosso-modo, la a centra 
totul în Duh, ceea ce înseamnă, în termenii Părintelui Ghelasie, „a 
sta ca în ICOANĂ, nemişcat, dar într-un Viu de DUH”. 

Şi, într-adevăr, fiecare dintre noi trebuie să facă „RITUALUL 
LITURGIC” al permanentei naşteri de ordin duhovnicesc, ceea ce 
înseamnă că experienţa îndumnezeirii omului se realizează în 
cadrul Bisericii, experienţă ce poate fi definită, în acest caz, ca fiind 
una „normală şi firească”, şi nu ca o experienţă elitistă, rezervată 
câtorva indivizi de excepţie. Până la urmă, îndumnezeirea sau 
sfinţirea omului păstrează în teologia creştină, şi, implicit, în cea a 
Părintelui Ghelasie, toate atuurile normalităţii. 

 
Concluzii 
În urma investigaţiei noastre cu privire la relaţia dintre pater-

nitate şi filialitate în teologia Părintelui Ghelasie, se impun câteva 
concluzii menite să releve profunzimea misticii ghelasiene cu 
privire la conceperea omului drept fiu al lui Dumnezeu după har. 

În primul rând, aşa cum am văzut, lumea poartă pecetea 
căderii, ceea ce în termenii Părintelui Ghelasie înseamnă că în urma 
căderii „CHIPUL de Om a «orbit», astfel încât el îşi caută Vederea 
prin «ochii Minţii” sau Simţurile Trupului”91. 

Astfel, prin transgresarea interdicţiei originare, lumea şi-a 
obnubilat reperul extramundan şi a devenit suportul unui chin 
lipsit de repere, iar, în acest sens, istoria omului însăşi descrie 
traseul contorsionat al unui exil ontologic, o topografie a rătăcirii şi 
a întoarcerii, a instituirii distanţei şi a recuperării proximităţii 
originare dintre Creator şi creatură. Cu alte cuvinte, experienţa 
voracităţii lumii se consumă acum sub forma efortului de a găsi 
calea de întoarcere, iar omul căzut îşi administrează viaţa sub 
presiunea unui neobosit zel recuperator.  

Într-o lume indiferentă soteriologic, aşa cum este cea a 
noastră, admitem împreună cu Părintele Ghelasie faptul că salvarea 
lumii constă în ICONIZAREA ei, iar acest lucru revine la spune 
că, dacă lumea de azi „se «închină orbeşte» la toţi «idolii lumii», 
atunci înseamnă că ea are nevoie de o ICOANĂ care nu mai este 
idol, adică de un CHIP ADEVĂRAT DIVIN, căruia poţi să I te 
ÎNCHINI, fără să cazi în păcatul «idolatriei»”92. 
                                                             
91 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 10. 
92 Ieromonah Ghelasie, Taina Filiaţiei, ed. cit., p. 12. 
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 Această „ICOANĂ” este tocmai Iisus Hristos, Arhetipul 
după care a fost creat omul de la început, iar a fi după chipul lui 
Hristos înseamnă a fi asociat condiţiei sale filiale, înseamnă a 
întreţine cu Dumnezeu o relaţie analoagă cu cea a Fiului Său. 

 Şi, într-adevăr, proiectul divin cu privire la destinul omului are 
în vedere comuniunea filială cu Dumnezeu-Tatăl, iar la această 
comuniune nu se poate ajunge decât printr-o schimbare perpetuă a 
modului de viaţă.  

 Prin urmare, descoperirea adevăratei condiţii filiale a omului 
în Iisus Hristos se realizează doar ca rezultat al unui lung travaliu 
duhovnicesc ce echivalează cu o „naştere de sus” (Ioan 3,3). Astfel, 
la fel ca şi în viaţa naturală, pentru ca să existe viaţa spirituală este 
nevoie de un născător, iar acest născător al noii umanităţi este Iisus 
Hristos: „Revelaţia creştină ne arată că TAINA VIEŢII Lui 
DUMNEZEU este tocmai în această TAINĂ a NAŞTERII 
FIULUI LUI DUMNEZEU. De aceea şi Creaţia este posibilă ca 
Taină, tocmai în acest sens al CHIPULUI FIULUI DUMNE-
ZEIESC”93. 

 Avem de-a face aici cu o partus spiritualis situată în opoziţie cu 
naşterea după trup, dar care nu e mai puţin reală decât ultima, iar 
acest status quo duhovnicesc se constituie ca un „timp al naşterii”  
(G. Lafonte) conform căruia, creştinii se nasc „de sus”, de la 
Duhul Sfânt pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu după har.  

Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vrea să-l conducă pe om la 
constituirea unei relaţii filiale cu Dumnezeu-Tatăl, deoarece Duhul 
Sfânt nu operează nimic în lume decât în vederea „creării” de fii 
(cf. Galateni 3, 26-28).  

Acest status quo duhovnicesc nu înseamnă altceva decât asu-
marea graduală a minţii şi inimii lui Hristos în sufletul creştinului, 
iar, în acest sens, inima hristificată a creştinului se prezintă în 
spiritualitatea creştină ca o sensibilitate filială care îi dă posibilitatea 
acestuia de a-L numi pe Dumnezeu Tată. 

De aceea, omul duhovnicesc – efigie a sfinţeniei – are o altă 
percepţie asupra realităţilor lumii, un alt orizont existenţial, pentru 
că de fapt el are o altfel de gândire, gândirea sau mintea lui Hristos (nous 
Hristou). 

                                                             
93 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului (Căutarea Originilor), ed. cit., p. 24. 
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Maturizarea spirituală a omului, înţeleasă acum drept hristifi-
carea sa, vrea să sugereze faptul că fiecare om reprezintă o posibilitate 
de sfinţenie, fiindcă noi toţi suntem configuraţi după chipul lui 
Hristos.  

Din această perspectivă, credem că ar trebui reformulate 
aşteptările noastre cu privire la ceea ce înseamnă experienţa sfinţirii 
sau înduhovnicirii noastre. Pe scurt, nu credem că trebuie să mai 
condiţionăm experienţa hristificării omului de sfera semantică a 
excepţionalului, ci, mai curând, ea trebuie înţeleasă în sfera firească a 
înduhovnicirii noastre, iar, în acest sens, Părintele Ghelasie 
reprezintă dovada vie şi incontestabilă a faptului că sfinţenia este 
posibilă oricând şi oriunde. 

În acest caz, trebuie să integrăm fenomenologia paternităţii şi 
filialităţii duhovniceşti în sfera normală a sfinţirii la care este chemat 
orice om, adică la o experienţă în cadrul căreia noi îl percepem în 
mod firesc pe Dumnezeu ca Tată al nostru. 

Daniel LEMENI 
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Fundamentele misticii ieromonahului 
Ghelasie de la Frăsinei  

 
 
Argument 
Gândirea şi trăirea lui Ghelasie de la Frăsinei reprezintă 

momentul articulării primei mistici ortodoxe de expresie română, 
în sensul ultim pe care îl comportă, pentru o tradiţie creştină 
extrem de bogată, conceptul şi ideea misticii. Tocmai de aceea 
Ieromonahul Ghelasie provoacă, prin adâncimea gândului şi prin 
formula discursivă, atât meditaţia creştină asupra problemei 
reîntoarcerii în Dumnezeu, cât şi reflecţia teologică dedicată 
problemelor ultime ale vieţii spirituale. Extrem de solicitantă prin 
densitatea şi insistenţele ei retorice, nu rareori repetitive, opera 
acestui mare mistic al mileniului trecut fracturează calota con-
ceptuală care izola în sine reflecţia filosofică asupra Spiritului, 
pentru a permite inundarea acesteia de energiile necreate ale harului. 
Astfel făcut mai transparent, sensul autentic al Adevărului poate fi 
reformulat, ca tipar al creaţiei şi origine a ei, spre care neofitul 
poate accede din nou. În acest sens, opera lui Ghelasie marchează 
întoarcerea reflecţiei teologice la mistica de tradiţie ortodoxă, ale 
cărei rădăcini coboară, prin marii mistici şi gânditori creştini, până 
în teologia profundă a lui Ioan Teologul – sau, în sens general, a 
Scripturilor revelate. Înainte de toate practică, această mistică 
redefineşte totuşi conceptele Spiritului, raporturile lor şi sensurile 
ultime ale trăirii isihaste, reordonând sintaxa vieţii spirituale în 
conformitate cu idioritmul mistic al Bisericii înseşi (înţeleasă nu 
doar ca o comunitate a celor ce cred, ci ca Trup nevăzut, viu, 
pnevmatic, al lui Hristos Însuşi).  

Teologia reîntâlnirii cu Dumnezeu, care dă un sens atât de viu 
şi de necesar misticii ghelasiene, se structurează, însă, pe morfo-
logia foarte complexă şi densă a unei gândiri angajate într-un efort 
de uitare a limbii lingvistice, de depăşire a limbii naturale şi de 
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suspendare a logicii terţului exclus; acest efort încordează şi 
reformează însuşi discursul chemat spre a-l exprima, făcându-l, de 
aceea, incomprehensibil cititorului care nu înţelege originea, mizele 
şi soluţiile pe care isihia le formulează într-un ideolect mistic ce are 
în mod vizibil nostalgia limbii pre-babilonice. În fond, intima 
speranţă a practicii isihaste e aceea de a vindeca ruptura dintre 
limbajul fiinţei şi limbajul gândirii, nu prin ignorarea acesteia din 
urmă, ci prin coborârea ei în inimă, sau, mai exact, în Memoria 
fiinţei, racordată Fiinţei Creatorului. Această încercare de a regăsi 
limbajul arhetipal, prin care poate fi din nou înţeles glasul 
conştiinţei şi, deci, al sufletului, e una din cauzele decisive ale 
dificultăţii operei ghelasiene. Scopul intervenţiei prezente e acela de 
a pătrunde densitatea şi complexitatea gândirii Părintelui Ghelasie, 
în dorinţa de a formula „doctrina” isihastă a acestuia – dimpreună 
cu fundamentele ei –, într-un referat sistematic şi atent (care să 
evidenţieze conceptele vii, originare, chemate de misticul Ghelasie 
pentru a numi Fiinţa, creaţia şi raporturile care le unesc sau le 
despart pe acestea, dar şi pentru a evidenţia organicitatea, sistemici-
tatea, consecvenţa şi coerenţa acestei mistici extrem de ambiţioase). 

„Traducerea” unui Limbaj pierdut al Fiinţei în structurile 
instabile ale limbii istorice comportă o anumită ilizibilitate, pe care 
cititorii neatenţi ai lui Ghelasie nu l-au putut integra altfel decât ca 
pe o carenţă retorică sau stilistică emanată dintr-o gândire confuză. 
Dimpotrivă, această tensiune care deformează limbajul (nu doar al 
lui Ghelasie, ci al tuturor filosofilor, poeţilor şi misticilor care au 
contemplat Infinitul) nu e altceva decât simptomul unei crize pe 
care Ghelasie a intuit-o şi căreia a încercat să-i ofere o soluţie: e 
vorba de criza provocată de inadecvarea Conceptului la Principiu, 
deci de inadecvarea Gândirii logice la Fiinţă. De aceea credem că e, 
totuşi, momentul să afirmăm că discursul neconvenţional, străin, 
tulburător, al acestui preţios gânditor creştin poartă semnul specific 
al profetismului (întotdeauna confundat de către neiniţiat – în 
Vechiul Testament, ca şi la Cincizecime – cu producţia verbală 
iraţională a alienaţilor). Intervenţia noastră speră să facă evidentă 
sintaxa şi stabilitatea conceptuală a acestui idiom mistic, configurat 
pentru a permite formularea logică a unor realităţi, raporturi şi 
energii supra-logice. În fond, nu afirmarea obsesivă a inefabilei 
taine dumnezeieşti face obiectul misticii, cât credinţa în posibilitatea 
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pătrunderii acestei taine prin întâlnirea personală cu Dumnezeu. 
Formularea acestei tainice întâlniri nu poate fi împlinită decât într-un 
limbaj cosubstanţial tainei: un limbaj nu emanând apofaza, ci fiind 
o expresie (fie şi aproximativă) a ei şi conţinând nostalgia 
reidentificării parmenidiene a Gândirii (de sine a Principiului) cu 
Fiinţa (însăşi). Acest adevăr e cuprins într-una dintre premisele 
misticii ghelasiene, pentru care „adevăratul sens al Religiei e cel de Taină 
a Realităţii Înseşi.” (I, p. 8)1. 

 
1. Problema metodei 
1.1. Preliminarii 
Confruntat cu sinteza dogmatică ortodoxă, Ghelasie e un 

autor canonic; în confruntare cu tradiţia de gândire teologică ori 
mistică ortodoxă, teologia sa e firească, în măsura în care o afir-
maţie – esenţială – precum „Tot ce există are în sine Memoria lui 
Dumnezeu.” este firească dogmatic (după ce, mai întâi, e conformă 
biblic, fapt demonstrabil în interpretarea dogmatică a unui loc ca 
Ioan I.1, eventual şi prin înţelegerea funcţiei esemplastice a creaţiei, de 
materializare a principiilor Logosului în lucruri, conform exegezei 
atente a Sfinţilor Părinţi şi conform expresiei formulate de Leonţiu 
de Bizanţ). Deci de unde provine această aparenţă de necanoni-
citate sau iniţială senzaţie de ambiguitate ori neconvenţionalitate, 
proprii tensiunii pnevmatice care face din teologia oricărui mistic 
un moment de abuzare şi traumatizare a logicii discursive, obişnuit-
cunoscătoare, şi, odată cu ea, a limbajului chemat spre a o exprima? 

                                                             
1 Citările vor fi realizate prin abrevierea cu cifre romane, sau cu majusculele 
titlurilor, a volumelor părintelui Ghelasie, respective prin indicarea exactă a 
paginii prin cifre arabe. Folosim următoarele ediţii: Ieromonah Ghelasie: 
Memoriile unui Isihast, I, ed. a II-a, îngrijită de Florin Caragiu, Ed. Platytera, 
col. Isihasm, 1, Bucureşti, 2007, citată în text „I”; Memoriile unui Isihast, II, 
ed. a II-a, îngrijire şi postfaţă F. Caragiu, Ed. Platytera, col. Isihasm, 2, Bucureşti, 
2007, citată în text „II”; Medicina isihastă. Sacro-Terapia, îngrijită de F. Caragiu, 
Ed. Platytera, col. Isihasm, 3, Bucureşti, 2007, citată în text „III”; Dialog în 
Absolut, îngrijită de F. Caragiu, Ed. Platytera, col. Isihasm, 4, Bucureşti, 2007, 
citată în text „IV”; Mystagogia Icoanei, îngrijită de F. Caragiu, Ed. Platytera, 
col. Isihasm, 6, Bucureşti, 2010, citată în text „VI”; Scrieri isihaste. Minidogmatica. 
Practica Isihastă. Mic Dicţionar Isihast, cuvânt înainte Dr. Gabriel Memelis, postf.  
F. Caragiu, cuvânt final Fr. Ioan Pătrulescu, îngrijire ediţie G. Memelis şi  
F. Caragiu, Ed. Platytera, col. Isihasm, Bucureşti, 2006, citată în text „SI”. 
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Iată întrebarea în care se ascunde nu doar provocarea ridicată de 
teologia Părintelui Ghelasie, ci şi neliniştea – previzibilă – retrăită la 
întâlnirea cu discursul reformulat sintactic şi tropologic, al operei 
unui isihast pentru care exigenţa teologică primă coincide cu 
dificultatea ultimă a filosofiei tari: soluţionarea inadecvării catego-
riilor limbii la categoriile gândirii, categoriilor gândirii la categoriile 
cunoaşterii, categoriilor cunoaşterii la categoriile existenţei, catego-
riilor existenţei la categoriile Fiinţei. Deja intuitiva observare a unor 
adecvări morfologice locale face evidentă construirea unui ideolect 
propriu în opera lui Ghelasie (cu scopul de a preciza mult mai 
nuanţat şi mult mai ferm raporturile dintre concepte, categorii şi 
fiinţe), gest ce anunţă proiectul reflexiv şi contemplativ a cărui 
arhitectonică are dintru început ambiţia de a redescoperi pierduta 
aură pre-babilonică, edenică, a limbii; în structurile cristalografice 
ale acestui verb auroral se odihneşte limbajul construit pe con-
ceptele vii ale Spiritului, mişcate de o logică încordată în ea însăşi 
până la combustie şi transfigurare, deci până la revelaţie. 
Redundanţa sau tautologia nu mai sunt carenţe ale unui stil, ci 
tocmai contrapunctul cu sine însăşi al acestei logici, dar rămân ele 
însele atribute exterioare în spatele cărora stă o ordine mai înaltă a 
cunoaşterii şi a fiinţei. Apropierea teologică a conţinutului revelaţiei 
e posibilă, în sens epistemologic, intelectiv, dar înainte de toate 
contemplativ, prin înţelegerea Limbajului care stă în spatele acestui 
ideolect, pe care pare a-l vorbi Părintele Ghelasie.  

Acesta e motivul pentru care considerăm că Limbajul, res-
pectiv apofaza, în accepţiile lor speciale conferite de gândirea lui 
Ghelasie, reprezintă două dintre momentele fundamentale ale 
misticii, cărora le vom acorda o atenţie specială în prezentul studiu. 
Ceea ce trebuie afirmat cu claritate e faptul că limbajul Misticii 
implică o mistică a Limbajului, ceea ce înseamnă, totodată, că 
mistica va cere un alt concept de limbaj, diferit de limbajul elaborat 
lingvistic, sociolingvistic, neurolingvistic sau semiotic; noul limbaj, 
răspunzător de aparenţa de nefamiliaritate a discursului 
Ieromonahului Ghelasie, are sarcina de a explicita memoria lui 
Dumnezeu, prezentă în tot ce există, ceea ce implică, în mod firesc, 
reordonările morfologice deja amintite, în acord cu noua logică 
solicitată şi cu sintaxa sau ordinea supra-categorială a realităţilor pe 
care le numeşte. De esenţă apofatică, acest limbaj încearcă redesco-
perirea limbajului fiinţei, care precede gândirea, care e chip al 
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Limbajului lui Dumnezeu şi în care existenţa apare ca dialog sau 
comuniune trinitare. 

  
1.2. Mistica şi disciplinele raţiunii 
Dar practica isihastă (deopotrivă reflexivă şi contemplativă, 

vizionară şi trăitoare) nu exclude momentele de raţionalizare 
filosofică şi teologică, cu toate că nu se identifică cu ele. 
Integrându-le într-un model de cunoaştere superior, mistica dez-
voltă şi epurează gândirea conceptuală, pe care, însă, vor fi 
întemeiate eforturile anterioare, de eliberare din imperiul confuziei: 
„Practica Isihastă nu este nici Filosofie, nici Teologie, dar fără Însoţirea 
acestora Mistica rătăceşte până la pierderea Drumului Real ce duce la Uşa 
Misticii.” (I, p. 127). Nu mai puţin trebuie subliniat faptul că pentru 
Ieromonahul Ghelasie nu studiul filosofic sau reflecţia teologică 
sunt chemate la redescoperirea sensului adânc al dialogului fiinţial: 
„Isihasmul este o mistică ortodoxă creştină în integralitatea teologică şi 
metafizică, fără să se absoarbă de vreuna, cum deobicei se tinde.” (II, p. 92). 
Dimpotrivă, autonomia epistemologică, gnoseologică şi, în ultimă 
instanţă, reflexivă a fiecăreia face ca raportul lor să nu fie unul de 
contradicţie sau excludere, ci de consensualitate şi integrare reci-
procă, fondul lor (comunicat în limbaje diferite) fiind unul şi 
acelaşi: „Sunt trei limbaje ale aceleiaşi Vorbiri, în trei traduceri deodată. 
(…) Noi încercăm o evidenţiere de traducere mistică, care dacă pare proprie nu 
înseamnă că este alt fond decât cel pe care teologia îl traduce de asemenea în 
mod propriu, ca şi metafizica.” (II, p. 93), aşa încât „…noi încercăm o 
Mistică a Limbajului, ca descifrare de Limbaj, din care apoi să reiasă 
Teologia.” (III, p, 13). Însă în acelaşi timp trebuie adăugat că efortul 
de pătrundere a tainei, cu toată aparenţa lui de abstractizare, nu 
reprezintă o teorie (în sensul epistemologic al termenului); cauza 
acestei discriminări între theoria filosofiei sau theoria teologiei şi 
substanţa ne-teoretică a misticii este obiectul diferit de cunoaştere 
al acestora, respectiv caracterul supra-categorial al misticii: „Calea 
Raţională nu este o Cunoaştere a Realităţii în sine, observă Părintele 
Ghelasie, ci o cunoaştere despre Mişcările acestei Realităţi. (…) Raţiunile 
sunt tiparele de afară a Mişcărilor Modelelor Triadice de Persoană, nu 
Modelul Însuşi.” (II, p. 28); cu alte cuvinte, arborele deductiv al 
raţionalităţii, desfăşurat în teologie şi în filosofie, reflectă doar 
dinamica raporturilor constitutive ale Realităţii, iar nu Cauza însăşi 
a acesteia, pe care abia mistica o poate întrevedea. Acesta e motivul 
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pentru care Misticul se simte obligat să atragă atenţia în repetate 
rânduri: „Noi aici nu facem teologie sau filosofie, ceea ce pentru dogmatici este 
o alertă şi un pericol. Încercăm o deschidere în sens Isihast a problemelor de 
fond, care, este drept, sunt comune şi misticii.” (I, p. 9), „Noi nu facem aici 
filosofie sau teologie, ci căutăm să descifrăm mistica planului Transcendental.” 
(I, p. 280). Iar semnificaţia acestei distanţări e accentuată în repe-
tate rânduri, scopul major fiind acela al sustragerii contemplaţiei 
cunoscătoare din ordinul disciplinelor teoretice. Nu fiindcă taina ar 
rămâne veşnic necognoscibilă, creaţia ar fi definitiv condamnată la 
rătăcire, iar omul spiritual ar glorifica fără speranţă apofaza; ci 
fiindcă modul de a cunoaşte Taina este adecvat naturii de 
persoană, deci de subiect, a Tainei în sens ultim, care e Fiinţa, sau a 
Fiinţei în sens ultim, care e Însuşi Dumnezeu: „Unii, superficial, ne 
învinuiesc de «un fel de Teosofie» creştină, observă Ieromonahul 
Ghelasie. Sunt extremişti Spirituali de un Apofatism absolut, care nu admit 
nici o Vorbuliţă despre Taină, şi sunt extremişti Materialişti care exclud orice 
Urmă de Taină în Ştiinţă. În viziunea pur Creştină Dumnezeu este Fiinţa în 
Sine – Taină Absolută, dar este totodată Descoperire Harică de Energii 
Necreate.” (III, p. 9).  

Doctrina restaurării, aşa cum e ea articulată în scrierile lui 
Ghelasie, „nu este în sine doar Teorie, ci are Valori Practice de care avem 
tocmai nevoie.” (I, p. 8). Ceea ce înseamnă, totodată, că discursul 
acesta atipic are valenţele unui ideolect specializat, adecvat tensiunii 
interioare a contemplaţiei. Propunându-şi „o traducere clară a terme-
nilor Isihaşti”, Ieromonahul Ghelasie articulează în mod programatic 
„un limbaj specializat Isihast”, în centrul căruia stau conceptele vii 
(veritabile realia ale scolasticii lui Scotus Eriugena); aceste concepte 
renunţă în mod conştient la categorie şi deducţie, pentru a imita, 
printr-o asemănare calitativ relevantă, solidaritatea ontologică între 
semn şi sens, adică fiinţa realităţii chemate la lumină prin verbul 
creaţiei, aşa cum e ea împlinită în unicul cuvânt – aparţinând 
rostirii singulare, a lui Dumnezeu – în care Gândirea şi Fiinţa nu s-
au despărţit şi nu se vor despărţi niciodată. În avangarda teologiei 
lui Ghelasie stă, ca o propedeutică necesară, o „analitică a facultăţii 
de exprimare”, ale cărei concluzii sunt formulate în favoarea unei 
mistici a Limbajului chemate să derive limbajul propriu al Misticii. 
Astfel debutează doctrina ghelasiană şi în perspectiva acestui 
concept special al „limbajului” trebuie înţeleasă neconvenţiona-
litatea discursului pe care-l articulează.  
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2. Problema limbajului 
2.1. Preliminarii 
Care este, în fond, acest limbaj special, cum îl înţelege Ghelasie 

însuşi şi care e miza lui? Iată tripla interogaţie iniţială, a cărei 
soluţionare are, în ochii noştri, avantajul de a elucida însăşi originea 
teo-loghiei isihastului de la Frăsinei, respectiv originea misticii înseşi. 
Cum deja s-a specificat, discursul lui Ghelasie foloseşte un alt 
concept de limbaj (racordat nu logicii, ci Persoanei); or surmon-
tarea prăpastiei dintre categoriile Gândirii şi categoriile Fiinţei e 
posibilă doar prin reînvăţarea limbajului Fiinţei, cod intim al 
structurii ei, pe care mistica încearcă să-l descrifreze şi să-l 
formuleze într-un apofatism care depăşeşte statutul unei strategii 
gnoseologice sau discursive, pentru a deveni problema foarte 
serioasă a unui anumit regim de gândire a Fiinţei. Or, acest Limbaj, 
care funcţionează în acest tip de apofatism mai adânc, explicitează 
tocmai memoria lui Dumnezeu conţinută în creaţie, mistica 
descoperindu-se, ea însăşi, ca o mişcare a Spiritului fără finalitate în 
sine, ci ca o propedeutică (în sens terminologic) la o altă stare de 
arătare – şi la o mai adâncă interioritate –, eshatologică, a Fiinţei. 
În fond, Limbajul, Conştiinţa şi Fiinţa reprezintă nodurile cosmice 
ale acestei sintaxe, pe care se ridică modelul isihast de pătrundere a 
Tainei, care e Persoana revelaţiei. Astfel încât, a înţelege apofa-
tismul lui Ghelasie presupune înţelegerea tipului de Limbaj folosit 
de acest apofatism, respectiv a mizelor lui fundamentale.  

Ca o primă încercare de explicare a acestui apofatism, inter-
venţia de faţă s-a concentrat, în secţiunea dedicată metodologiei, 
asupra mizelor limbajului special al misticii, asupra raportului 
dintre mistică şi teologie sau filosofie, ca şi asupra originii mai pro-
funde a Limbajului chemat de Mistic pentru a-i formula contem-
plaţia. Am amintit – pentru a o dezvolta mai târziu – şi problema 
fundamentală a tautologiei, care conţine şi provoacă momentul, cu 
adevărat relevant, de forţare a dianoeticului şi de încordare a 
Limbajului în vederea unei realizări de sine prin integrarea în ceea 
ce-l precede şi în ceea ce-l succede în ordinea Spiritului. Tautologia 
ascunsă în repetiţii sau formulată discursiv conţine – mai exact, e 
conţinută de – o problemă ce depăşeşte cu mult problema 
discursului, şi care este problema identităţii cu sine a Fiinţei, 
identitate care conţine absoluta afirmaţie a Fiinţei despre sine însăşi 
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şi reflectarea de sine, ca Gândire, a Fiinţei auto-afirmate („Eu sunt 
Cel Ce este!”, Ieş. III.15). Iată de ce nu găsim întâmplător faptul că 
isihastul a propus tema Limbajului de-a lungul întregii sale opere, 
ca aspect obligatoriu soluţionabil pentru orice ştiinţă viitoare ce se va 
înfăţişa drept metafizică, eventual cu excepţia Trăirii mistice a 
Liturghiei, cu toate că, şi aici, iconicul, concept central al unei 
teologii a epifaniei ce devine revelaţie în Euharistie, e în cele din 
urmă o tematizare a tipului de Limbaj – de-o altă discursivitate 
decât aceea a verbului – în care se dă arătarea temporală a Fiinţei): 
„Mistica Isihastă, spune Ghelasie în Medicina isihastă, ne-a prilejuit 
o preocupare pentru Mistica Limbajului, Isihasmul fiind Limbaj 
Transcendental. Aşa, Isihasmul aduce în atenţie o Mistică a Limbajului care 
îi surprinde pe mulţi.” (III, p. 106). Această mistică a Limbajului e 
originea teo-loghiei ghelasiene şi fondează apofatismul deosebit care 
pătrunde ca un duh plin de speranţa arătării, străluminării, vederii, 
întreaga sa gândire mistică. La fundamentul misticii ghelasiene stă 
reînvăţarea limbii Cincizecimii şi reaccesarea codurilor arhetipale 
ale fiinţei, ca revenire la chipul lui Dumnezeu în noi şi la chipul 
uman din Dumnezeu.  

 
2.2. Originile Limbajului Iconic 
Caracterul misticii autentice a creştinismului este persona-

litatea. Asumând taina vie a Ortodoxiei – care e Persoana divino-
umană a Logosului înviat –, mistica lui Ghelasie afirmă, în fond, 
pecetea Treimii pe care creaţia o poartă în sine şi pe care sufletul o 
reflectă în structura lui triadică. Schema Treimii, a Persoanei, a 
Sufletului şi a Intelectului trebuie redată în acest regim propriu tri-
nităţii, care fundamentează mistica pe mişcarea modelelor triadice. 
„Persoana este Triadă Proprie în Modele Triadice de Sine.” (I, p. 19), iar 
„Limbajul este însăşi Mişcarea în care Modelele Triadice se Transpun tot în 
Modele Triadice, dar în Moduri diferite.” (I, p. 20). Aceste modele 
triadice nu sunt atribute sau calităţi, ci „Permanenţe (…), Realităţi 
Directe…” (I, p. 22), iar relaţia lor este tocmai structura vie, dina-
mică, energetică, pe care se articulează codul ontologic al creaţiei, 
care e Limbajul ce precede gândirea. Mistica va încerca să rearti-
culeze acest Limbaj la nivelul limbii lingvistice, pe care o forţează 
în scopul de-a o remodela potrivit unei logici superioare celei a 
terţului exclus. Cum Misticul însuşi afirmase că „Insistăm mult pe 
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stabilirea Relaţiilor. De nu le definim clar, confuziile ne dau aceleaşi erori.” 
(I, p. 66) –, considerăm şi noi că o atenţie specială acordată 
schemelor triadice ale Ieromonahului Ghelasie se dovedeşte foarte 
elocventă cercetării noastre; mai cu seamă, fiindcă raportul dintre 
modelele triadice explicitează genetica profundă a Limbajului pre-
raţional (cu menţiunea că pre-raţionalul nu reprezintă doar  
i-raţionalul, ci, înainte de acesta, supra-raţionalul).  

Persoana conţine patru structuri de modele triadice: 
Asemănare-Faţă-Chip, Dumnezeire-Fiinţă-Persoană, Existenţă-
Viaţă-Viu, Prototip-Model-Icoană. Sufletul conţine trei structuri 
triadice: Asemănare-Faţă-Chip, Sine-Fiinţă-Conştiinţă, Spirit-Duh-
Subiect. Intelectul conţine patru structuri triadice: Raţiune-
Sentiment-Minte, Gândire-Simţire-Voinţă, Răspândire-Apropiere-
Vedere, Masă Fizică-Energie-Informaţie. Relaţionând primul şi 
ultimul model al fiecărei structuri triadice a Persoanei, înţelegem 
sensul contemplativ al misticii ghelasiene (care a „văzut” trecerea 
interiorităţii absolute a Spiritului la Alteritate, deci trecerea de la 
en-stază la ek-stază), ca şi „logica” mistică din care a fost dedus 
Limbajul chemat să formuleze mişcarea în Sine şi spre Altul a 
Spiritului. Asemănarea implică Faţa pentru o ek-stază în Chip, 
Dumnezeirea implică Fiinţa pentru o ek-stază în Persoană, 
Existenţa implică Viaţa pentru o ek-stază în Viu, iar Prototipul 
implică Modelul pentru o ek-stază în Icoană. Termenii extremi ai 
acestei ecuaţii – Asemănarea şi Icoana – nu sunt altceva decât con-
ceptele mistice ale identităţii cu sine (şi cu Altul, în interiorul 
Treimii), identitate care se exprimă în maxima en-stază ca Asemănare 
şi în maxima ek-stază ca Icoană. Este astfel implicată din nou 
problema tautologiei, adică a redundanţei ce formulează absoluta 
afirmaţie de Sine a Fiinţei, dar e totodată invocat raportul de 
exterioritate, de comuniune, de viaţă trinitară, pe care îl exprimă 
ek-staza implicată de Icoană. Într-o astfel de înţelegere a tainei 
Fiinţei, mistica va concepe Limbajul atât en-static, cât şi ek-static, 
aşadar atât ca pe un cod al Fiinţei, cât şi ca pe o exteriorizare a 
acestui cod – şi a Acestei Fiinţe – spre Altul (prin Dialog). 
„Persoana este însuşi Limbajul Absolut.” (I, p. 20), iar mistica ortodoxă 
va încerca descifrarea acestuia, în încercarea de a formula corect 
taina Fiinţei şi calea adevărată spre Aceasta (cale care e, în mod 
consecutiv, isihasmul). „Taina este Icoana-Chipul lui Dumnezeu Tatăl” 
(I, p. 11), ceea ce înseamnă că Limbajul va fi, în mod firesc, o 
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transpunere iconică a Persoanei, într-un regim discursiv care 
depăşeşte cu mult regimul lingvistic şi gramatical al limbii istorice. 
Menţionate explicit în Scrieri isihaste, reperele Limbajului Iconic 
sunt tocmai Persoana ca origine a Cuvântului, cuvântarea ca 
„Activul Personal” al Persoanei (SI, p. 90), iconizarea cuvântului cu 
chipul celui care-l rosteşte şi cu chipul celui spre care e rostit, 
respectiv dăruirea şi împărtăşirea reciprocă în cuvânt, ca un „Tainic 
Euharistic al Comunicării Cuvântului” (SI, p. 90). Dimpotrivă, son-
dând schema Intelectului, vom observa că niciuna dintre triadele 
lui nu conţine vreunul din Modelele constitutive ale Persoanei sau 
ale Fiinţei: Raţiune-Sentiment-Minte, Gândire-Simţire-Voinţă, 
Răspândire-Apropiere-Vedere, Masă Fizică-Energie-Informaţie nu 
conţin, nici una dintre ele, modelele Persoanei care e Dumnezeirea 
în fiinţă. „Eul-Conştiinţa este Originea Raţiunilor, dar nu înseşi Raţiunile 
ce sunt Energii de Mişcare a Eului.” (I, p. 122). Acesta e motivul 
pentru care mistica propune Limbajul supra-logic de tip iconic, în 
scopul de a formula Raţiunile care nu-şi găsesc corespondent în 
modelele constitutive ale intelectului logic: „Gândul-Ideea poate fi o 
«esenţă impersonală», dar Cuvântarea Cuvântului este, prin excelenţă, strict 
personală.” (SI, p. 89). Pentru că, în ultimă instanţă, „Limbajul, în sens 
creştin, înseamnă Cuvântarea Originii.” (SI, p. 94). Iar Originea e 
Persoana Veşnică a lui Dumnezeu. 

 
2.3. Proto-istoria Limbajului. Restaurarea lui mistică 
Transfigurarea limbajului natural nu e un gest eminamente 

metodologic sau epistemologic, ci unul profund spiritual, deter-
minat în mod nemijlocit de experienţa mistică a actualizării Învierii 
în propria persoană. Memoria coruptă a fiinţei căzute uită realitatea 
supra-sensibilă, îndepărtând omul de chipul originar al existenţei. 
Dar natura de creaţie pe care o are umanitatea face ca în ea să sub-
ziste, deşi opacizat, un „cod genetic” divin, „ca o Amprentă ancestrală ce 
nu se va putea şterge niciodată.” (I, p. 94). Aceasta e garanţia şanselor 
de restaurare prin transfigurarea chipului uman în chip hristic, 
şanse pe care mistica le aduce cu sine în metabolismul vieţii 
creştine. Acest rezumat – care ar putea fi definit drept sumară 
reflecţie asupra promisiunilor misticii – implică nuanţe pe care ne grăbim 
să le evidenţiem mai jos.  

„Energiile Substanţiale Divine sunt Raţiunile ce stau la baza Creaţiei ca 
prelungire a Arhetipurilor din Treimea Dumnezeiască.” (I, p. 29). În baza 
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acestei continuităţi, agnosticismul apare ca o eroare pe care o pot 
promova atât excesele mistice, cât şi ignoranţele materialismului. 
Dimpotrivă, „Creştinismul vine cu Revelaţia Arhetipurilor” (I, p. 50), iar 
această revelaţie redescoperă fundamentul divin al existenţei. 
„Creaţia are deja, prin actul Creaţiei, Ecoul Firii Dumnezeieşti, ca o 
Amprentă ancestrală ce nu se va putea şterge niciodată.” (I, p. 94). Această 
afirmaţie o implică pe aceea că Dumnezeu louieşte în noi, fiindcă 
„Noi, Creaţia, avem Subconştientul Dumnezeiesc, Modelul de Naştere 
Transpunere de Dumnezeire în Chip de Creaţie, pe care să-l Creştem şi să-L 
Conştientizăm, ca pe un Cod Genetic Transcendental.” (I, p. 118). Mai 
mult, „după Cădere, Limbajul de Suflet trece într-un fel de Subconştient 
Transcendental, rămânând cu Informaţia acestuia, ca Limbaj Mental.”  
(I, p. 183). Accidentul Căderii e esenţial în destinul acestui cod 
divin, pe care încearcă să-l descifreze şi să-l expliciteze mistica lui 
Ghelasie. În gestul lui Adam sunt conţinute consecinţele cele mai 
grave ale alterării unui model spiritual ideal, fiindcă despărţirea de 
Dumnezeu coincide cu opacizarea chipului divin în om, iar 
părăsirea Edenului coincide cu uitarea identităţii ontologice (mai 
exact: trinitare) a persoanei umane. „După Cădere, noi pierdem 
memoria Realităţilor noastre, amestecându-le până la deformare şi distrugere.” 
(I, p. 91). Or pierderea acestei memorii fiinţiale se traduce şi în 
transformarea radicală a Limbajului spiritual, care supravieţuieşte în 
abisul sufletului (pentru a străfulgera rareori în cuvântul poeţilor 
sau misticilor), dar care se manifestă în structurile limbii istorice cu 
aparenţa şi cu valenţele lingvisticii, iar nu ale Spiritului.  

Aici începe sensul restitutiv şi restaurator al misticii, care 
trebuie să recompună un limbaj originar pur, în care, după modelul 
Cincizecimii, limbile nu sunt încurcate, ci topite într-un cuvânt 
străbătut de Adevăr: „…după Cădere, se adaugă Anti-Limbajurile Căderii, 
încât Realitatea este un Complex contradictoriu şi confuz.” (I, p. 183). 
Aceste Anti-Limbajuri nu sunt altceva decât dialecte particulare (fie 
ale limbilor, fie ale disciplinelor cunoaşterii), care opacizează mai 
mult taina, complicând în mod suplimentar drumul spre chipul 
pierdut, din om, al lui Dumnezeu. „Corpul a uitat Limbajul Sufletului” 
(I, p. 64), iar această premisă trebuie aşezată la originea unei mistici 
restauratoare, pentru care „creşterea Creaţiei este Dublă Conştientizare, 
atât a sa, de Creaţie, cât şi a lui Dumnezeu Însuşi. Acesta este Isihasmul 
Transcendental al Creaţiei.” (I, 49). Dar această conştientizare se 
realizează, după cum deja s-a specificat, nu atât prin forţa raţiunii, 
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cât prin redescoperirea memoriei arhetipale, păstrată în conştiinţă, 
prin care se dă şi sintaxa adevăratului Limbaj al descoperirii. 
„Conştiinţa este Gramatica Vorbirii în Sine, ce este Odihnă-Trezie de Sine, 
nu Subconştient Principal de Sine. Conştiinţa nu devine, ci iese ca Limbaj de 
Sine în Transpunere şi Participare de Sine în Multitudine de Moduri de 
Conştiinţă.” (I, p. 173). Aceste moduri de conştiinţă sunt tiparele 
autentice în care se formulează conţinutul revelat al tainei, pe care 
doar reîntoarcerea la memoria adâncă a inimii o mai poate face din 
nou accesibilă: „Conştiinţa în Sine este Limbajul Total ce Vorbeşte ca 
Trezire Permanentă de Sine, iar Modurile de Conştiinţă sunt Mişcările 
Conştiinţei, ca Mişcare de Vorbire-Conştiinţă, ca Desfăşurare Limbaj al 
Vorbirii în Sine-Conştiinţă.” (I, p. 174).  

Revenim astfel la ek-staza spiritului, care, prin limbaj, se 
îndreaptă spre alteritate; dar aici lucrurile trebuie marcate în 
regimul majusculei, fiindcă spiritul, limbajul şi alteritatea semnifică, de 
fapt, Spiritul după chip dumnezeiesc, Limbajul după model spiri-
tual şi Alteritatea după model treimic. Sinonimizarea Conştiinţei cu 
Limbajul se fundamentează pe funcţia lor ek-statică, de manifestare 
a unui conţinut ontologic superior, ceea ce ne face atenţi la 
raportul nemijlocit, astfel constituit, între Limbaj şi Suflet, prin 
Conştiinţa identificată cu Limbajul. În acest sens poate fi 
interpretată şi înţeleasă afirmaţia că Limbajul precedă Gândirea şi 
doar în acest acces direct al Limbajului la memoria conştiinţei 
(„Conştiinţa este originea Memoriei”, I, p. 204) se dă puterea transfigura-
toare a misticii: „Mistica începe cu Refacerea Memoriilor Primordiale, fără de 
care nu se poate Reaminti Limbajul Misticii propriu-zise.” (I, p. 153). Este 
evident, astfel, că această teologie isihastă implică nu un limbaj 
structurat lingvistic sau logico-gramatical (asemeni filosofiei sau 
teologiei discursive), ci un Limbaj care să reflecte sintaxa modele-
lor structurante ale persoanei (umane) înseşi, ale Sufletului acesteia 
şi ale chipului lui Dumnezeu din el: or „acest Drum greu de trecere de la 
Limbajul de Minte la Vorbirea de Suflet implică în el însuşi o întreagă Mistică, 
care nu mai este Religioasă, ci un fel de Ştiinţă Spirituală.” (I, p. 108). 

 
2.4. De la mistica Limbajului la limbajul Misticii 
Fundamentul misticii ghelasiene este reaccesarea codului arhe-

tipal al Fiinţei, care apare ca Limbaj pre-cognitiv şi pre-discursiv. 
Cunoaşterea profundă nu este realitatea făcută concepte, ci 
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conceptele vii ale realităţii, modelele ei ontologice, paradigmele ei 
fiinţiale („Dumnezeu nu Devine Limbaj prin Creaţie, ci se Transpune ca 
Limbaj Arhetipal în creaţie. Memoriile Limbajului Dumnezeiesc se fac 
Modele.”, I, p. 286). Nu gândirea – deci nu calea raţiunii şi a 
ştiinţelor discursive –, ci sintaxa adâncă a arhetipurilor este scopul 
acestei mistici, care caută urmele pierdute ale acelei căi care duce 
spre Memoria întregii creaţii, care e Logosul. Arhetip al acestui 
Limbaj al fiinţei, Logosul e temeiul absolut al misticii, fiindcă după 
modelul Lui se structurează atât creaţia, cât şi dialogul creaţiei cu 
Dumnezeu. În acest sens, mistica apare nu ca ştiinţă a inserării 
spiritului în materie, ci ca ştiinţă spirituală a inserării materiei în 
Spirit: „Isihasmul, remarcă Ieromonahul Ghelasie, caută Sursa Limbajului 
nu în Creaţia căzută, ci în Originea chiar a Creaţiei, adică în Dumnezeu 
Însuşi.” (I, p. 291). De aceea propedeutica acestei ştiinţe spirituale e 
constituită de o mistică a Limbajului fiinţial, care structurează în 
fond limbajul Misticii, în care se rosteşte dialogul în Absolut; comu-
niune tainică cu sufletul, spre rememorarea chipului primordial, 
acest dialog e momentul de împlinire a misticii Limbajului în 
rostirea divină (sau în limbajul isihast) a(l) Misticii: „Doar dacă 
Sufletul Vorbeşte în Cuvintele Cereşti, şi Mintea Corpului nostru va repeta ca 
un Ecou aceleaşi Modele.” (I, p. 65). De aceea mistica Limbajului 
apare ca esenţială fundamentării limbajului special al Misticii, 
fiindcă abia înţelegerea mistică a sintaxei arhetipale a sufletului în 
forma unui Limbaj al Fiinţei poate formula limbajul unei Mistici 
restauratoare şi transfiguratoare: „Este un Cuvânt Tainic ce Trezeşte 
Limbajul Modelelor de Suflet. Sufletul este Mut, dar Mintea Corpului prin 
Numele Tainic al lui Iisus va da Sufletului Primul Cuvânt Cheie ce va 
deslega Graiul.” (I, p. 65). Aşa încât trecerea de la Turnul Babel la 
Cincizecime, de la forţa materiei la forţa Duhului, reprezintă taina 
acestui limbaj mistic, în care multele limbi ale raţiunii devin 
glosolalie a spiritului. Dar o glosolalie în care se conţin toate 
limbile nu în sensul lingvistic, ci în sensul arhetipal, ontologic, al 
faptului însuşi de-a cuvânta, de-a vorbi, de-a repeta ritualic gestul 
rostirii singulare a lui Dumnezeu către Sine Însuşi: „Treimea de 
Persoane este Vorbirea Tatălui Dumnezeu şi această Vorbire este Modelul 
Limbajelor până în Creaţie. Sufletul nostru este Chip de Limbaj 
Dumnezeiesc. Trăirea Isihastă este prin excelenţă Rugăciune.” (I, p. 70).  

Acesta e momentul în care ni se descoperă cu suficientă 
evidenţă de ce reaccesarea Modelelor divine din fiinţa noastră, prin 
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reînvăţarea Limbajului nostru arhetipal, se împlineşte în limbajul 
transfigurat al Misticii, care, chiar şi atunci când comunică o teolo-
gie cunoscătoare, are rezonanţa, cadenţa şi aparenţa rugăciunii. 
Pentru că, în fond, rugăciunea ca rostire a Numelui înseamnă 
trăirea isihastă a Persoanei Înseşi („Unde este Numele lui Dumnezeu, 
acolo este şi Prezenţa Sa”, SI, p. 100), iar trăirea lui Dumnezeu nu 
înseamnă atât cunoaşterea Lui dogmatică, cât pătrunderea harică în 
Sfânta Treime, în condiţiile restaurării creaţiei prin Hristos: „Hristos 
este Hristos Cel înviat cu Trupul, deci Cel cu Limbajul Integral de 
Transcendent şi de Creaţie. (...) Creaţia este Creaţie şi niciodată nu va putea 
ajunge la Deofiinţa cu Dumnezeu. Prin Hristos se ajunge totuşi la acest 
Imposibil, fără Amestecare.” (I, p. 183, 12). De aceea, a regăsi 
Limbajul originar, prin ritualul rugăciunii cuvântătoare, înseamnă a 
împlini efortul mistic prin trăirea Persoanei lui Dumnezeu după 
modelul hristic al Întrupării: „Creaţia are astfel «Ritualul» Limbajului-
Vorbirii Dumnezeieşti Transpus totodată Creativ într-o Lume de Creaţie 
Obiectivă. Dumnezeirea are în Sine vorbirea Sa Pură Dincolo de toate 
Vorbirile, dar Această Vorbire Absolută deja existentă în Plenitudine se 
întrupează şi într-o Lume de Creaţie. Acest «Ritual de Întrupare» este 
Esenţa de Creaţie.” (IV, p. 83). 

 
3. Problema apofatismului  
3.1. Limbaj, gândire şi apofatism 
În Memoriile unui isihast, definirea Limbajului precede orice 

alt gest teologic: „Încercăm o definire a termenilor şi noţiunilor de bază ce 
fac posibil un Limbaj specific isihast.” (I, p. 8), întrucât întrebarea dată e 
aceea a posibilităţii unui dialog interior al Fiinţei: „Ce va însemna să 
încerc să vorbesc cu Sufletul (…)? Va trebui să învăţ Limbajul Sufletului, 
prin Cuvântul Hristos, care este Limbajul Dumnezeiesc.” (I, p. 60). Există 
urme raţionale ale acestui Limbaj („Dacă Sufletul vorbeşte în cuvintele 
cereşti, şi mintea corpului nostru va repeta ca un ecou aceleaşi modele”, I, p. 65), 
iar ontogeneza lui relevă momentul prim al întemeierii apofatis-
mului: „Gândirea la Dumnezeu este o umbră a acelei conştiinţe-Eu, ce este 
dintrodată toată gândirea posibilă şi imposibilă. Gândirea nu este înaintea 
Conştiinţei, ci după ce Conştiinţa a vorbit în Sine, şi nu Vorbirea Conştiinţei este 
Gândire, ci Gândirea este Vorbirea Vorbirii de Conştiinţă.” (I, pp. 174-175). 
Această esenţială distincţie trebuie specificată cu o atenţie deosebită, 
fiindcă în ea stă cheia înţelegerii apofatismului lui Ghelasie de la 
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Frăsinei, care e baza misticii sale isihaste. Gândirea nu este vor-
birea conştiinţei, ci formularea – într-un limbaj secundar în raport 
cu Limbajul Spiritului – a glasului conştiinţei, fapt pentru care 
„Raţiunile nu sunt Moduri de Conştiinţă Totală, ci Frânturi Informaţionale 
de Mişcarea Modurilor de Conştiinţă” (I, p. 213). Astfel încât gândirea e 
suspectă de a formula în concepte nesolidare ontologic cu Fiinţa 
acele realităţi care o privesc pe aceasta din urmă – şi numai pe ea. 
Dimpotrivă, gândirea în sens deplin înseamnă contemplaţia mistică, 
în care categoriile gândirii raţionale sunt absorbite, producând o 
transfigurare a logicii binare într-o logică multipolară de tip angelic, 
în care timpul, spaţiul şi categoriile fundamentale sunt topite într-o 
imagine şi o idee depline ale realului şi ale posibilului. În vecină-
tatea gândirii lui Dumnezeu, creaţia îşi desfăşoară istoria în simulta-
neitatea eonică a eternităţii, iar mistica lui Ghelasie formulează cu 
insistenţă această nostalgie a timpului auroral al creaţiei (în care se 
încearcă restaurarea gândirii post-edenice, dedusă ca plan secundar 
de existenţă, ulterior – calitativ şi temporal – Gândirii (celeste) şi 
conştiinţei; de aceea „Gândirea este planul doi de realitate.”, I, p. 175). 

Aceeaşi discernere în raportul dintre ceea ce este, ceea ce se dă, 
ceea ce se gândeşte şi ceea ce se rosteşte, respectiv între Gândirea 
eternă de Sine şi gândirea posterioară a creaţiei, e conţinută în acel 
paragraf din Nevoinţele isihaste, unde se afirmă: „Creaţia este 
Gândirea lui Dumnezeu Însuşi, dar totodată este gândirea creată de Gândirea 
lui Dumnezeu, şi această împletire de dublă Gândire este Creaţia.” (II, p. 149). 
Deci întrebarea care se pune e aceasta: sunt comunicante cele două 
Limbaje – al Gândirii şi al gândirii –, al lui Dumnezeu şi al omului, 
sau rămâne de netraversat o distanţă între Limbajul-cod-al-Fiinţei 
şi Limbajul-cod-al-gândirii (ergo discursului)? Răspunsul este, se va 
vedea, unul pozitiv, iar soluţia va reclama tocmai tipul special de 
apofatism, care devine afirmaţie ultimă în ordinea Spiritului – 
fiindcă se împlineşte în arătarea Fiinţei – (depăşind deci retorica 
discursivă, lipsită de speranţă, a negaţiei); de aceea „Mistica 
«desacralizează» Gândirea şi pune înaintea ei Limbajul Fiinţial în Sine.” 
(IV, p. 221). (Mai mult, să spunem, anticipând, că pentru Mistic 
negaţia apofatică se rezumă la gândirea despre Divinitate, deci la 
meditaţia asupra consecinţelor prezenţei Divinităţii, care sunt 
totodată atributele ei; cu alte cuvinte, apofaza ca negaţie e rezultat 
al unui mecanism al gândirii, gândire pe care mistica o integrează 
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într-un orizont superior. Or adâncirea apofazei înseamnă pătrun-
derea în taina Fiinţei ce stă în spatele atributelor (deci dincolo de 
aplicarea gândirii la Persoana lui Dumnezeu); astfel încât ne apare 
evident faptul că apofatismul ultim este fiinţial, iar nu raţional: or 
Fiinţa e definită de identitatea plenară cu Sine însăşi, deci de 
deplina afirmare de Sine, care e temeiul afirmaţiei depline – şi 
numai al ei; aici nu mai există negaţie sau negare. Aşadar, în mistică 
stă redescoperirea codului arhetipal al existenţei, care e Limbajul 
Fiinţei, redescoperire ce poate fi realizată doar prin dialogul în 
absolut, deci prin rugăciunea reînvăţată tocmai în baza efortului de 
adâncire a acestei vieţi petrecute, apofatic, în inima tainei 
[„Apofatismul Mistic este «apofatismul Gândirii-atributelor», dar este 
«Descoperirea Limbajului-Dialog.»”, IV, p. 195]: iar consecinţa acestei 
redescoperiri nu poate fi decât Afirmaţia ultimă.) 

În Nevoinţele isihaste, recuperarea Limbajului în limbaj e 
gândită în termenii specifici teologiei Logosului, deja invocată mai 
sus: „Ce iese din mâna lui Dumnezeu are Înrudirea mâinii lui Dumnezeu şi 
aşa este posibilitatea comunicării reciproce.” (II, p. 52). Traducerea acestei 
Gândiri în actul comunicării creatului cu ceea ce-l precede nu se 
realizează în regim discursiv, atâta timp cât „mistica ce caută Fiinţa 
trebuie să Transceandă Limbajul Conceptual, Raţional, să remonteze Cuvintele 
arhetipale, singurele ce dau concretul Fiinţial al realităţii.” (II, p. 178). 
Fireşte că acest scop, de a descoperi prin mistică Fiinţa, explici-
tează şi fundamentele ontologice ale Limbajului, gândit ca energie a 
ceea ce este în devenire: „Existenţa în sine este Limbaj şi Dialog.”  
(II, p. 320); mai mult, „Fiinţa în Sine este Limbaj” (IV, p. 184). Aşa 
se face că, în Dialog în absolut, e schiţat destinul în istorie al 
Limbajului (dacă nu destinul istoriei în interiorul acestui Limbaj): 
„Prin Întruparea Personală a Logosului-Fiului Hristos, Dumnezeu se 
redescoperă prin Limbajul nostru Fiinţial. Toţi marii înţelepţi necreştini au 
reamintit de Limbajul «ancestral» Dumnezeiesc ce este în esenţa noastră 
Fiinţială, şi ei au descoperit frânturi de acest Limbaj... Vine Hristos Logosul 
Total cu tot Limbajul Dumnezeiesc şi aşa prin creştinism se aduce real 
întregul Limbaj Sacru, pe care acum noi trebuie să-L reînvăţăm în propria 
vorbire.” (IV, p. 21). Deci dacă am rectificat mai sus ideea destinului 
Limbajului în istorie, evidenţiind mai adânca semnificaţie a 
destinului istoriei în interiorul acestui Limbaj, nu am făcut altceva 
decât să aducem dezbaterea în chiar orizontul problematic specific 
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teo-loghiei lui Ghelasie (care cuprinde o implicită teologie a istoriei, 
întemeiată pe creaţie, Întrupare şi mişcare eshatologică): istoria e 
formatată de acest Limbaj-cod-interior-al-Spiritului, şi, integrată unui 
context platonic, ioaneic, eckhartian, hegelian sau heideggerian, 
afirmaţia nu mai are nimic nefamiliar în ea. Cert este că, în Dialog 
în Absolut, Părintele Ghelasie remarcă: „Noi eronat considerăm 
Limbajul ca vehicul al Gândirii, căci, în fond, Gândirea este «vehiculul» 
Limbajului în sine Fiinţial.”, IV, p. 196), observaţia precedând temati-
zarea paragrafului 42, numit Câteva repere ale Limbajului Fiinţial faţă 
de Limbajul Gândirii. Ca, în capitolul IV, semnificaţia fundamental 
inedită a unui tip de apofatism creştin – mai exact, al unei mistici 
creştine autentice (regăsibile la Grigore Palama) – să fie detaşată de 
orizontul problematic şi de soluţiile de tip filosofic, respectiv de 
tipul logic de derulare şi articulare a gândirii: „Filosofii Logicii 
Platoniciene şi Aristotelice consideră că operaţiile de Gândire sunt doar pe 
negativul raport între Raţionamente. O Judecată este pe baza triadei: afir-
maţie, negaţie, sinteză. Sistemul nostru de Gândire este pe baza opoziţiilor, 
Raţiunilor afirmative şi negative, care, apoi, dau «Concluzia». Însă Platon şi 
Aristotel intuiesc Chipul de Limbaj, dar îl confundă cu Inteligenţa Gândirii, 
făcând Gândirea originea Limbajului. Creştinismul vine cu Redescoperirea 
Limbajului în sine Fiinţă Logos, care este adevărata origine a Gândirii 
Harice. Fiinţa este originea Harului şi nu invers. Creaţia este în sine Limbaj, 
nu Gândirea.” (IV, p. 199).  

Mutaţia apofatismului creştin operează, în fond, pe tipul de 
implicare a cunoaşterii în actul descoperirii; fiindcă, spre deosebire 
de ştiinţele discursive, mistica nu face din gândire o soluţie arhi-
medică; dimpotrivă, printr-o afirmaţie precum „Mintea este Eva ce se 
întoarce în Adam, coasta ce se pune la loc în Pieptul lui Adam.” (I, p. 70), 
teologul isihast formulează soluţia integrării gândirii, prin depăşirea 
categoriilor şi proceselor ei de abstractizare, condiţie fundamentală 
a trăirii mistice a realităţii: „Cine nu este capabil să iasă din propriul 
mental nu va avea niciodată vedere mistică Transcendentală.” (I, p. 308). 
Aceasta, fiindcă ieşirea din mental înseamnă depăşirea golului ce se 
insinuează în abstracţie: „Mintea-Informaţia este într-un fel o Abstracţie 
faţă de Gândire (...). Abstracţia nu există. Abstracţia este plasarea unei 
realităţi în Irealitate, sau într-o posibilă realitate sau irealitate. (...) Abstracţia 
este însăşi Căderea. A Gândi Abstract înseamnă a rupe şi a fărâmiţa energia 
şi materia Mentală. De aceea primul pas al Misticii este de a opri Scurgerea 
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Gândirii în Abstractizări fără Forme Concrete-Reale.” (I, p. 78). Astfel 
că, excedând operaţiile de abstractizare, binomul afirmativ-negativ 
şi polaritatea adevărat-fals, pe care operează gândirea comună, 
Adevărul solicită un tip special de cunoaştere, fundamentat în 
vedere, prin contemplaţie, a realităţilor ultime, ca într-o Schimbare la 
Faţă a materiei; aceasta se realizează doar printr-o implicare în 
structura adâncă a raţiunilor (sau logoi-lor) pe care le (îi) avem 
întipăriţi în genetica noastră spirituală: „Modurile de Conştiinţă nu sunt 
Concepte simbolice, ci Vedere Directă de Realitate ca Determinare şi 
Implicare-Participare, dar nu parţială, ci în Raţiuni.”, I, p. 213). Ceea ce 
implică, în fond, apofatismul, nu este negarea posibilităţilor de 
cunoaştere a Fiinţei, ci restricţia pe care gândirea o are în cuprin-
derea Infinitului Fiinţei, respectiv necesitatea unui tip de cuprin-
dere mistică a acestei plenare conţineri de fiinţă în Fiinţa Absolută.  

 
3.2. Excurs: Apofatism şi limbaj la Maxim Mărturisitorul 
În acest moment, al trecerii de la temeiul Limbajului misticii la 

trăirea afirmativă a tainei în apofază, găsim necesară o reflecţie 
intermediară, care, dincolo de ataşarea lui Ghelasie la mistica lui 
Dionisie Pseudo-Areopagitul sau a lui Maxim Mărturisitorul (ataşare 
realizată şi demonstrată deja de către comentatorii lui Ghelasie), 
prezintă o dublă oportunitate: mai întâi, face mai evident modul în 
care limbajul gândirii e substituit cu un Limbaj al Fiinţei, prin 
apofatism, iar mai apoi face mai clară natura paradoxală a apofatis-
mului ultim, care, în mistica autentică a Ortodoxiei, înseamnă 
afirmaţie plenară de Sine Fiinţei. 

În cea de-a 27-a secţiune din Ambigua 2 , Maxim tratează 
Înţelesul duhovnicesc al legii naturale şi scrise şi al convergenţei lor reciproce. 
Consecinţa directă a concluziei lui elucidează problema metodei 
corecte şi adecvate a cunoaşterii prin creaţie. Conformată raţiunii, 
legea naturală „înfăţişează ţesătura armonioasă a universului ca pe o carte” 
(A, p. 127), sintaxa creaţiei fiind, deci, miniatural sintetizată şi 
reflectată în această lege şi trimiţând, în ultimă instanţă, la 
Arhitectul din spatele întregii structuri. Legea scrisă, armonizată 

                                                             
2 Citările se fac după ediţia Maxim Mărturisitorul, Ambigua, traducere, intro-
ducere şi note de Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, col. PSB, vol. LXXX, 1983, 
citată în text „A”. 
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prin aceeaşi Raţiune cu legea naturală, se reduce, potrivit lui 
Maxim, la trei metode, trei discursuri, şi, în consecinţă, trei specii 
distincte ale filosofiei: filosofia morală, filosofia naturală şi filosofia 
teologică. Fără a fi preocupat în mod primar de o structurare sau 
ierarhizare a cunoaşterii în raport cu o schemă a valenţelor 
ştiinţelor, Maxim foloseşte, totuşi, această schemă, pentru a-i indica 
limitele: „Raţiunea creatoare şi legiferatoare a universului, arătându-Se, Se 
ascunde, fiind după fire nevăzută, şi, fiind ascunsă, Se arată, încredinţând pe 
cei înţelepţi că nu e prin fire nesesizabilă.” (A, p. 129). Riscul de a omite 
limita ştiinţelor ce cuprind legea scrisă şi o discursivizează pe cea 
naturală este tocmai ascunderea, prin literă şi fenomen, deci prin 
afirmare, a ceea-ce-se-arată. Altfel spus: discursul propriu legii scrise 
(şi, mai exact, propriu domeniului ei de manifestare, care e ştiinţa) 
îngroapă în literă ceea-ce-se-arată; în acelaşi fel discursul propriu legii 
naturale (şi, mai exact, propriu domeniului ei de manifestare, care e 
natura) îngroapă în fenomen acelaşi ceea-ce-se-arată. Sintaxa gândirii 
şi sintaxa (integratoare a) lumii opacizează Subiectul, tocmai când 
ar trebui să-L evidenţieze, de nu doar să-I facă manifestă 
transparenţa. Soluţia nu e, însă, renunţarea la discurs, care ar coin-
cide cu renunţarea la acea legitate (naturală şi scrisă) a limbajului, 
care îşi are originea în Logos, ci adoptarea, pentru cunoaşterea 
corectă şi adecvată, a unui limbaj care să descopere, prin negaţie, 
ceea ce ascund ştiinţa şi natura din ceea-ce-se-arată. Cu alte cuvinte, 
Maxim deduce şi adoptă apofatismul nu dintr-o logică mistică 
implicită până la ermetism, ci: pe de o parte, din limitarea 
discursului gândirii şi al lumii, iar, pe de altă parte, din natura 
Raţiunii pe care acest apofatism vrea să O expliciteze în vreun fel, 
Raţiune Care e Cuvântul Însuşi. 

Chestiunea esenţială e aceea a limbajului, sau, mai clar, a 
discursului, şi, foarte exact, a raportului dintre fiinţă şi discurs. În 
afirmaţia arătarea presupune ascunderea, iar ascunderea presupune arătarea 
(ce sintetizează raţionamentul lui Maxim, din ultima citare de mai 
sus), subiectele sunt omonime ale manifestării fenomenale, iar ter-
menii presupuşi sunt omonimi ai unei epifanii a Subiectului: arătarea 
(deci manifestarea în discurs) presupune ascundere (a Subiectului), 
în timp ce ascunderea (deci latenţa în discurs) presupune arătare  
(a Subiectului); altfel zis, conform unei logici substitutive simetrice, 
pe care Maxim o utilizează în capitolul 89 din Ambigua, arătarea 
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în sens propriu presupune ascundere în sens impropriu, iar 
ascunderea în sens propriu presupune arătare în sens impropriu 
(termenul de referinţă al proprietăţii/improprietăţii fiind aici 
manifestarea prin/ca fenomen). O astfel de deducere explicitează 
natura, dar şi întemeiază necesitatea apofatismului, indicându-i 
totodată originile, care nu stau în speculaţia discursului – 
dimpotrivă! –, căci Raţiunea pe Care O caută nu Se arată într-un 
discurs decât dacă nu Se manifestă în spaţiul acestuia. Iar ne-
manifestarea Subiectului în discurs nu presupune absenţa Lui, dar 
nu impune nici utilizarea simbolului, ci puterea Duhului, folosită 
fie pentru a salva simbolul prin identificarea lui totală cu Subiectul, 
fie pentru a transcende atât discursul, cât şi raţiunea umană ce-l 
structurează. Ghelasie însuşi observă această funcţie inferioară a 
simbolului, când spune: „Simbolul nu participă direct (...), rămâne la Uşa 
Ospăţului participării” (I, p. 136). Căci folosind simboluri sau 
afirmând în discurs Subiectul, „n-am recunoaşte Raţiunea Care a venit la 
noi, pentru noi, ca noi, prin trup, şi S-a îngropat prin silabe şi litere pentru 
simţirea care întoarce spre sine toată puterea minţii din noi.” (A, p. 129). 
Această îngropare a Raţiunii prin silabe şi litere e ascunderea 
Cuvântului în sintaxa universului, Întruparea fiind, prin urmare, 
manifestarea apofatică a lui Dumnezeu în discursul lumii. Pătrun-
derea opacităţii lumii, pentru cunoaşterea, în ea, a Logosului, e 
posibilă urmând unei logici a epifaniei, potrivit căreia, după expresia 
aceluiaşi Maxim, „sfinţii nu priveau ca noi nici natura, nici Scriptura.”  
(A, p. 157), întrucât, spune teologul, ei au pătruns doar cu raţiunea 
(contemplativă), nu şi cu discursul, taina Cuvântului, pe Care L-au 
putut cunoaşte prin aceea că sintaxa raţiunii lor avea ca legitate 
Raţiunea Însăşi, Care e chiar Cuvântul. Pavel exprima aceeaşi idee a 
Întrupării ca discurs apofatic, spunând, despre arătarea Cuvântului 
în lume, că „nebunia lui Dumnezeu e mai înţeleaptă decât oamenii şi 
slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât oamenii.” (I Cor. I, 25). 
Sintaxă răsturnată şi putere inversă, Întruparea Cuvântului e tocmai 
raţiunea înaltă ca paradox, de pătruns prin apofatism şi de 
cunoscut prin Duh. 

Dar arătarea Raţiunii s-a petrecut în istorie şi fenomenal, căci 
El trebuia „să Se facă chipul şi simbolul Său şi să Se arate din Sine în mod 
simbolic pe Sine, (...) să ofere oamenilor (...) semnele vădite ale infinităţii 
nearătate şi ascunse dincolo de toate şi cu neputinţă de a fi înţeleasă sau 
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numită de nici una din existenţe, în nici un mod.” (A, p. 164). În acest 
cap. 47 (Domnul S-a făcut chip al Său prin întruparea Sa), Maxim indică 
Întruparea ca punere în fenomen a semnelor luminii celei neapropiate, 
în aşa fel încât Trupul Cuvântului, fără a fi doar simbol, să îndepli-
nească şi simbolizarea, deci să depăşească, în discursul lumii, litera-
litatea, trimiţând spre Cel ce-şi era propriul chip şi simbol (de altfel, 
în cap. 79, Maxim îi atrage atenţia lui Ioan al Cyzicului tocmai 
faptul că e necesară gândirea şi cunoaşterea Subiectului ce stă în 
spatele trupului văzut). Astfel înţeleasă şi unitatea celor două firi ale 
Cuvântului întrupat, ea concordă întrutotul cu logica ioaneică: „Şi 
Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi; Şi noi văzutu-I-am slava 
ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (Ioan I, 14): 
căci adevărul vine din Raţiunea din spatele simbolului, iar harul 
vine din Subiectul Treimic Care e acest trup şi e chiar unitatea 
(Hegel ar spune sinteza) acestei firi umane a trupului cu firea 
dumnezeiască a Subiectului. Întruparea e, prin urmare, şi discursul 
catafatic al lui Dumnezeu în istorie, prin care El „S-a îngropat prin 
silabe şi litere pentru simţirea care întoarce spre sine toată puterea minţii din 
noi”, după expresia lui Maxim. Fie, deci, spus: Întruparea e simultan 
îngropare a Cuvântului în discursul lumii şi manifestare a Lui în 
fenomenul ei; mai clar, Întruparea e manifestarea apofatică a lui 
Dumnezeu în sintaxa lumii şi manifestarea catafatică a Lui în 
prezenţa ei; şi, mai exact, Întruparea e discursul apofatic al lui 
Dumnezeu în raţiunea lumii şi discursul catafatic al Lui în istoria ei. 
Dar cunoaşterea, de aici şi, de fapt, chiar aici, a lui Dumnezeu, 
trebuie să depăşească fenomenul, prezenţa şi istoria, pentru a 
accede, prin Limbajul apofazei, prin sintaxă şi prin raţiune, la 
Logosul întrupat şi înviat pentru totdeauna. Altfel spus, trebuie 
depăşită structura catafatismului, pentru o mişcare, prin „cunoştinţa 
de neînţeles şi de netălmăcit despre Dumnezeu”, spre Acesta. Tocmai 
deosebirea dintre fenomen şi discurs, dintre prezenţă şi sintaxă, 
respectiv dintre Istorie şi Raţiune, deduce necesitatea apofatismului 
şi indică necomplementaritatea cu acesta a catafatismului, ci dispu-
nerea lor ierarhică, diferit calitativă.  

Dar eshatologia particulară a istoriei mântuirii, judecata „care 
salvează şi defineşte lucrurile” (A, p. 133), o reprezintă Învierea, ca un 
Tabor împlinit dincolo de Lege (căci nu şi-i mai ia martori pe 
Moise şi Ilie), dar şi ca discurs apofatic al lui Dumnezeu în raţiunea 
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lumii: nerenunţând la trup prin Înviere, ci pnevmatizându-l (deci 
nerenunţând la silabele şi literele în care S-a îngropat, ci transformându-le, 
prin sintaxa Raţiunii Sale, în simbol şi chip proprii), Cuvântul a 
realizat prin Înviere salvarea şi definirea lucrurilor, pe care le-a făcut 
iar accesibile raţional, reoferind creaţiei transparenţa lui „erau bune 
foarte”. Adam cel Nou pune iar nume lumii şi lucrurilor ei, potrivit 
sintaxei Raţiunii Sale, dar nu printr-o vedere utilitar-ambientală, ci 
printr-o vedere pură, care integrează obiectul privit. De aceea, dacă 
prin Înviere creaţia e recapitulată în Cuvânt, prin Întrupare ea e 
pătrunsă de Acesta. Întruparea e morfologia mântuirii, Învierea e 
sintaxa ei ultimă şi superioară. Întruparea explicitează substanţa, 
mişcarea şi diferenţa din lume, Învierea presupune unitatea şi 
stabilitatea, ca sinteze ultime şi deschidere înspre eshaton, ale lumii. 
Sensul eshatologic al creaţiei îşi găseşte veridicitatea între aceste 
două borne cu rădăcini în veşnicie şi cu trunchiul dispus în istorie, 
care sunt Întruparea şi Învierea Cuvântului, premise teologice ale 
cunoaşterii mistice. Ele şi deschid, de altfel, cercul hermeneutic în 
care discursul teologic îşi riscă prizonieratul, deschidere ce nu are 
nicio valoare prin postularea teoretică, oricât de înflăcărată, a 
soluţiei mistice, ci, după cum procedează Maxim Mărturisitorul, 
prin deducerea apofatismului din chiar natura Raţiunii supreme, 
Cuvântul Ce locuieşte în lumina cea neapropiată şi care stă în centrul 
Limbajului pe care mistica trăitoare, deci isihasmul, îl redescoperă 
prin apofază. 

Apofatismul e, deci, necesar, întrucât discursul afirmativ 
opacizează, iar natura Subiectului acestui discurs e eminamente 
tainică. A se căuta, prin urmare, acel Limbaj care e susceptibil de a 
fi solidar cu tainica Fiinţă şi, deci, de a O putea „traduce” sau face 
prezentă. După cum am arătat mai sus, Ieromonahul Ghelasie 
găseşte acest Limbaj în codul arhetipal al fiinţei noastre, în care e 
întipărit prin însuşi actul creaţiei, ca act al Fiinţei depline. Mistica e 
cea care redescoperă acest Limbaj, care depăşeşte şi integrează 
limbajul parţial al gândirii, pentru a aduce fiinţa (omului), prin 
apofază, în apropierea tainică a Fiinţei: „Prin Întruparea Personală a 
Logosului-Fiului Hristos, Dumnezeu se redescoperă prin Limbajul nostru 
Fiinţial. Toţi marii înţelepţi necreştini au reamintit de Limbajul «ancestral» 
Dumnezeiesc ce este în esenţa noastră Fiinţială, şi ei au descoperit frânturi de 
acest Limbaj... Vine Hristos Logosul Total cu tot Limbajul Dumnezeiesc şi 
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aşa prin creştinism se aduce real întregul Limbaj Sacru, pe care acum noi 
trebuie să-L reînvăţăm în propria vorbire.” (IV, p. 21). 

 
3.3. Apofatismul ultim 
E firesc, aşadar, că, depăşind categoriile de Gândire – sau 

„desculţi de ele”, după expresia Misticului – categoriile de Limbaj 
revin nu ciclic, nici simbolic la categoriile Fiinţei (asemeni riturilor 
sau miturilor), ci în chip originar, traducând chipul acestei Fiinţe în 
regimul unei rostiri harice, al unei teo-loghii, a cărei plenară realizare 
se dă în Persoana Celui în care Fiinţa, Gândirea lui Dumnezeu – şi 
Limbajul lor în lume – coincid: Logosul întrupat. Astfel încât, 
discursul apofatic al teologiei e împlinit nu în negaţia insistent 
formulată de gândire (şi vecină cu agnosticismul sau cu ezote-
rismul), ci în momentul superior, al afirmării marii revelaţii, care e 
Întruparea lui Dumnezeu în istorie şi Învierea lui Hristos pentru 
veşnicie („Creştinismul este «o filosofie a Revelaţiei», nu o filosofie a 
Gândirii.”, IV, p. 183). De aceea, trăirea harică a lui Dumnezeu – 
tradusă în mistica proprie isihasmului – coincide acestui apofatism 
ultim, acestei afirmaţii plenare a Fiinţei, ce depăşeşte structurile 
dianoetice ale catafazei şi apofazei discursive. Nu e, prin urmare, 
întâmplătoare concluzia lui Ghelasie, din Scrieri isihaste, potrivit 
căreia, în discordanţă cu soluţiile clasice ale filosofiei, „Omul nu este o 
Fiinţă cugetătoare, ci Cuvântătoare-Sacră. Limbajul în sens creştin înseamnă 
Cuvântarea Originii.” (SI, p. 94). În acest regim al teologiei cuvân-
tătoare, iubirea de înţelepciune devine iubire de frumuseţe – sau filocalie –, 
prin apropierea de aura de puritate a originilor; astfel poate fi mai 
bine înţeleasă miza tipului de discurs şi a limbajului special al 
misticii ghelasiene: „Noi nu «inventăm» un alt Limbaj, dar încercăm o 
«corelare de Limbaj pur Filocalic» cu Limbajul general, atât al filosofiei, cât şi 
al oricăror mistici necreştine.” (IV, p. 177). Or această revenire în 
timpul lui „toate erau bune foarte” presupune o vedere spirituală a 
frumuseţii originare a creaţiei, frumuseţe de care se pătrunde 
văzătorul însuşi – şi limbajul mistic pe care îl dobândeşte. Aceasta 
e originea acelui „poetic mistic carpatin” (SI, p. 134) sau a definirii 
Limbajului Neofitian ca „poezie carpatină mistică” (ibid.). Dar „estetica” 
astfel descoperită în rostirea mistică, pe care înainte am apropiat-o 
deja de rostirea profetică şi de rostirea poetică, nu e o impresie 
produsă sub imperiul aparenţelor, ci e expresia sintaxei arhetipale 
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perfecte, pe care e construită creaţia şi care prelungeşte în vizibil 
frumuseţea celor nevăzute. O frumuseţe care emană din perfecta 
inteligibilitate a celor create, mărturie a Inteligibilului ultim, pe care 
apofatismul îl descoperă pe măsură ce pătrunde în taina originilor, 
prin contemplaţia frumuseţii divine: „Ordinea-Frumuseţea de Creaţie 
este Frumosul Gândirii lui Dumnezeu, care Creează Frumosul în Sine de 
Creaţie şi acest Frumos apoi se dezvăluie ca Frumuseţi Create. De aceea 
Frumuseţile Create de Dumnezeu nu sunt Înseşi Frumuseţile Dumnezeieşti, ci 
Frumuseţi ale Frumosului Creat de Dumnezeu ce are în Sine Acele Urme-
Frumuseţi Dincolo de Cele de Creaţie. Aici este adevăratul Apofatism faţă de 
Apofatismul Filosofic.” (IV, p. 144).  

Totuşi, imediat trebuie adăugat că această dimensiune „estetică” 
a apofatismului este doar o aproximare a problemei cunoaşterii 
mistice, aşa cum trebuie ea formulată în termenii apofatismului şi 
catafatismului; frumuseţea celor nevăzute şi, implicit, frumuseţea 
lui Dumnezeu nu reprezintă decât o calitate a Fiinţei, dar nu Fiinţa 
însăşi; astfel, contemplarea frumuseţii nu e decât desfătare mistică, 
nu cunoaştere personală a Temeiului oricărei fiinţe, care e Dumnezeul 
Personal Însuşi. În schimb, frumuseţea inteligibilă pe care mistica o 
descoperă indică două diferenţe fundamentale, dintre manifestările 
lui Dumnezeu şi Fiinţa Dumnezeirii Înseşi, pe de o parte, dar şi 
dintre Fiinţa Creatorului şi fiinţa celor create, de altă parte. În 
explicitarea acestei duble distincţii se constituie, practic, problema 
centrală a apofatismului ultim, care e descoperirea şi afirmarea unei 
distincţii clare între Fiinţă, energiile necreate şi creaţie (distincţie 
care, pe lângă valoarea ei de autenticitate ortodoxă, corectează 
implicit şi orice tip de panteism, păstrând mistica în relaţia intimă a 
Persoanelor Treimii cu Persoana misticului): „Aici este şi Apofatismul 
Misticii, nu ca reducerea fiinţărilor la Fiinţa în Sine, ci ca Deosebirea Fiinţei 
lui Dumnezeu Dincolo de Fiinţa şi «fiinţările» de Creaţie. Dumnezeirea este 
Fiinţă Unică şi Fiinţări Pure ca Treime şi Har, şi Aceste Fiinţări 
Dumnezeieşti sunt Apofatice faţă de «fiinţările» de Creaţie.” (IV, p. 145). 
Dar pentru că relaţia celor două tipuri de cunoaştere este, după 
cum am arătat deja, depăşită de o modalitate ce transferă afirmaţia 
şi negaţia discursului teologic într-un orizont cu totul nou, al unei 
gnoseologii contemplative, să notăm că ruptura de nivel pe care o 
marchează acest tip de apofază constituie tocmai pragul dintre 
teologie şi mistică, respectiv dintre vorbirea despre Dumnezeu şi 
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vorbirea cu Dumnezeu („Baza Cunoaşterii Creştine este «Limbajul 
Revelat», nu Gândirea despre Divinitate.”, IV, p. 183).  

La acest nivel, Teologia autentică apare ca depăşire a limbajului 
logicii teologice, prin transfigurarea harică a lui într-un Limbaj 
mistic: „Teologii sunt surprinşi, dar trebuie înţeles că prin Mistica Limbajului 
se Redescoperă tocmai Teologia, ce Reintră în Duh şi Har.” (III, p. 107). 
Or Duhul e afirmaţia absolută a Fiinţei Treimice, iar nu negarea 
datorată neputinţei sau cenzurii materiei în faţa Spiritului; tocmai 
de aceea, Mistica presupune o deplasare a problemei discursive a 
afirmaţiei şi negaţiei la un nivel cu totul nou, în care apofaza şi 
catafaza coincid, fiindcă aici contrariile se (con)topesc, iar locul gol 
pe care îl cască negaţia în limbă şi în existenţă este vindecat de 
plinătatea Fiinţei. Acest nivel cu totul nou, pe care Mistica îl 
deschide ca un orizont pe care Filosofia şi Teologia ca ştiinţe nu îl 
conţin, dar în care pot fi conţinute, este acela al supra-discursivului, 
al supra-categorialului şi, prin urmare, al supra-logicului. Coincidenţa 
contrariilor nu semnifică aici hibridizarea realităţii, ci vindecarea 
rupturilor create de distincţii, prin salvarea distincţiilor de discursul 
aditiv şi succesiv al gândirii şi integrarea lor în unitatea totalizantă 
şi simultană a Fiinţei: „În sens pur Creştin Apofaticul este totodată cu 
Catafaticul, adică Fiinţa-Taina are totodată Har-Energii de Fiinţă, care sunt 
Afirmaţia-Catafaticul.” (III, p. 218). La nivel ultim, Fiinţa se afirmă 
plenar pe Sine, iar în această deplină Afirmaţie rezidă atât conştiinţa 
finitudinii gândirii, care nu o poate cuprinde ori formula, cât şi 
sinonimia dintre apofatismul ultim şi tautologie (ca sinonimie, în 
Absolut, dintre unirea afirmaţiei cu negaţia şi unitatea Fiinţei cu 
Sinele): „Supraraţionalul ca adânc afirmativ al Fiinţei este transcenderea şi 
rezolvarea opoziţiei raţional-iraţional. Aici caracterul corelativ al Adâncului are 
o semnificaţie pur relativă la finitudine, el nu are realitatea esenţială a raportării 
Fiinţei la Fiinţă. Privaţia logică semnifică propria opoziţie, Afirmaţia 
ontologică. Acesta este spaţiul percepţiei apofatice a Infinitului, percepţie specifică 
gândirii finite ce posedă conştiinţa inadecvării ei constitutive la Afirmaţia totală. 
(...)”, PT, p. 36 (unde Afirmaţia totală presupune „autosuficienţa 
redundantă a Gândirii şi Fiinţei în identitate”, PT, p. 39)3. 
                                                             
3 Esenţial pentru o analiză a naturii tautologiei ca afirmare a identităţii cu sine a 
Fiinţei considerăm studiul filosofului Florin Octavian, căruia îi suntem îndatoraţi 
în acest sens: „Problema Tautologiei”, din Spirit şi Totalitate, în Castalia, Anuar de 
arte speculative, vol. I, tema numărului: Infinitul, coord. Florin Octavian, Ed. 
Eikon, Cluj-Napoca, 2003, citat în text „PT”. 
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Concluzii 
Referatul nostru asupra fundamentelor misticii relevă, în 

locurile ei elocvente, gândirea mistică a Limbajului pentru Ghelasie 
de la Frăsinei, respectiv naşterea unui limbaj al Misticii, ca 
redescoperire a sintaxei arhetipale a fiinţei. În viziunea gândirii harice 
(sintagmă ghelasiană simetric opusă sintagmei lui Maxim, a raţiunii 
obişnuit-cunoscătoare), Limbajul e anterior Gândirii, întrucât Limbajul 
e expresia identitară, iar nu o manifestare externă a Fiinţei. Dar nu 
este vorba de limbajul ca retorică sau discurs, căci orice flatus vocis 
şi, mai mult, orice sintaxă discursivă lipseşte din ceea ce înţelege 
Ghelasie prin Limbaj: acesta nu e urma în timp a Fiinţei, lăsată sub 
impresia cunoaşterii dată de Gândire, ci e codul veşnic al Fiinţei 
personalizate, întipărit pe firmamentul conştiinţei – cu funcţia 
similară, de metron, a lumii astrale create în ziua a cincea cu o 
strălucire ce are un Model mai înalt în Lumina cea neapropiată, din 
prima zi a creaţiei. De aceea, anterioritatea Limbajului în faţa 
Gândirii reclamă şi alte categorii de înţelegere a tainei lumii, decât 
cele ale Gândirii (căci „Conştiinţa este Gramatica vorbirii în sine.”, după 
cum se afirmă în Memoriile unui isihast [I, p. 183], afirmaţie 
perfect concordantă cu Maxim, pentru care „legea naturală înfăţişează 
ţesătura armonioasă a universului ca pe o carte”). Tocmai această ante-
rioritate a Limbajului (cod al Fiinţei, nu discurs) în faţa Gândirii, ca 
orizont al Fiinţei în arhetipurile căruia se vor turna ulterior formele 
acestei Gândiri, e sursa şi toposul iniţial ale apofatismului Părintelui 
Ghelasie, ale cărui specificităţi se cer exprimate fără echivoc. 

1. Acest tip special de apofatism nu are în sine urme de 
agnosticism (căci cunoaşterea e în continuare posibilă, chiar 
necesară), iar el nu repetă nici repulsiile gnostice în faţa materiei 
(întrucât creaţia are în ea memoria lui Dumnezeu plasticizată în 
logoi): „Mistica isihastă este Mistica Duhului Limbaj neamestecat, dar 
întrepătruns, Hristos cel Înviat (nu doar Întrupat) cu Trupul, deci Cel cu 
Limbajul integral de Transcendent şi de Creaţie.” (I, p. 183). Aşa încât 
Întruparea e, într-adevăr, discursul catafatic al lui Dumnezeu în 
istorie, chiar dacă non-identitatea ipostatică Tată-Fiu face ca în 
spatele acestei arătări să rămână un rest nerevelat, pe care 
apofatismul discursiv încearcă să îl reclame. La acest nivel, dubletul 
discursiv apofatism-catafatism e depăşit de o afirmaţie superioară 
afirmaţiilor retorice, fiindcă e vorba de o afirmaţie ultimă, în 
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ordinea Fiinţei, făcută în registrul unui Limbaj nederivat babilonic, 
ci originar, fiinţial, ontologic, în care se mai păstrează conştiinţa 
limitării gândirii în faţa Infinitului Fiinţei, dar se cunoaşte Fiinţa 
prin trăirea mistică a Prezenţei Ei.  

2. Apofatismul are un ochi deschis în noi înşine, prin care se 
depăşeşte pe sine spre afirmaţia supra-discursivă: „Creaţia nu este o 
Creaţie pe jumătate care trebuie să evolueze la Limbajul Dumnezeiesc, ci este 
o Creaţie deja Vie cu Limbaj deplin de Creaţie, care învaţă să participe cu 
Propriul Limbaj la Limbajul Dumnezeiesc.” (I, p. 215). 

3. Apofatismul nu este o operaţie a raţiunii ori intelectului, ci o 
mişcare sintetică, recapitulativă, a fiinţei, spre Fiinţă (de unde 
rezultă şi valenţele revelatorii ale acestui apofatism): „Secretul 
Isihasmului nu este Magia Minţii, ci Participarea cu o Minte Integrală 
nefărămiţată la Supra-Realitatea spirituală Suflet, dincolo de Realitatea 
Minţii.” (I, p. 252). 

4. Apofatismul nu e un blocaj, ci un moment spre Afirmaţia 
ontologică (sau e chiar Afirmaţia ontologică însăşi), şi nu e o 
soluţie tehnică, ci adevărata soluţie după chipul naturii divine: 
„Căderea este un cerc vicios al conflictului.” (I, p. 209). Din acest cerc 
vicios încearcă mistica lui Ghelasie să iasă, mai exact, din binomul 
opozitiv discurs al fiinţei – discurs al gândirii. Or căutarea unui continuum 
între acestea două arată că ruptura calitativă ce face aparent 
incomunicante lumile spiritului cu lumile materiei e o traumă 
accidentală, iar nu o condiţie fatală, nesoluţionabilă, veşnică. 

5. Apofatismul spune ceva despre Limbaj, aşa cum Limbajul 
raportează la sine problema Gândirii. Dar originea şi sensul apofa-
tismului pe care se întemeiază teo-loghia ghelasiană nu funcţionează 
pe binomul discursiv apofatism-catafatism, ci pe paradigma apofatică 
a Transfigurării. În baza dezvăluirii Logosului în Întrupare şi a 
Învierii lui (ca salvare a ciclicităţii prin deschiderea eshatonului), acest 
apofatism devine o afirmaţie ontologică ultimă, depăşindu-se, 
aşadar, sau adâncindu-se pe sine, în ceea ce ar însemna catafatismul 
Logosului (de unde şi iconicul ca arătare afirmativă în ordinea 
Spiritului, concept esenţial al misticii lui Ghelasie). 

6. Apofatismul este o problemă de raport. În mistica lui 
Ghelasie de la Frăsinei, apofatismul lui Dionisie este reformulat şi 
împlinit. Pentru Pseudo-Areopagitul, manifestările sau atributele 
divine trebuie reduse la Persoana divină însăşi, dar pentru Părintele 
Ghelasie raportul e centrat diferit, iar nearătarea deplină prin 



LUIGI BAMBULEA 

 64

atribute nu înseamnă şi necunoaşterea prin dialogul ce răsună în 
rugăciune sau în contemplaţie. În Dialog în Absolut, Ieromonahul 
Ghelasie spune: „Aici este şi Apofatismul Misticii, nu ca reducerea 
fiinţărilor la Fiinţa în Sine, ci ca deosebirea Fiinţei lui Dumnezeu Dincolo de 
Fiinţa şi fiinţările de Creaţie. Dumnezeirea este Fiinţă Unică şi Fiinţări Pure 
ca Treime şi Har, şi aceste Fiinţări Dumnezeieşti sunt Apofatice faţă de 
fiinţările de Creaţie. (...) Apofatismul Mistic este apofatismul Gândirii-
atributelor, dar este descoperirea Limbajului Dialog (ca Supra-Limbaj 
Fiinţial).” (IV, pp. 145, 195). Altfel spus, apofatismul nu se rapor-
tează între noi şi Fiinţa lui Dumnezeu, ci între Fiinţa lui Dumnezeu 
şi creaţia Lui sau manifestarea Lui în creaţie: ceea ce este doar 
creaţie a Lui în noi Îl vede apofatic, dar ceea ce este El Însuşi în 
noi Îl înţelege şi Îl vede – sau Se înţelege şi Se vede – în regimul 
unei afirmaţii ultime. Chipul şi asemănarea restaurate sunt posibi-
litatea acestui apofatism afirmativ, iar Hristos Însuşi Întrupat şi 
Înviat e Dumnezeu revelat dincolo de apofatismul discursiv care Îl 
desparte de noi prin starea de creaţie, într-o afirmaţie plenară a acelui 
„Eu sunt Cel Ce este!” şi a acelui „La început era Cuvântul şi Cuvântul era 
la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.” Nu Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu după Fiinţa Lui, dar Îl cunoaştem prin atribute sau 
energii, iar El Se comunică totodată şi printr-o Prezenţă a Chipului 
său, care face ca Fiinţa să nu fie deplin incognoscibilă: „Aici este 
Taina Iconizării creştine, remarcă Ieromonahul Ghelasie. Dumnezeirea 
este, într-adevăr, dincolo de atribute, numiri, arătări Harice (cum zice Sfântul 
Dionisie Areopagitul), dar are în Sine Fiinţialităţile Chipului în Sine ca 
Treimea cea Dumnezeiască. Apofatismul Sfântului Dionisie nu este 
desfiinţarea Fiinţialităţilor în Sine, ci distincţia netă dintre Harul atributelor 
şi Fiinţialităţile de Taină ale Fiinţei Treimice în Sine.” (VI, p. 212). 
Această distincţie poate fi mai clar explicată de o alta, pe care 
Ieromonahul o explicitează în aceeaşi Mystagogie a Icoanei: „În 
Revelaţia creştină, Limbajul este dublu, ca Supra-Limbaj de Fiinţialităţi, 
apofatic în Sine (...), şi Limbajul Haric de Atribute ale Fiinţialităţilor, 
catafatice, accesibile şi Chipului nostru de Creaţie.” (VI, p. 135). 

7. Împlinirea întregii mistici a Limbajului s-a realizat doar în 
rescrierea limbajului autentic al Misticii, care e realizat prin 
rememorarea Limbajului autentic al Fiinţei. Acest limbaj al Misticii, 
capabil să depăşească afirmaţiile şi negaţiile gândirii, pentru a 
exprima participarea la taina Fiinţei, se împlineşte doar prin 
desăvârşirea activă a Misticii. Acesta e Isihasmul, în care Mistica îşi 
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cunoaşte adevărata finalitate, prin dialogul în Absolut, care e rugă-
ciunea (ca depăşire a momentului teologic-discursiv al cunoaşterii 
lui Dumnezeu): „Mistica Isihastă ne-a prilejuit o preocupare pentru Mistica 
Limbajului, Isihasmul fiind Limbaj Transcendental.” (III, p. 106), 
„Isihasmul este Limbaj direct de Cuvânt dincolo de cel de Gând, ca Odihnă a 
Gândului şi a Minţii. Aceasta mie îmi defineşte tot sensul practicii isihaste.” 
(II, p. 6), „Fără Limbaj de Model Dumnezeiesc nu este Isihasm. Isihie nu 
înseamnă Linişte oarecare, ci paradoxal înseamnă Vorbire Dumnezeiască” 
(I, p. 70), „Practica Trăirii Isihaste este astfel «Redescoperirea» Limbajului 
pur Fiinţial Dincolo de Limbajul Gândirii Energetice. «Rugăciunea Isihastă» 
este «Limbaj Mistic», nu Gândire filosofică sau «Meditaţie Transcendentală».” 
(IV, pp. 210-211), „Domeniul Misticii nu este descoperirea raţiunilor pure, 
ci Vorbirea dincolo de raţiuni, ca Vorbire Directă de Suflet Eu-Duh-Spirit, 
care aceasta produce ca ecou şi o Vorbire în Moduri Raţionale. Mistica în 
Sine nu este Limbajul Raţiunilor, ci Limbajul Permanenţelor în Sine ca 
Moduri altfel decât cele Raţionale.” (I, p. 187), „Practica Isihastă apare ca 
lucrare Tainică a Minţii în Inimă. Dar nu aceasta este Mistica Isihastă, ci 
ceea ce urmează din această Lucrare.” (I, p. 152). 

8. Problema apofatismului implică problema vederii (şi a 
iconicului). În acest sens, Limbajul iconic şi Mistica iconică, ale lui 
Ghelasie de la Frăsinei, reprezintă al doilea moment de împlinire a 
erei iconodule, după gândirea şi opera lui Grigore Palama. În 
Vechiul Testament, Moise, Ilie, Iacov sau Isaia întrevăd deja 
Taina, care abia în zilele acestea mai de pe urmă s-a arătat plenar ca 
judecată ce salvează şi defineşte lucrurile (după expresia lui Maxim 
Mărturisitorul). Catafatismul şi apofatismul din discurs, proprii 
Legii, se depăşesc în Înviere, într-o afirmaţie al cărei sens e acela al 
chemării creaţiei spre veşnicie. Nu neînsemnată se dovedeşte a fi, 
în acest context, finalitatea acestui tip de apofatism special al lui 
Ghelasie – care se identifică cu un catafatism superior, fiindcă 
presupune arătarea şi afirmaţia –: „Mistica e o activitate ce merge până la 
acţiunea pe Codul Genetic Informativ. Mistica susţine că putem lucra pe 
Codul nostru genetic, prin Schimbarea Informaţiilor.” (I, p. 301). E 
evidentă invocarea entheosis-ului, a îndumnezeirii, care devine, odată 
cu afirmaţia conţinută în apofatismul afirmativ, măsura înaltei 
relevanţe a acestui apofatism practic, contemplativ şi noetic, dar şi 
viu, trăitor, dialogant, catafatic, în care isihasmul devine isihie, iar 
În-truparea devine În-viere. În acest sens, originile teo-loghiei 
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ghelasiene trebuie căutate în acest orizont foarte problematic, în 
care se descoperă că abia reînvăţarea limbii angelice (cf. Augustin) 
prefaţează cunoaşterea diurnă, din Lumina neapropiată, a Dumnezeirii. 
În structurile Limbajului primordial afirmativ înţelege Mistica că se 
odihnesc categoriile Cunoaşterii, ale Existenţei şi ale Fiinţei.  

Luigi BAMBULEA 
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Iconicul Chipului Maicii Domnului (I) 
 

 
Îndrăznind să scriem cu nevrednicie şi necuviinţă „despre cea curată şi 

neîntinată şi supraplină de toată sfinţenia” şi despre „adâncurile de taină ascunse în 
ea”, precum Sf. Andrei Criteanul, o rugăm: „Fii milostivă, Fecioară primitoare de 
Dumnezeu şi născătoare a vieţii, nouă cari îndrăznim să scrutăm adâncul tainelor 
ascunse în legătură cu tine şi cari încercăm să înţelegem lucrările dumnezeeşti sădite în 
tine de adâncul necuprins al judecăţilor dumnezeeşti”. Încercând să ne apropiem puţin 
de „bogăţiile şi strălucirile neînchipuite ale Maicii Domnului”, avem convingerea că 
oricât de mult ar exprima cuvintele noastre, „Maica Domnului cuprinde în sine şi ne 
dă nouă şi mai mult decât ar putea oricine să exprime şi să cugete” 1. 

  
Contextul mariologic 
Maica Domnului constituie un subiect inepuizabil de meditaţie 

şi trăire. Curăţia, darul de a purta în pântece şi a naşte pe Hristos, 
fecioria în naştere, plinătatea în har, sunt darurile cu care 
Dumnezeu a înzestrat o singură fiinţă: pe Maica Domnului şi în 
faţa ei omul credincios se pleacă cu smerenie şi evlavie. 

Actualitatea mariologiei la începutul sec. XXI o regăsim în 
reflexii ce încearcă expuneri într-un spectru divers al perspecti-
velor: teologice, antropologice, spirituale, istorice, literare, artistice. 
În Apus, o reînnoită fervoare în studiile mariologice este susţinută 
de studii, de colocvii, de simpozioane, de analize dedicate per-
soanei Preasfintei Fecioare ce exprimă o abordare istorică, biblică, 
patristică, liturgică. Orizonturi şi metodologii interdisciplinare, 
interculturale, interreligioase, interconfesionale de caracter ecu-
menic sunt active în aceste dezbateri2. 
                                                             
1 D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 93. 
2 Din punct de vedere interreligios, se consideră, spre exemplu, că dialogul cu 
musulmanii cu privire la Iisus Hristos este dificil, însă în ceea ce o priveşte pe 
Fecioara Maria, ea este preamărită în Coran şi se bucură de devoţiunea poporului. 
Cât despre dialogul cu evreii, se spune că deşi este mai puţin dezvoltat trebuie 
continuat pentru a le putea releva „pe acea tânără din neamul lor care va fi femeia 
cea mai influentă şi importantă din istorie”. 
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După Grupul din Dombes3, discursul creştin despre Cea care a 
născut pe Cel care avea să mântuiască lumea trebuie să plece de la 
un fond comun – cel biblic şi cel al formulărilor sinodale ecume-
nice – existent în primele veacuri creştine. Acest discurs cunoaşte 
însă în timp, ca şi alte aspecte ale învăţăturii creştine de altfel, o 
diversitate de expresii, de adânciri în dinamica tradiţiei, dar uneori 
şi adăugiri şi modificări care ies din filonul tradiţiei.  

Într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt şi anumite carac-
teristici iniţiale care se păstrează şi care pentru unii au devenit acel 
numitor comun al premizei unui dialog ecumenic. Se crede astfel 
că „aprofundarea teologică intereclezială despre misterul marian” 
poate reconstitui referinţa Fericitului Augustin care vedea în Maica 
Domnului o „Mater unitatis” şi nu o „Mater divisionis”. Însă, expresiei 
„Mater unitatis” i se dă sensul unei unităţi ecumenice. Altfel spus, nu 
sensul unităţii ecleziale, ci al unei unităţi ecumenice (supraecleziale 
sau inter-ecleziale).  

În prim-planul acestui demers este Biserica romano-catolică 
care vrea să arate, prin „cercetări aprofundate în conţinuturi şi res-
pectuoase în expunere”, Bisericii ortodoxe şi nu numai, „că învă-
ţătura catolică despre sfânta Fecioară este în esenţa ei, veritas biblica, 
veritas antiqua, ca argument că nu conţine motiv de dezbinare. Se 
încearcă astfel o împingere a demersului mariologic spre o consti-
tuire activă ca interfaţă fundamentală şi model al unităţii ecume-
nice. Construcţia acestei mariologii ce urmăreşte cu insistenţă 
unitatea ecumenică să mai fie ea oare în iconicul adevăratului chip 
al Născătoarei de Dumnezeu şi al deplinătăţii chipului cinstirii ei, al 
cărei model acest demers în fond ecumenic pretinde că îl pro-
movează?  

Perspectiva palamită asupra Maicii Domnului ca prototip al 
vieţii isihaste, ca icoană a îndumnezeirii creaţiei, îi asociază 
                                                             
3 Grupul din Dombes este o grupare de dialog ecumenic, fondată în 1937 de 
către Paul Couturier, care reuneşte membri catolici şi protestanţi. În Franţa, în 
cadrul Grupului din Dombes, douăzeci de teologi catolici şi douăzeci evanghelici 
au reflectat timp de şapte ani asupra Preasfintei Fecioare, iar rezultatele acestei 
reflecţii le-au publicat într-o carte intitulată Maria în planul lui Dumnezeu şi în 
comuniunea sfinţilor (1999). Un alt document al acestui grup apărut în 1990 este 
Pentru convertirea Bisericilor. Identitate şi schimbare în dinamica comuniunii. Din perspec-
tivă ortodoxă, sintagma „convertirea Bisericilor” reclamă un tip de deziderat ce 
reflectă un demers cel puţin ambiguu. 
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Născătoarei de Dumnezeu şi susţinerea teologiei harului, deci 
situarea în miezul nuclear al deplinei experienţe ecleziologice a 
unirii făpturii cu Ziditorul. Altfel spus, din perspectivă ortodoxă, 
Născătoarea de Dumnezeu nu poate fi „Mater unitatis” al unui 
demers ecumenic, întrucât chipul ei exprimă iconic chipul deplină-
tăţii orizontului teologiei răsăritene – „Mater veritatis” –, şi, prin 
urmare, nu poate fi desprinsă de chipul integralităţii adevărului de 
credinţă, pentru a fi abordată punctual ca un element de întâlnire 
într-un dialog ecumenic ce ar viza chiar idealul „re-facerii unităţii”. 
Cu alte cuvinte, discursul mariologic ortodox implică adevărul de 
credinţă în integralitatea deplinei sale revelări în dinamica tradiţiei.  

 
Succinte precizări dogmatice 
Dacă ar fi să concentrăm pe scurt elementele dogmei mario-

logice stipulate de-a lungul timpului (comune ortodoxiei şi 
catolicismului), acestea sunt „pururea fecioria Mariei (aeiparthenia), 
calitatea ei de Născătoare de Dumnezeu (theotochia) şi cinstirea ei 
mai presus de toţi Sfinţii şi îngerii (hyperdulia). Sunt cele trei ele-
mente propovăduite de Apostoli şi pe care le găsim în Scriptură, cu 
ocazia descrierii evenimentului Bunei Vestiri. Dar catolicismul a 
adăugat la ele câteva elemente noi: imaculata concepţie a Fecioarei 
Maria, (dogmă din 1854), calitatea ei de «împreună răscumpără-
toare a neamului omenesc» (corredemptrix) şi dogma despre 
înălţarea Fecioarei cu trupul la cer 4. 

Frământările dogmatice din prima jumătate a secolului al V-lea 
d.Hr. au reprezentat momentul în care învăţătura despre Maica 
Domnului, ca Născătoare de Dumnezeu, a fost definitivată şi 
conturată. La Sinodul de la Efes (431) prin contribuţia Sf. Chiril al 
Alexandriei, este afirmată „maternitatea divină a Mariei” prin 
„unitatea Persoanei lui Hristos, născut din Fecioară”. Tot acum se 
arată clar existenţa a două firi şi a unei singure Persoane în Iisus 
Hristos, şi că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu: „Unul 
este Hristos, unul este Fiul, Unul este Domnul, pe care-l mărtu-
risim. Din cauza acestei uniri indisolubile, mărturisim că Sfânta 
Fecioară este Maica Domnului, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a 
                                                             
4 Vezi D. Stăniloae, Învăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, revista 
Ortodoxia nr. 4, 1950. 
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făcut trup, s-a întrupat şi că, o dată cu Întruparea şi-a însuşit 
Templul trupului asumat de la Maria”.  

După sinodul de la Efes, Biserica, puţin câte puţin, a început să 
considere expresia Theotokos ca o laudă/slăvire marială şi al 5-lea 
sinod ecumenic de la Constantinopol (553) confirmă sentimentul 
de veneraţie5 pe care sfântul sinod de la Calcedon (451) l-a încre-
dinţat Maicii lui Dumnezeu (Theotokos) 6.  

Ceea ce se poate spune în general, dar fundamental, despre 
mariologie este faptul că ea a fost şi este întotdeauna privită în 
strânsă legătură cu hristologia, „toată forţa dogmei mariologice 
aflându-se în evenimentul zămislirii lui Dumnezeu”. Cu alte 
cuvinte, persoana lui Hristos este cea care deţine prim-planul afir-
maţiilor cu caracter dogmatic, persoana Fecioarei Maria fiind 
mereu în dependenţă directă de persoana lui Hristos. 

Simbolurile de credinţă o prezintă pe Fecioara Maria ca şi 
făptură creată de Tatăl, ca Mama Fiului ce s-a întrupat în această 
lume şi ca Cea care, fiind prezentă la rugăciunea comunităţii 
Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), aparţine prin Duhul comuni-
tăţii sfinţilor din Biserică. 
                                                             
5 După Grupul din Dombes, venerarea în ceea ce o priveşte pe Fecioara Maria are 
alte surse decât mărturisirea fundamentală de credinţă. În ceea ce priveşte invocarea 
ajutorului Mariei, Grupul din Dombes susţine că se face într-un mod lent (o invocă 
numai mucenicii, martirii), ea are cu siguranţă origini populare şi monastice, vezi 
celebra rugăciune: „Sub acoperământul tău scăpăm, Maica lui Dumnezeu”. Evlavia 
populară a precedat câteodată doctrina în ceea ce priveşte invocarea Mariei şi a 
pătruns în cultul liturgic. Accentuată de sărbătorile liturgice mariale, invocarea Mariei 
dă naştere în Răsărit la anumite creaţii lirice abundente – amintim cunoscutul Imn 
Acatist a cărui dată de alcătuire nu i se cunoaşte, dar care este posibil să fi fost alcătuit 
de către Roman Melodul pe la 555. Groupe des Dombes, op., cit., p. 24, p. 29. 
Există şi opinia că în cuprinsul Patriarhiei Alexandriei (Biserica Coptă din Egipt), 
încă din secolul al ll-lea, se confirmă existenţa unui cult închinat Maicii Domnului. 
După unele indicii, din această Biserică ar proveni cântarea „Sub milostivirea ta, 
cădem, Născătoare de Dumnezeu...” 
6 Augustin este cel care a discernut componentele acestei maternităţi: „Ea nu este 
după Duhul mama Domnului care este Mântuitorul însuşi. Din punct de vedere spiritual, ea 
este mai degrabă fiica Lui. Dar ea face parte cu siguranţă, dintre semenii săi, care suntem noi. 
Dar după trup, din contra, ea este mama Domnului însuşi ” – De la sainte virginité 
(Augustin), 6,6. apud Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de dieu et la 
communion des Saints, Dans l’histoire et l’écriture, controverse et conversion, Bazard 
Editions Centurion, 1999, p. 22. Mulţumim Iulianei Trancă pentru oportunitatea 
pe care ne-a oferit-o în accesarea şi traducerea acestor materiale bibliografice 
editate sub semnătura Groupe des Dombes.   
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În Apus, începând cu perioada Reformei şi Persoana Fecioarei 
Maria a devenit piatră de poticnire şi motiv de divergenţă care a pro-
vocat reacţii şi poziţionări opuse între catolicism şi protestantism.  

Grupul din Dombes, în demersul său ecumenic, susţine că elemen-
tele de convergenţă, care „ne unesc” în „aceeaşi credinţă” – potrivit 
cărora Fecioara Maria are locul ei anume în iconomia mântuirii creştine 
– s-au menţinut până astăzi, iar diferenţele existente între paradigmele 
teologice „nu sunt mari la nivel dogmatic”, ele se referă mai ales la 
aspectul cultic sau liturgic 7 . Ca elemente principale de divergenţă 
amintim: Maria a „participat” sau nu la mântuirea noastră? 8 Maria a 
rămas fecioară sau a avut şi alţi copii?9 Despre ce vorbesc dogmele 
catolice atunci când invocă „concepţia Imaculată” şi Adormirea?10 Este 

                                                             
7 Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de dieu et la communion des Saints, Dans 
l’histoire et l’ écriture, controverse et conversion, Bazard Éditions Centurion, 1999.  
8 Sf. Irineu de Lyon este primul Părinte al Bisericii care sugerează în mod explicit 
spre anul 180 prezenţa Mariei în propovăduirea Apostolilor, plasând-o pe Maria în 
iconomia mântuirii, şi care are următoarea formulare privitoare la Eva şi la 
Maria: „Trebuia ca o fecioară, făcându-se avocatul unei fecioare, să dezlege neascultarea unei 
fecioare prin ascultarea unei fecioare. Maria, fecioara supusă, devine atât pentru ea cât şi pentru 
neamul omenesc pricină a mântuirii. Nodul neascultării Evei a fost dezlegat prin ascultarea 
Mariei. Aceasta prin ascultarea faţă de Dumnezeu se face avocata Evei”. Groupe des 
Dombes, Marie dans le dessein de dieu et la communion des Saints, Dans l’histoire et l’écriture, 
controverse et conversion, Bazard Editions Centurion, 1999, op. cit., p. 22. 
9  Naşterea feciorelnică face parte din taina mântuirii, căci ea este semnul 
lui „Dumnezeu printre noi” (Emmanuel) şi potrivit lui Augustin (430) era necesară 
pentru a arăta că toţi creştinii se vor naşte prin Sfântul Duh şi din „Fecioara Mama 
Biserica”. Pentru acest motiv, Biserica post–apostolică a înţeles implicit, nu fără 
oarecare reticenţe din partea unora, prin naşterea feciorelnică a lui Iisus, vocaţia 
Mariei de pururea fecioară. Groupe des Dombes, op. cit., p. 26.  
10 Teologia augustiniană exclude orice afirmaţie privitoare la imaculata concepţie a 
Mariei: „nimeni, din cei născuţi din unire trupească, cu excepţia lui Iisus Hristos, 
nu se poate sustrage păcatului originar”. Groupe des Dombes, op. cit., p. 28.  

Grupul din Dombes face referire şi la „câţiva părinţi greci din sec.al VII-lea şi al 
VIII-lea ce, după acesta, par deja a evoca dogma catolică modernă despre 
imaculata concepţie a Mariei (episcopul Andrei de Creta, în 740: „Maria încă de la 
început nu a fost atinsă/amestecată cu natura coruptă”). Ei oferă, de asemenea, ca 
şi Ioan Damaschin (749), o afirmaţie interesantă despre Adormirea Maicii Domnului: 
„Cum ar putea oare corupţia/alterarea să atingă acest corp care a primit Viaţa? 
Nimic din toate acestea nu a atins acest suflet şi corp care a purtat pe Dumnezeu”. 
Groupe des Dombes, op. cit., p. 28. Prin Adormire, textele cele mai vechi înţeleg 
moartea Mariei, înconjurată de apostoli, în timp ce un înger sau chiar Iisus înviat 
încredinţează sufletul ei lui Mihail pentru a o înălţa întru slavă, iar trupul este 
încredinţat mormântului. Înălţarea desemnează ridicarea ei la cer cu trupul şi cu 
sufletul întru slavă, fără să menţioneze ceva despre înmormântarea ei. Groupe des 
Dombes, op. cit., p. 34. 
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legitimă preacinstirea Maicii Domnului şi invocarea ei în rugăciune 
ca mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu? 11.  

Învăţătura despre strânsa legătură dintre Preacurata Fecioară 
Maria – Maica Domnului şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi 
Biserică, a apărut încă din epoca primară a creştinismului 12 . 
                                                                                                                                   

În general, teologii catolici susţin că Înălţarea Fecioarei la cer rezultă din faptul 
că ea a fost „asociată” la opera mântuirii cu Hristos, în baza Gen. 3,15. Părintele 
Stăniloae observă că „necesitatea fizică a morţii ei o consideră deosebită de a 
celorlalţi oameni, întrucât la aceia moartea e o urmare a păcatului, dar la ea nu. 
Moartea Mariei e deci ceva singular, nici ca a oamenilor, nici ca a lui Hristos. 
Dar, astfel, Fecioara apare în moarte ieşită din solidaritate cu neamul omenesc, 
precum în ridicarea din moarte ieşită din dependenţa de Hristos”. D. Stăniloae, 
Învăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, revista Ortodoxia nr.4, 1950, 
pp. 595-596. 
11 Biserica ortodoxă şi catolică cred în mijlocirile Fecioarei Maria. Dar perspec-
tiva asupra acestor mijlociri e evident nuanţată întrucât ele trebuiesc înţelese în 
cadrul ecleziologic experienţial distinct. Teologia palamită a energiilor necreate a 
adus lămuriri fundamentale şi cu privire la miezul mijlocirii. Desigur, Maica 
Domnului e cea mai ridicată făptură, dar în Hristos, rămânând în legea făpturii, 
care numai în Hristos se slăveşte. Slava Maicii Domnului mai presus de slava 
oricărei făpturi e o slavă din Hristos şi în Hristos. Ea e tronul lui Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu şade în ea; ea e scara luminii, pentru că lumina coboară 
prin ea. Ortodoxia împacă această slavă a Maicii Domnului cu afirmarea celui 
mai categoric hristocentrism. În teologia luterană, principalul motiv al preţuirii 
Fecioarei Maria îl reprezintă acela al exemplului pe care aceasta l-a demonstrat în 
primirea şi acceptarea voinţei lui Dumnezeu. Pentru Luther, credinţa ei în 
puterea lui Dumnezeu rămâne un model de urmat pentru toţi creştinii de 
pretutindeni şi din toate timpurile, Maria fiind în acest sens ilustrarea perfectă a 
ascultării  omului  faţă de Dumnezeu. Teologia protestantă, în general, a susţinut 
că înlăturarea falselor onoruri cu care a fost împovărată Fecioara Maria în Evul 
Mediu a constituit, de fapt, o eliberare a ei pentru a fi modelul suprem al cre-
dinţei în cuvântul lui Dumnezeu”. Discursul teologic luteran accentuează, poate 
şi ca reacţie faţă de pietatea medievală, faptul că singurul mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni îl reprezintă Hristos, orice altă persoană omenească fiind 
exclusă de la această funcţie. Dar discursul luteran devine astfel aniconic, 
separând paradoxal pe Mijlocitor de mijlocirile sale prin asemănările iconice. 
Perspectiva luterană e subscrisă unui demers imitativ. Şi aici se vede că o discuţie 
punctuală pe elementul de mijlocire are implicaţii mult mai adânci ecleziologice, 
iconice etc. Afirmaţia lui Karl Barth din 1938: „acolo unde este venerată Maria 
nu există Biserică” este semnificativă. 
12 În gândirea teologică luterană, Fecioara Maria este comparată cu Biserica în 
ansamblul său, afirmându-se că în modul în care Maria a dăruit lumii pe însuşi 
Mântuitorul acesteia, tot aşa şi Biserica Îl aduce oamenilor prin intermediul 
Evangheliei. La credinţa Mariei este chemată, de asemenea, şi Biserica, privită 
drept comunitate a celor credincioşi. 
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Mariologia catolică pare că se întâlneşte într-o anumită articulare 
schematică cu cea ortodoxă în problema raportului dintre Maica 
Domnului şi Biserică: într-un anume fel, Maica Domnului repre-
zintă Biserica, în comuniunea ei cu Hristos şi cu Duhul Sfânt. 
Biserica este trupul lui Hristos şi templul Duhului Sfânt, aşa cum 
este şi Fecioara Maria.  

Însă, chestiunea triadologică Filioque să nu fi afectat funda-
mental ecleziologia şi pe cale de consecinţă şi mariologia catolică? 
Raportul între mariologie şi hristologie, pe de o parte, şi cel între 
pneumatologie şi hristologie, pe de altă parte, să nu se reflecte şi 
mărturisească deodată şi reciproc în ecleziologie? Cu alte cuvinte, 
nu trebuie să se vorbească doar de convertirea unor elemente de 
divergenţă punctuale, ci de iconicul chipului Maicii Domnului ca 
deplinătatea dinamică a adevărului de credinţă integral ce nu poate 
fi substituit de convergenţe (sau similarităţi) punctuale pe elemente 
componente comune. 

 
I. Mariologia ortodoxă/crochiu 
I.1. Tendinţe iniţiale şi elemente fundamentale 
„Biserica Ortodoxă a evitat, după 1054, să formuleze dogme, 

pe deoparte din dorinţa de a lăsa învăţăturile revelate în misterul 
lor paradoxal, atotcuprinzător, pe de alta pentru că s-a sfiit să 
formuleze singură în dogme tezaurul comun al creştinătăţii din pri-
mele opt veacuri [...]; Biserica Ortodoxă n-a voit să părăsească 
acest tezaur vechi comun, prin formulări de dogme noi, căci prin 
aceasta nu s-ar mai fi putut reconstitui în puritatea lui acest tezaur 
şi n-ar mai fi existat o exemplificare concretă a unei vieţi creştine, 
trăită pe această bază”13. 

Tendinţele mariologiei ortodoxe sunt de a privi pe Maica 
Domnului ca primindu-şi toată slava de la dumnezeiescul ei Fiu 
împreună cu ansamblul făpturilor din cosmos, deşi ca cea dintâi 
dintre ele, fiind cinstită în mod deosebit, mai presus decât toţi 
sfinţii şi decât sfinţii îngeri, tocmai pentru faptul că prin naşterea 
după trup a Mântuitorului, ea este făptura umană cea mai pătrunsă 
de Sfântul Duh, dumnezeirea însăşi sălăşluindu-se în ea atunci şi 
pururea. Înomenirea Mântuitorului este acceptată de Maria în 
                                                             
13  D. Stăniloae, Învăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, revista 
Ortodoxia nr.4, 1950, p. 591.  
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numele întregii creaţii, prin ea omenirea chiar căzută dovedindu-se 
capabilă să spună da mântuirii sale14.  

În acest sens, în omilia la Bunavestire, se exprimă Nicolae 
Cabasila, sintetizând totodată învăţătura mariologică patristică. El 
afirmă că „Întruparea nu a fost numai lucrarea Tatălui, a Virtuţii 
Sale şi a Duhului Său, ci şi lucrarea voinţei şi a credinţei Fecioarei. 
Fără consimţământul Celei fără-de-prihană, fără credinţa ei, acest 
proiect ar fi fost tot atât de nerealizabil ca şi fără intervenţia Celor 
Trei Persoane divine”15.  

Trebuie remarcată discreţia istorică a Maicii Domnului, prin 
care nu se făcea decât să se pună în lumină dumnezeirea Celui 
născut din ea şi deci siguranţa mântuirii noastre. Maica Domnului 
avusese şi în viaţa pământească o strălucire suprafirească, dar o 
păstrase ascunsă, fiind în stadiul chenozei ca şi Fiul ei şi arătând-o 
puţin numai celor curaţi la inimă16.  

 „Tendinţele mariologiei ortodoxe se acoperă cu tendinţele 
Evangheliilor şi ale creştinătăţii primare. Cine n-a observat că 
Testamentul Nou acoperă cu o discreţie aproape totală viaţa 
Preacuratei Fecioare? Cauza nu poate fi alta decât că însăşi Maica 
Domnului a înfrânat pornirea curată a sfinţilor scriitori de-a da vreo 
ştire despre ea, mai ales după înălţarea Fiului ei la cer. Nu fără sens 
Ev. Ioan notează un cuvânt, singurul cuvânt al Maicii Domnului, 
adresat chiar la începutul activităţii Lui, la nunta de la Cana, aposto-
lilor şi, după ei, tuturor credincioşilor din toate timpurile: «Faceţi 
ceea ce vă va spune» (2,5). E singura ei propovăduire indicată în 
Testamentul Nou şi arată voinţa Maicii Domnului de-a îndrepta 
atenţia credincioşilor în mod principal spre Fiul ei. Faptele Apostolilor 
ne spun că ea era cu apostolii (1, 14) dar nici un alt amănunt nu ne 
dau despre ea, cu siguranţă pentru că aşa era voia ei17. 

                                                             
14 Alexis Kniaziev, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1998, p. 158. 
15 Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii,  Bucureşti, Ed. Christiana, 1995, p. 217. 
16 Sf. Andrei Criteanul: „…Prea Sfânta a ridicat pielea minţii, prin negrăire şi 
neştiinţă, mai presus de grăire, arătând o mică parte din strălucirea tainic ascunsă 
înlăuntru”.  Apud D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia 
nr.1, 1952, p. 95. 
17  Filaret al Moscovei afirmă că, după Înălţarea Mântuitorului la cer, „ea deveni 
centrul profund” al Apostolilor şi al Bisericii ce se năştea, declinând totuşi, din 
pricina smereniei, orice putere asupra adunării lor. Dar când se ridică la cer, vălul 
de smerenie, sub care se ţinea acoperită, căzu, şi ea a fost văzută apărând în chip 
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Tot aşa de semnificativ este faptul că nici din primele veacuri 
următoare nu avem ştiri despre viaţa, activitatea, moartea şi 
înălţarea Maicii Domnului, decât în scrierile apocrife18, neacceptate 
de Biserică. De abia de la sinodul din Efes, care a proclamat 
                                                                                                                                   
minunat şi triumfător ca „forţa centrală a Bisericii”, asemenea soarelui ce se 
ridică dimineaţa pe cer, după ce a stat noaptea acoperit. D. Stăniloae, Maica 
Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 103. 
18 Grupul din Dombes face o incursiune în literatura apocrifă. Aceasta oferă şi 
ea date interesante despre Maica lui Iisus, din punct de vedere istoric, teologic şi 
liturgic. Protoevanghelia lui Iacob (a 2-a jumătate a secolului II) arată că părinţii 
Mariei se numesc Ioachim şi Ana, alte scrieri apocrife creştine conţin istorisiri 
minunate, cum ar fi de exemplu cele cu privire la copila Maria crescută în 
Templul de la Ierusalim şi primind mâncare din mîinile îngerilor. În faţa tăcerii 
virtuale a Scripturii canonice, textele apocrife sunt cele care, e drept cu mai mult 
sau mai puţină imaginaţie, dau anumite informaţii despre Maria. După aceste 
texte, dacă rezumăm diverse tradiţii, Maria descinde din David şi este ea însăşi 
lipsită de orice pată. Copil precoce, Maria petrece anii tinereţii ei într-un templu, 
înainte de a fi dată în căsătorie lui Iosif. Apocrifii se vor opri apoi asupra Bunei 
Vestiri, asupra naşterii lui Iisus, la fuga în Egipt unde Maria săvârşeşte nume-
roase minuni, la diverse evenimente din viaţa lui Iisus copil sau adult la care 
Maria a participat, cum ar fi de exemplu la Cana şi până la patimile şi moartea lui 
Iisus. Diverse texte pretind, printre altele, că Maria a fost prima femeie care l-a 
văzut pe Iisus înviat în dimineaţa Paştilor, ceea ce mai târziu Grigorie Palama 
dezvoltă în sec. al XIV lea, când spune că Ea a asistat la învierea Fiului său. 
Literatura apocrifă este zgârcită în ceea ce priveşte detaliile privitoare la aspectul 
fizic al Mariei; ea se mulţumeşte în a o califica radioasă. Din punct de vedere 
moral, Ea este împodobită cu toate virtuţile. Este duioasă, atentă, zeloasă. Şi mai 
ales ea ştie să se folosească de darurile pe care le-a primit, cu generozitate şi cu 
multă smerenie. Portretul psihologic al Mariei pe care scrierile apocrife îl zugră-
vesc este câteodată nu unul neomenesc ci supraomenesc. Privitor la destinul 
final rezervat Mariei, literatura apocrifă nu este unanimă. Textele cele mai vechi 
care nu urcă până la sec.al VI-lea nu cunosc decât Adormirea Mariei şi nu 
vorbesc de Înălţarea ei cu sau fără o înviere prealabilă. Bisericile ortodoxe 
vorbesc, mai degrabă, despre Adormirea Mariei, iar bisericile catolice despre 
ridicarea ei la cer. Prin supraevaluarea dumnezeirii lui Hristos întrupat în detri-
mentul umanităţii sale, se determină un dezechilibru în admirabila armonie a 
hristologiei Părinţilor de la Calcedon, astfel că, în anumite texte apocrife, Maria 
este privită nu ca mama unui Dumnezeu întrupat, ci ca mama divinităţii. Deci, 
datorită acestei perspective, ea nu mai împărtăşeşte aceeaşi condiţie umană ca a 
noastră. Dar, în acest caz, ce fel de umanitate a asumat Fiul său până la cruce şi 
în evenimentele de la Înviere? Este vorba aici de o problemă teologică foarte 
importantă şi anume mântuirea neamului omenesc. Vezi Groupe des Dombes, 
Marie dans le dessein de dieu et la communion des Saints, Dans l’histoire et l’écriture, 
controverse et conversion, Bazard Editions Centurion, 1999, pp. 31-34. 
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solemn theotochia Maicii Domnului, preocuparea faţă de ea a luat o 
mare dezvoltare. Era, se vede, un consemn moştenit de pe vremea 
apostolilor, care au cunoscut că aceasta este voinţa Maicii 
Domnului” 19 . După Efes, Biserica n-a făcut decât să precizeze 
aceste elemente şi la ele a rămas Biserica Ortodoxă până azi.  

Preluăm spre prezentare o scurtă sinteză a acestor elemente, 
mărturisite în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie: 

1.a. Sfânta Fecioară Maria – Născătoare de Dumnezeu 
Adevărul că Mântuitorul Se va naşte dintr-o Fecioară a fost 

vestit în lume încă de la prima făgăduinţă, acea „Protoevanghelie” 
sau prima veste bună (Fac. 3, 15). Mai târziu se va preciza că acest 
urmaş al femeii va fi din neamul lui Iuda (Fac. 49, 10) şi din familia 
lui David (III Regi 9, 5). Prin proorocul Isaia, Dumnezeu vesteşte 
că Mântuitorul Se va naşte dintr-o fecioară, primind numele de 
„Emmanuel” (Isaia 7, 14), ceea ce înseamnă „cu noi este 
Dumnezeu” (Matei 1, 23). Că Mântuitorul Se va naşte, după trup, 
dintr-o femeie, o afirmă şi proorocul Ieremia, care vorbeşte despre 
o întoarcere a „fecioarei lui Israel”, când Sionul va deveni loc al 
dreptăţii şi al binecuvântării divine (Ier. 31, 21-23). 

Fecioara este recunoscută drept Născătoare de Dumnezeu şi 
de Elisabeta (Luca 1, 42-43), după cum singură va depune mărturie 
despre alegerea şi lucrarea divină ce s-a săvârşit prin ea (Luca 1, 46-49). 
De altfel, în Sfânta Evanghelie, Sfânta Fecioară Maria este denu-
mită „Mama Lui”, adică „Mama lui Iisus Hristos” (Matei 1, 18; 
Marcu 3, 31; Luca 2, 33, 48; Ioan 19, 26), „Maica Domnului”  
(Luca 1, 43), „Mama lui Iisus” (Ioan 2, 1); iar Cel ce S-a întrupat 
din ea poartă numele de „Iisus”, „Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1, 31, 35) 
sau „Fiul Mariei” (Marcu 6, 3). 

Sfântul Apostol Pavel va mărturisi theotokia Sfintei Fecioare 
când va spune că Iisus Hristos este născut, după trup, din sămânţa 
lui David (Rom. 1, 3), că Fiul lui Dumnezeu este „născut din 
femeie” (Gal. 4, 4) . 

Biserica creştină primară a exprimat clar, a mărturisit şi a 
apărat cu toată tăria învăţătura că Sfânta Fecioară Maria este 
Născătoare de Dumnezeu. Sinodul III Ecumenic (Efes, 431) 
condamnă pe cei ce nu recunosc că Emmanuel este Dumnezeu 
                                                             
19  D. Stăniloae, Învăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, revista 
Ortodoxia nr.4, 1950, pp. 559-561. 
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adevărat, iar Sfânta Fecioară, Născătoare de Dumnezeu; aceeaşi 
hotărâre este luată şi de Sinodul V Ecumenic (Constantinopol, 
553). În epoca patristică, cel care a sintetizat şi a exprimat cât mai 
clar theotokia Sfintei Fecioare este Sfântul Ioan Damaschin, care 
spune: „Cel născut din Fecioară este Fiul lui Dumnezeu... Pentru 
aceea, pe buna dreptate şi cu adevărat numim Născătoare de 
Dumnezeu pe Sfânta Maria”. 

1.b. Pururea fecioria Maicii Domnului 
Biserica Ortodoxă a mărturisit întotdeauna că Maica Domnului 

a fost fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii şi după naşterea 
lui Iisus Hristos. Starea de feciorie însoţeşte persoana Maicii 
Domnului pe toată durata vieţii ei şi în vecie. 

Evanghelistul Luca confirmă împlinirea proorocirii profetului 
Isaia că Mesia Se va naşte dintr-o „fecioară” (Isaia 7, 14), arătând 
că „numele fecioarei era Maria” (Luca 1, 27) şi că Cel ce Se va 
naşte din ea „Fiul lui Dumnezeu Se va chema” (Luca 1, 35). Prin 
profetul Iezechiel, Dumnezeu va vesti că Sfânta Fecioara va 
rămâne fecioară şi după naşterea Mântuitorului, în proorocia 
despre poarta închisă, care va rămâne închisă şi după ce va trece 
prin ea Dumnezeul lui Israel (Iez. 44, 1-2).  

Starea de feciorie a Maicii Domnului înainte de naştere este 
confirmată atât de Sfânta Fecioară, cât şi de bătrânul Iosif sau de 
îngerul Gavriil. Sfânta Fecioară, auzind despre alegerea şi darul 
deosebit de care se va învrednici de la Dumnezeu, întreabă: „Cum 
va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat ?” (Luca 1, 34); 
bătrânul Iosif, nedumerit de starea suprafirească a logodnicei sale, 
vrea s-o părăsească, dar este lămurit de înger că Sfânta Fecioară va 
zămisli de la Sfântul Duh şi va naşte pe Mântuitorul (Matei 1, 19-21), 
aşa după cum şi îngerul Gavriil a anunţat pe Sfânta Fecioară despre 
zămislirea suprafirească şi naşterea minunată a lui Iisus Hristos 
(Luca 1, 35). Sfântul Evanghelist Matei confirmă adevărul despre 
fecioria Maicii Domnului înainte şi după naşterea lui Iisus Hristos, 
atunci când spune că Sfânta Fecioară a zămislit în pântece, fiind 
logodnica lui Iosif, dar „fără să fi fost ei înainte împreună” (Matei 
1, 18), sau când afirmă că „fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a 
născut pe Fiul său Cel Unul-Născut” (Matei 1, 25). Sfântul 
Evanghelist Luca ne relatează că îngerul Gavriil a fost trimis de 
Dumnezeu „către o fecioară logodită... iar numele fecioarei era 
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Maria” (Luca 1, 27). Atunci când sfântul evanghelist Ioan vorbeşte 
despre modul întrupării lui Iisus Hristos, va pune pe deplin în 
lumină fecioria Maicii Domnului după naştere, zicând: „Care nu 
din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de 
la Dumnezeu s-a născut” (Ioan 1, 13). 

Pentru ca fecioria Maicii Domnului să fie apărată, iar persoana 
ei să fie scutită de orice clevetire lumească, rudele au hotărât s-o 
încredinţeze unui logodnic, dreptul şi bătrânul Iosif. Această logo-
dire corespunde, de altfel, şi cu planul divin, după care Dumnezeu 
a hotărât ca Fiul Său să Se nască din femeie. De altfel, bătrânul 
Iosif nu este denumit decât „logodnicul” Mariei (Matei 1, 18-19, 
20, 24; Luca 1, 2-6; 2, 5) sau „tatăl” lui Iisus (Luca 2, 48) şi 
niciodată „bărbatul” sau „soţul” Mariei. 

Născută din rugăciunile părinţilor dreptcredincioşi Ioachim şi 
Ana, Sfânta Fecioară este închinată de la început templului, unde, 
prin votul depus de a-şi păstra fecioria şi a duce o viaţă închinată 
întru totul slujirii lui Dumnezeu, va petrece în deplină curăţie 
trupească şi neprihănire sufletească şi va realiza în persoana ei cel 
mai înalt grad de sfinţenie accesibil unei fiinţe omeneşti, ceea ce o 
va face vrednică de alegerea divină şi naşterea după trup a Fiului 
Lui Dumnezeu, după cum ne mărturisesc cuvintele cu care o 
întâmpină îngerul Gavriil: „Bucură-te cea plină de har, Domnul 
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28). La 
Sfânta Fecioară curăţirea de păcatul strămoşesc şi zămislirea sunt 
două acţiuni simultane, care nu pot fi despărţite sau separate în 
timp. 

Cu toate că învăţătura despre pururea fecioria Maicii 
Domnului n-a fost dogmatizată decât la Sinodul V ecumenic 
(Constantinopol, 553), totusi ea a circulat in Biserica creştină 
primară, având la bază temeiurile revelaţionale. 

1.c. Preacinstirea Maicii Domnului 
Biserica Ortodoxă denumeşte pe Sfânta Fecioară drept 

„Preasfântă”, „Preabinecuvântată”, „Preacurată”,  Preanevinovată”, 
„Preamărită”, etc. Ea este cea mai apropiată de Iisus Hristos prin 
această unitate strânsă dintre Maică şi Fiu, ceea ce îndreptăţeşte 
cinstirea ei mai presus decât sfinţii îngeri şi decât toţi sfinţii, 
exprimată şi în cuvintele imnului liturgic: „Ceea ce eşti mai cinstită 
decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”. 
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Cinstirea deosebită a Sfintei Fecioare îşi are justificarea şi în 
numeroasele mărturii ale Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii. Încă 
din vechime psalmistul aduce laudă Sfintei Fecioare Maria pentru 
vrednicia şi măreţia de care se va învrednici de la Dumnezeu, ca 
împărăteasa ce stă de-a dreapta lui Hristos, numele ei fiind pomenit 
în tot neamul, iar toate popoarele o vor lăuda (Ps. 44, 11, 20-21). 
Îngerul Gavriil o asigură că s-a învrednicit de alegerea divină 
pentru că „a aflat har la Dumnezeu” (Luca 1, 30). Acelaşi înger o 
cinsteşte după cuviinţă (Luca 1, 28), după cum este cinstită în mod 
deosebit şi de Elisabeta (Luca 1, 42-43). Însuşi Mântuitorul arată 
cinstea cuvenită Maicii Sale, când o ascultă şi i Se supune în timpul 
copilăriei la Nazaret (Luca 2, 51), când îi împlineşte rugămintea la 
nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 3-10), sau când fiind răstignit pe 
cruce îi poartă de grijă, încredinţând-o ucenicului Său, Ioan (Ioan 
19, 26-27). Sfânta Fecioară este cinstită în mod deosebit şi de 
mulţimile care Îl ascultau pe Mântuitorul (Luca 11, 27), după cum 
ea însăşi, insuflată de Sfântul Duh, va prezice cinstirea de care se 
va împărtăşi din partea tuturor neamurilor (Luca 1, 48-49).  

Încă din timpul activităţii pământeşti a Mântuitorului se face 
evidentă şi calitatea ei de mijlocitoare pe lângă Iisus Hristos, Fiul ei 
după trup. Posibilitatea de mijlocire şi puterea rugăciunii pe lângă 
Fiul ei, Iisus Hristos, sunt confirmate de cele ce au avut loc la 
nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 3-10), când Mântuitorul, ascultând 
şi împlinind ruga Maicii Sale, săvârşeşte prima minune. Rolul de 
mijlocitoare al Sfintei Fecioare se face evident şi din mărturisirea 
pe care o face la Buna-Vestire, că de acum o vor ferici toate 
neamurile (Luca, 1, 48), căci va deveni Maică a tuturor drept-
credincioşilor. Dacă prin întrupare Sfânta Fecioară se află în cea 
mai strânsă comuniune cu Fiul ei după trup, tot prin întrupare se 
află în deplină solidaritate şi cu neamul omenesc. Această mijlocire 
a Sfintei Fecioare nu este, însă, decât o „mijlocire prin rugăciune” 
pentru obţinerea harului mântuitor de la Iisus Hristos, o mijlocire 
care, în natura ei, este asemenea mijlocirii sfinţilor, dar într-un grad 
cu mult mai înalt.  

 
I.2. Limbaj, expresii şi formule paradoxale ale cinstirii Maicii 

Domnului 
Toţi scriitorii bisericeşti bizantini folosesc cuvintele cele mai 

bogate în cuprins când vor să spună ceva despre Fecioara Maria. 
„Unora li se pare tot scrisul lor omiletic şi imnologic închinat 
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Maicii Domnului hiperbolic. Dar el nu e hiperbolic, nu exprimă 
mai mult decât e Maica Domnului în realitate, după învăţătura 
Bisericii, ci mai puţin, dar totuşi adevărat. Aceasta e taina învăţă-
turii infailibile a Bisericii” 20. 

Expresiile folosite de aceşti scriitori indică, pe deoparte, 
învăţătura Bisericii că Maica Domnului nu e Dumnezeu (ca una ce 
e rugătoare), pe de alta că e mai presus de toată creaţiunea (ca una 
ce împărăţeşte împreună cu Hristos), că e adică la graniţa dintre 
creaţiune şi Creator, cum se exprimă Sf. Grigorie Palama. Paradoxul 
acesta îl exprimă întrucâtva şi termenul de provenienţă mai nouă 
hyperdulie, cu care indicăm închinarea ce i-o acordă credincioşii 
Maicii Domnului. Un alt termen, uzitat în scrisul bisericesc mai 
vechi pentru a exprima raportul Maicii Domnului cu Sfinţii şi 
îngerii e termenul fără asemănare, care în acelaşi sens paradoxal 
exprimă faptul că măririle ei nu pot fi comparate cu ale acelora, ca 
aflându-se doar pe o treaptă mai înaltă din aceeaşi categorie. 

„Cei doi termeni (hyperdulie şi fără asemănare) reprezintă 
încercări de a reda prin concepte de mijloc contrariile între cari se 
află Maica Domnului, sau pe care le cuprinde: creatură, deci 
supusă, şi împărăteasă, creatură şi totuşi depăşind fără asemănare 
toată zidirea.” 21 

„Chiar dacă unii au folosit numai o categorie de expresiuni, 
prin faptul că nu le-au interzis pe celelalte, au manifestat implicit 
conştiinţa că expresiunile folosite de ei lasă domeniul tainei deschis 
şi pentru celelalte expresiuni, că el nu e epuizat în întregime prin 
expresiunile folosite de ei. Toţi cei cari au grăit despre această taină 
au fost conştienţi, cu alte cuvinte, că tocmai pentru că e o taină nu 
poate fi epuizată în expresiuni unilaterale şi deci redusă la un singur 
aspect, ci trebuie păstrată în bogăţia şi complexitatea ei covârşi-
toare, ceea ce impune folosirea paradoxului. Ei au fost conştienţi 
[...] că nu se poate renunţa la niciunul din ele fără o simplificare 
condamnabilă a rolului şi a poziţiei Maicii Domnului în ansamblul 
doctrinei ortodoxe...” 22. 
                                                             
20 D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 93. 
21 D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 110. 
22 D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 109. 
Încercând să facă înţeleasă învăţătura Bisericii despre treapta cu totul deosebită 
şi superioară pe care se află Maica Domnului în raport cu toată zidirea,  
D. Stăniloae recurge la citarea lui Iosif Vrienie astfel: „Iar pe toate acestea le 
întrece, după doctrina ortodoxă, în chip cu totul deosebit, fiind mai presus de ele 
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I.3. Discursul mariologico-isihast palamit 
Sfântul Grigorie Palama vorbeşte despre Fecioara Maria în nu 

mai puţin de 7 omilii, dintre care Omilia 63 se constituie într-un 
„veritabil tratat teologico-duhovnicesc”, „cel mai original şi profund 
din întreaga sa operă”23 – Tratatul la Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, care e un fel de „biografie spirituală a Fecioarei Maria”24. 

Sf. Grigore o considera, în veacul al XIV-lea, pe Sfânta 
Fecioară Maria ca fiind un prototip biblic sau evanghelic al vieţii 
isihaste, care în epoca monahismului primar a fost rezumată în trei 
cuvinte: „fugi, taci, linişteşte-te!”. În lucrarea sa, el descrie şederea 
şi rugăciunea tainică a Maicii Domnului în Templul din Ierusalim 
ca pe o iluminare, la care a ajuns prin harul lui Dumnezeu şi efortul 
propriu. Toate etapele urcuşului duhovnicesc isihast îşi găsesc 
paradigmele în lucrarea tainică a Fecioarei Maria.  

Iată cum descrie viaţa isihastă a Preacuratei Fecioare Maria Sf. 
Grigore Palama: „Fugind de viaţa vinovată, a ales viaţa nevăzută şi 
fără legături cu nimeni, petrecută în sanctuarul de nepătruns, în 
care, desfăcându-se de orice legătură materială, scuturând orice 
relaţie şi depăşind însăşi compasiunea faţă de propriul trup, a unit 
mintea cu întoarcerea spre sine, cu atenţia şi dumnezeiasca 
rugăciune neîncetată25. Şi prin ea ajungând [...] mai presus de orice 

                                                                                                                                   
în chip neasemănat, Născătoarea de Dumnezeu Maria, încât niciun cuvânt n-ar 
putea reda această stare de depăşire. De aceea se zice, în Biserică, se crede şi este 
pentru credincioşi prea adevărat mai largă ca pământul, mai înaltă ca cerurile, 
mai sfântă ca Sfinţii, mai cinstită ca îngerii, mai slăvită ca Arhanghelii, mai 
căpetenie ca Începătoriile, mai Doamnă ca Domniile, mai curată ca Heruvimii, 
mai dumnezeească decât Serafimii, mai sus ca cele mai înalte Tronuri şi mai 
aproape de Dumnezeu printr-o depăşire infinită nu după fire, căci e om şi ea, 
nu înger, ci după virtuţile, demnităţile şi harurile date numai ei de sus... Căci nu 
stă ca o roabă, departe sau mai jos, ci ca Maică prea adevărată şi împărăteasă, de-a 
dreapta Lui şi nemijlocit lângă El, cu multă îndrăzneală, în haină aurită. Dar 
măririle ei sunt mai presus de orice cuvânt şi taina ei negrăită” (D. Stăniloae, 
Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 111). 
23 Ioan I. Ică jr., Sfântul Grigore Palama – scriitor duhovnicesc şi isihast în Grigorie 
Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri 
duhovniceşti, Scrieri II, ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 66. 
24 J. Meyendorf cit. de Ioan I. Ică jr., Sfântul Grigore Palama – scriitor duhovnicesc şi 
isihast în Grigorie Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii 
isihaste şi alte scrieri duhovniceşti, Scrieri II, ed. Deisis, Sibiu, 2005, în op. cit., p. 67. 
25 „Maica Domnului se află pe culmile cele mai înalte, neînţeles de înalte, ale 
curăţiei şi ale rugăciunii. Dar atunci nu e copilăresc lucru să fie socotită 
exterioară lui Hristos exterioară Duhului Sfânt şi bogăţiei Lui de lumină şi de 
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formă, a croit o cale nouă şi negrăită spre ceruri: tăcerea minţii. Şi, 
alipindu-şi mintea de ea, zboară mai presus de cele create, vede o 
slavă a lui Dumnezeu mai bună decât Moise şi contemplă harul 
dumnezeiesc” 26. 

Încercăm un rezumat al temelor mariologice abordate în acest 
tratat: 

 orice discurs mariologic este dificil, întrucât Fecioara are o 
poziţie excepţională în cadrul existenţei, fiind mijlocitoare atât între 
Israelul cel vechi („după trup”) şi Israelul cel nou („după duh”), 
între Vechiul şi Noul Testament, cât şi între Dumnezeu (pe care l-a 
făcut Fiu al omului) şi om (din care face un fiu al lui Dumnezeu)27;  

 Maica Domnului este Împărăteasă a întregii creaţii, căci „prin 
Cel făcut din ea s-au făcut toate şi fără El nu s-a făcut nimic din ce 
s-a făcut [In 1,3]”28;  

 Fecioara a ajuns Împărăteasă Mamă şi Mireasă29 paradoxală a 
Împăratului Hristos nu prin stăpânire, ci prin ascultare, curăţie şi 
rugăciune, astfel atrăgându-l pe „Făcătorul făpturii să-şi facă din Ea 
ca dintr-un aur strălucitor o icoană conaturală Lui” (p. 179);  

 Fecioara este „Mama Luminii” şi prin virtute „sfeşnic al 
Luminii Dumnezeieşti negrăite” (p. 180); Fecioara e un alt soare 
creat care concentrează în discul minţii ei Lumina Dumnezeiască, 
fiind în acelaşi timp un soare al creaţiei şi un cer al Soarelui 
Dumnezeu30 (p. 181); 
                                                                                                                                   
har, în lucrarea ei de nesfârşită rugăciune?  Ea se umple de Duhul Sfânt tocmai 
prin rugăciune, mai bine zis e plină mereu de Duhul Sfânt întrucât e mereu în 
neîntreruptă rugăciune. [...] Dacă rugăciunea e, în general actul prin care sufletul se 
deschide lui Dumnezeu şi în acelaşi moment se umple de Dumnezeu, într-un mod 
neasemănat mai desăvârşit credem că se întâmplă aceasta cu Maica Domnului”.  
D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 124. 
26 Grigorie Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi 
alte scrieri duhovniceşti, Scrieri II, ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 212. 
27 Ioan I. Ică jr., Sfântul Grigore Palama – scriitor duhovnicesc şi isihast în Grigorie 
Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri 
duhovniceşti, Scrieri II, ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 59. 
28 Grigorie Palama, op. cit., p. 177. 
29 În alt paragraf, Sf. Grigore Palama o numeşte pe Maica Domnului „Mireasa 
nemiresită a Tatălui Celui Nemuritor”. Op. cit., p. 193. 
30 „Aşadar, în concepţia Sf. Grigorie Palama, precum din soare ne vine toată 
lumina sensibilă, aşa prin Maica Domnului ne vine toată lumina spirituală. Şi 
indicând că prin această mijlocire Maica Domnului nu se interpune între noi şi 
Hristos, arată că faţă de El nu mai e soare, ci cer.” D. Stăniloae, Maica Domnului 
ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 86. 
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 Toată frumuseţea şi slava „Fecioarei, Fiicei, Miresei şi Mamei 
Împăratului”31 nu e una trupească, ci vine din frumuseţea sufletului 
ei feciorelnic ( p. 183); 

 Copila Maria a fost adusă de părinţi la Templu pentru ca 
sufletul ei să devină „tron împărătesc” (p. 184) iar trupul „cortul 
adevărat al lui Dumnezeu” (p. 185) – pentru ea a ridicat Moise 
Cortul şi a pregătit acele locuri sacre de nepătruns, prefigurând 
relaţia tainică între Fecioară şi Templu; 

 Rod al rugăciunii, Fecioara a fost închinată de părinţii ei 
Celui ce o dăduse prin rugăciune, ca un vlăstar care să odrăslească 
„floarea mai înainte de veci şi neveştejită” şi să devină pom 32 
roditor (p. 187); 

 La Buna Vestire „Însăşi Puterea Celui PreaÎnalt a umbrit 
pântecul Fecioarei în chip nemijlocit fără acoperământ, fără să mai 
fie ceva între Cel ce umbrea şi ceea ce era umbrit” – „de-a dreptul 
unire” şi „nu numai o unire ci şi o formare” (plămădire), iar ceea ce 
s-a format a fost „Cuvântul lui Dumnezeu întrupat” (p. 202); 

 Pentru desăvârşita ei îndumnezeire, numai Fecioara singură e 
„hotarul firii create şi necreate” şi „nimeni n-ar putea veni la 
Dumnezeu decât prin Ea şi prin Mijlocitorul născut din Ea” şi 
„nici unul dintre darurile lui Dumnezeu n-ar putea fi făcute 
îngerilor şi oamenilor decât prin Ea.” (p. 197); 

 Iubind în mod unic pe Dumnezeu şi fiind iubită de 
Dumnezeu, Fecioara este „sălaş al Treimii33 prin iubire”, potrivit 
făgăduinţei din [In, 14-23] (p. 197); 
                                                             
31 Ioan I. Ică jr., Sfântul Grigore Palama – scriitor duhovnicesc şi isihast în Grigorie 
Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri 
duhovniceşti, Scrieri II, ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 60. 
32  În Acatistul Bunei Vestiri, Oda V, cântăm: „Bucură-te Doamnă, carul 
Cuvântului, cel în chipul focului, raiule însufleţite, care ai în mijloc pomul vieţii” 
(Imaginea din urmă o foloseşte şi Teofan al Niceii). Deci pomul vieţii (Hristos) 
nu e alăturea de ea, ci chiar în ea, în mijlocul ei şi din ea ne hrăneşte, precum 
Cuvântul cel ca focul stă în ea ca într'un car şi ne luminează. D. Stăniloae, Maica 
Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 107. 
33 Iată cum descrie Sf. Grigore Palama modul tainic în care Sfânta Fecioară Maria 
devine sălaş al Treimii prin iubire: „Iar dacă răsplătirile date în schimb sunt pe 
măsura iubirii de Dumnezeu şi cine iubeşte pe Fiul este Iubit de El şi de Tatăl Lui 
şi se face în chip tainic sălaş al Amândurora (Ioan 14, 23; 8, 42) Care locuiesc şi 
umblă în sufletul lui potrivit făgăduinţei Stăpânului (2 Corinteni 6, 16), cine oare  
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 În virtutea unirii maxime cu Dumnezeu, Fecioara devine 
„distribuitoarea bogăţiei Dumnezeirii” şi a harurilor acesteia întregii 
ierarhii a creaturilor, de la serafimi şi până la oameni (p. 198); 

 Viaţa ascunsă, nevăzută de nimeni a Fecioarei în Sfânta 
Sfintelor, în maximă intimitate cu Dumnezeu, e o „apologie tăcută a 
vieţii isihaste” (p. 186); Fecioara este „dovada vie a isihiei” supra-
naturale încă din copilărie (p. 207): „ducea o viaţă de asceză, fără 
griji şi fără treburi, fără întristare, ... trăind numai pentru Dumnezeu, 
văzută numai de Dumnezeu, hrănită de Dumnezeu, păzită numai 
de Dumnezeu... alipindu-se numai de Dumnezeu” (p. 203);  

 „Căutând să vorbească cât mai convingător şi sincer cu 
Dumnezeu” Fecioara „inventează o practică mai înaltă decât 
contemplarea” (p. 205); 

 Meditând la viaţa „deiformă” a Fecioarei din Sfânta 
Sfintelor, imitând-o după putere pe cea „care s-a lepădat din 
pruncie de lume pentru lume” (p. 205), putem primi şi noi darul 
celor curăţiţi cu inima „de a vedea în chip nevăzut cinstirile lumii 
nevăzute” (p. 208) şi de a „gusta bunătăţile viitoare” (p. 205). 
Acum Dumnezeu, care este Lumină, se arată minţii curăţite „ca în 
oglindă”, în Sine fiind nevăzut… iar atunci [spune Apostolul] „faţă 
către faţă” [1 Cor. 13,12]” (p. 213);  

 „mintea/inteligenţa (nous) singură este chip/icoană al lui 
Dumnezeu” (p. 210), „este o substanţă cu propriul ei scop şi activă 
de sine, chiar dacă se coboară la viaţa psihică desfăşurată în 
gândire” (p. 210). Singură inteligenţa/mintea prin activitatea ei 
superioară de sine are în ea un eros sfânt şi dumnezeiesc ca puterea 
care o conduce la unirea suprafirească şi supralumească cu 
Dumnezeu (p. 211); 

 Prin această experienţă de tip isihast, Fecioara şi-a desăvârşit 
solia ei pentru neamul omenesc. Modelată prin har de Dumnezeu 
                                                                                                                                   
L-ar putea iubi pe Acesta mai mult decât Mama Lui, care nu numai că L-a născut 
ca Unul-Născut dar L-a născut singură fără însoţire, ca afecţiunea ei să fie dublă 
prin fire, neîmpărţită de nici un soţ? Şi cine ar putea fi iubită mai mult decât Mama 
Lui de Fiul Unul Născut, care în veacurile din urmă a ieşit în chip negrăit numai 
din ea, aşa cum înainte de veacuri a ieşit numai din Tatăl? Iar dacă una e iubirea 
Tatălui şi a Fiului, iar cinstea şi convergenţa de la Amândoi Aceştia este şi a 
Duhului, atunci ea poartă în mijlocul sufletului ei întreaga Treime necreată, din 
Care pe Unul L-a zămislit fără sămânţă şi, fiind fecioară, L-a născut fără dureri”. 
Grigorie Palama, op. cit., p. 197. 
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– drept pentru care a fost numită de arhanghel „plină de har” – şi 
convingându-l pe Dumnezeu, Ea l-a modelat pe Dumnezeu în 
firea omenească, purtându-L în pântec şi născându-L în chip 
nespus – drept pentru care i s-a binevestit: „Bucură-te!” [Lc. 1, 28] 
(p. 214). 

  
II. Isihasm „carpatin” – Iconicul Chipului Maicii Domnului 
Cuviosul Ghelasie a trăit în duhul unui isihasm cu specific 

autohton „carpatin”– centrat pe Icoana Chipului Maicii Domnului 
– preluând o moştenire duhovnicească pe care a transpus-o în viaţa 
şi scrierile sale, într-o lucrare ce credem că poate fi considerată un 
„tezaur” 34 de moştenire ce trebuie valorificat şi dăruit generaţiilor 
de azi şi celor viitoare. 

Prin Chipul de Fecioară-Mamă-Biserică, prin atributele de 
curăţie, sfinţenie, puritate, feciorie, iubire absolută atribuite Maicii 
Domnului, cuviosul Ghelasie de la Frăsinei se încadrează în 
reperele de bază ale mariologiei ortodoxe, dar cu un plus de 
originalitate ce evidenţiază sau uneori clarifică aspecte inedite, pe 
care încercăm să le surprindem şi noi. Câteva citate din opera 
Părintelui vor mărturisi respectarea cu stricteţe a elementelor 
dogmatice ortodoxe: 

„Chipul Maicii Domnului nu este simplu Instrument de 
Întrupare a Chipului Fiului Dumnezeiesc, ci este cu adevărat 
TEOTOKOS-Născătoare de Dumnezeu, de Dumnezeu-Omul. [...] 
Direct, deodată Dumnezeu şi Om în Unica Persoană Hristos. Nu 
există Hristos separat de Omul Hristos, ci este doar Unicul Fiu al 
lui Dumnezeu Hristos care se Face Unicul Om Hristos” 35. 

„În Creaţie Arătarea Frumuseţii Fiului Dumnezeiesc ce se 
«face şi Creaţie» este Chipul Maicii Domnului, Fecioara absolută de 

                                                             
34 Acum 60 de ani, referindu-se la problematica Maicii Domnului ca mijlocitoare 
a harului, Părintele Stăniloae scria: „până când teologia va simţi că a sosit mo-
mentul să abordeze cu maturitate această problemă, suntem datori şi noi, ca şi 
generaţiile de până acum, să respectăm termenii ei moşteniţi, predându-i ca pe 
un tezaur, care ştim că e scump, dar pe care noi nu-l putem încă aprecia în toată 
valoarea lui, generaţiilor Viitoare. N-avem dreptul să irosim azi această 
moştenire, care nu-i a noastră, ci şi a generaţiilor viitoare din Biserică, cum a fost 
şi a celor de dinainte” (D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista 
Ortodoxia nr. 1, 1952, p.116)  
35 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 173. 
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Creaţie”36. „Mama este Fecioara absolută ca Origine, că Naşte pe 
Fiul Dumnezeiesc Direct. Originea Fiului este doar Dumnezeu 
Tatăl. [...] În Faţa Tatălui, Mama este PURUREA FECIOARĂ ce 
are deja în pântece pe Fiul, care El Însuşi şi Direct S-a Întrupat în 
Mama Sa” 37. 

„Marele Mijlocitor este Fiul şi Mijlocirea la Fiul este Maica 
Domnului. Fără Fiul noi nu vom ajunge niciodată la Tatăl 
Dumnezeu. Fără Maica Domnului nu ajungem la FIUL” 38. 

E oarecum dificil să formulăm în expresii adecvate gândirea 
profundă şi limbajul de taină al Cuviosului Ghelasie, dar îndrăznim 
totuşi să sugerăm că lucrările sale cuprind accente teologice deose-
bite cu privire la Maica Domnului, care se regăsesc însă întregitor 
în sânul Tradiţiei, consonante fiind cu scrierile şi imnografia Bisericii. 
Limbajul original folosit de ieromonahul Ghelasie nu abundă în 
expresii laudative, superlative, este mai degrabă un limbaj arhetipal, 
„iconic”, deseori poetic, centrat pe „Chipul” Maicii Domnului – 
Chip de Lumină /Chip de Creaţie, Chip de Feciorie/Chip de 
Mamă, Chip de Biserică/Chip de Icoană, –„Chipuri” nedespărţite, 
cu multiple valenţe, pline de taină şi de substanţă teologică. 

Chipul Lui Hristos, Dumnezeu-Omul, e fundamentul hristo-
logic al isihasmului carpatin pe care părintele Ghelasie l-a văzut ca 
„Dialog în Absolut”, ca întâlnire nedespărţită şi împărtăşire 
neamestecată între cele două „Chipuri-Icoane”. „În aceste 
ICOANE este toată Teologia, Metafizica şi Ştiinţa creştină”39. Şi 
acestea două sunt cuprinse şi într-o „ICOANĂ de Dumnezeiască 
Întrupare” – Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Dumnezeiesc în 
Braţe – „ICOANĂ de Închinare”: 

 
Iată, toţi Venim 
Să ne ÎNCHINĂM smeriţi, 
La Înfricoşatul CHIP  
De ICOANĂ, 
Unde pot VORBI Împreună 
Şi DIVINUL şi Făptură. 

                                                             
36 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 124. 
37 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 156-157. 
38 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 130. 
39 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 221. 
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Şi cu încă o Cinstire, 
Ţie, MAICII DOMNULUI, 
Îţi aducem Plecăciune... 
Bucură-Te, Cea ALEASĂ, 
MAMA Cea ÎMPĂRĂTEASĂ40. 
 
Putem afirma că părintele Ghelasie adânceşte studiile de mari-

ologie existente printr-un „Întreg Teologic-Mistic-Duhovnicesc” 
ce reflectă o viziune asupra rolului Născătoarei de Dumnezeu care 
porneşte de la începuturile Creaţiei şi rămâne ancorat în veşnicie: 
„Cu MAICA DOMNULUI «începe» coborârea Lui Dumnezeu în 
Creaţie. Cu «LUMINA» încep «Zilele Creaţiei» (Fac. 1, 3). Cu 
Biserica începe LITURGHIA în Creaţie”41. 

 
O, ICOANĂ a Lumii, 
Tu, MAICA FIULUI DUMNEZEIESC, 
Eşti Începutul Zidirii 
Şi Sfârşitul ÎMPLINIRII, 
 
Bucură-Te, o, ICOANĂ, 
În CUVÂNT de INIMĂ, 
Care poate „peste sine”, 
Cu adâncă-nchinăciune 
Să ROSTEASCĂ SFÂNTUL NUME. 
 
Bucură-Te ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI! 
 
Pentru Cuviosul Ghelasie, începutul isihasmului este viaţa 

Maicii Domnului:  
„Inima Maicii Domnului este Prima Inimă Isihastă, Prima 

Inimă care Are pe Hristos ce este Totodată şi Creaţie şi Dumne-
zeu, Prima Icoană Îndumnezeită.” 
                                                             
40 Ghelasie Gheorghe, Acatistul Icoanei Chipului Maicii Domnului în Mic Acatistier, 
editura Platytera, Bucureşti, 2009.  
41  Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, editura Platytera, Bucureşti, 
2009, p. 162. 
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Icoana isihasmului este Icoana Maicii Domnului şi a Domnului 
Hristos, iar Taina isihasmului este Taina Icoanei: „Icoana nu 
înseamnă doar Dumnezeu, ci totodată Creaţie şi Dumnezeu fără 
Amestecare în Unire Transfigurativă, ca Îndumnezeire, nu ca 
Dumnezeire, mare atenţie. Îndumnezeire nu înseamnă Dumnezei-
re, ci Unirea cu Dumnezeirea. Icoana nu mai poate fi Idol care este 
Dumnezeire directă, că Icoana înseamnă Îndumnezeire, Prezenţă 
Totodată Dumnezeire şi Creaţie în Întrepătrundere Neameste-
cată.” 42 

Chipul acestei iconări isihaste descoperită de cuviosul Ghelasie 
al Frăsineiului uimeşte prin profunda articulare mistică teologică ce 
se descoperă reflectată în firescul trăirii creştine în „duhul locului”. 
                                                             
42  Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, în Memoriile unui isihast vol. 2,  
ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 84: Mai trebuie menţionat că Icoana Isihasmului 
este Icoana Maicii Domnului şi a Domnului Hristos. Adam şi Eva trebuiau, chiar 
fără Ocolişul Căderii din Rai, să ajungă-Crească la Aceste Chipuri-Icoane. Adam 
este Chipul de Creaţie Perfect. El trebuia să Crească, să se Îndumnezeiască, să se 
Întrupeze ca Persoană Proprie în Dumnezeire. El are Dumnezeirea în el, dar nu 
are Răspunsul Său Personal faţă de Dumnezeire, doar Acest Răspuns dând  
Îndumnezeirea Creaţiei. Căderea aduce o Modificare. Adam, nemaiputând să se 
Îndumnezeiască datorită Implicării în Imperfecţiunea de Adaus a Păcatului, vine 
Fiul Hristos Dumnezeu Însuşi şi Face El O Întrupare Personală în Creaţie, deşi 
este Întrupat ca Chip în Fiinţa de Creaţie. Aşa, Întruparea Personală Hristică 
Face ce nu a Făcut Adam. Şi aşa Adam Revine la Drumul său Normal spre 
Dumnezeu şi în Dumnezeu. Această Întrupare Personală Hristică are Nevoie de 
o Evă Maica Domnului, că Adam nu este Singur, are şi pe Eva. Maica Domnului 
este Adunarea Tuturor Virtuţilor Feminine de la Fiicele Evei, adunate de Însuşi 
Logosul-Fiul Dumnezeiesc şi Făcute Biserica Întrupării Sale Personale. Aşa  
Chipul Maicii Domnului este Chipul de Evă Îndumnezeită direct prin 
Dumnezeu, nu prin Îndumnezeire proprie, după cum şi Hristos este Adam 
Îndumnezeit direct de Fiul Dumnezeiesc, ce trebuia să facă Adam în Rai. Aşa 
Maica Domnului nu este o Evă obişnuită, după cum şi Omul-Adam-Hristos nu 
este un Om oarecare, ci Un Singur Om Dumnezeu, Irepetabil dar Imitabil, de 
Urmat. Maica Domnului la fel este Unică Irepetabilă, dar este Imitabilă şi de 
Urmat. De aceea, Maica Domnului şi Domnul Hristos sunt Începutul Icoanei ce 
nu mai sunt Idoli, că nu pot fi Idoli, că nu Pot fi Repetaţi, ci doar Urmaţi. Idolul 
se poate multiplica în orice chip, dar Icoana nu se Poate Multiplica, că este 
Irepetabilă, Însă se poate Integra în Alte Chipuri cărora le Dăruieşte Chipul 
Icoanei. Icoanele Sfinţilor sunt Icoane doar Datorită Icoanelor Maicii Domnului 
şi a Lui Hristos. Orice Icoană a Sfinţilor are Întâi Icoana Maicii Domnului şi a 
Domnului Hristos, prin Icoana Lor putând fi şi alte Icoane. Taina Isihasmului 
este Taina Icoanei. [...] De aici Începutul Isihasmului este Viaţa Maicii Domnului. 
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El distinge ca specificuri de trăire mistică creştină – specificurile 
sinaitic, athonit, slav şi carpatin, care nu sunt strict delimitate, 
datorită „legăturilor de asemănare”. „În toate este acelaşi Duh 
Sfânt, dar fără amestecarea «darurilor» din fiecare” 43.  

De asemenea, consideră de o importanţă majoră faptul că 
Mistica isihastă creştină este o „Mistică personal-dialogală” şi o 
„mistică personal-fiinţială”, comunicarea cu Persoanele Treimice 
Dumnezeieşti realizându-se prin „dialogul personal” 44  între 
Dumnezeu Persoană şi om persoană. 

                                                             
43 Cel sinaitic este de duhovnicie cu evidenţa pe un Dumnezeu direct şi peste 
suflet şi peste corp. Cel athonit caută pe Dumnezeu prin minte şi în „esenţele 
spirituale”. Cel slav, vede pe Dumnezeu în simţirea duhovnicească. Cel carpatin 
nu aspiră la un Dumnezeu direct (inaccesibil creaţiei), nici nu face metafizica 
filosofică de a separa Spiritualul de material, nici nu reduce totul la un „Duh 
pur”, ci face Iconicul Hristic total, de Dumnezeu Întrupat în Chip de Altar 
Liturgic. Duhovnicia de specific carpatin nu este nici de transcendent, nici de 
gândire, nici de simţire, ci de Ritual direct. Şi Ritual înseamnă Altar unde Divinul 
şi Creaţia se ÎNTÂLNESC şi din această ÎNTÂLNIRE apoi să „iasă” şi 
transcendentul şi Spiritualul şi Duhovnicescul. [...] Noi urmăm specificul 
carpatin. Reprezentantul tradiţional al acestui specific, este Pustnicul Neofit, care 
din vechime se consemnează ca Moş-Avva tuturor Pustnicilor din Zona Traco-
Dacică, „Urmaşul Creştinat” al legendarului Ultimului Mare Preot Zalmoxian, 
după cucerirea Daciei de Romani. Mai sunt amintiţi tradiţional şi alţi „Neofiţi”, 
cu precădere în Munţii Apuseni – Râmeţ. Partea Moldovei cu timpul înclină spre 
specificul Slav, iar partea Ţării Româneşti spre specificul Athonit, Ardealul 
menţinându-se însă pe specificul propriu Carpatin. V. Ghelasie Gheorghe, Moşul 
din Carpaţi, Foaie de Practică isihastă Nr. 1, Iulie 1998. 
44 Sf. Simeon Noul Teolog evidenţiază, în „Vederea Luminii Harice”, Supravederea 
Persoanelor Treimice Divine-Fiinţiale, chiar dacă se „oglindesc” prin Har. Un 
Har „gol” de Persoana Fiinţială este străin de Creştinism. Teologia strictă 
Ortodoxă, a „FIINŢEI şi Energiilor Sale Necreate HARICE” afirmă că Fiinţa 
în Sine este „inaccesibilă-apofatică”, dar se are totuşi acces la „Personalismul 
Fiinţial”, care se reflectă prin Energii. Trebuie bine precizat faptul că prin Energii 
nu se face „comunicare energetică”, ci „COMUNICARE PERSONALĂ”, chiar 
dacă este prin „intermediul energiilor”. [...] Ca Mistică, considerăm Chipul de 
Creaţie tot ca „Fiinţă Creată cu energiile sale”. Creaţia este „TEO-morfă”, 
tocmai prin această Taină a Creatorului, care este Fiinţă şi Energii. De aici, 
Configuraţia lumii ca „Fiinţialitate” (ne-văzutul fiinţial) şi „energii” (văzutul-
corporalul). Noi suntem „Suflet şi Corp”, adică Fiinţialitate Personalizată şi 
energiile sale. [...] Trăirile mistice experimentează „dihotomia Suflet şi energiile 
sale materiale”, în raport cu DIVINUL şi mai mult, în DIALOG 
INTERPERSONAL „DIVIN şi Creaţie”. V. Ghelasie Gheorghe, Moşul din 
Carpaţi, Foaie de Practică isihastă, Nr. 4, Septembrie 1998. 
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Specificul isihasmului carpatin evidenţiat de părintele Ghelasie 
– iconic, gestic, ritualic, personalist, dialogic, euharistic – „are şi o 
evidentă întemeiere teologică şi o clară conturare antropologică, ce 
îi conferă forţă relaţionară şi mobilitate integratoare aparte din 
perspectivă eshatologică, descoperind cu tărie o centrare eclezio-
logică a misticii isihaste, profund identitară şi deopotrivă perso-
nalist comunitară”45. 

Nu vom aborda aici aspecte şi nuanţe legate de distingerea 
între mistica atonită şi mistica carpatină, între mistica luminii/ 
îndumnezeirii (de sorginte palamită46) şi mistica iconică carpatină, 
de „întrupare”, personalistă47, din care s-ar putea încerca decela în 
detaliu şi reflectarea acestor „specificuri mistice” în concretul 
„cinstirii Maicii Domnului”. Ele sunt două specificuri Filocalice 
care nu se contrazic, ci „sunt două evidenţe ale aceluiaşi fond 
mistic creştin”.  

Inspirându-ne din modul în care Sf. Grigore Palama şi-a 
alcătuit urzeala discursului său mariologico-isihast din Omilia 63 
(plecând de la exegeza Psalmului 44), vom încerca să conturăm 
acest „Chip al Maicii Domnului”, de iconare isihastă carpatină, 
mergând pe firul versurilor ce alcătuiesc acatistul Icoanei Chipului 
                                                             
45 Neofit, Reflexii asupra personalizării şi specificităţii unor curente spirituale în ortodoxie 
(II) în Revista Sinapsa nr.VIII, ed. Platytera, Bucureşti, 2011, p. 168. 
46  Din perspectiva părintelui J. Meyendorff, Sf. Grigore Palama realizează o 
„integrare  teologică a isihasmului” ca „mistică a Întrupării”, alegând pe Fecioara 
Maria pentru a ilustra faptul că etapele urcuşului duhovnicesc se finalizează nu 
într-o simplă vedere a lui Dumnezeu, ci în contactul corporal şi ultim al 
Întrupării”. J. Meyendorff, Introduction…, 1959, p. 214, citat de Ioan. Ică jr în 
Sfântul Grigore Palama – scriitor duhovnicesc şi isihast, în Grigorie Palama, Fecioara 
Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri duhovniceşti, Scrieri 
II, ed. Deisis, Sibiu, 2005. 
47 Pustnicul Neofit nu vorbeşte, ca Sfântul Simeon Noul Teolog, de pregnanţa 
luminii harice, ci de pregnanţa icoanei euharistice. Neofit nu este „misticul 
luminii”, ci „misticul icoanei liturgice euharistice” în care lumina iese din 
„supratrupul ipostasului” care îşi împărtăşeşte dumnezeirea. Nu este misticul 
„vederii luminii”, ci misticul „pâinii dumnezeieşti”. Neofit este în specificul filo-
calic carpatin. La Sfântul Simeon, în lumină este totul. La Neofit, în pâinea 
euharistică este totul, şi lumina şi ipostasul şi creaţia. În lumină este 
contemplaţie, în pâinea euharistică este dialog de întâlnire în care contemplaţia 
supramentală se face supratrup. Ghelasie Gheorghe, Practica isihastă, în vol. 
Scrieri isihaste, ed. Platytera, Bucureşti, 2000, pp. 165-166.  
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Maicii Domnului48. Considerăm necesară însă în prealabil o conturare 
a noţiunii de Chip reflectată în tuşa teologică a iconarului mistic de 
la Frăsinei. Ne vom axa apoi în cuprinsul primei părţi pe viziunea 
mai largă a Părintelui Ghelasie despre maternitatea Maicii Domnului, 
iar în partea a doua pe relaţia Maica Domnului – Biserică şi pe 
cîteva elemente de mistică iconică. 

 
II.1. Creaţie, Chip, Arhechip, Arhetip, Icoană49 
Părintele Ghelasie Gheorghe dezvoltă o teologie a Chipului, cu 

precădere „Chipul ca Arhechip al Icoanei”50 . Menţinându-se în 
reperele de bază ale teologicului Sfinţilor Părinţi şi mergând în 
profunzime, el subliniază că Dumnezeul creştinilor nu este un 
Dumnezeu fără chip, ci un Dumnezeu care „în Sine are deja Chip” 
şi acesta este Chipul lui Iisus Hristos. Taina vieţii noastre nu este 
un simplu Divin, ci în sens Creştin, este un Divin anume, cu Chip, 
faţă de care poţi să te manifeşti cu întreaga fiinţialitate.  

„FIUL Lui DUMNEZEU, HRISTOS, iată ICOANA 
ANUME a Lui DUMNEZEU. Un DUMNEZEU fără CHIPUL 
ICONIC al Lui Hristos este un Divin abstract, antic, insuficient 
epocii noastre şi viitorului” 51.  

 
În Cer şi pe Pământ 
Este un CHIP de TAINĂ, 
Cel care UNEŞTE CHIPUL Nevăzut 
Cu Chipul de Făptură 
Ce „peste măsură” 
Le Îmbracă pe amândouă 
Şi le „face TRUP-ICOANĂ”, 
Căruia şi noi ne Închinăm. 

                                                             
48 Părintele Ghelasie a lăudat în poeme şi acatiste deosebite pe Maica Domnului; 
am ales Acatistul Icoanei Chipului Maicii Domnului pentru implicaţiile sale 
teologice, mistice şi practice deosebite. 
49  Teologia chipului lui Dumnezeu reprezintă una din principalele doctrine 
creştine care s-a bucurat de mare atenţie şi dezvoltare de-a lungul secolelor, 
strâns legată de întreaga problemă a hristologiei. Vezi pe larg şi Mirela 
Ienculescu, Icoan Chipul Sacrului, ed. Platytera, Bucureşti, 2010.  
50  Ghelasie Gheorghe, Isihasm, vederea prin lumina harică, Rîmnicu-Vâlcea,  
ed. Alutus, 1995, p. 6. 
51 Ghelasie Gheorghe, Omul – Chip al Sacrului, ed. Conphys, Rm.Vâlcea, 1997, p. 6. 
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 Pentru părintele Ghelasie, Chipul este originea, este nevăzutul 
care tinde mereu spre arătare, este cel care dă identitatea şi 
permanenţa Fiinţei. Chipul este viu în sine însuşi. Chipul se vede 
prin arătările/asemănările sale care sunt fiinţialităţi nu calităţi 
(energii). Icoana este arătarea/asemănarea Chipului52.  

„Chipul este Deplinătatea – Totalitatea FIINŢIALITĂŢII de 
Sine. Chipul este esenţa şi nu un produs al esenţei. Totul este 
înaintea părţilor care sunt Egalităţi de Totul. Fărâmiţarea este 
restructurarea părţilor care aduce apoi pierderea Totalităţii. De 
aceea, Totul-Deplinul-Chipul este Originea Originilor, Identitatea 
Absolută de Sine. CHIPUL este permanentul, Indestructibilul. Dar 
CHIPUL ca Totalitate-Deplinătate este tocmai Trifiinţialitatea. 
CHIPUL nu este singularitatea, fiind Deplinătate. Astfel CHIPUL 
este Potenţialitatea Deplină în Sine, care are Totul în sine spre 
deschidere nesfârşită de sine. CHIPUL este mai mult decât 
Izvorul, fiind şi conţinutul Izvorului. CHIPUL este cea mai mare 
Taină a Misticii şi Teologiei Creştine. CHIPUL este Însuşi 
Dumnezeu TATĂL ca Originea Originilor din care se Naşte Totul 
şi se deschide Totul. CHIPUL-TATĂL este Supraforma formelor 
din care Purcede Forma-FAŢA CHIPULUI şi se naşte ASEMĂ-
NAREA CHIPULUI-Prelungirea conţinutului Supraformei” 53. 

 
1.a. Chipul Lui Dumnezeu în Sine 
În creştinism, chipul Lui Dumnezeu este transcendentul absolut, 

dar care „Se ARATĂ în ICONICUL-
ASEMĂNAREA- REVELAŢIA Sa”. „Unii consideră CHIPUL 
Lui DUMNEZEU ca Însăşi FIINŢA în Sine, alţii ca Spiritualul în 
Sine. Specificul Carpatin [...] îl Numeşte în mod deosebit ICONUL 
în Sine al Lui DUMNEZEU, de unde Originea ICOANEI 
Creştine în Descoperirea CHIPULUI Lui DUMNEZEU prin 
Taina Arătării Lui HRISTOS. Între CHIPUL de ICOANĂ şi 
                                                             
52  Chipul este esenţa esenţei, dumnezeirea dumnezeirii, firea firii, viul viului, 
persoana persoanei etc. Este acel apofatic dincolo şi de negaţie, şi de supra-
afirmaţie, ca totalitate origine. Chipul nu se confundă cu „limita” de Sine, fiind 
tocmai nelimitatul tuturor nelimitărilor. Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de 
isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 217. 
53 Ghelasie Gheorghe, Trăirea Mistică a Liturghiei, ed. Platytera, Bucureşti, 2009, 
p. 135. 



Iconicul Chipului Maicii Domnului 

 93

CHIPUL Lui DUMNEZEU este, astfel, mai mult decât o 
„Înrudire” de analogie, fiind chiar o „COMUNICARE” de Sine”54. 

„În sens Creştin, DUMNEZEU este DUMNEZEU şi înainte 
de Crearea Lumii, iar CHIPUL de DUMNEZEU nu depinde de Forma 
Creaţiei, pentru că El Creează «după CHIPUL Său» care înseamnă 
un CHIP în Sine, după care este Creată apoi Lumea”55. 

 
1.b. Chipul Creaţiei prin Chipul Fiului 
Părintele Ghelasie vorbeşte de o „implicare deosebită a Fiului 

nu atât în actul creaţiei, care este al Treimii, cât în Fiinţialitatea Creaţiei. 
Dumnezeirea este în Sine totul absolut şi nu mai are nevoie să mai 
fie şi „altceva”, că „în El sunt toate cele ce sunt şi ar mai putea să 
fie”. Aici este „iniţiativa” directă a Fiului, aceea că totuşi concepe „un 
altceva ce este alt-cumva”. Divinul „creează în mod real o fiinţialitate de 
creaţie, în care însă se implică direct şi personal Fiul dumnezeiesc”. 

Creaţia e văzută ca „Taină a FIULUI Lui DUMNEZEU” care, 
în răspunsul Său faţă de Tatăl, concepe şi un „chip de fiu de 
creaţie” ce nu poate exista dacă nu îl asumă direct în chipul Său de 
Fiu Divin, ca „totodată Fiu Divin şi fiu de creaţie”, în Îngemănare, fără 
amestecare. De aici, creaţia este în esenţă chipul Fiului şi are în Sine 
asemănarea fiinţialităţii Fiului... Şi această taină a întrupării Fiului şi 
într-un chip de fiu de creaţie, Tatăl o primeşte şi o binecuvântează 
şi îi dăruieşte fiinţialitatea de existenţă, ca Cel ce este Originea 
oricărei fiinţialităţi. Creaţia are, astfel, caracterul personalităţii 
Fiului, în care „sunt toate ale Tatălui”56. 

                                                             
54 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 217. 
55 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 216. 
56 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 258. Cum Creează DUMNEZEU este dincolo de conceperea 
noastră. EL Creează prin Voinţa Sa, prin Puterea Sa, prin Înţelepciunea Sa. 
Biblic, Lumea este Creată din „nimic”, adică nu a fost o „materie preexistentă” 
pe care Dumnezeu doar o preface. Întreaga Sfânta Treime este prezentă în actul 
creator. Fiul dă conceperea de model, Tatăl îi dă fiinţialitate (El fiind dătătorul 
de fiinţă), Sfântul Duh înfăptuieşte. Deşi revelaţia creştină consideră în Egalitate 
deplină prezenţa Sfintei Treimi Divine în creaţie, Chipul Fiului Lui Dumnezeu 
este în atenţie, ca Cel ce asumă direct şi personal opera creaţiei. „Prin El toate 
s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 
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1.c. Chipul Lui Dumnezeu şi Chipul Creaţiei 
Părintele Ghelasie stabileşte o distincţie strictă între chipurile şi 

fiinţialităţile necreată şi creată, între „chipul de creator” ce este chi-
pul de Dumnezeu şi „chipul de creaţie” ce este chipul creaţiei. Chi-
pul de Dumnezeu este „fiinţa necreată” spirituală în sine, totală, 
deplină, absolută în Sine. Chipul de creaţie este „fiinţa creată” ca 
traducere de fiinţă de Dumnezeu în fiinţa spirituală de creaţie. Fiinţa 
de creaţie nu este însăşi fiinţa de Dumnezeu, ci o fiinţă creată 
obiectiv pe arhetipul Fiinţei de Dumnezeu57.  

Se insistă pe o anume condiţie de „egalitate” între chipuri ce 
deschide posibilitatea relaţiei dialogice „faţă către faţă” a 
„isihasmului ca dialog în absolut”58. În această distincţie de chipuri, 
de fiinţialităţi într-o condiţie de egalitate, Părintele Ghelasie vede 
esenţa chipului creator ca chip de tată şi esenţa chipului creat ca 
chip de mamă a căror întâlnire e posibilă doar prin „fiul comun” 
deopotrivă „chip de Dumnezeu” şi „chip de creaţie”. Chipul de 
creaţie e chipul Maicii Domnului59. 

 

                                                             
57 Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 176. 
58 „Creaţia este Creată-Născută de Dumnezeu, care nu Creează decât tot Ceva 
Egal cu Sine. Dumnezeu nu se Manifestă în Creaţie, Ci îşi Transpune Manifesta-
rea Sa Proprie Treimică într-o Altă Realitate de Creaţie. Dumnezeu are deja Ma-
nifestarea Sa proprie Dumnezeiască, are deja Viaţa Dumnezeiască Deplină şi 
Această deja Viaţă Deplină se Transpune într-o Nouă Formă de Viaţă de 
Creaţie. Viaţa Dumnezeiască Creează efectiv o Viaţă de Creaţie Egală cu a Sa” – 
Ghelasie Gheorghe, Urcuşul isihast, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p.208. 
59 „Viaţa Dumnezeiască este Viaţa Treimii Tatălui Dumnezeu şi Viaţa de Creaţie 
este Viaţa Treimii Mamei-Creaţiei. Aşa Creaţia [...] este tot o perfecţiune Egală 
cu Dumnezeu, este Maica Domnului, care apoi se Întâlneşte Participativ cu 
Dumnezeu în Fiul de Creaţie ce este Hristos totodată Fiul Lui Dumnezeu, Chi-
pul Esenţei Creaţiei. Creaţia-Maica Domnului este în Sine Chipul-Arhetipul 
Tatălui Dumnezeu Creatorul şi aşa Fiul Creaţiei este Chipul Creatorului, Chipul 
Fiului Lui Dumnezeu Asemănarea Tatălui. Rodul Întâlnirii Lui Dumnezeu cu 
Creaţia nu este Anihilarea-Absorbirea Creaţiei sau Absorbirea – Moartea Lui 
Dumnezeu în Creaţie, Uitarea Lui Dumnezeu în Creaţie. Întâlnirea este în Con-
cretizarea Amândurora în Fiul Comun, totodată Dumnezeu şi Creaţie, în care 
Dumnezeu şi Creaţia se Împletesc fără Amestecare şi fără distrugere. De aceea, 
Creaţia este în Sine Maica Fiului Lui Dumnezeu.” Ghelasie Gheorghe, Urcuşul 
isihast, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 208. 
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1.d. ARHECHIPUL Prehristic, Logos Arhechipal Creator şi Logos Creat 
Cuviosul Ghelasie al Frăsineiului încearcă să rezolve dilema de 

„a fi sau a nu fi” a „fiinţialităţii creaţiei”, şi totodată detaliază „puntea” 
întâlnirii dintre necreat şi creat, printr-o „triplă întrupare”. El afirmă 
că Fiul Lui Dumnezeu face la început o „întrupare în chipul creaţiei”, 
iar apoi „întrupează loghii creatori în făpturile create”, ca să culmineze cu 
„întruparea deplină, directă şi personală a Lui Hristos”. Insistă pe o 
fiinţialitate reală a creaţiei ce capătă astfel o cinste prin însuşi actul 
creator, sens în care nu mai este redusă la statutul de simplă 
manifestare/revers/emanaţie a divinului, cu conotaţiile panteiste, 
ca în misticile orientale. 

„Logosul Divin Fiinţial” creează şi „un chip de logos creat”, unindu-se 
cu acesta, făcându-se Logosul Prehristic ca „arhechip de întrupare” ce 
devine tocmai posibilitatea unei „fiinţialităţi reale de creaţie”60. 

Acest „model arhechipal în sine de creaţie” este apoi transpus creativ 
în diversitatea lumii:  

„Şi acesta este ARHECHIPUL Prehristic, LOGOSUL FIINŢIAL 
DIVIN Preîntrupat într-un Chip de Logos Creat şi, mai mult, 
într-un Chip de Unire, Chip Divin cu Chip creat Deodată şi în Transfigurare 
Reciprocă. Din acest ARHECHIP Prehristic apoi, ca Act tot Personal, se 
«Seamănă» Cuvintele Logos Creatoare care, prin energiile harice, se fac 
Lucrătoare de Facerea Lumii. [...] Actul Creator Divin trebuie să fie 
«Ante-Cosmic» (înaintea facerii Cosmosului), ca ARHECHIP de Creaţie, 
ca apoi prin acesta să se Modeleze de fapt «Modelele Create» 61.  

Dacă nu ar fi acest arhechip „între” necreatul divin şi creat, ar fi 
un „gol metafizic” între divin şi creaţie, „aşa cum spun filosofii antici”. 
Prin „logosul arhechipal creator”, ca „prehristic de întrupare”, acest 
„gol” dispare şi comunicarea dintre divin şi creat este cu adevărat 
posibilă, având ca mediere tocmai „înrudirea” aceasta. 

Părintele Ghelasie accentuează că Dumnezeu nu creează mai 
întâi o materie primordială, ci face mai întâi cerul şi pământul 
                                                             
60 ACTUL de Creaţie este mai întâi la Nivel de FIINŢĂ, pentru ca apoi să treacă în 
„afară”, ca Înfăptuire propriu-zisă. Şi doar datorită acestui ACT „Excepţional” 
Creaţia primeşte şi ea „Chip după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui Dumnezeu” 
(Facere l, 26). Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste,  
ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 264. 
61 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 265. 
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(Facere l, l), tocmai „chipul arhechipului prehristic” din care, apoi, 
se face „materia şi diversitatea lumii”. [...] Creaţia este pe „fondul” 
hristic, este prin activul direct hristic, este prin chipul hristic de la 
care se va trece la chipul eshatologic din veşnicie, la chipul 
Sfântului Duh, ca înălţare la Tatăl62. 

Acest arhechip hristic este chipul de Dumnezeu şi din noi, 
creaţia, şi doar prin acesta noi suntem purtătorii de chip al lui 
Dumnezeu63 . Citatul Biblic al antropogenezei este parafrazat cu 
menţiunea: „Să facem Om PURTĂTOR de CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA noastră”64. 

 
1.e. Chipul Creaţiei – Chip al Mamei 
Sensul creaţiei este întruparea Fiului Lui Dumnezeu şi într-un 

„chip de creaţie”. De aici „cele două arhechipuri: al Fiului Divin şi 
al chipului creaţiei”. Şi Fiul Divin ca să se întrupeze are nevoie de 
                                                             
62 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 266. 
63 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 282. 
64 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 282. Anticii considerau chiar numele de Om ca traducerea în 
Creaţie a Numelui Lui Dumnezeu, cum fac indienii, cu enigmaticul Aum-Om. 
„Originea în Sine a Chipului de Om este în Chipul-Logosul Creat din LOGOSUL 
ARHECHIPAL CREATOR. [...] Omul este „Chipul Arhechipal de Fiu de Creaţie”. 
Creaţia începe cu Taina Actului Fiului Dumnezeiesc ce Creează şi Asumă şi un 
Chip de Fiu de Creaţie, căruia Dumnezeu Tatăl îi dă Fiinţă şi pe care Sfântul 
Duh îl înfăptuieşte. De aceea, când Se Naşte ca PERSOANĂ HRISTICĂ, El se 
Numeşte şi „Fiul Omului”, ca Chip al „Fiului de Creaţie”. Lumea Creată are ca Bază 
Chipul şi Firea Arhechipului Fiului de Creaţie, Legat totodată de CHIPUL 
FIULUI Lui DUMNEZEU. Şi Chipul de Om este Taina Chipului FIULUI 
DUMNEZEIESC care se Transpune şi într-un Chip de Creaţie şi, mai mult, ca Taină 
a UNIRII CHIPULUI de FIU DIVIN cu Fiul de Creaţie într-un „Chip Eexcepţional”, 
CHIPUL HRISTIC. Creaţia toată este pe Modelul ARHECHIPAL Prehristic, ca 
CHIP de FIU DIVIN Întrupat în Chip de Fiu de Creaţie.” Viziunea Părintelui Ghelasie 
este într-un „HRISTOLOGIC maxim”. „Să se deosebească ARHECHIPUL de OM 
Prehristic de Omul-Făptură şi de OMUL HRISTIC care le UNEŞTE. Toată Creaţia 
are în Sine arhechipul Prehristic de OM, ca un COMUN de Fiinţialitate de Creaţie, şi pe 
baza şi Substanţialitatea acestuia se face Desfăşurarea Lumii. Acest ARHECHIP 
Prehristic şi Precosmic de OM se Descoperă doar după ÎNTRUPAREA LOGOSULUI 
DIVIN în Chipul „Făpturii de Om”. De aceea, pentru noi Creştinii, nu Chipul 
Făpturii de Om este Sacru, şi nici Numele de Om, ci NUMELE de 
OM-HRISTIC care, UNIT, este NUMELE de IISUS”. 
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un chip „special” care să-L nască în „chip de creaţie” şi acesta este 
„chipul de Mamă”. Dacă în dumnezeire Fiul are originea în Tatăl 
Dumnezeu Absolut, în creaţie are originea în „arhechipul de Mamă de 
creaţie a Fiului Divin ce se întrupează65.  

Dacă doar Fiul Lui Dumnezeu care ne arată chipul divinului 
este adevăratul „chip de icoană”, Părintele Ghelasie pune în raport 
cu acesta şi un „chip de icoană de creaţie”, ca dialog şi „evidenţiere 
reciprocă”. Doar Dumnezeu poate fi icoana la care să te închini. 
Dar la Părintele Ghelasie este şi o „icoană-sfinţenie-sacralitate de 
creaţie” în faţa căreia de asemenea te poţi închina – Icoana Maicii 
Domnului – pentru că, spune el, prin „iconicul ei de creaţie” 
Dumnezeu dăruieşte fiinţă creaţiei. Această icoană supratainică, a 
chipului creat care poate să întrupeze pe Fiul dumnezeiesc, este cu 
adevărat „taina posibilităţii creaţiei”66. 

Părintele Ghelasie insistă pe „arhechipul chipului Maicii 
Domnului” ca „iconic de creaţie”, prin care Dumnezeu Tatăl 
dăruieşte fiinţă creaţiei67 dar şi pe faptul că „chipul de Mamă” nu 

                                                             
65 Părintele Ghelasie deosebeşte clar antropogonia creştină de antropogoniile şi 
cosmogoniile mitologice. „Toate mitologiile vorbesc de o Mamă Divină prin 
care Începe Crearea Lumii. Înşişi Zeii au o Mamă ce îi Naşte. Este Memoria 
primordială a Arhechipului de Mamă a Fiului Dumnezeiesc Creator ce Se 
Întrupează în Lume, ca să Fiinţeze Lumea Creată. [...] De aici, Cele Două Icoane 
Arhechipale Creştine, a Logosului-Fiului Divin şi a Maicii Domnului”. Ghelasie 
Gheorghe, Taina Filiaţiei, ed. Platytera, Bucureşti, 2011, p. 209.  
66 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 305. 
67  „Fără Chipul MAICII DOMNULUI nu se poate pricepe Taina FIULUI 
DUMNEZEIESC care Se Întrupează şi în Creaţie. Dacă FIUL este Taina 
DUMNEZEIRII în SINE, MAICA DOMNULUI este Taina în Sine a Creaţiei. 
[...] Revelaţia Creştină ne vorbeşte de NAŞTEREA FIULUI DIN TATĂL CA 
CHIP dincolo de toate Chipurile şi definirile. Tot FIUL Se Naşte şi din MAMA 
de Creaţie. FIUL DUMNEZEIESC SE NAŞTE DIN TATĂL fără Mamă şi se 
Naşte din MAMA de Creaţie direct fără Tată. Revelaţia Creştină ne vorbeşte de 
o Naştere Transcendentală a FIULUI DUMNEZEIESC şi din MAMA de 
Creaţie. DUMNEZEIREA TREIMICĂ fără început nu are decât Chip de 
DUMNEZEU TATĂL. Creaţia, fiind condiţie de Creaţie, are un început, o dată 
pe DUMNEZEU CREATORUL ca Chip de TATĂ şi încă o dată ca Naştere în 
cadrul Creaţiei, ca Chip de MAMĂ. Aici este Taina. DUMNEZEIREA, CA 
CHIP DE TATĂ ABSOLUT, se traduce-transpune în Creaţie, paradoxal, în 
Chip de MAMĂ.” Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2009, pp. 92-93. 
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este un principiu (cum eronat consideră filozofiile extrem orientale), 
ci este „corespondenţa creativă” a „chipului de dumnezeire Tatăl” 
în „chipul de creaţie”. Cuviosul Ghelasie accentuează că „chipul de 
mamă” al creaţiei este numai prin „chipul de Tată” al Lui 
Dumnezeu. Astfel creaţia, deşi este chemată la un dialog „faţă către 
faţă”, la o „egalitate”, ea nu se poate naşte şi regenera fără prezenţa 
directă a lui Dumnezeu.  

„Aici este Taina. Creaţia nu se poate Crea pe sine însăşi, ci 
doar prin CREATORUL TATĂL. Aici este «descifrarea» Chipului 
de Creaţie. [...] Creaţia, ca Fiinţialitate de Creaţie, începe cu 
MAMA-Viaţa din care se Naşte Creaţia, dar nu prin Sine Însuşi, ci 
prin CHIPUL CREATORULUI TATĂL”68. 

Astfel, cuviosul Ghelasie dă o cinstire „chipului de mamă” al 
creaţiei, dar întâietate deplină „Chipului de Tatăl” al Lui Dumnezeu. 

„În Dumnezeirea Treimică, Tatăl Absolut Naşte Direct din 
Sine pe Fiul, fără Mijlocitor. Tatăl Absolut Dumnezeu Purcede pe 
Sfântul Duh şi totodată şi în Egalitate Naşte pe Fiul. În Creaţie, 
fiind Condiţie Creată, Creaţia se Naşte-Regenerează pe Sine tot 
prin TATĂL direct, dar prin Mijlocirea MAMEI. MAMA este 
Chipul de Creaţie-Creaţie, de aceea fără Chipul MAMEI nu poate 
exista şi Chip de Creaţie” 69.  

 
NEVĂZUTUL Vine să se ARATE  
Şi în ce zugrăvire se poate? 
NECUPRINSUL nu încape 
Decât în CHIPUL de ICOANĂ 
În care „hotarul” se sfarmă 
Punte peste netrecutul abis... 
DUMNEZEU în ale Lumii Braţe 
Făcut şi PRUNC de Creaţie. 
 
Bucură-Te, Taina Zidirii, 
UŞA Deschisă de Însuşi DUMNEZEU 
„Peste marginile” FIRII... 
 

                                                             
68 Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. Platytera, Bucureşti, 2009, p. 94. 
69 Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, ed. Platytera, Bucureşti, 2009, p. 95. 
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Bucură-Te, Primul  
GLAS din DUMNEZEU, 
Prima ŞOAPTĂ a FIULUI Său 
Din care Se Naşte 
Încă un Nume Sfânt, 
„ICOANA de Pământ”. 
Bucură-Te MAMĂ, 
DUMNEZEIESC CUVÂNT 
Ce Se „Face Lume”. 
 
Prin urmare, dacă în dumnezeire paternitatea este „esenţa 

fiinţială” 70  ca „naşterea Fiului”, şi în creaţie maternitatea este 
„esenţa fiinţei create”. Nu este o „iubire mai puternică” în lumea 
creată decât maternitatea. „Dar Maternitatea înseamnă «Naşterea 
Fiului», după cum Paternitatea în Dumnezeire este tot «Naşterea 
Fiului». Distincţia Esenţei Fiinţiale este Fiul care este în Esenţă ca 
Naştere. La fel în Creaţie, Chipul Esenţei este Fiul, iar Substanţa-Natura 
este Maternitatea care dă Substanţializarea Fiului ca Naştere71.  

Această mistică a „arhechipului Fiului” ce se naşte din „ar-
hechipul Mamei” este fondul creaţiei.  

 
1.f. Iubirea Arhechipală de Creaţie 
Nu este decât o singură ORIGINE, IUBIREA; 
Şi nu este decât un CHIP al IUBIRII, 
NAŞTEREA, 
În NUME de TAINĂ,  
DUMNEZEIASCA TREIME, 
TATĂL, FIUL şi SF. DUH în UNIME. 
 
„În Creştinism este Dumnezeu deja în Sine Treimea de Iubire 

Perfectă şi Absolută, care Aceasta Se Traduce în Iubire tot Perfectă 
şi Absolută de Creaţie ca Maica Domnului, care nu este Iluzia Iubirii 
                                                             
70  Vezi, pe larg, Ierom. Ghelasie Gheorghe, Mystagogia Icoanei, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2010, şi În căutarea unei Psihanalize Creştine. 
71  Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 307: Fiul nu are în Sine pe MAMA sa, ci are în Sine Naşterea Sa 
(Coasta) care este „Ţărâna” din care se Plămădeşte MAMA-Născătoarea Fiului. 
MAMA, în schimb, are prin Natura ei directă pe Fiul în Sine, fiind însuşi „Chipul 
Fiului spre Naştere”. MAMA are deja în Sine pe toţi Fiii, trebuind doar să-i Nască. 
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Lui Dumnezeu, ca Manifestare de Dumnezeu, ci este Transpunerea 
în Creaţie a unui Dumnezeu Creat ce în Traducere de Creaţie este 
Mama-Dumnezeu [...] Maica Domnului este paradoxal Originea-
Naşterea lui Dumnezeu care se Renaşte pe Sine şi ca Altă Realitate 
de Creaţie [...] Maica Domnului-Creaţia astfel nu este Mireasa lui 
Dumnezeu, ci efectiv Mama lui Dumnezeu Cel ce se Renaşte pe 
Sine şi ca realitate de Creaţie” 72. 

Dumnezeu este originea iubirii absolute, este Tatăl absolut. 
Acest „chip de iubire absolută” coborât în creaţie se face real „chip 
de mamă”. Chipul de mamă este transpunerea în creaţie a chipului 
iubirii în sine de Tatăl. De aici, arhetipul Maicii Domnului, sublima 
iubire a Lui Dumnezeu Fiul Logosul, care se face El Însuşi „chip 
de iubire de creaţie”, creând „chipul de mamă”, Chipul Maicii 
Domnului. Chipul Maicii Domnului este transpunerea chipului iu-
birii Logosului ce se face şi creaţie. Iubirea Logosului ce se întru-
pează în creaţie se concretizează prin crearea „chipului fiinţial de 
creaţie”, care este în-personalizat apoi în deplinătate în persoana 
Maicii Domnului, după cum „Logosul Personal este în-personalizat 
în Persoana Întrupată Hristos”. Fără aceste două „arhetipuri egale” 
nu este înţeleasă adevărata mistică creştină73. 

Părintele Ghelasie accentuează recurent caracterul personalist 
al misticii creştine şi cinstea dată de Dumnezeu „chipului creaţiei”, 
considerat chiar ca un „absolut de creaţie”, de „neclintită iubire”74. 

                                                             
72 Ghelasie Gheorghe, Urcuşul ishast, în Memoriile unui isihast vol. 2, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2007, pp. 207-209. Accentuează diferenţa netă de substanţă dintre 
necreat şi creat şi totodată depăşirea modelelor dualiste (orientale, de tipul 
faţă/revers, soţ/soţie etc.) în modelul triadic al iubirii ca întâlnire a paternităţii şi 
maternităţii în al treilea ca chipul fiului. Dacă misticile necreştine vorbesc despre 
Mama Divină-Cosmică, „în semnificaţie pur Creştină, Mama Cosmică nu este 
Materia Primordială în Sine, ci Arhetipul în Sine al Fiinţei de Creaţie. Dumnezeu 
este în Sine Esenţă de Tatăl, din Tatăl Dumnezeu Născându-se Treimea de 
Persoane Dumnezeieşti [...] Creaţia este Traducerea-Transpunerea şi totodată 
Opera Creativă a Chipului Dumnezeiesc de Tată, de unde Chipul de Mamă, care 
nu înseamnă Reversul Tatălui, cum zic Unii, ci Traducerea Chipului de Tatăl de 
către Substanţa Creată ce este Altă Substanţă decât Cea Dumnezeiască.” 
Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 245. 
73 Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, în Memoriile unui isihast vol. 2, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2007, p. 84. 
74 „Dacă Dumnezeu are pe Fiul-Hristos Icoana Sa Transcendentală, Creaţia are şi 
ea Icoana Maicii Domnului ca Icoană Pură de Creaţie Capabilă să se Facă Biserică 
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„Mistic, se zice că este o „Iubire de Creaţie”, care „concurează 
real şi faptic cu IUBIREA Lui DUMNEZEU, atât în Putere, cåt şi 
în Indestructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia capătă „statut” de 
Existenţă în Raport cu DIVINUL. Are şi Creaţia un „Absolut de 
Creaţie” al ei, care este Iubirea Arhechipală de Creaţie ce se 
traduce prin Chipul de MAMĂ-MAICA DOMNULUI” 75. 

 
Are şi Creaţia un CHIP 
Care nu se clinteşte de păcat; 
Are şi Făptura o INIMĂ 
Ce nu cade din IUBIRE. 
Este CHIPUL de ICOANĂ, 
Feciorelnică de-a pururi, 
CHIPUL MAICII DOMNULUI, 
Căruia şi noi ne plecăm. 
 
„Se zice că nimeni nu a Iubit mai mult pe DUMNEZEU decât 

MAICA DOMNULUI, Ea fiind maximul Iubirii de Creaţie. Iată de ce 
este Icoana de Creaţie, [...] «UŞA» 76 de Intrare spre DIVINITATEA 
Lui HRISTOS”77. 
                                                                                                                                   
de Coborâre a Lui Dumnezeu în Creaţie. Noi, Creaţia, ne Lăudăm în Faţa Lui 
Dumnezeu cu Maica Domnului pe care Însuşi Dumnezeu o Recunoaşte ca 
Răspuns de Iubire de Creaţie faţă de Dumnezeu. Noi, Creaţia, prin Maica 
Domnului ne Prezentăm în Faţa Lui Dumnezeu, altfel nu este posibil după 
Cădere. Hristos este Unicul Mijlocitor între Creaţie şi Dumnezeu, dar prin Maica 
Domnului. Domnul Hristos doar prin Biserica Maica Domnului Săvârşeşte 
Liturghia-Euharistia Întrupării în Creaţie. După Cădere, Creaţia Refuză Unirea 
cu Dumnezeu, sau din cauza Pervertirii nu mai este capabilă. De aceea, este 
Nevoie de o Reprezentare a Creaţiei ce să Readucă spre Dumnezeu Creaţia. 
Doar Maica Domnului ca Chip Pur de Feciorie Absolută se poate Oferi Venirii 
Lui Hristos care să Aducă Reunirea Creaţiei cu Dumnezeu”. Ghelasie Gheorghe, 
Urcuşul isihast, op. cit.,  p. 278. 
75 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 307. 
76 D. Stăniloae face trimitere la Sf. Andrei Criteanul: „Aceasta e poarta cerurilor…” 
(p. 98); la Pavel Florensky: „Ea e centrul vieţii create, punctul de întâlnire al 
pămantului cu cerul” (p. 105) şi la Sf. Grigorie Palama: „Deci ea singură e hotarul 
între firea creată şi necreată şi nimenea nu poate veni la Dumnezeu, dacă  
nu e luminat cu adevărat de ea, făclia de Dumnezeu luminată” (p. 87).  
D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952. 
77 Ghelasie Gheorghe, Mic dicţionar de isihasm, în vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 308. 
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 Cuviosul Ghelasie sesizează după modelul imnografic cumulul 
de daruri/iubiri ce s-au con-plinit în chipul Maicii Domnului ca 
Făptură78 – Născătoare a lui Hristos, văzută ca icoană a îndum-
nezeirii întregii creaţii: 

„Se zice tradiţional că Omenirea nu a putut Coborî pe Hristos 
în Creaţie ca Întrupare până nu s-a Născut o Eva cu Adevărat 
Maica Domnului Feciorie Absolută, capabilă de Întruparea 
Hristică. Se zice că şi Îngerii şi Natura au contribuit la aceasta. 
Toată Creaţia a Contribuit concentrând toate Darurile Virtuţilor în 
Persoana Fecioarei Maria, Concentrând-Adunând Toate Iubirile 
Lor într-o Maximă Iubire faţă de Dumnezeu. Nimeni nu a Iubit 
atât de Intens pe Dumnezeu ca Fecioara Maria, care avea să se 
Facă Maica Domnului Noua Eva. În Fecioara Maria Toată Iubirea 
Îngerilor şi a Naturii s-a Adunat, cât şi toate Iubirile Oamenilor, şi 
toate s-au făcut Imn de Iubire Absolută de Creaţie Aptă de Întru-
parea Iubirii Absolute Dumnezeieşti-Hristice. De aceea, Maica 
Domnului Fecioara Maria este Icoana Îndumnezeirii şi a Îngerilor79 
şi a Naturii şi a Oamenilor”80. 

                                                             
78 „Din cele ce spun Sf. Părinţi, scriitori bizantini şi imnologia bisericească, rezultă 
că Maica Domnului este făptura în care Dumnezeu e de pe acum totul în toate  
(I Cor. XV, 28), precedând întreaga creaţiune. Două taine în special sunt ascunse 
în aceasta: taina unirii supreme a Maicii Domnului cu Dumnezeu şi taina desă-
vârşirii supreme a ei. Prin amândouă ea a devansat întreaga creaţiune şi înfăţişează 
perspectiva noastră maximă” – D. Stăniloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, revista 
Ortodoxia nr.1, 1952, p. 125. Tot aici este citat Sf. Andrei Criteanul: „Aceasta e 
arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeieşti... Aceasta e chezăşia 
ipostasiată a împăcării cu Dumnezeu; frumuseţea covârşitoare, statuia de 
Dumnezeu turnată, icoana bine zugrăvită a originalului dumnezeiesc... izvorul 
nesecat al strălucirilor dumnezeieşti... izvorul nedeşertat al nemuririi... floarea 
nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viaţă, sfeşnicul 
luminos... veşmântul împărătesc... Evident, toate aceste imagini au o semnificaţie 
de permanenţă” (p. 97). 
79 „Maica Domnului, fiind unită mai mult decât oricine cu Fiul ei, e mai plină decât 
oricine de energia dumnezeiască revărsată din umanitatea Lui. E mai mult în 
Hristos sau are pe Hristos mai mult în ea (în sens real, ontologic, nu psihologic), 
cu toate energiile Lui necreate, cu harul Lui, decât oricine. [...] Teofan al Niceii, 
stând pe această linie de gândire, afirmă că Maica Domnului ne şi comunică prin 
ea însăşi harurile şi darurile dumnezeieşti revărsate în ea din Hristos. El susţine 
chiar că toate darurile şi harurile trec ontologic din Hristos spre noi, prin ea [...] 
Maica Domnului iradiază din ea «fără asemănare» mai multă energie dumnezeiască 
decât toţi Sfinţii şi toate cetele îngereşti”. – D. Stăniloae, Maica Domnului ca 
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1.g. Re-sacralizarea creaţiei prin Chipul Maicii Domnului 
Chipul pruncului hristic, Cel totodată Dumnezeu şi făptură din 

icoana Maicii Domnului ascunde taina dublei sacralităţi, a divinului 
în Sine şi a „în-divinizării de Creaţie”. Divinul în Sine este pruncul 
dumnezeiesc, iar „în-divinizarea” este fecioara-Maica Domnului. 
Miturile antice au deformat „arhechipul” acestei „în-divinizări” de 
Creaţie printr-o sacralizare „deformată” a „căderii din Rai”, ce se 
mitizează.  

Astfel, la Părintele Ghelasie, icoana Maicii Domnului este 
„Resacralizarea desacralizării”:  

„În Chipul Maicii Domnului, Divinul nu mai face «iluzia 
căderii în profanul lumii», ci face tocmai «În-divinizarea» lumii. 
Dumnezeu nu coboară în lume ca să se «de-sacralizeze», ci ca să Se 
Sacralizeze şi într-un Chip de Creaţie. Aici este specificul inconfun-
dabil al creştinismului. Icoana Maicii Domnului este concretizarea 
acestei Taine. Prin aceasta este, astfel, şi Iniţierea Mistică. 
Divinul-Pruncul Hristic coboară în lume ca să Sacralizeze Lumea. 
Chipul Maicii Domnului nu mai este «chipul profan al Femeii ce 
distruge Divinitatea», ci este Chipul SupraFecioarei care dă «Trup 
Sacralizării» lumii. 

În Icoana Maicii Domnului, Fiica Evei Resacralizează starea de 
Rai şi Naşte pe Hristos Fiul Lui Dumnezeu. Şi prin aceasta Lumea 
se Resacralizează” 81. 

Păcatul aduce „vinovăţia şi moartea” în creaţie. Restabilirea 
creaţiei se face prin restabilirea „chipurilor de nevinovăţie”. Chipul 
Maicii Domnului şi al Fiului Hristos, Cel totodată şi Dumnezeu şi 
fiu de creaţie sunt tocmai acestea. „Păcatul” este „pierderea iubirii”. 
                                                                                                                                   
mijlocitoare, revista Ortodoxia nr.1, 1952, p. 84; Această mijlocire a sfinţirii constă 
nu numai din faptul că a născut pe Hristos, ci exprimă o permanenţă necontenită. 
Sf. Grigorie Palama afirmă că şi îngerii se împărtăşesc de Dumnezeu prin Maica 
Domnului: „Trebuie să vedem de aci că ea nu va sfârşi în tot veacul să facă bine 
întregii creaţiuni, nu numai nouă adică, ci şi însăşi cetelor nemateriale şi mai presus 
de fire. Căci împreună cu noi şi ele se împărtăşesc şi se ating de Dumnezeu,  
de firea aceea neatinsă, numai prin ea” (p. 87). Isidor Glavas, Mitropolitul 
Tesalonicului( 1397), susţine şi el că Fecioara e modelul întregii creaturi, vizibile 
şi invizibile. De aceea şi îngerii se înalţă prin ea (p. 90). 
80 Ghelasie Gheorghe, Urcuşul isihast, op. cit., p. 278. 
81 Ghelasie Gheorghe, Practica isihastă, în.vol. Scrieri isihaste, ed. Platytera, Bucureşti, 
2006, pp. 130-131. 



MIRELA IENCULESCU 

 104

Restabilirea este „recâştigarea iubirii”. Doar iubirea poate ierta şi 
mântui. Doar nevinovăţia poate iubi total82.  

Eva avea „menirea” să fie chipul întrupării Fiului Divin, ca 
chipul de taină al Maicii Domnului. După cădere, creaţia, 
pierzându-şi „destinul sacru”, intră în „altă” istorie, până se va 
„naşte noua Evă” care să nască pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Şi a 
„spus” Domnul că „chipul iconic” al Maicii Domnului există cu 
adevărat, dar doar păcatul demonic „l-a întârziat”. Revelaţia 
creştină îl împlineşte odată cu naşterea Fecioarei Maria83.  

 
1.h. Chipul iconic al Maicii Domnului 
„Întâlnirea dintre Sacrul Divin şi chipul de creaţie este 

Icoana”. 
Părintele Ghelasie vede originea posibilităţii icoanei în chipul 

Maicii Domnului, cea care întrupează chipul Fiului Divin. Astfel, 
icoana nu este, de fapt, reprezentarea chipului divin, ci „sacralitatea 
chipului care se comunică şi se uneşte cu lumea”. De aceea, în sens 
creştin, „în orice «loc şi lucru» unde este prezentă sacralitatea 
divinului este o arătare iconică, o întrupare a divinului”. 

Pentru părintele Ghelasie „un divin complet «izolat» de «legătura» 
sa cu lumea nu este divinul creştin”. Divinul care Se „leagă” până la 
unire cu lumea este divinul hristic, tocmai divinul iconic.  

„Şi prototipul coborârii Divinului în Sacrul Iconic desăvârşit 
este Chipul Iconic al Maicii Domnului, care Se face şi Întruparea 
maximă a Divinului care Asumă şi Chipul de Făptură de Creaţie. 
Un Sacru despărţit de Întruparea Sa în Lume este un Divin ce nu 
se Uneşte cu Zidirea Sa. Un Divin «fără» Trupul Lumii distruge 
tocmai creaţia Sa, ca să poţi ajunge la El. Divinul Hristic este 
tocmai «Păstrarea» Chipului Creat în care se face «Întâlnirea», ce 
înseamnă Chipul Iconic. Şi Chipul Iconic al Maicii Domnului este 
tocmai Chipul de Icoană prin excelenţă, ca Posibilitatea accesului la 
Divinitatea Hristică” 84. 
                                                             
82 Iubirea este Supralege, peste „legile Dreptăţii”. Maica Domnului este „maximul 
iubirii de creaţie” şi Hristos este „maximul iubirii Dumnezeieşti”. Doar Întâlnirea 
dintre Aceste Iubiri Totale aduce Iertarea şi Mântuirea. Se zice mistic că în Chipul 
Maicii Domnului toată creaţia adună iubirea sa ca să poată „atrage” Iubirea 
Dumnezeiască. Iubirea Mamei Absolute pentru Fiul Său este chipul maxim al 
iubirii de creaţie. Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, op. cit., p. 178. 
83 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 220. 
84 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 225. 
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„Icoana Hristică nu este posibilă fără Icoana Maicii Domnului. 
[...] Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Hristic în Braţe întruneşte 
toate acestea, ca Icoană Arhetipală. Icoana este Chip Arhetipal85.  

 
1.i. Chip – Arhetip – Icoană 
Părintele Ghelasie arată că Dumnezeu creează chipuri şi icoane 

după Chipul Icoanei Sale. O creaţie fără chip nu este demnă de un 
Dumnezeu „chip absolut”. Păcatul şi moartea sunt ruperea chipu-
lui-icoanei, sfărâmarea icoanei. Mistica creştină este astfel refacerea 
icoanei, rezugrăvirea icoanei în propria viaţă, înţelegând Icoana ca 
„chip-arhetip”, ca limbaj fiinţial şi conştientizând-o pe Maica 
Domnului ca arhetip al chipului fiinţialităţii creaţiei.  

„Icoana înseamnă Chip-Arhetip. Doar Dumnezeu este Chip-
Arhetip-Icoană în Sine şi doar prin Icoana Dumnezeiască ne facem 
şi noi Asemănare de Icoană. Arhetipurile nu se Repetă, se Regene-
rează, de aceea Arhetipurile sunt Fiinţiale în ele însele. Arhetipurile 
sunt direct ale Fiinţei. Cuvântul este Arhetipal, este Fiinţial. [...] 
Arhetipurile sunt Limbajul adevărat. Hristos Cuvântul direct 
Dumnezeiesc vine cu Limbajul Transcendental, cu Arhetipurile. 
Logica şi Gramatica Limbajului Hristic este Treimea Dumneze-
iască, Chipul ce se Regenerează şi în Creaţie, care este pe baza 
Arhetipală Chip de Dumnezeu. Căderea este un Anti-Arhetip, de 
aceea tinde să fie Fiinţială, să Înlocuiască Fiinţa în Sine, Parazitând-o 
şi negativizând-o. Păcatul Originar este astfel Arhetipal, de aceea 
nu atât că se repetă, ci se Regenerează în fiecare din noi. Moşte-
nirea Păcatului Adamic este Regenerarea Anti-Arhetipului Căderii... 
ce regenerează şi în noi tot Complexul căderii. Arhetipul Pur de 
Creaţie-Feciorelnic este Fiinţa de creaţie, ce în sens mistic este 
Chipul Maicii Domnului” 86. 

Dintr-o altă perspectivă, Părintele Ghelasie aduce în atenţie 
„Cele două Icoane-Arhemodele, Icoana Cosmogoniei şi Icoana 
Cosmologiei, Chipul Hristic – Divinul ce Se Coboară în Creaţie şi 
Chipul Maicii Domnului – Creaţia ce se Urcă în Divin. [...] Chipul 
Iconic Hristic este Divinul Întrupat în Creaţie. Chipul Iconic al 
Maicii Domnului este Creaţia Întrupată în Divin. Această înfăţişare 
completă este viziunea Revelaţiei Creştine” 87. 
                                                             
85 Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, op. cit., p. 173. 
86 Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, op. cit., p. 175. 
87 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 221. 
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II.2. Teologia Maternităţii în iconicul Maicii Domnului 
„Fiul Fiinţial Divin se Naşte din Tatăl ca o curgere firească, 

dar ca Fiul să-şi «Nască» MAMA de Creaţie este un «suprafiresc» 
de Taină”.   

 Maternitatea Maicii Domnului este o mare taină. 
„Se zice, mistic, că Fiul stă Veşnic ca Fiu pe lângă Tatăl, şi «Stă 

Veşnic ca Naştere-Copil în Braţele Materne». Pe Lângă Tatăl, Fiul 
Creşte Veşnic, iar faţă de Mamă Fiul «Descreşte Veşnic ca şi Copil în 
Braţele Materne». Fiul Lui Dumnezeu Se «Face Lume Micşorându-se ca 
Fiu de Creaţie», şi această Taină se Face Maternitatea” 88. 

 
Iată Taina VIEŢII Lumii; 
FIUL Cel DIVIN ce VINE 
Să se „Facă TRUP”. 
Şi aceasta se-mplineşte 
De-o Minune, 
CHIPUL de ICOANĂ-MAMĂ 
Cu DIVINUL PRUNC În Braţe, 
INIMĂ de DUMNEZEU 
Care Bate deodată 
Cu o Inimă-Făptură, 
Şoaptă-n Rugăciune. 
 
Maica Domnului este „chipul de mamă” în toată plenitudinea. 

În Ea este modelul „chipului de mamă”. 
Fiul Lui Dumnezeu Se face „copil în braţele Mamei”. Este cea 

mai paradoxală taină. „Fiul Divin, ca să se întrupeze în lume, 
trebuie să se facă «chip de copil». Aici este taina mamei, în «chipul 
de copil». 

Chipul copilului naşte chipul mamei şi chipul mamei naşte 
chipul copilului.  

«Iată două Icoane ale Tainei Vieţii»89, şi aceste două Chipuri sunt 
Veşnice. «Fiul Lui Dumnezeu Iubeşte Lumea» şi Se face «Copil» în 
Braţele «MAMEI Lumii». Cele «Două Chipuri stau Îmbrăţişate», ca 
Icoana din Cer şi de pe Pământ şi ca Icoana Veşniciei” 90: 
                                                             
88 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 91. 
89 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţie , op. cit., p. 279. 
90 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 110. 
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Şi cu încă o Cinstire, 
Ţie, MAICII DOMNULUI, 
Îţi aducem Plecăciune, 
Că în Braţe Veşnic PORŢI 
PRUNC DUMNEZEIESC ce VINE 
Cu IUBIRE şi în Lume. 
 
Maternitatea coboară pe Dumnezeu în lume şi tot maternitatea 

trebuie să ridice lumea în Dumnezeu, de unde Maica Domnului, 
maternitatea unică ce s-a urcat în Dumnezeu, ca „Icoana Sfintei 
Treimi cu încoronarea Maicii Domnului” 91. 

La Părintele Ghelasie, taina mamei este „iconicul sacrului 
întrupării”. Astfel, „chipul de mamă” este originea chipului de 
femeie şi nu invers (cum se crede). Mama este „destin de naştere a 
fiului” şi chipul „destinului Mamei” este chipul de femeie. Teologia 
Maternităţii este, după cum precizează trăitorul de la Frăsinei, puţin 
dezbătută şi de aceea mulţi fac grave amestecuri şi confuzii. El 
accentuează că, în creştinism, „tocmai «sacrul maternităţii» este 
iconicul feminin şi al erosului-iubirii” 92. 

 
2.a. Maternitatea ca sacralitate a creaţiei 
Părintele Ghelasie mărturisea că a fost „învinuit” că vorbeşte 

de o „sacralitate proprie de Creaţie”, ce, după el, este tocmai 
„maternitatea”. El susţine, dintr-o perspectivă teologică, că 
sacralitatea Dumnezeiască a Fiului imprimă automat şi „lumii create 
o sacralitate, ce se reflectă ca Maternitate”. Astfel, „fiul de creaţie” 
trebuie să se „îmbrace cu sacralitatea”, pe când feminitatea are 
„sacralitatea în sine, ca maternitate”. Mistic, el spune că „femeia în 
chipul ei de feminitate transfigurativă”, indiferent dacă a născut copii 
sau nu, este ca imagine un „Chip Matern cu cel puţin un copil în braţe”.  

Prin urmare, chipul feminin tainic este ca acest „chip matern 
cu un copil în braţe”. Mai mult, chipul feminităţii chiar în veşnicie 
este ca „maternitate cu un copil în braţe”. „Femeia este mama ce 

                                                             
91  Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 110. „Eva-Mama este 
«forma- filiaţie», de aceea femeia are chipul şi glasul de «copil»”. 
92 Ghelasie Gheorghe, Minidogmatica teologicului mistic creştin în vol. Scrieri Isihaste, 
op. cit., p. 57. 
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ţine Veşnicia Fiului în braţele sale”. De aici, Icoana Veşnică a Maicii 
Domnului care VEŞNIC poartă pe COPILUL HRISTIC în Braţe. [...] 

În sens tainic, mistic, Părintele Ghelasie susţine că fiecare femeie, 
ca „potenţial de Maternitate-Naştere”, are în sine „Naşterea Fiului 
Lui Dumnezeu”, pe care nu-L poate naşte direct, ci doar printr-o 
„Făptură-Copil-Asemănare”, de unde taina că orice naştere este o 
„Naştere Tainică de Chip al Lui Hristos”. 

Doar o singură şi unică Mamă a putut Naşte direct pe Fiul Lui 
Dumnezeu, Fecioara-Maica Domnului, care nu a mai „trecut prin erosul 
Naşterii obişnuite”. Ea Naşte direct din „Iubirea Feciorelnică a Corpo-
ralităţii” şi aşa dă „Corporalitate Lui Hristos”. „Taina Fecioriei” 
este „Sacralitatea de Creaţie în Corporalitatea Individuală a Lumii” 93. 

 
2.b. Chipul de Fecioară-Mamă 
Maica Domnului este numită paradoxal „Pururea Fecioară”.  
În limbajul creştin, remarcă părintele Ghelasie, noţiunea de 

fecioară şi mamă sunt în corelaţie directă.  
„Fecioara înseamnă, paradoxal, Suprachip de Mamă Divină, 

adică Divinul de Creaţie ce are pe Sine Pecetea Divinului Creator, 
ca o „Sămânţă Divină spre Naştere”94. 

La părintele Ghelasie, „arhechipul de Fecioară-Mamă” este 
„arhechipul cosmologic general”. Însă celelalte „Fecioare-Mame” 
vor fi „femei-mame”. Femeia-Mamă este arhechipul de Fecioară-
Mamă, care nu naşte chiar pe Fiul Divin Hristic, ci va naşte un „fiu 
de creaţie”, asemănare de „Fiu Divin”. Şi aşa, femeia-mamă are 
nevoie de un „intermediar” ca tată de creaţie” 95. 

„În mod normal, cele Două Chipuri Feciorie-Mamă rămân îm-
preună, neamestecate şi nedespărţite. Această Taină este din plin în 
Chipul Maicii Domnului care, deşi Mamă, este Pururea-Fecioară. 
                                                             
93 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 109. 
94 Fecioara-Mamă are, deja, Chipul Întrupării Fiului Divin, urmând să se înfăptu-
iască. Este o Întrupare Divină directă, fără intermediar. Fiecare Femeie are în Sine 
acest Arhechip de Fecioară-Mamă Divină. Dar Una Singură va Înfăptui şi Naşterea 
Directă a Fiului Divin. Una Singură va fi Icoana Arhechipului de Fecioară-
Mamă în Sine, Maica Domnului Hristos. Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei,  
op. cit., p. 222. 
95 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 223. 
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Desfrâul Căderii schimbă Chipul de Mamă în Chip de degradare-
Antifeciorie, Antifrumos de Creaţie” 96. 

Părintele Ghelasie spune, în sens mistic, că fecioria este 
„maternitatea directă” a femeii, de aceea nu există femeie fără 
sacralitatea maternităţii. „Fecioria este însăşi Coasta de Filiaţie” din 
care este creată feminitatea. Eva este „Coasta Renaşterii lui Adam 
în Copii”. Coasta lui Adam este „Memorialul Naşterii” 97. 

Cuviosul de la Frăsinei aminteşte că este şi un „ideal mistic” al 
femeii, de a rămâne „arhechip de fecioară-mamă”, care să aibă în 
sine doar chipul naşterii Fiului Divin, ca „iconic mistic în sine”. 
Aşa, fiecare femeie poate fi o asemănare de „Maica Domnului” în 
păstrarea naşterii chipului Fiului Divin, ca iubire totală, fără să mai 
fie „împărţită” şi de o „altă iubire”. Este consemnată astfel „mistica 
teologică a femeii” 98. 

Ca terapie feminină, în Medicina isihastă, Părintele Ghelasie 
recomandă ca prim pas reconştientizarea „esenţei femeii” ca „me-
nire de sfinţenie-biserică”, de „feciorie-mamă” care trebuie să 
nască asemenea Maicii Domnului pe „copilul-Fiul Lui Dumnezeu”. 
„Când femeia naşte un copil ea este fecioară transcendentală, că 
naşte pe Fiul Lui Dumnezeu, în sensul unui suflet nou creat direct 
de Dumnezeu. Şi Dumnezeu nu creează un nou suflet întâmplător, 
ci ca mântuitor al părinţilor. [...] Când se naşte un mântuitor-copil, 
femeia devine arhetip de feciorie-mamă. Mamă înseamnă în sens 
pur mistic Feciorie Transcendentală” 99. 

„Maica Domnului este de Două Ori Maica Fiului Lui 
Dumnezeu, o dată ca Naşterea în Conştiinţa sa Fiinţială şi încă o 

                                                             
96  Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, în Memoriile unui isihast vol. I,  
ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 59. 
97 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 109. 
98 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 223. „Mistica creştină înseamnă 
Calea Îndumnezeirii-Înduhovnicirii, care este Calea Maicii Domnului ce Naşte 
pe Hristos din Sine Însăşi, din Fiinţa sa proprie sub Umbra Sf. Duh, fără Altă 
Sămânţă tot omenească de creaţie. Şi noi din Fiinţa noastră proprie trebuie să 
Rodim pe Cuvântul-Logosul şi acest Rod este totodată Îndumnezeirea noastră, 
ca Maica Domnului care, Născând pe Hristos, nu mai poate rămâne o simplă 
Femeie, ci o Mamă Îndumnezeită ce nu mai poate fi decât Maica Lui Dumnezeu. 
Maica Domnului Fecioara în Sine a rămas Fecioară Veşnică, fiind Maica Domnului 
care nu poate fi decât o Feciorie Veşnică.” Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste, 
op. cit., p. 188. 
99 Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 243. 
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dată ca Naşterea Personală a Lui Hristos care este o Naştere Unică, 
doar a Maicii Domnului Hristos. Toate Femeile sunt Următoare 
ale Maicii Domnului, nu însăşi Maica Domnului” 100. 

  
2.c. Mistica Mirelui şi a Miresei 
Doar Fecioria Fiului101 şi Fecioria Mamei dau ipostaza de Mire 

şi Mireasă. Mama cu Copilul în Braţe este Mireasa Mamă Pururea 
Fecioară. 

Cuviosul Ghelasie subliniază că Acatistul Maicii Domnului ne 
revelează Taina Creştină a Miresei ca Mama Fiului, nu ca soţia 
acestuia. „Bucură-te, Mireasă Pururea FECIOARĂ” – aici nu este 
vorba de Mireasa TATĂLUI, ci de Mireasa-MAMA FIULUI-
MIRELUI. Extrapolând, Tatăl Trupesc este Real Tată de Creaţie, 
dar numai în măsura Naşterii Copilului Suflet Creat direct de 
Dumnezeu, Adevăratul Tată de Existenţă Creată. Mistic, Tatăl 
Trupesc de Creaţie este doar prin Acest Sacerdoţiu de Naştere a 
Fiului-Copilului din Mamă. Tatăl trupesc este Reprezentantul 
Mirelui Fiului-Copilului ce se Naşte din Mireasa-Mamă. Tatăl 
Trupesc doar ca Viitor Fiu-Copil este Mirele Miresei Mame. De 
aici Mistica Căsătoriei ca TAINĂ Sacerdotală102. 

Noul Testament ne vorbeşte de Nunta Mirelui-Fiului pe care o 
face Tatăl Dumnezeu, dar care mistic este Botez Hristic în 

                                                             
100 Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, op. cit., p. 260. 
101 Arhechipurile Misticii Creştine, paradoxale pentru noi, sunt: 

– SUPRACHIPUL TATĂLUI – SUPRAFECIORIA ABSOLUTĂ (pentru 
că Naşte din Propriul Chip Treimea de Sine Însăşi); 

– CHIPUL FIULUI – CASTITATEA Veşnică (Veşnicul Mire – Feciorul 
Veşnic); 

– Chipul MAMEI Create - FECIORIA Veşnică. 
În aceste Chipuri este Temeiul Fecioriei şi Castităţii ca ideal al vieţii creştine – 

Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 167. 
102  Creaţia nu are ca TATĂ decât pe DUMNEZEU CREATORUL, care 
SINGURUL CREEAZĂ Sufletele de Creaţie. Dragostea MAMEI Întrupează 
Sufletul Creat şi-l face Copil-Fiu de Creaţie. În Familia de Creaţie este, într-
adevăr, şi Tatăl de Creaţie, dar nu ca Origine, ci ca „LEGĂTURA cu SUPRA-
ORIGINEA din DUMNEZEU”. Prin Preoţia de Creaţie Adamică, el poate 
coborî Iubirea Lui Dumnezeu ce Creează un nou Suflet Creat, care apoi prin 
Biserica-Mamă se Naşte. Copilul este EUHARISTIA Liturghiei Căsătoriei, prin 
care Bărbatul primeşte „Hirotonia de Tată şi Femeia Sfinţirea de Biserică-
Mamă”. Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 175-176. 
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Împărăţia Lui Dumnezeu a Lumii Create. Nunta, în sens Mistic 
pur Creştin, este deodată Botez, Fiul fiind Fiinţa Nunţii103. 

 
2.d. Mistica Fiului şi a Mamei 
Părintele Ghelasie reiterează că în creştinism este „mistica 

Fiului şi a Mamei”, care apoi coboară „mistica întâlnirii cu Tatăl”, 
chipul dumnezeirii în sine. Astfel, Fiul întâlneşte pe Mama cu 
Tatăl, îl întâlneşte pe Dumnezeu cu creaţia. El subliniază că Fiul nu 
este „produsul întâlnirii directe dintre Tată şi Mamă”, ci „Fiul este 
Mijlocitorul coborârii Tatălui prin Fiul în Chipul Mamei de Creaţie. 
Şi prin Fiul, Mama-Creaţia se ridică sus la întâlnirea cu Tatăl, ca 
Pururea Fecioara, şi doar ca Mama Fiului, datorită Fiului Mama 
devenind egala-asemănarea Chipului Tatălui”104. 

 Maternitatea e văzută de părintele Ghelasie ca o cale de 
recuperare a fecioriei şi de întâlnire-egală cu T(t)atăl. Întâlnirea 
dintre Dumnezeu – ca „chipul de Tată în Sine” – şi creaţie – ca 
„chipul de mamă în sine” – prin Fiul este considerată ca modelul 
arhetipal al întâlnirii, în cadrul creatural, dintre tată şi mamă în 
copilul-fiul105. 

                                                             
103 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 159. 
104 În Paraclisul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Biserica ne învaţă să 
zicem: «Risipeşte negura greşalelor mele, dumnezeească Mireasă, cu strălucirea 
luminii Tale». Urmând Sf. Grigorie Palama, Pavel Florensky foloseşte expresia 
„Fecioara şi dumnezeiasca Mireasă”. Totodată, zămislirea suprafirească care are 
loc în sânul Sfintei Fecioare Maria o arată ca „Mireasă a Duhului Sfânt”, Cel ce 
va lucra în ea şi naşterea suprafirească, cu păstrarea fecioriei sale, semn al 
prezenţei „Puterii Celui Prea înalt”. În această calitate de „Mireasă a Duhului 
Sfânt”, Maica Domnului arată profetic calea de urmat pentru fiecare credincios, 
al cărui suflet trebuie să devină „mireasă a Duhului”.  
105 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 145. Aşa cum doar „Un Prunc” 
este total Nevinovat, tot Chip Nevinovat este „Chipul de Feciorie”. „Este o 
mare Taină „legătura” dintre Chipul de Fecioară şi Prunc, în tradiţiile Liturgice. 
În „jertfele păgâne” Fecioarele şi Pruncii sunt considerate „jertfe adevărate”. 
Revelaţia Creştină ne dă «înţelesul Originilor». Chipul de FECIOARĂ este 
Chipul de Biserică-Templu Sfânt şi Preacurat care Întrupează pe FIUL Lui 
DUMNEZEU PREOŢIA. FIUL DUMNEZEIESC Se face PRUNC de Creaţie 
în Braţele FECIOAREI, singura „demnă” de aşa ceva. Mistic DESTINUL de a 
FI MAMA FIULUI DUMNEZEIESC este Originea Chipului de FECIOARĂ-
Femeie. Chipul de Femeie nu este „întâmplător”, ci ca DESTIN SACRU de a fi 
MAMA ÎNTRUPĂRII FIULUI LUI DUMNEZEU. Ghelasie Gheorghe, 
Trăirea mistică a Liturghiei, op. cit., p. 177. „Mama cu Pruncul în Braţe este 



MIRELA IENCULESCU 

 112

2.e. Copilul – Taina căsătoriei creştine 
Chipul trinitar al Dumnezeirii se transpune creativ în fiinţa 

creată, ca „chip de familie”, tot trinitară. Însă în creaţie diversitatea 
este în deschidere creativă fără limite, Dumnezeu fiind Cel care 
creează la infinit. Dar şi în creaţie chipul absolut şi deplin este cel 
trinitar. Dacă în Dumnezeire este doar un unic Fiu, în creaţie fiii-
copiii sunt nenumăraţi, ca fraţi ai Unicului Fiu Creator 106. 

Iubirea în căsătorie devine iubire adevărată doar după naşterea 
Copilului-Fiului, când bărbatul câştigă chipul de Tatăl şi femeia 
chipul de Mamă. „Căsătoria este Taina Sacralizării Familiei de 
Creaţie” 107. 

Astfel, Părintele Ghelasie arată că, în Taina Cununiei, bărbatul 
este după chipul lui Dumnezeu Tatăl care primeşte pe fecioara-
soţie doar în virtutea de a fi mama fiului tatălui. Paradoxal, în acest 
sens, tatăl-soţul nu este bărbatul femeii, în vreme ce femeia ca 
mamă devine egala – soţia tatălui. Soţia devine chip desacralizat 
după căderea din Rai. Dar soţia este „arhechipul mamei fiului” şi 
doar după ce este mamă se face soţia tatălui, paradoxal ca feciorie 
veşnică prin maternitate. Tatăl nu poate coborî la mama creată fără 
naşterea fiului din mamă, altfel tatăl este inaccesibil mamei. De aici, 
sacralitatea căsătoriei în viziunea părintelui Ghelasie are ca esenţă 
copilul. 

Copilul este Taina Căsătoriei. Adică taina întâlnirii mirelui şi 
miresei nu e „patul nupţial” între tată şi mamă din care apoi se 
naşte Copilul. Prin urmare, ca realitate în sine, copilul dă chip de 
soţ şi soţie, fără copil neexistând acestea 108 . Copilul-Fiul este 
temeiul-rostul şi fiinţa căsătoriei, totodată copilul face pe bărbat 
„chip de tată” şi pe femeie „chip de soţie-mamă”.  

Mai adânc, în sens teologic, Părintele Ghelasie arată că „Fiul şi 
Mama renasc transcendental amândoi chipul de Tatăl-Chip 
asemănare de Chip al Lui Dumnezeu în creaţie. În creaţie nu există 
Chip de Tatăl, ci doar câştigarea-întâlnirea transcendentală a 
                                                                                                                                   
PURUREA FECIOARĂ. Femeia care are Copil Redevine FECIOARĂ. Este 
TAINA Creştină a Căsătoriei. SACRALITATEA MAMEI este FIUL. MAMA 
cu Fiul în Braţe este EGALA TATĂLUI, că NAŞTE pe FIUL TATĂLUI.” 
106 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 140. 
107 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 166. 
108 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 145-146. 
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Chipului de Dumnezeu Tatăl prin Fiul Dumnezeiesc ce se 
Întrupează în Pururea Fecioara, Mama de Creaţie. 

Noi, creaţiile, suntem chip de copii-fraţi ai Fiului Creator şi 
prin Fiul suntem fiii creaţi ai Tatălui Dumnezeu. Şi noi ne naştem 
ca Fraţi ai Fiului Dumnezeiesc prin Chipul Maicii Domnului, 
Mama Unică a Unicului Fiu Dumnezeiesc109. 

 
2.f. Chipul Maicii Domnului – Chipul Mamei Întregii Creaţii.  
      Maica Domnului – Mama Tuturor. 
Pentru că dă „Corporalitate directă Fiului Cosmic”, Maica 

Domnului-Fecioara devine „Mama Cosmică”, adică a întregii 
creaţii. Astfel, Ea nu mai trece prin „erosul lumii şi nici nu mai 
cade în eros”, ci se face o „ridicare permanentă a erosului” în 
„Fecioria-Iubirea peste eros”, în „Supraplanul Iubirii Directe”. Şi, 
de aici, Icoana Maicii Domnului, ca „dubla mamă”, „cea Cosmică a 
FIULUI direct şi a Lumii-Tuturor Făpturilor ce sunt în ARHE-
MEMORIALUL TRUPULUI FIULUI DUMNEZEIESC”. 

În acest sens, Maica Domnului-Fecioara devine şi „ÎNCOR-
PORAREA absolută şi VEŞNICĂ a FILIAŢIEI în general” 110. 

 
MAICA DOMNULUI PREACURATĂ, 
În Tine este Lumea Toată, 
Tu eşti MAMA ÎNTREGII Creaţii, 
Că eşti MAMA FIULUI CREATOR. 
Şi în Fiinţa Ta este toată Creaţia 
Şi CHIPUL Tău este Recunoscut 
Ca CHIPUL MAMEI TUTUROR. 111 
 
Părintele Ghelasie arată că „mama” este chipul de „creaţie-

creaţie”, de aceea fără „chipul mamei” nu poate exista şi „chip de 
creaţie”. „Chipul mamei” face posibilă crearea „chipului de 
creaţie”. De aici, miracolul fiilor de creaţie ce sunt, totodată, fiii 
creaţi ai Lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu creează. De aceea, 
urmând Sfinţilor Părinţi, Părintele spune clar că sufletele se creează 
                                                             
109 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 150-151. 
110 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 110. 
111 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., 157. 
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numai de către DUMNEZEU direct şi apoi se „Întrupează” prin 
„mijlocitoarea mama”. Dar „Dumnezeu creează sufletele direct 
prin potenţa Chipului de DUMNEZEU din Adam, tată de 
creaţie”. Mama este „născătoarea sufletelor Create de Dumnezeu”. 
[...] Mai adânc, teologic, el exprimă faptul că sufletul este creat din 
„Coastele-Cuvintele Fiului Creator”. „La început a fost Cuvântul... 
Şi prin El toate s-au făcut” (Ioan 1, l-3). Astfel, el ajunge la 
„scânteia-sămânţa-arhechip” a sufletului. 

„În viziunea pur Creştină, Scânteile-CUVINTELE LOGOS 
sunt CHIPURILE de DUMNEZEU DĂRUITE Sufletelor, care 
CREEAZĂ pe Modelul lor şi în corespondent, Suflete-Chipuri de 
Creaţie. Sufletul Creat are în adâncul său pe LOGOSUL CHIPUL 
de DUMNEZEU, fără să se amestece şi fără să se despartă. Sufletul 
este Născător de CHIP de DUMNEZEU: „Şi CUVÂNTUL trup 
(Chip Creat) S-a făcut” (Ioan 1, 14) ” 112. 

  
2.g. Pomul Vieţii şi Pomul de Creaţie 
Mistica Pomului Vieţii o regăsim şi la scriitori bisericeşti şi în 

imnografia creştină113. Pomul Vieţii este Fiul Dumnezeiesc Hristos 
în Braţele Pomului de Creaţie-Maica Domnului, afirmă şi Părintele 
Ghelasie. 

 
Bucură-Te şi al Făpturii 
POM cu Floarea VIEŢII, 
Din care Se va Naşte Însuşi 
FIUL Cel DUMNEZEIESC 
Şi în Chipul Pământesc... 
 
„Pomul binelui şi răului” este, după el, chipul şarpelui-

diavolului-îngerului „căzut din Chip”. Căderea din Rai este 
„despărţirea” de „Pomul Vieţii” şi asocierea cu şarpele din „pomul 
dualităţii contrare”, ce este totodată oprirea împărtăşirii din 
„Pomul Vieţii” cu rezultatul acesteia, moartea (Facere 3, 24). 
                                                             
112 Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, op. cit., pp. 95-96. 
113 În Acatistul Adormirii, Icos VII, însăşi Maica Domnului este numită pomul 
vieţii, dând din fructele vieţii: „Bucură-te, pomul vieţii cel sădit în mijlocul raiului 
Celui de sus”. 
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Părintele Ghelasie vede, de fapt, în „Pomul Vieţii” chipul liturgic 
primordial. Aceasta face ca şi căderea să fie înţeleasă de el ca o 
cădere din chipul liturgic.  

„Arborele Cosmic este Întruparea Fiului Dumnezeiesc Creator 
în Maica Domnului, Arborele de Creaţie ale cărui Ramuri sunt 
Fraţii Fiului Dumnezeiesc, toate Făpturile Create. Liturghia 
Întrupării Fiului Dumnezeiesc este Naşterea Creaţiei-Ramurile 
Cosmice [...] Paradoxal, rădăcina arborelui cosmic este Fiul 
Dumnezeiesc coborât în creaţie-pământ din care naşte tulpina-
mama de creaţie şi apoi coroana ramurilor, cosmosul creaţiilor”114.  

Mama-Pomul-Biserica Cosmică are în Sine seminţele tuturor 
creaţiilor, chipurile Fiului. Întruparea Fiului Dumnezeiesc în 
Chipul Mamei rodeşte germenii fraţilor-copiilor-chipurilor de 
creaţie.  

„Mistic, fiinţa mamei are în sine deja pe toţi copiii. Orice 
femeie, ca chip de Mamă, are în sine de la naştere toţi germenii 
copiilor. Se zice chiar că fiinţa femeii are în sine cosmosul însuşi 
pentru că ea este Chip de Maica Domnului, care are în sine Chipul 
Fiului Dumnezeiesc, care la rândul Său are tot Limbajul Chipurilor 
de Creaţie” 115. 

 
2.h. Maica Domnului – BISERICA Cosmică 
Dacă este o „familie de naştere individuală”, este şi o „supra-

familie de renaştere în veşnicie, Biserica”. 
Chipul Maicii Domnului ca „Maica întregii creaţii” se 

descoperă deplin în taina sa prin chipul ecleziologic. 
Astfel, „filiaţia-trupul de taină” este Biserica în sine şi mater-

nitatea feciorelnică este „corporalitatea Bisericii”, prin care „se 
nasc toţii fiii lumii”. 

Biserica este «Trupul şi Corpul Veşniciei Hristice şi al 
Maternităţii», în care toate «memoriile proprii şi cosmice sunt unite 
şi întâlnite», prin care se face «prefacerea de taină» a fiecăruia, până 

                                                             
114 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 153-155. 
115 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 155. „Pomul-Biserica Cosmică – 
Maica Domnului are în Sânul Său Rodul Vieţii Dumnezeieşti, pe Fiul 
Împărtăşanie-Euharistie. Doar Chipul Liturgic ne dă descoperirea tainei”. 
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la mântuirea în sine. După cum nu te poţi naşte decât într-o 
familie, nu te poţi renaşte în veşnicie decât în Suprafamilia Bisericii” 116. 

„De aici, taina pancultului Maicii Domnului, ca «Uşa şi Locaşul 
Bisericii Lui Hristos». De aici chiar un «Pre-Liturgic de Taină» al 
«Prescurii-Corporalitatea Maicii Domnului», din care se «Face Trupul 
Euharistic Hristic». Prin această «Prescură-Corp» se Ridică Veşnic şi 
«Corpul Lumii» în Trupul Cosmic şi Supracosmic Liturgic Hristic. De 
aceea, Euharisticul este şi va fi Veşnic şi sub Chipul Corporalităţii-
Prescurii. Trupul Înviat Hristic este şi «TRUP şi Corp», şi aşa 
Veşnicia le primeşte pe ambele deodată şi în întrepătrundere de 
Taină” 117. 

 
O, ICOANĂ a Lumii, 
Tu, MAICA FIULUI DUMNEZEIESC, 
Eşti Începutul Zidirii 
Şi Sfârşitul ÎMPLINIRII, 
UŞĂ şi Punte, 
Scară şi ALTAR, 
De Făptură şi HAR, 
Biserica LITURGHIEI 
Şi Prescura EUHARISTIEI. 
 
Vom continua în partea a II-a a articolului să adâncim Chipul 

Liturgic de Mamă – Biserică de Creaţie al Maicii Domnului, cu o 
extensie originală în Chipul de MAMĂ – Lumină Creată – Templu 
– Biserică, iar în final să punctăm şi cîteva elemente de practică 
mistică axată pe Icoana Maicii Domnului, care să întregească 
                                                             
116 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 110-111. Chipul de Taină al 
Bisericii, ca „însuşi Chipul Veşniciei”, este specificul direct al viziunii creştine pe 
care îl accentuează Părintele Ghelasie. Astfel, „noi ne naştem prin filiaţia 
Cosmică Hristică şi totodată prin maternitatea lumii, şi aşa, ne renaştem şi ne-
încorporăm-reîncarnăm în Veşnicie”. Părintele Ghelasie se delimitează de antici 
şi de ocultişti ce consideră „reîncarnarea” ca un „lanţ de robie”, pe când, în 
creştinism, arată el, este cu totul altceva, este „tocmai Veşnica Încorporare în 
Trupul şi Corpul Înviat Hristic”. Astfel, Biserica are şi „Trupul şi Corporalitatea 
în Euharisticul Liturgic” şi aşa, noi prin „Biserica Hristică facem Reîntruparea şi 
Încorporarea Veşnică”. 
117 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 110. 
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viziunea iconică a Părintelui Ghelasie asupra cinstirii Maicii 
Domnului şi mijlocirii ei directe în relaţia cu Dumnezeu.  

– Să ICONIZEZI mistic totul prin ICOANA MAICII 
DOMNULUI cu PRUNCUL HRISTIC în Braţe, în jurul căruia sunt 
totodată toţi Pruncii-Făpturile Lumii Create. PRUNCUL HRISTIC 
poartă în Mână „CEVA” pe care îl „Întinde” acestora, prin care toţi 
Pruncii devin „Fraţii Săi”. MAICA DOMNULUI devine astfel totodată 
„PURTĂTOAREA” tuturor Pruncilor Lumii. PRUNCUL HRISTIC 
face Gestul ICONIC al CUVÂNTĂRII DIVINE prin „NUMIREA 
ICONICĂ” a Rugăciunii „TATĂL Nostru”. Şi, cu EL, toţi Pruncii 
Lumii fac la fel. Prin aceasta SFÂNTUL DUH, cu o LUMINĂ 
neasemănată, CUPRINDE tot acest cadru ICONIC într-o UNIRE 
neamestecată118.  

Mirela IENCULESCU 
 
 

                                                             
118 Ghelasie Gheorghe, Minidogmatica teologicului mistic creştin, op. cit., p. 109. 
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Suflet şi răspuns 
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe a fost un isihast, un veritabil om 

al păcii. Pacea isihastului nu e o achiziţie uşoară, întrucât nu are 
nimic de-a face cu compromisul, cu acel spirit „căldicel” repudiat 
de cuvintele Evangheliei.  

Condiţia păcii o constituie dialogul, recunoaşterea identităţii 
celuilalt. „Isihasmul nu este trăire de tip monolog, ci reprezintă un 
dialog între două ritualuri care se potenţează reciproc. Dumnezeu 
nu este nemişcatul absolut, ci este tot un Viu, care dialoghează cu 
viul nostru. Dumnezeu însuşi trăieşte în creaţie. Dumnezeu nu 
creează o creaţie mecanică, ieşită în mod panteist din Sine, ce se 
menţine prin El de la sine, ci dă naştere unei creaţii vii, o realitate 
parteneră” („Dialog în Absolut”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 95). 
Astfel, „creaţia nu este un simplu mecanism de reflectare a tainei 
dumnezeieşti, ci este o taină creată vie, care răspunde în modul 
propriu de creaţie” (idem, p. 86). 

În concepţia părintelui Ghelasie, creaţia este o „treime creată”: 
îngeri, natură, om, ca o „realitate completă”, cu fiinţă şi energii de 
creaţie (idem, p. 276), „neputând exista energii fără fiinţă” (idem,  
p. 277). Se vorbeşte de o „implicare deosebită a Fiului, nu atât în 
actul creaţiei ce aparţine Treimii, cât în fiinţialitatea creaţiei”  
(„Mic dicţionar de isihasm”, Col. Isihasm, 1993, p. 37), căci toată 
creaţia e iconoforă, „purtătoare de chip al lui Hristos-Omul, 
Dumnezeu întrupat” (idem, p. 55). 

După modelul Dumnezeului creştin şi complet în El Însuşi şi 
în afară de sine, înţeles deopotrivă ca Treime fiinţială (Fiinţă 
treimică) şi ca har (energii de fiinţă), este concepută creaţia, a cărei 
realitate completă este dată – ni se spune – de coexistenţa sufle-
tului şi corpului, a fiinţei şi a energiilor. După cădere, „nu mai 
suntem integralitatea fiinţei şi a energiilor în unitate”, ci lăsăm loc 
dramaticei rupturi între fiinţă şi energii („Dialog în Absolut”, p. 273). 
O scânteie din Cuvântul-Logos este „arhetipul creator al unei 
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fiinţe” (idem, p. 128), astfel încât creaturile se înrudesc în mod real 
cu Dumnezeu prin acele cuvinte-logos ce se întrupează în orice 
suflet chemat la existenţă.  

Menţionând cea mai dificilă problemă a filosofiei greceşti, 
respectiv ce reprezintă şi cum e posibilă legătura spiritului cu 
materia, părintele Ghelasie a respins, în duh creştin, concepţia 
dualismului antagonist, potrivit căreia „materia este considerată 
contrazicerea spiritului, un fel de negativ al acestuia” (idem, p. 
123), prin îndepărtarea ei de Ideea pură în planuri din ce în ce mai 
grosiere.  

La întrebarea de ce a fost creat corpul – în mentalitatea pre-
creştină, o cauză a ignoranţei, un mormânt al sufletului –, creştinii 
subtil instruiţi precum părintele Ghelasie înţeleg să răspundă într-un 
chip aparent paradoxal, introducând un termen mediator între 
suflet şi corp: raţiunea sau mintea. Pentru un gânditor de tipul lui 
Socrate, această complicare a problemei, ignorând adâncile ei 
temeiuri dogmatice, se arată a fi inacceptabilă şi, oricum, inutilă, pe 
motiv că raţiunea sau mintea reprezintă, practic, tot spiritul, chiar 
opusul materiei în sine, concepută a avea o fiinţă nesubstanţială, 
schimbătoare şi perisabilă precum un joc de umbre. Unica stare de 
ordine cu putinţă de imaginat este cea prezentă în universul moral, 
spiritual, guvernat de legile lui perene.  

Contrazicând punctul de vedere socratic, relevanţa existenţei 
corporale şi, mai mult, prestigiul acesteia, sunt văzute de părintele 
Ghelasie din perspectiva unei analogii fundamentale, cea între creat 
şi necreat. După cum Dumnezeu ca Fiinţă e nedespărţit de Har, 
Raţiunile sale necreate, tot astfel corpul, raţiune creată, numită 
uneori har creat, însoţeşte sufletul creat. Harul, ni se spune, reflectă 
mişcările fiinţei, fiind ca o strălucire născută de acestea. Acest 
termen comparativ, strălucirea, nu se reduce la o simplă ornamen-
taţie poetică. El e menit aici să reţină atenţia hermeneutului în cel 
mai serios mod cu putinţă. Strălucirea sugerează revărsarea frumu-
seţii gratuite, împlinirea unui act de dăruire, presupunând o proiec-
ţie şi o perspectivare multiple, o amplificare de imagine, transmisă 
cu puterea luminii, la distanţă. Cu asta am atins, deja, miezul 
problemei. Energia ca „strălucire” nu întemeiază fiinţa, ea doar o 
reflectă, se constituie ca o proiecţie în multiple planuri a fiinţei în 
mişcare şi în deschidere dialogică. Această intuiţie contrazice deja 
sensul psihologic căzut al corpului, acela de a fi temeiul sau cauza 
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determinantă a epifenomenului numit spirit. Dimpotrivă, corpul 
este el aura fiinţei, podoaba ei cu menire, aşadar, expresivă, aceea 
de a comunica fiinţa, de a o „împărtăşi” şi în această modalitate 
spaţiului comunional universal, devenit prefigurare a euharistiei. 
Fiinţa făcută memorabilă astfel îşi împlineşte dorinţa de a fi părtaşă 
la cântarea veşnicei pomeniri în liturghia memoriei cosmice, unde 
slujeşte Duhul Sfânt, înăuntru şi în afară. Căci „afară”, pentru 
părintele, nu înseamnă decât locul unde se află prezenţi şi „ceilalţi”, 
văzuţi şi nevăzuţi, ce pot fi împreună-primitori harului dumneze-
iesc. A vedea în corp o strălucire, un har creat, o iradiere din adânc, 
înseamnă deja, cu o sugestie reuşită, a răsturna materiocraţia, iluzia 
determinismului materialist, ce subordonează teoretic şi subjugă 
practic sufletul existenţei fizice cu aspect masiv şi dominant. Ca o 
„lumină din lumină”, aşa a fost proiectat corpul să existe în chip 
originar, paradisiac, împărtăşind prin sine, dar nu strict despre sine, 
un mesaj iconic, dialogic şi euharistic, un mesaj contrar oricărui 
factor de constrângere exercitat asupra libertăţii spirituale. Iată cum 
corpul îşi poate retrage sensul curent de povară, devenit lumină, ca 
un ison sufletesc.  

Dar înţelesul însuşi atribuit noţiunii în sine de corp transcende 
realitatea strict materială, în măsura în care identificăm corpul cu o 
realitate mai amplă, energetică. Părintele Ghelasie a vorbit astfel de 
o existenţă complexă, de natură energetică, la care participă 
deopotrivă, cu un rol decisiv, şi mintea. Mintea şi corpul formează 
o unitate, un sistem energetic distinct de spirit, de fiinţă. Există 
astfel energii de tip informativ, de tip senzitiv şi de tip formativ şi 
funcţional la nivel organic. Raţiunile senzitive ţin de viaţa corpului, 
şi ca atare de planul manifestării energiilor. Placa turnantă a minţii 
dă o valoare sau alta lucrurilor pe care le poartă cu sine, prin modul 
de mişcare şi de implicare în existenţă, în sens materialist sau, dim-
potrivă, restaurator spiritual. Mintea pervertită e cea care, în fond, 
se desparte de suflet şi, astfel, determină ruperea legăturii dintre 
materie şi sursa Vieţii în Dumnezeu. În consecinţă, tinzând să 
devină o existenţă prin sine şi pentru sine, corpul ajunge o realitate 
lipsită de strălucire, pradă morţii, entropiei generalizate. În acest 
timp, sufletul căzut tot mai în umbră pare a fi încetat existenţa 
proprie şi substanţială, fiind îngropat într-o masă gregară de 
senzaţii, care nu mai luminează pe nimeni, pentru că în spatele lor 
se află un cadavru şi nimic altceva. Corpul trimite tot spre corp, 
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atomul spre atom, într-un cerc vicios care seamănă cu un limbaj 
fără referinţe, fără mesaj, din care absentează structura verticală. 
Este chiar tragedia eternei reîntorceri fără speranţă.  

Isihasmul se vrea a fi o cale de a rechema mintea în inimă, uşa 
de acces spre suflet. „Prin har-raţiuni, noi putem transcende corpul 
spre suflet” (idem, p. 124). Practica isihastă, rugăciunea, liturghia, 
experienţa iubirii, a comuniunii universale, îşi spun aici cuvântul 
lor. De fapt, corpul – potenţial templu al Duhului Sfânt – are 
nevoie imperioasă de transfigurare, de a fi iarăşi strălucirea 
sufletului, expresia transcendentului creat şi intim comunicant cu 
Necreatul cel atotţiitor. Dialogul în absolut reprezintă sensul vieţii, 
afirmă părintele Ghelasie.  

 
„Am uitat să vorbim cu noi înşine, să vorbim în armonie cu semenii 
noştri, am uitat să Vorbim cu Dumnezeu. Redescoperirea Omului 
este redescoperirea Tainei Limbajului Fiinţial al Dialogului Universal. 
Ca să ne putem redescoperi pe noi înşine trebuie să reînviem mai 
întâi Dialogul şi Convorbirea cu toată existenţa. Ca să reînvăţăm să 
Vorbim trebuie să reînvăţăm să Ascultăm. Ascultă cu atenţie tot ce 
este în jur şi vei rămâne uimit când vei descoperi că totul este Vor-
bire!... Şi atomii în Materie Vorbesc... Ce uimitoare diversitate de 
Glasuri!... Unele urâte, altele cu plâns şi suferinţă, altele pline de 
Viaţă şi putere peste tot răul... Vei redescoperi, dincolo de toate 
Glasurile, Un Glas Dumnezeiesc în care îţi simţi propria Fiinţă. În 
aceasta te redescoperi pe tine... În aceasta te trezeşti la propria 
Conştiinţă... Reînvie tot mai mult acest Glas Fiinţial ca să-ţi reînvii 
propria Fiinţă! Redescoperi astfel Taina Limbajului Lumii, ce este 
Chipul nostru esenţial. Numele nostru este Glasul Fiinţei noastre. 
Memoria este în Glas şi Nume. Aşa, Chipul Omului este în Taina 
Dialogului în Absolut” (idem, p. 12). 
 
În Jurnalul său filosofic, Beethoven a constatat şi el că procesul 

de desfigurare a lumii suferind de uniformizare entropică se 
extinde asupra a tot ce există, suflet, corp şi spaţiu. Spaţiul originar, 
casă a fiinţei, extensie a sufletului ca şi corpul, trebuie el însuşi să fi 
arătat cu totul altfel, nu ca un monolit impersonal, ci diferenţiat în 
universuri personalizate, în buchete de lumi plurale, condiţie a 
unităţii lor dialogice, a „comunului” calitativ. Spaţiul distinge şi 
uneşte simultan.  
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„Suferinţa este o mare taină şi nu poate fi asumată decât din iubire, 
urmându-L pe Hristos. Deja în universul desfigurat de cădere suntem 
la un prim nivel răstigniţi pe liniaritatea spaţiului. Aceasta este crucea 
noastră ontologică. Ne-am pierdut lumea proprie, cu deschiderea ei 
infinită, o dată cu pierderea paradisului. Am rămas fiecare prizonier 
într-o părticică de lume, într-o singură lume a tuturor şi a nimănui, 
pradă spiritului de posesiune. Spaţiul a devenit ca o cruce: est-vest, 
sud-nord; această extremă şi dură simplificare a existenţei în patru 
puncte cardinale, repere strict cantitative, este făcută să ne închidă în 
suferinţă, într-o stare de autism şi muţenie, o dată pierdută putinţa de 
expresie prin intermediul unei lumi ca un infinit personal, un infinit 
propriu. În paradis, forţa noastră de expresie era dată de acesta – prin 
el ne articulam fiinţa, locuiam o lume cu un corp şi un suflet, astfel 
încât tot spaţiul tindea să fie limbajul nostru calitativ, cuvântul nostru 
plin de putere. Rezonanţa infinită a fiinţei însemna o descătuşare 
deplină a energiilor, ca o forţă creatoare revărsată în exterior. Dar aşa 
cum omul suferind stă răstignit pe liniaritatea spaţiului mort, tot astfel 
elementul aliniat este şi el, la rândul lui, ca şi răstignit de patima 
omului. Ce-i pentru unul moarte, pentru celălalt pare a fi o eliberare. 
Spaţiul vrea să se vindece de răutatea omului. Materia retrasă în singu-
rătate, în îngheţ, în moartea biologică sau stelară, tânjeşte după această 
pace tragică, asemănătoare cu un ultim refugiu al muribundului. Parcă 
fiecare suntem destinaţi să fim o cruce a suferinţei pentru celălalt. 
Viaţa însăşi, aşa precară cum e, se ţine printr-o succesiune de sacrificii. 
Dar Chipul lui Hristos, Soarele cel veşnic, străluceşte deasupra legilor 
ce parcă ţintuiesc lumea într-un nesfârşit blestem. El a luat asupra lui 
păcatele lumii, de bună voie. Nu şi-a exercitat voinţa de putere asupra 
lumii nici măcar pentru a pedepsi pe drept. Ca un miel dus la 
junghiere fără glas a stat în faţa nedreptăţii, şi prin aceasta chipul Său a 
strălucit încă o dată într-un mod mai presus de orice frumuseţe 
pământească, după cum harul e mai presus de lege. Asumarea de bună 
voie, din iubire, a suferinţei celuilalt înseamnă deja a fi primit împă-
răţia lui Dumnezeu în inimă şi a o fi locuit. Jertfind valorile efemere 
valorilor veşnice înseamnă a ridica blestemul lemnului, căci a fi în 
Hristos înseamnă a depăşi legile ontologice ale contrarierii, conform 
căreia viaţa a devenit o existenţă disputată de doi, iar spaţiul, în mod 
similar, un teritoriu disputat în lupte de cucerire sau pentru partajare” 
(facsimile după Beethoven, „Jurnal filosofic”, în procedură de autenti-
ficare reproduse cu permisiunea F.C.R.C.) 
 
Părintele Ghelasie vorbeşte despre treimea creată (înger-

natură-om), fiinţa de creaţie fiind pecetluită şi susţinută de Logosul 
dumnezeiesc, ce asumă în Sine iconic chipurile de creaţie. Aceasta 
înseamnă că fiinţă au îngerii, fiinţă are omul, fiinţă are şi natura, 
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corespunzător cu care există energii îngereşti, energii umane şi 
energii specifice naturii, toate cunoscând întrepătrunderea, dar 
totodată neamestecarea. Din această perspectivă, sensul fiinţialităţii 
creaţiei este dat de „rădăcinile” creaţiei în conştiinţa fiinţială a lui 
Dumnezeu, se afirmă („Mic Dicţionar de Isihasm”, Col. Isihasm, 
1996, p. 40). Actul excepţional de „asumare în fiinţialitatea Sa şi a 
unei fiinţialităţi create”, pe care Logosul-Fiul, ca Logos prehristic, îl 
realizează, aşadar, încă înainte de a fi creată propriu-zis lumea, 
reprezintă condiţia de posibilitate a unei realităţi de fiinţă pe care o 
va avea creaţia. „Logosul prehristic este cel care creează şi asumă în 
Sine şi un chip-logos de creaţie” (idem, p. 41). Prin aceasta, 
„puntea dintre increat şi creat” – veşnica dilemă a gândirii antice – 
a fost trecută, mai mult decât atât, comunicarea şi înrudirea dintre 
divin şi creat devenind posibile. „Lărgirea teologică” propusă de 
părintele Ghelasie – de altfel, fiind ca o dezvoltare organică în 
sânul teologiei ortodoxe – fundamentează realitatea creaţiei ca o 
existenţă neiluzorie, reieşită din actul originar ce constă în 
„întruparea Fiului în chipul creaţiei” (idem). Astfel, creaţia 
„primeşte şi ea chip după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” 
(idem), având o existenţă întemeiată în conştiinţa divină, în ceea ce 
părintele Ghelasie a ajuns să numească „Arhechipul prehristic, 
Logosul fiinţial divin preîntrupat într-un chip de logos creat şi, mai 
mult, într-un chip al unui chip divin şi chip creat, deodată şi în 
transfigurare reciprocă” (idem, p. 42). Arhechipul prehristic, numit 
şi precosmic, este însuşi izvorul Facerii lumii, atunci când se vor 
semăna cuvintele logos creatoare. Prin energiile harice, acestea se 
fac lucrătoare. „Fiul lui Dumnezeu se întrupează şi în chipul lumii, şi 
se face Dumnezeu-om, icoana centrului universului” („Pe urme 
antropologice”, Col. Isihasm, 1994, p. 18). În sens creştin, ni se spune, 
„Dumnezeu, deşi este dincolo şi peste lume, este adevăratul ei 
centru, din care porneşte şi se orientează totul” (idem, p. 18). 

O disociere teologic semnificativă, dar fiind şi impusă de expe-
rienţa curentă, este aceea între om şi restul naturii. Peste raţiunile şi 
legile divine înscrise în creaţia naturală, omului i se suflă şi un 
„chip”, din chipul lui Dumnezeu, cu destinul îndumnezeirii. Chipul 
iconic reprezintă mai mult decât „raţiunea”. „Natura are doar 
reflectările-raţiunile chipului divin” (idem, p. 18). Totuşi, autorul 
nu uită să precizeze că natura însăşi aspiră la umanizare, către o 
tainică transcendenţă umană, prin care e menită să îşi depăşească 
tendinţele regresive de existenţă imanentă. Raţiunea converge astfel 
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spre chip. Orice autoizolare a creatului în creat nu e statism, ci 
implică regres, un cerc vicios, o închidere în entropie, într-o difi-
cultate fără ieşire. Posibilă la modul cert, participarea întregii naturi 
la fiinţă, la lumea sufletului, care guvernează peste cele materiale, 
constituie una din afirmaţiile de care părintele Ghelasie se arată 
ataşat. Prin om, se realizează şi destinul naturii. „Raţiunea prin chip 
îşi poate cunoaşte propria înfăţişare. Omul are menirea de a nu lăsa 
închisă în sine natura creată, ci de a o urca spre ceva divin. Altfel, 
părăsită de atenţia umană, creaţia ar fi doar o natură fără răspuns” 
(idem, p. 19). Omul nu poate fi confundat cu natura, se afirmă, 
însă are chipul care o poate oglindi în totalitate şi, mai mult, face ca 
natura însăşi să poată şi ea în mod propriu să răspundă divinului. 
Natura nu poate da răspuns decât prin om, „de aceea toată natura 
pare antropocentrică şi toate făpturile naturii văd în om un fel de 
taină a înfăţişării proprii. Dacă omul nu se poate vedea pe sine 
însuşi decât prin chipul divinului, la fel, natura nu se poate vedea 
pe sine decât prin chipul omului” (idem, p. 19). 

Referindu-se, în mod similar, la unicitatea creaţiei omului, la 
particularitatea şi noutatea existenţei lui, autorii cărţii intitulate 
„Biblia vie” indică temeiurile biblice ale acestei constatări. Omul 
apare ca rezultatul deliberării intradivine: „Să facem om ca şi 
icoană şi asemănare a noastră”; „Şi a creat Dumnezeu pe om ca 
icoană a Sa, bărbat şi femeie l-a creat”. În Coloseni 1, 15, sfântul 
apostol Pavel spune că Dumnezeu însuşi are în Cuvântul Său 
personal o Icoană, un Chip veşnic, după care (Romani 8, 29) a fost 
creat numai omul din tot ce există, dintre îngeri sau alte făpturi.  

 
„Poziţia mediană a omului în existenţă, la intersecţia lumii materiale 
şi spirituale, constituţia duală a naturii umane şi relaţia ei cu cos-
mosul au fost percepute de toate religiile lumii. Dar Revelaţia biblică 
introduce o răsturnare a perspectivei acestora: nu omul se mân-
tuieşte prin cosmos, depersonalizându-se, ci cosmosul se mântuieşte 
prin om, personalizându-se. mai precis: cosmosul e creat pentru om 
şi tinde spre umanizare, iar omul este creat după imaginea lui 
Dumnezeu şi tinde spre deificare. Microcosmos, dar şi microtheos, 
vieţuitor, dar destinat îndumnezeirii, aşa îl înţeleg Biblia şi antro-
pologia patristică pe om” (Damasus Bullmann ofm. şi diacon Ioan I. 
Ică jr., „Biblia vie”, p. I: Creaţia, ed. Deisis, 1994, p. 82). „În mod 
semnificativ, Dumnezeu creează în natură dualităţi, polarităţi inegale 
(ierarhizate), care aşteaptă unificarea lor ce va veni prin om” (idem, p. 26).  
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Respectul pentru viaţă, în orice formă ar exista ea, constituie o 
afirmaţie explicită în Geneză. „În final, Dumnezeu hotărăşte atât 
pentru om, cât şi pentru animale, un regim de hrană exclusiv 
vegetarian. Apare acelaşi respect suprem în faţa vieţii animale 
individuale, a cărei ucidere este implicit interzisă. Plantelor le 
mâncăm fructele sau părţi din ele, dar ele rămân” (idem, p. 82). 
Οmul, în viziunea antropologiei iconice, este „organul de răspuns 
al lumii create” („Pe urme antropologice”, p. 24). Purtător de chip divin, 
omul creşte prin asemănarea cu Dumnezeu, iar natura evoluează 
tot duhovniceşte, prin înduhovnicirea omului” (idem). 

Prin sine însăşi, natura nu poate ajunge la o conştiinţă de sine 
propriu-zisă, ci, cum arată părintele, doar la „simţirea de sine”, 
strâns legată de viaţa corpului şi de necesităţile lui subordonate în 
principal imperativului supravieţuirii în condiţiile Căderii. Dar s-a 
pus întrebarea: în condiţiile paradisiace, despre care Scripturile 
pomenesc, în locul unde nu există moarte şi, prin urmare, nici 
psihologia agresivă a apărării şi înmulţirii, ce este animalul şi ce 
reprezintă animalitatea? Psihologii şi etologii îl aseamănă până la un 
punct pe animal cu copilul mic, care, pentru a învăţa, pentru a se 
dezvolta sufleteşte, necesită timp şi îngrijire afectivă. Experienţele 
etologilor sunt mai mult decât elocvente în acest sens. Majoritatea 
animalelor devin liniştite şi receptive după ce se eliberează de sub 
presiunea nevoilor, care le provoacă inconfort şi durere, uneori 
aproape de nesuportat, ca în cazul suferinţei de foame şi de sete. 
Încărcată de ereditate şi fixată prin automatisme puternice, simţirea 
reprezintă în sine un limbaj elementar. Când sunt ameninţate 
valorile vitale, au loc reacţii violente. ne întrebăm, în consecinţă: ce 
direcţie ia acest limbaj al corpului, atunci când fluxul simţirii nu 
mai e dirijat de foame, sau de alte spaime sau nevoi elementare? 
Instinctul e dictat de nevoia vitală, iar arma cu care el constrânge e 
durerea. La animal, iraţionalitatea instinctului şi mişcarea lui 
automată, s-a spus, apar legate strâns de imperativul agresivităţii, 
când de rapiditatea unei reacţii depinde salvarea vieţii. Remy de 
Gourmond a dat o definiţie subtilă instinctului, descriindu-l ca o 
„natură manifestată sub forma nerăbdării”.  

„Arcurile reflexe descriu voluta unei tragedii psihice”, în aceste 
condiţii, a observat apăsat un etolog indian, Jagadish Singh, în 
spaţiul unui dialog avut cu Carmen Caragiu Lasswell, esteticiană. 
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Reproducem în cele ce urmează un mic fragment din articolul 
intitulat „Comunicarea în lumea vie”, apărut în revista „Condiţia 
umană”, nr. 3/ 2012, Jabalpur, p. 550.  

 
J.S.: E un fapt constatat, animale care convieţuiesc multă vreme cu 
omul reuşesc performanţe impresionante: unele – păsări, maimuţe, 
delfini – imită limbajul articulat, insistă în acest sens pentru a evita 
ruptura de contact cu omul, pot face chiar asociaţii cu înţelesurile, sau 
comunică cu experimentatorii după ce au învăţat, la nivel elementar, 
un limbaj gestual, din acela cu care se pot înţelege surzii între ei. 
Concluzia e că animalele au capacitatea de a învăţa. Dificultatea lor de 
a se exprima articulat există, evident, deşi ea nu este într-o atât de 
mare măsură dependentă de limita activităţii cerebrale. Mai recent, se 
pune în discuţie, din perspectiva anatomiei comparate, incapacitatea 
organului lor fonator. Delfinii, de pildă, învaţă repede cuvinte şi le 
articulează, într-un ritm, însă, foarte accelerat, care, înregistrat, trebuie 
derulat cu încetinitorul. Ce se aude e o adevărată surpriză: e acolo un 
mic om care vorbeşte foarte repede. 
C.C.L.: Etologul român Mihai Beniuc a constatat un fapt demn de 
reţinut: achiziţiile verbale la animale ţin de ontogeneza, nu de filo-
geneza lor. Ontogeneza înseamnă dezvoltarea individuală – şi vedem 
aici, cum spunea părintele ortodox Ghelasie de la Frăsinei, sensul de 
umanizare al evoluţiei individuale posibil în cazul fiinţelor naturii. 
Animalul se arată interesat de om, se dezvoltă în raport cu acesta, 
vorbeşte de dragul relaţiei cu omul. Cuvintele servesc animalelor în 
relaţie cu oamenii de la care le-au învăţat. Legătura concretă este 
foarte puternică. Achiziţiile nu sunt intraspecifice, ereditare, ci inter-
specifice, de natură dialogică, stimulată dinspre om. Aşadar, există o 
limbă filogenetică ereditară şi una ontogenetică, ţinând de perfor-
manţa individuală, de autodepăşire, de învăţare, de noutate. Psiholo-
gic s-a afirmat că animalul se aseamănă, sub unele aspecte, cu copilul 
mic. Prin atitudinea lui, el suprapune esteticul cu eticul, caută para-
disul în imediat şi în clipă. Aceasta se obţine, în principal, pe de o 
parte, prin nervozitate, care înseamnă intoleranţa la frustrare şi 
implică respingerea imediată a elementului ce contravine dorinţelor 
fericite, şi pe de altă parte, prin activitatea ludică, imaginativă, substi-
tutivă. De pildă, în experimentul nostru cu păsările, am putut 
observa cât de fecundă e imaginaţia lor. Andi, un cocoş crescut de 
mic timp de cinci ani şi jumătate în compania omului, totul reedi-
tând parcă episodul a cărui eroină a fost maimuţa Sarah, învăţase cu 
timpul să se joace aproape omeneşte, fapt dovedit şi prin modul 
cum înclina capul, în felurite unghiuri, să privească obiectele lui 
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favorite. Era o privire care, parcă, recrea lumea după dorinţă. Mai 
ales o piesă de îmbrăcăminte uzată, cu frumoase culori de toamnă, 
care de pe când era mic îi servea ocazional drept aşternut, îi stârnea 
păsării imaginaţia şi memoria afectivă. De cum o zărea, pasărea 
scotea nişte sunete gâtuite, de adâncă mulţumire, apuca de câte un 
colţ cu ciocul şi trăgea încetişor, cu mare grijă, de mica urechiuşă de 
cârpă galben-verzuie, în timp ce ochii îi străluceau ca aurul. O dată, 
pe când zăcea bolnav de o paralizie trecătoare, văzând că apare lângă 
el bucata de pânză ce-l fermecase, Andi a început cu greu să se 
târască până când a ajuns la ea, unde – epuizat de efortul făcut – şi-a 
încropit între cutele moi şi colorate cuibul de odihnă. Tocmai 
imaginaţia lui bogată l-a făcut să se reînsănătoşească, să reînceapă să 
meargă, de fiecare dată până la obiectul fanteziei sale.  
J.S.: Şi Yehudi Menuhin a constatat cu auzul lui propriu că albinele 
cântă, iau acordurile. De păsări, ce să mai vorbim! Muzica pare a fi 
un limbaj comun oamenilor, plantelor, păsărilor şi animalelor, dar 
chiar şi altor existenţe aflate la graniţa dintre animat şi inanimat, 
după cum a putut dovedi experimental renumitul cercetător Bose.  
C.C.L.: Despre muzică, părintele Ghelasie afirmase că ea contribuie 
la reconştientizarea chipului, prin faptul că netezeşte calea adunării 
minţii în inimă. De fapt, muzica aptă să răscolească adâncurile 
exprimă tocmai geneza formei în intervalul simţirii modulatorii 
identic cu universul relaţiei, al iubirii. Raporturile tonale creează 
sentimente şi sentimente ale sentimentelor. E ca şi când sentimentul 
însuşi ar fi aici o formă de creaţie obiectivă, substanţială. El pare a fi, 
după unii, similar, însă în plan spiritual, cu aşa-zişii feromoni, cu acel 
limbaj chimic de arome, cu ajutorul cărora comunică multe vieţui-
toare în cadrul speciei lor. La acest nivel, făpturile comunică prin 
arome prin care îşi delimitează teritoriile, îşi declină identitatea, îşi 
atrag partenerii, resping sau atrag în diferite scopuri. Feromonii, aşa-
zişi hormoni de relaţie, nu doar că participă la homeostazie, la buna 
stare internă a organismului, dar ei reglează în principal raportul 
dintre interior şi exterior, captând spaţiul exterior în viaţa de relaţie a 
sinelui, astfel lărgit aromatic. Dar şi sufletul omului comunică prin 
arome specific sufleteşti, pecetluite de anumite adevăruri esenţiale, 
făcute astfel recognoscibile, iubite, de neclătinat. În creştinism, miro-
nosiţele sunt purtătoare de arome, purtătoare de adevăr pecetluit. 
Muzica secretă, să spunem, ceva asemănător unor feromoni spiri-
tuali, şi numai pe această cale, a bunei miresme, adevăruri. E un 
limbaj intuitiv, la care pare a avea acces întreaga creaţie. Natura lui e 
complexă, iconică, cu valenţe apofatice, indisociabile raţional până la 
un punct. E drept că animalele nu sunt capabile de o disociere 
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raţională propriu-zisă, dar ele percep totuşi, pe o cale infraraţională, 
empatică, frumuseţea, aroma iconică, cu spectrul ei ultrafin de 
adevăruri condensate în culoare. De aceea, natura e atât de atrasă de 
muzică.  
J.S.: Există nişte înregistrări interesante cu vocea păsării despre care 
ne-aţi vorbit. Ce ne puteţi spune în acest sens? 
C.C.L.: Din studierea vieţii umanizate a acestei făpturi s-a mai putut 
trage o concluzie. De la o vârstă fragedă, Andi s-a arătat a fi un 
exemplar aparte, prin inteligenţă şi originalitate. În ce sens? Glasul 
lui, pe care şi-l folosea într-un sens sau în altul, cu o intonaţie extrem 
de flexibilă, tindea să preia el funcţia altor modalităţi, mai directe şi, 
oricum, mai brutale, de exprimare (gesturi, posturi de apărare sau 
atac etc.). Când o albină îi dădea târcoale, pasărea nu-şi scutura 
violent capul, cum ar fi făcut semenele ei în aceleaşi condiţii, ci 
scotea o intonaţie de nemulţumire, desenată lent cu o curbă expre-
sivă, sugerând vorbirea intenţională, Când un străin întindea mâna 
şi-l mângâia, îşi exprima – nu fără accente de alintare, s-ar spune – 
dezaprobarea, refuzul, dar tot prin glas, prin curba intonaţiei, bâzâind 
tot felul de desene prin care să se facă înţeles „cvasiomeneşte”. 
Astfel, umanizarea animalului coincide, în unele situaţii, cu spirituali-
zarea funcţiei de comunicare, realizată prin formarea şi modelarea 
glasului, apt să comunice, prin îmbogăţirea modalităţii de expresie. 
Aşa ceva implică existenţa unor reacţii mai lente, menite să întârzie 
procesele primare de descărcare nervoasă. Afirmaţia că animalele nu 
cunosc nimic din ce este taina, că nu au simţul necunoscutului e, în 
parte, falsă. Asemeni copilului mic, nici animalele nu discern raţional 
aceste lucruri, dar ştiu totuşi să le intuiască, să le simuleze, de pildă, 
jucându-se de-a v-aţi ascunselea. Astfel, păsărilor le place, s-a 
constatat, să se pitească, trăind fiorii necunoscutului ce invadează un 
loc ascuns, timp în care, adesea, glasul lor se ridică progresiv spre 
înălţimi surprinzătoare, scăzând la fel de progresiv intensitatea până 
la ultrasunet, până la domeniul neauzitului. Faptul că Andi învăţase 
să se joace cu propriul glas, folosindu-l – cum îşi folosea cu corpul – 
ca pe o jucărie pneumatică, o dovedesc şi înregistrările, dar şi 
martorii vieţii lui.  
 
Părintele Ghelasie s-a referit în mod sistematic la existenţa 

unui limbaj al sufletului, alcătuit din „cuvinte” care transcend ideile 
discursive. Cuvintele „se văd” pentru că ele au parte de realitate, pe 
când ideile sunt gândite şi sunt supuse îndoielii. Cuvintele sunt 
pecetluite de bună mireasmă, de aromatele Duhului purtător de 
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prezenţă. Faptul că omul este „mai presus de creaţie”, un 
„stăpânitor”, aceasta implică, afirmă autorul isihast, natura sa de 
slujitor al întregii existenţe, responsabilitatea lui majoră faţă de 
cosmosul „care creşte sau se distruge prin om. Omul este bucuria sau 
iadul cosmosului” („Pe urme antropologice”, p. 23). Romanul „Cărţile 
junglei”, binecunoscuta scriere a lui R. Kipling, include un 
memorabil episod care afirmă poetic precedenta idee. Este vorba 
de episodul în care Bagheera, frumoasa panteră prietenă a lui 
Mowgli (băiatul crescut în junglă de către lupi) este cuprinsă de 
febra parfumată a nopţii. Ea încearcă să-şi afirme puterea asupra 
omului, dar omul, care numai privind în ochi animalul îl făcu să-şi 
aplece privirea, sub puterea spiritului, va ieşi biruitor din această 
încercare impresionantă.  

 
„– Ce este omul, la urma urmei, de ne pasă atâta de el, o cârtiţă 
cafenie, golaşă, fără păr şi fără colţi, care se hrăneşte cu pământ, nu cu 
sânge! L-am urmărit toată ziua, şi în timpul amiezii, sub arşiţa soarelui 
de vară. L-am gonit aşa cum gonesc lupii turmele de căprioare. Căci 
eu sunt Bagheera! Bagheera! Bagheera! Bagheera! Şi, precum dansez 
cu umbra mea, aşa m-am jucat cu oamenii ăştia. Ia priveşte! 
Şi uriaşa panteră sări în aer, aşa cum sare o pisică tânără ca să prindă 
o frunză veştedă, care pluteşte deasupra capului ei, lovi cu laba în 
dreapta şi în stânga, iar aerul biciuit şuieră prelung; apoi căzu din 
nou în picioare, uşor şi fără zgomot, pentru ca să sară iar, mai sus, şi 
în tot acest timp scotea un geamăt, jumătate mormăit, jumătate sfo-
răit, ce răsuna ca murmurul aburilor fierbinţi ce colcăie într-un cazan. 
– Eu sunt Bagheera, în junglă şi-n noapte, şi mă simt în toată 
puterea. Cine ar putea oare să-mi oprească avântul? Pui de om, 
numai o lovitură de labă şi e de ajuns pentru ca să-ţi fac căpăţâna ca 
o broască moartă în plină vară.  
– Ia încearcă, zise Mowgli, vorbind de data asta pe limba oamenilor 
şi nu în graiul vieţuitoarelor din junglă.  
La auzul vorbelor omeneşti, Bagheera amuţi deodată şi se lăsă pe 
picioarele de dinapoi, aşa încât capul ei era acum în dreptul capului 
lui Mowgli. Băiatul o privi în luminile ochilor, aşa cum o făcuse cu 
puii de lup în noaptea când nu-i dăduseră ascultare, până când 
lucirea sângerie din ochii ei verzui se stinse cum se stinge lumina 
îndepărtată a unui far, undeva, la douăzeci de mile pe mare, o privi 
îndelung până ce ochii panterei se plecară spre pământ şi, o dată cu 
ei, capul acela uriaş se lăsă mai jos, tot mai jos, până ce limba aspră şi 
roşie a fiarei se lipi fierbinte de talpa lui Mowgli.  



Suflet şi răspuns 

 131 

– Frate, frăţioare, linişteşte-te, murmură băiatul, plimbându-şi mâna 
pe spinarea arcuită a panterei. Haide, linişteşte-te! Ştiu că nu e vina 
ta. E vina nopţii care se lasă tot mai neagră.  
– Miresmele noţii, făcu Bagheera pocăită. Ele mă fac să-mi pierd 
capul. Dar tu, de unde ştii tu asta? 
Aerul din jurul unui sat indian este, în mod firesc, încărcat cu 
miresme, or, pentru fiinţele care judecă după miros, aromele din aer 
sunt la fel de îmbătătoare ca muzica sau băuturile pentru oameni. 
Mowgli o mai mângâie pe Bagheera câteva clipe, apoi pantera se 
întinse la pământ ca o pisică în faţa vetrei, cu picioarele adunate la 
piept şi cu ochii pe jumătate închişi.  
– Tu eşti din junglă şi totuşi nu eşti al junglei, spuse ea în cele din 
urmă. Eu nu sunt decât o panteră neagră, dar cu toate astea te iubesc 
mult, frăţioare” (R. Kipling, „Cărţile Junglei”, vol. II, ed. Universul 
Familiei, 1991, pp. 70-71).  
 
În cartea de interviuri „Pe urme antropologice”, părintele Ghelasie 

şi-a exprimat rezerva serioasă faţă de opiniile avansate de Al. 
Kalomiros în controversata sa lucrare „Sfinţii Părinţi despre originile 
omului şi cosmosului” (ed. Deisis, Sibiu, 1998). După socotinţa auto-
rului grec, în paradis animalele erau tot ca şi cele de astăzi, carni-
vore şi muritoare, şi numai în grădina raiului erau de altă condiţie. 
Biblia, dimpotrivă, vorbeşte răspicat de inexistenţa morţii, conform 
mesajului din Geneză referitor la troposul originar caracteristic 
întregii creaţii, toată „bună”. În afară de faptul că opinia lui 
Kalomiros se dovedeşte neştiinţifică, moartea şi nemurirea 
neputând fi fenomene alăturate, manifestate în acelaşi ecosistem, 
topologic unitar, fenomenologia, mai ales, are cuvântul ei greu de 
spus în această privinţă, întemeiat pe evidenţele interioare. Omul 
alcătuieşte o unitate cu lumea, astfel încât intenţionalitatea umană 
penetrează tot orizontul, mai apropiat sau mai îndepărtat, fiind 
temeiul unităţii lui. Prin intenţionalitate, exteriorul devine solidar 
cu interiorul, astfel încât omul nu poate judeca în chip împărţit 
lumea ruptă de el însuşi, de destinul său. Proiecţiunea simpatetică, 
empatia, compun simfonic lumea ideală a vieţii. Moartea „celuilalt” 
e şi moartea „mea”. Eu nu pot trăi în pace dacă „celălalt” – oricare 
ar fi el, o fiinţă vie – suferă lângă mine. Fericirea, dacă există, există 
pentru toţi, pentru că „toţi ceilalţi” fac parte şi din lumea mea. 
Relatarea lui Kalomiros ignoră teza fenomenologică fundamentală, 
aceea a conştiinţei-lume, manifestare a continuumului intenţional, 
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care e totodată şi un principiu estetic de bază, cel al proiecţiunii 
simpatetice sau al corelativului obiectiv. În artă se afirmă condiţia 
obiectivă ca fiind un corelativ necesar al stării de suflet, astfel încât 
sistemul om-lume este văzut ca o construcţie ce se mişcă simultan 
cu ambele sale componente. Mântuirea omului implică mântuirea 
întregii lumi. Hristos, Trupul lumii şi al veşniciei, nu lasă – prin 
intenţia Sa divină – nimic în afara Sa, pradă morţii. Nu ştiinţa 
empirică, inevitabil limitată, ancorată într-un moment al timpului, 
ci ştiinţele spiritului răspund de această viziune, subîntinsă de 
imaginaţia creatoare afectivă şi pecetluită de o intuiţie mistică. 
Omul are nevoie să se proiecteze în infinit, cuprinzându-l şi fiind 
cuprins de acesta. În cunoscuta scriere „Discipolii la Sais”, Novalis 
vede în poezia naturii unită cu sentimentul mistic opera care trans-
figurează orizontul înstrăinat, transformându-l în patria apropiată a 
omului. „Este deja un mare câştig atunci când năzuinţa de a 
înţelege pe deplin natura trece, înnobilându-se, în nostalgie, în 
nostalgia delicată, cumpănită, pe care natura, uneori făptură străină 
şi rece, o primeşte bucuros numai pentru ca vreodată ea să se poată 
bizui pe raporturi mai apropiate cu omul. Există în sufletul nostru 
un tainic imbold către toate zările, imbold ce se lărgeşte concentric 
cu pornire de la un miez infinit de sufletesc, de adânc” (Novalis, 
„Discipolii la Sais. Heinrich von Ofterdingen”, ed. Univers, Bucureşti, 
1980, p. 40). 

Părintele Ghelasie a criticat consumismul, folosirea naturii de 
către om ca un abator al forţelor sale. Natura e menită să fie 
asemeni unui dar, adus Domnului cu mâinile omului, nu spre 
moarte, ci spre viaţă. Căci orice este dăruit Domnului e viu. 
„Moartea” implică moartea dorinţelor egoiste, oprirea consumului 
distructiv şi hrănirea posibilă ca o paradoxală dăruire, ca o 
renunţare infinit compensată de har. „Faţă de cele ale lumii omul 
nu poate să fie «oricum», ci cu dragoste şi fără vătămare, deci cu 
hotar-oprire de sine. Şi faţă de sine însuşi, în viaţa obişnuită, omul 
este un permanent hotar-oprelişte, ca să nu facă ceea ce îl vatămă” 
(„Omul, Hotarul de Taină”, ed. Conphys, Rm.-Vâlcea, 2001, p. 69). 

Antropologia iconică vede în om „hotarul între două lumi”, 
într-o „regăsire vie şi faţă de Dumnezeu şi faţă de lume” (idem). 
Hotarul, se spune, reprezintă totodată un legământ şi o făgăduinţă. 
Acest hotar-legământ nu înseamnă, propriu-zis, o „îngrădire-
oprire”, ci face posibilă tocmai deschiderea sau „trecerea de taină” 
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în acea „întâlnire crucificată şi înviată”, care restituie lumii viaţa şi 
omului calea îndumnezeirii. Prin hotar, prin faptul că se poate opri, 
omul înaintează în dragoste şi în taină, biruind moartea prin înviere 
şi egoismul prin comuniune. Semnul crucii, asumat cu gestul 
închinării, atinge deopotrivă corpul şi sufletul, supraunite într-o 
existenţă care e indicată sub numirea de trup, trupul persoanei în 
integralitatea ei. Dar acest trup face, la rândul lui, parte dintr-o 
unitate mai amplă şi mai profundă, care este Trupul lui Hristos, 
Trupul lumii şi al veşniciei. Liturghia îşi dezvăluie în acest punct o 
semnificaţie ontologică maximă, ritualului fiind mişcarea recursului 
perpetuu la origine, antrenând cunoaşterea şi trăirea într-o circula-
ritate antientropică, prin care cunoaşterile parţiale tind spre unifi-
care, iar universul reprezentării tinde să atingă iconicitatea, 
euharistia formei. Liturghia uneşte esteticul cu eticul într-o supra-
trăire mistică, de asemeni compatibilizează simţirea cu gândirea. 

După cădere ştim că simţirea se comportă, de regulă, ca şi cum 
ar fi oarbă, criteriul simţirii fiind, adesea, simţirea însăşi, mai precis, 
plăcerea pe care fiinţa o resimte făcând un lucru sau altul. Pe acest 
traseu absorbant, discernământul sucombă, mintea se complace în 
a ignora cauzele şi consecinţele unui act. În conflictul dintre 
raţiune şi simţire, unii psihologi preocupaţi de problema valorizării 
au văzut o contradicţie esenţială. Nu mai puţin, la vremea sa, 
Beethoven a putut sesiza cu subtilitate acelaşi lucru.  

 
„În actul plăcerii, omul valorizează nu ceea ce face, ci ceea ce visează, 
ceea ce îi promite imaginaţia sa aprinsă. Plăcerea obnubilantă aduce 
cu sine un coeficient de transcendenţă, o adiere fantasmatică dintr-un 
univers cvasiintangibil. Caracterul iraţional al plăcerii, s-a spus, 
derivă tocmai din ireductibilitatea desfătării cu ample rezonanţe în 
clipă, la faptă, la contextul natural minor. Răul se săvârşeşte pe 
întuneric. Dar dacă plăcerea promite întotdeauna mai mult decât 
este, înseamnă că ea a fost deturnată şi că trebuie disociată şi reunită 
cu adevărata ei cauză. Contradicţia esenţială între simţire şi raţiune 
este că simţirea oarbă promite înaltul şi că raţiunea înaltului contra-
zice în mod aparent fals această promisiune făcută de senzaţie, o 
promisiune resimţită în acea clipă ca reală, cu o implicare pe viaţă şi 
pe moarte. Senzaţia se află în conflict cu raţiunea nu pentru că 
raţiunea o contrazice, ci pentru că prima se simte nedreptăţită, con-
trazisă pe nedrept. Ne aflăm în miezul unei drame (existenţiale, n. n.), 
ai cărei protagonişti au fiecare în parte dreptate, dar nu în acelaşi fel” 
(„Jurnal filosofic”).  
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Tragedia căderii a modificat troposul lumii, deturnând sensul 
plăcerii, pentru că – aşa cum a fost proiectată originar – plăcerea 
prin sine are un sens, un sens legat de adevăr, însă, aplicată fals, ea 
devine o făgăduinţă falsă, o semnalizare în gol, un „idol”. În 
„Cântarea Cântărilor” ni se restituie sensul simţirii prin reorientarea 
fericirii spre adevăr, reunind forma cu substanţa.  

Omul, cu menirea sa de „hotar”, e următor al lui Hristos, 
purtând crucea păcatelor şi moştenirilor, înaintând împotriva 
vântului. Acum putem înţelege mai bine menirea omului în cos-
mos. A gândi prin „simţire” e un risc, fapt semnalat şi de părintele 
Ghelasie: „greşeala capitală a multor practici mistice este de a gândi 
prin simţire şi a simţi prin gândire” („Omul, Hotarul de Taină”,  
p. 30). Întreaga natură gândeşte prin simţire, aşa cum fac şi copiii 
mici. Dar natura nu este om, nu are răspunderea şi rolul rezervate 
omului. Beethoven vedea în natură „copilul etern”, „copilul mistic 
al omului”, „copilul cu care se joacă copilul mic”. În cele ce 
urmează, vom afla mai multe despre acest mod de a gândi prin 
simţire, propriu naturii, pus în evidenţă de o suită impresionantă de 
experimente ştiinţifice şi valorizat din perspective spirituale 
diverse.  

Părintele Ghelasie a afirmat că este posibilă o orientare a 
simţirii direct prin intuiţia fiinţială, care e ca şi cum ar reda vederea 
celui orb. De altfel, şi mintea, atunci când se pretinde raţională prin 
mijlocirea unei gândiri reci, incolore, poate suferi în acel moment 
de o orbire mai gravă chiar decât cea atribuită de regulă sentimen-
talismului.  

Lucru aparent curios, studiind viaţa secretă a plantelor, s-a 
constatat că natura, deşi capabilă de emoţii, nu este sentimentală, în 
orice caz poate fi mai puţin sentimentală decât omul. Plantele au 
gusturi selecte, o simţire corect valorizatoare, de exemplu sunt 
sensibile la calitatea muzicii ce li se oferă. Sunt citate experimente 
făcute cu plante, 

 
„scăldate timp de opt săptămâni cu muzică de două facturi: muzică 
clasică şi rock foarte ritmat, mergând până la rockul acid, un soi de 
muzică percutantă şi discordantă, care sacrifică şi linie melodică şi 
armonie şi tot în favoarea ritmului şi a volumului. Rezultatele fură 
de-a dreptul stupefiante: plantele din prima grupă, delectate cu 
Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert şi alţi clasici din secolele al 
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XVIII-lea şi al XIX-lea, crescură în direcţia aparatului de radio, fixat 
pe lungimile de undă ale unui post din Denver specializat în muzică 
simfonică, ba chiar ajunseră să îmbrăţişeze cu afecţiune micul aparat. 
Dimpotrivă, cele supuse tratamentului nemilos cu muzică rock 
crescură în direcţia opusă, încercând parcă să scape, unele din ele 
chiar silindu-se să se ridice pe pereţii de sticlă ai cuştilor în care erau 
închise. Supuse rockului acid, absolut toate plantele s-au aplecat în 
direcţia opusă celei din care erau izbite fără milă de această îngro-
zitoare cacofonie. Experimentatorul răsuci fiecare ghiveci cu câte o 
sută optzeci de grade, în aşa fel încât acuma plantele erau aplecate 
spre sursa de muzică, însă toate se orientară rapid în direcţia opusă, 
încercând parcă să scape de tortură” (Peter Tompkins, Christopher 
Bird, „Viaţa secretă a plantelor”, ed. Elit, 2008, pp. 157-158). 
 
Fiind un suflet intuitiv, receptiv la semnalele discrete venite 

din colţurile ignorate ale existenţei, părintele Ghelasie a vorbit 
adesea de comunicarea şi de împrietenirea cu plantele, de somnul, 
de odihna lor, binevenite sub acoperământul purtării de grijă pe 
care le-o dăruieşte omul înzestrat cu conştiinţă fiinţială. Aceste 
afirmaţii ar putea să pară de un sentimentalism exagerat, dacă ele 
nu s-ar arăta pe deplin confirmate şi chiar mult amplificate în me-
sajul lor de fond, care este dialogicitatea universală în lumea vie, 
datorită consemnării unor experienţe concludente, făcute cu 
plantele dar şi cu alte fiinţe vii de către reputaţi cercetători, care 
totodată s-au arătat pasionaţi de fenomenul spiritualităţii. În lumina 
acestor cercetări, însăşi graniţa dintre animat şi inanimat pare să se 
estompeze, până la o zonă indefinită care dă mult de gândit. 
Vladimir Karamanov, directorul laboratorului de cibernetică 
biologică din Leningrad, s-a arătat convins că descoperirile lui 
Backster cu privire la sensibilitatea plantelor, ce au dovedit 
înzestrarea lor cu memorie şi cu facultatea de a recunoaşte 
identicul, dar mai ales capacitatea de a disocia răul de bine la nivel 
de intenţie şi de a comunica afectiv cu omul sunt acceptabile chiar 
şi la nivel de bun simţ. Backster n-a descoperit cu adevărat ceva 
nou: „nici vorbă. Faptul că plantele sunt în stare să perceapă ceea 
ce se află în jurul lor e ştiut de când lumea. Adaptarea fără 
percepţie e imposibilă şi inacceptabilă. Dacă plantele ar fi lipsite cu 
totul de organe senzoriale şi n-ar avea posibilitatea de a transmite şi 
de a interpreta informaţiile cu ajutorul limbajului şi al memoriei lor, 
fără îndoială că ar pieri. Noi nu facem decât să învăţăm să vorbim 
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cu plantele, străduindu-ne să înţelegem ciudatul lor limbaj” (idem, 
pp. 74-75). La rândul său, profesorul V. M. Puşkin scria pe aceeaşi 
temă: „Cercetările asupra interrelaţiilor dintre om şi plantă ar putea 
contribui decisiv la rezolvarea unora din cele mai presante greutăţi 
cu care se confruntă în prezent psihologia” (idem, p. 79) 

Constatări precum acestea, nutrind afinităţi cu vechea intuiţie a 
romanticilor, că totul în univers pulsează de viaţă, de entelehie, 
sunt în acord şi cu concepţia sfântului Dionisie Areopagitul despre 
ierarhiile existenţiale, care de la cea mai mică particulă până la cea 
mai spirituală entitate sunt legate între ele prin adeziune interioară, 
prin participare sau „eros”, cum spune sfântul Dionisie. Fără o 
intenţie sau o motivaţie interioară, nimic nu s-ar mişca în univers. 
Fără o dimensiune lăuntrică, locul sălăşluirii logosului, legătura 
creaţiei cu Dumnezeu n-ar exista şi nici omul nu şi-ar putea 
exercita influenţa spirituală asupra lumii. Ei ar fi şi ar rămâne două 
entităţi străine, indiferente. Cuvântul prin Care toate s-au făcut are 
natura Iubirii, adevăratul liant universal.  

Un decisiv pas înainte în istoria interdisciplinarităţii l-au 
realizat studiile cercetătorului indian Sir Jagadish Chandra Bose. 
Rezultatele lor au fost atât de impresionante încât au reuşit să 
înfrângă ostilitatea iniţială făţişă manifestată de membrii Societăţii 
regale de ştiinţă din Londra. Concluzia acestor experimente de 
netăgăduit a fost, cum s-a spus, frapantă: 

 
„Substanţe compuse pe baze de metale reacţionează aidoma ţesutu-
rilor de origine animală: oricât ar putea să pară de incredibil, metalele 
au nevoie de odihnă după oboseală asemeni oamenilor şi animalelor. 
Aprofundarea cercetărilor în această direcţie a arătat că diferenţa 
netă făcută între metalele neînsufleţite şi organismele vii era din ce în 
ce mai greu de susţinut. Trecând de pe teritoriul fizicii pe cel al fizio-
logiei, Bose întreprinse studiul comparat al curbelor reacţiilor 
moleculare ale substanţelor anorganice şi al curbelor realizate de 
ţesuturilor vii de origine animală. Spre marea sa uimire, curbele 
produse de oxidul de fier magnetic uşor încălzit semănau straniu cu 
cele ale muşchilor. În ambele cazuri, răspunsul şi recuperarea se 
micşorau pe măsură ce efortul creştea” (idem, p. 90). 
 
Estomparea graniţelor dintre fizică şi fiziologie, dintre reacţie 

(mecanică) şi răspuns (viu) l-au determinat pe savantul indian să 
extindă folosirea termenului de răspuns în locul celui de reacţie.  
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Ne gândim, în acest context, că ideea de răspuns este centrală în 
mistica ontologică gândită de părintele Ghelasie. Evoluţia creaţiei se 
face prin răspuns, răspuns dat omului şi răspuns dat lui Dumnezeu, 
Cel care ne-a iubit şi ne-a vorbit primul. Transcriem, în cele ce 
urmează, câteva din intervenţiile notorii ale lui Chandra Bose.  

 
„Similitudinea dintre răspunsurile vegetalelor şi cele ale animalelor 
exemplificată aici se vădeşte a fi atât de completă, încât descoperirea 
caracteristicilor unui răspuns dintr-un regn poate fi de mare utilitate 
pentru observarea lui la celălalt regn. Explicarea unui fenomen la 
vegetale a căror organizare este mai primitivă s-a dovedit eficientă 
pentru înţelegerea mai profundă a aceluiaşi fenomen la animale, în 
pofida organizării mai complexe a acestora, astfel încât observând 
simplul înţelegem mai adânc complexul” (idem, p. 98).  
„Uriaşul spaţiu pe care-l constituie natura este asemenea unei clădiri 
imense, care cuprinde mai multe aripi, fiecare cu propriul ei portal. 
Fizicianul, chimistul şi biologul intră fiecare în aripa lui şi pe poarta 
lui, adică în sectorul rezervat disciplinei pe care-o slujeşte, astfel 
încât fiecare este convins că domeniul lui se bucură de o absolută 
independenţă faţă de celelalte. De aici provin distincţiile cu care se 
operează între lumea anorganică, cea vegetală şi cea senzitivă. Nu 
trebuie să uităm, însă, că toate cercetările s-ar cuveni să vizeze 
atingerea cunoaşterii sub toate aspectele ei, iar aceasta nu se poate 
întâmpla decât neignorând taina spiritualităţii” (idem, p. 99). 
 
Medicina isihastă concepută de părintele Ghelasie Gheorghe în 

temeiul spiritualităţii creştin-ortodoxe s-a autodefinit ca o ştiinţă a 
vieţii. Esenţa preocupărilor ei este viul, regăsirea viului prin 
conştientizarea sensului de raportare a biologiei la fiinţa spirituală. 
„Terapia obişnuită a medicinii laice caută restabilirea dinamismului 
energetic fără ştiinţa limbajului tainic al Vieţii, sau fără cunoaşterea 
adâncă a interacţiunilor dincolo de procesele chimice. Limbajul 
vieţii este înaintea celui chimic. Chimismul este semn şi urmă de 
limbaj al vieţii. Viul se descoperă şi se vede de către viul însuşi” 
(„Medicina isihastă”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 7). Acest text 
prezintă vederi asemănătoare cu crezul exprimat, de pildă, de către 
experţii asociaţiei de pedologie din Marea Britanie, care luptau din 
răsputeri împotriva chimizării pe cale largă a agriculturii. Procesele 
naturale nu pot fi explicate în termeni de chimie decât parţial, 
credeau ei. Convingerea acestei grupări era că pământul însuşi are 
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viaţă şi că el beneficiază de o sănătate şi de o fertilitate naturale, 
care nu trebuie „forţate”, ca la oricare altă fiinţă vie. Cazul Burbank 
rămâne notoriu în America pentru reuşita inegalabilă şi inexpli-
cabilă obţinută de un simplu agricultor, care a realizat recolte 
agricole de o cantitate şi o calitate impresionante în condiţiile unui 
teren cu calităţi modeste, fără a folosi deloc îngrăşăminte şi tehnici 
speciale. Cei ce l-au cunoscut îndeaproape au ajuns la următoarele 
mărturisiri: „Puterea dragostei pe care o purta Burbank plantelor, 
mai eficace decât oricare alta, constituia pentru ele un fel de hrană 
subtilă, care favoriza creşterea rapidă şi abundenţa fructelor. 
Burbank însuşi mi-a destăinuit că de-a lungul tuturor experienţelor 
lui stabilea un climat de încredere între el şi plante, pe care le ruga 
să-l ajute şi le asigura cu cea mai mare sinceritate că nutreşte pentru 
micile lor făpturi cel mai viu interes şi cea mai duioasă afecţiune” 
(idem, p. 138). 

Hellen Keller, autoarea cărţii „Outlook for the blind” (Éd. Paris-
West, 1991), după o vizită la ferma lui Burbank a afirmat: „Omul 
acesta are cel mai rar şi mai nepreţuit dintre darurile pe care le 
poate avea un om: spiritul receptiv al unui copil. Când plantele lui 
îi spun ceva, el ascultă cu atenţie. Numai un copil dăruit poate 
înţelege graiul florilor şi al arborilor” (p. 30). 

Medicina isihastă descoperă libertatea viului operând chiar la 
nivelul legilor materiei, care, supuse imperativelor vieţii şi ale sufle-
tului, devin mai puţin rigide decât aşa cum le prezintă tabelele şi 
ecuaţiile ştiinţifice conservatoare, considerate imuabile. În 1962, 
Henry Kervan a publicat cartea sa „Transmutaţiile biologice”, consi-
derată de unii specialişti lucrarea cea mai semnificativă a secolului, 
şi nu numai din punct de vedere ştiinţific. El a avansat ideea că 
analiza chimică nu poate da decât o viziune parţială şi adesea 
nerealistă asupra proprietăţilor biologice intime ale unei substanţe. 
Comentând spiritual consecinţele acestei idei, Rudolf Hauschka, în 
lucrarea sa „Natura substanţei”, a afirmat că a cerceta viaţa cu 
mijloacele chimiei ratează esenţa vieţii, care nu este un rezultat sau 
un efect provenit din combinaţia de elemente, ci dimpotrivă, pre-
cede aceste fenomene şi este, de fapt, cauza, iar nu efectul lor. Cu 
cuvintele lui Hauschka, materia este un precipitat al vieţii. Într-un 
sens similar, părintele Ghelasie concepe energia exterioară ca pe o 
existenţă ce reflectă interioritatea, mişcările vieţii şi pe cele ale 
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sufletului. Pierre Baranger, director al laboratorului de chimie 
organică al Şcolii Politehnice din Paris, a prezentat uimitoarele 
concluzii ale experimentelor sale, conform cărora plantele cunosc 
secretul pentru care alchimiştii de odinioară se străduiau în zadar. 
În fiecare zi şi în fiecare clipă, sub ochii noştri, ele operează 
netulburate transmutaţia elementelor. Natura produce calciu din 
magneziu, magneziu din calciu, potasiu din sodiu, etc. Faptul 
contrazice flagrant legi chimice considerate imuabile.  

 
„Pentru a înţelege mai bine caracterul revoluţionar al acestor descope-
riri, trebuie să ţinem seamă de faptul că specialiştii în fizica nucleară 
susţin că pentru asigurarea stabilităţii elementelor sunt necesare nişte 
energii de fixare de-a dreptul gigantice, pe care alchimiştii de pe 
vremuri nu aveau cum să le răstoarne şi de aceea nici n-au reuşit 
vreodată să realizeze transmutaţia, pentru obţinerea căreia s-au 
chinuit secole de-a rândul. Numai că plantele operează fără nici o 
greutate aceeaşi transmutaţie, într-un proces necontenit şi într-un 
mod care scapă cu totul oamenilor de ştiinţă. Şi cel mai important 
lucru este că ele nu au nevoie de acele fabuloase cantităţi de energie 
presupuse în fizica modernă de fisiunea atomului. Cel mai mic fir de 
iarbă, cea mai neînsemnată păpădie sunt în stare să realizeze fără nici 
o bătaie de cap ceea ce alchimiştii zilelor noastre pe care noi îi 
numim fizicieni sau specialişti în fizica nucleară susţin cu îndârjire că 
nu se poate şi nu se poate” („Viaţa secretă a plantelor”, p. 318). 
 
O experienţă prezentată în revista „Nature et progres”, periodic 

editat de Asociaţia engleză de pedologie, a demonstrat indiscutabil 
existenţa transmutaţiilor biologice, prezentând cazul a două soluri 
îngrăşate în mod diferit. Solul de pe prima parcelă era extrem de 
sărac în fosfor, în timp ce al doilea era bogat în acest element. 
Concluziile autorului articolului sunau uimitor: „Solul care conţinea 
în final cea mai mare cantitate de fosfor şi care nu fusese îngrăşat 
artificial era tocmai cel care nu primise aproape nimic din acest 
element şi fusese nevoit să şi-l producă singur. Din ce şi mai ales 
cum? Aceasta este una din proprietăţile unui pământ viu şi sănătos, 
care rămân, deocamdată, enigme” (idem, p. 332). 

Sacroterapia, intens comentată în cărţile părintelui Ghelasie, îşi 
propune restabilirea legăturii strânse dintre suflet şi corp, ca o 
„reîmprietenire reciprocă a acestora, cu restabilirea adevăratelor 
ierarhii. Prin boli, în locul dăruirii energetice, s-a trecut la furt, la 
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acaparare energetică, de unde ruperile în circuitul vieţii. În mod 
normal, energiile ies din viul sufletului, având rostul să se 
reîntoarcă în acest spaţiu al iubirii şi dăruirii perpetue, ce este ca un 
perpetuum mobile, de viu permanent şi veşnic, cu originea în 
Dumnezeu” („Medicina isihastă”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 47). 

Acest fenomen, deopotrivă obiectiv şi subiectiv, al dăruirii e o 
taină ce aparţine viului. Transmutaţiile biologice anterior menţio-
nate ţin de aceeaşi taină. Cercetătorii nu-şi pot explica, de pildă, 
acele cazuri în care solurile agricole rămân mereu extrem de fertile, 
deşi sunt exploatate de milenii, ceea ce implică extragerea din sol a 
rezervelor minerale, în cantităţi incalculabile. În pofida acestui 
consum, pământul rămâne hrănitor pentru copiii lui, plantele, 
renăscând prin dăruire în chip miraculos, ceea ce aminteşte de 
episodul evanghelic cu înmulţirea pâinilor.  

Reidentificarea, rememorarea pentru a putea reveni la chipul 
adevărat sunt necesare ca o practică spirituală de care depinde 
reuşita medicinii isihaste. Ritualul ca liturghie se află în inima teolo-
giei creştin-ortodoxe. Cuvântul „rit” derivă din sanscritul „rta”, cu 
semnificaţie de ordine cosmică. Acţiunea ritualică înseamnă, aici, o 
punere în acord cu ordinea cosmică. În mistica isihastă se afirmă 
despre ritual că este generat de mişcarea Sfântului Duh, prin care 
se rememorează în chip circular existenţa, mereu în sensul 
recursului la Origine. În mituri se prefigurează acest adevăr, arată 
părintele Ghelasie. De pildă, în povestea lui Orfeu se vorbeşte 
despre marea sete de amintire, de non-uitare. Există aici o apă rece, 
care împrospătează memoria, curgând din lacul Mnemosyne, 
mama memoriei şi a inspiraţiei. A bea din undele acestea reci 
asigura o astâmpărare a setei de adevăr, o „nemurire conştientă”, 
obţinută prin îndepărtarea uitării (a se vedea Edwin Rhode, 
„Psyché”, Paris, 1953, p. 441). Conştiinţa şi viaţa sunt la începutul, 
nu la capătul evoluţiei lumii. „Limbajul Vieţii este înaintea celui 
chimic. Cine cade din sacralitatea acestui limbaj uită de Dumnezeu, 
uită de adevărurile esenţiale” („Medicina Isihastă”, p. 7). Reperele, în 
viziunea creştină, ce marchează medicina isihastă sunt, la modul 
foarte general, următoarele:  

 
„Creatorul fiind El Însuşi Treime, şi creaţia Sa este tot treime. 
Astfel, creaţia este una, dar în trei moduri de creaţie, ca îngeri, ca 
natură şi ca om. Se poate spune mistic că îngerii sunt corespondenţa 
în creaţie a Logosului-Fiului Dumnezeu, natura este corespondentul 
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Sfântului Duh-Viaţa în Sine şi omul, la rândul său, este corespon-
dentul lui Dumnezeu Tatăl, Conştiinţa integrală. De aici, se arată 
cum fiecare creaţie dintre aceste trei moduri are un chip, în analogie 
cu Chipul Persoanelor Treimice dumnezeieşti. Îngerii sunt spiritele 
inteligente, cereşti, care s-au împărţit în îngeri buni şi îngeri demoni, 
după căderea îngerilor, ce a avut loc înainte de a fi create natura şi 
omul. Natura este al doilea mod de creaţie, ca un chip al Sfântului 
Duh-Viaţa. Omul este al treilea mod de creaţie. În om se uneşte 
toată creaţia, şi îngerii şi natura, fără să se confunde, după cum în 
Tatăl Dumnezeu se uneşte Treimea. Omul este, astfel, conştiinţa 
integrală de creaţie. Medicina isihastă ţine cont de această treime de 
creaţie, care este fundamentul conştiinţei noastre cosmice” (idem, 
pp. 24-25).  
 
După criteriile medicinii isihaste integrale, se afirmă că trebuie 

să ne trezim în primul rând conştiinţa cosmică. „Fiecare dintre noi 
suntem în legătură deplină cu întreaga existenţă. Creaţia, după 
căderea din rai, a pierdut această conştiinţă cosmică. Prin acest 
reper, facem primul pas de reidentificare a propriei existenţe” 
(idem, pp. 25-26). 

Experienţele făcute cu plante arată că ele reacţionează violent 
la distrugerea viului, prin empatie activă, chiar la mare distanţă. 
Chiar şi izolate sub clopote de sticlă, plantele comunică prin 
transfer de emoţie, de informaţie şi chiar de materie. Dacă o plantă 
e udată, are loc un straniu transfer de umiditate la celelalte plante 
care nu au fost udate. Observatorii fenomenului au emis ipoteza că 
există un fel de informaţie şi de memorie globale, care circulă prin 
fiecare individ, parte dintr-o unitate cosmică. Reperele cele mai 
generale ale medicinii isihaste sunt, aşadar, viul şi conştiinţa cos-
mică, în raportul lor cu Originea supremă a existenţei, Dumnezeu. 
Omul este, prin excelenţă, chemat să-şi asume această conştiinţă 
cosmică, fiind făcut răspunzător de destinul însuşi al lumii. Pura 
prezenţă a fiinţei umane e în stare să determine un „răspuns din 
lumea însufleţită şi cea neînsufleţită” (J. Ch. Bose). Fapt bine-
cunoscut, s-a constatat, de pildă, că expunerea, timp de un minut, a 
unei culturi de drojdii, în faţa ochilor unui subiect uman, duce la 
creşterea cu treizeci la sută a celulelor dezvoltate în cultură, 
comparativ cu etalonul martor.  

Mult discutată a fost şi rămâne, legată de fizica cuantică, 
interpretarea Copenhaga. Concluzia cunoscută sub respectivul 
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nume este următoarea: „Actul perceperii de către o entitate 
conştientă face materia să prindă viaţă concretă. Factorul care 
îndeamnă atomii să treacă din starea non-materială, de undă, în cea 
concretă, de particulă, este mintea. După părerea celor mai mulţi 
fizicieni moderni, actul observării este cel care face ca aceste 
particule să se poarte frumos” (Anthony Peake, „Există viaţă după 
moarte”, ed. Litera, 2009, p. 25). Echipa de cercetători condusă de 
Niels Bohr a avansat ideea că însăşi perceperea acestor particule le 
determină să „decidă” asupra localizării lor, adoptând sub influenţa 
actului observării comportamentul clasic, macroscopic, modelat 
după principiul identităţii. Acest fenomen a fost numit colapsul 
funcţiei de undă, dat fiind că, în momentul observării, unda 
sucombă şi devine particulă. „Observatorul dă naştere materiei. 
Fără observator nu există nimic” (idem, p. 26). În legătură cu 
obiectele care nu sunt observate, de exemplu, o piatră de pe lună, 
teismul pune existenţa acestora în legătură cu Supremul Observator, 
Dumnezeu. Dincolo de detaliile teoretice şi controversele născute 
de această teorie, un lucru pare sigur: starea materiei apare 
influenţată indiscutabil de observator. „În acest fel, fizica cuantică, 
indiferent de interpretarea ei, pune conştiinţa în centrul întregii 
realităţi” (idem, p. 48). Ε imposibil, susţine A. Peake, să procla-
măm conştiinţa drept creatoare a manifestării universului şi, pe de 
altă parte, să admitem că ea este finită, muritoare. Antropotropia 
existenţei, lumea pentru om constituie, de altfel, o convingere 
unanimă a sfinţilor părinţi în Ortodoxia creştină. Manifestarea 
materială (macroscopică) a undei are o legătură cu privitorul, 
fiindcă elementul formal, identitar, e comun sistematizării macros-
copice a materiei şi categoriilor de lucru ale conştiinţei. Sistema-
tizarea formală anunţă deja identitatea, conturul, design-ul estetic 
şi, mai departe, chipul, persoana. Teza conştiinţei care reflectă 
materia poate fi receptată şi răsturnat, astfel încât materia reflectă şi 
ea conştiinţa. Părintele de la Frăsinei a caracterizat drept energie 
generată de conştiinţă această manifestare a materiei, adusă la 
condiţia de a reflecta mişcările conştiinţei. Materia caută ochiul 
care, la rândul lui, Îl caută pe Dumnezeu. Sensul Crucii se 
dezvăluie a fi acela de hotar şi de întâlnire.  

 
„Conştiinţa de sine nu este o închidere în sine însuşi, cum greşit se 
consideră, ci tocmai deschiderea de sine şi legarea a toate. A cunoaşte 
înseamnă a lega şi a aduna într-o unitate, dar, atenţie, nu 
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distrugându-le specificul, ci asumându-le pe toate deodată într-o 
unitate ce suprauneşte şi identifică. Atenţie! Conştiinţa omului nu 
constă în a preface lumea şi divinul după propria lui vedere, ci în a 
lega-aduna divinul cu lumea şi a le prilejui întâlnirea, tocmai taina 
cea mare. Omul e la mijloc” („Omul, Hotarul de Taină”, p. 59). 
 
În cartea sa intitulată „Recovering the Soul” (ed. Bantam Bux, 

New-York, 1988), medicul Larry Doosey s-a referit la o a treia eră 
în medicină. După autor, pot fi identificate trei perioade istorice 
pentru a descrie diversele forme de terapie. Prima dintre acestea e 
tributară concepţiei materialiste, având ca strict câmp de investi-
gaţie corpul fizic, considerat o maşină complexă, alcătuită după legi 
mecaniciste şi după principii deterministe, ce acţionează în afara 
spiritului şi a conştiinţei. Formele de terapie specifice acestei prime 
perioade sunt esenţial fizice şi constau în chirurgie şi în medicaţie 
chimică. A doua perioadă evocată de L. Doosey este aceea a cor-
pului dublat de spirit, avut în vedere de terapeuţi. S-a recunoscut în 
acest caz intervenţia spiritului în mecanismul fizic, în cadrul unui 
complex de reacţii psihosomatice. Bio-feedbackul, relaxarea, noţiuni 
precum psihoneuroimunologia, etc. sunt admise şi completează 
metodele şi traseele conceptuale din prima eră. A treia eră este 
aceea a medicinei care nu se mai sprijină pe terapiile spaţio-
temporale clasice. Terapiile non-spaţio-temporale pleacă de la 
perceperea sufletului ca fiind o entitate non-spaţio-temporală, adică 
non-locală, a cărei acţiune şi receptivitate depăşesc restrânsa sferă 
de influenţă a corpului. Rugăciunea, de pildă, este un fenomen 
terapeutic non-local, care nu se poate explica într-un cadru fizic 
clasic. Acţiunea Harului, de pildă, deşi se poate manifesta local, nu 
poate fi localizată şi determinată prin procedeele localizării. O 
multitudine de experienţe făcute în acest sens au scos în evidenţă, 
printre altele, acţiunea de vindecare exercitată de atitudinea 
spirituală şi de rugăciune asupra sistemelor biologice simple. Cazul 
„Findhorn” a rămas până astăzi o enigmă nedesluşită. Profesorul 
Lindsay R. Robb, la vremea lui expert ONU în agricultură, îl 
prezintă astfel: „Vigoarea, starea de sănătate şi prosperitatea 
vizibilă a plantelor de acolo, chiar în toiul iernii, pe un sol 
constituit aproape în exclusivitate de un nisip steril, ca orice nisip, 
nu se pot explica prin simpla îmbogăţire a solului cu compost şi 
nici cu practicarea unora sau altora din metodele biologice pe care 
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le cunoaştem noi. În cazul Findhorn acţionează, după opinia mea, 
cu totul alţi factori, pe care nu-i cunoaştem, dar care sunt absolut 
vitali” („Viaţa secretă a plantelor”, p. 424). Opera aceasta de a 
transforma un deşert într-un paradis al vegetaţiei aparţine unor 
grădinari ai iubirii, aşa cum au fost numiţi cei ce s-au arătat 
convinşi că natura reacţionează la gândurile şi la emoţiile bune ale 
omului, însoţite de rugăciuni, şi că ea are nevoie de o hrană 
sufletească bogată pentru a rodi „darul din dar”. Îngrijit cu răb-
darea dragostei şi beneficiar al unei veritabile comuniuni cu omul, 
solul acela iniţial steril, lipsit practic de elemente nutritive, s-a 
transformat într-o substanţă fără carenţă, proporţia principiilor 
nutritive arătându-se, la analizele de laborator, perfectă. „Toate 
elementele necesare creşterii normale a plantelor, inclusiv cele 
foarte rare, care nu se găsesc în sol decât uneori, şi în cantităţi 
infinitezimale, erau aici reprezentate într-o armonie rar întâlnită” 
(idem, p. 420). Un pui de castan, ce atinsese deja talia impunătoare 
de doi metri şi jumătate a stârnit entuziasmul vizitatorilor, martorii 
armoniei de poveste dintre acesta şi tufele din jur.  

Medicul Audrey Westlake, în lucrarea sa „Modelele sănătăţii”, 
citată la loc de frunte de autorii cărţii „Viaţa secretă a plantelor”, a 
deplâns legăturile care ţin omul într-un trist prizonierat, 
comparându-l cu o făptură închisă într-o râpă uriaşă, ai cărei pereţi 
abrupţi de piatră sunt concepţiile materialiste. El, omul, refuză să 
admită că universul cuprinde şi alte realităţi şi entităţi, care pot fi 
suprasensibile sau, măcar, hipersensibile, cum sunt plantele 
animate de viaţă lăuntrică, pe care cele cinci simţuri ale noastre nu 
le pot percepe. Omenirea, într-adevăr, seamănă cu o ţară a orbilor 
şi, aşa cum s-a întâmplat în mitul platonician al peşterii, mulţimea 
de nevăzători îi înfierează pe loc pe cei care văd şi cărora vederea 
spirituală le dăruieşte unele căi de acces spre domeniul supra-
sensibil şi, deopotrivă, spre cel hipersensibil. Citat de John Eccles, 
în cartea sa „The Human Psyche” (ed. Springer International, New-
York, 1983), fizicianul american de origine sârbă Nicola Tesla, în 
mod semnificativ avea să declare înainte de moarte: „În ziua când 
fizica va începe să cerceteze lucruri care nu ţin, pare-se, de fizică, 
ea va progresa într-un singur deceniu de o mie de ori mai mult 
decât a progresat în sutele de ani de până acum” (p. 76). La rândul 
ei, cunoscuta comentatoare Connie Best îşi punea întrebarea: 
„Dacă cifrele pe care le dau cele mai fine aparate de măsură sunt 
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influenţate de gândurile şi de dorinţele nemărturisite ale celor care 
lucrează cu ele în laborator, dacă simpla prezenţă a unui cercetător 
este suficientă ca să supere şi să enerveze particulele subatomice, 
atunci nu e logic să ne întrebăm ce se petrece cu noi şi ce ne 
aşteaptă?” („Viaţa secretă a plantelor”, p. 412). Printre numeroase 
experienţe de aceeaşi factură, experimentul „De la Warr” s-a soldat 
cu o concluzie zguduitoare: sufletul omenesc poate afecta proce-
sele formării celulelor. În acest context, s-a pus retoric întrebarea: 
cum poate fi încorporată energia mentală în procesele matematice? 
Şi cum va trebui privită, de la acest punct încolo, însăşi legea 
conservării energiei? Conceptul celor trei ere care marchează 
evoluţia medicinii ştiinţifice pare a fi replica în oglindă a expli-
caţiilor date de fizicianul John Wheeler, cel ce a vorbit de trei ere în 
istoria fizicii. Era a treia este cea a fizicii sensului (meaning pshysics), a 
mecanicismului depăşit cu consecinţe imprevizibile (a se vedea 
Patrick Drouot, „Vindecare spirituală şi nemurire”, ed. Sagittarius, 
2009, p. 30). 

Medicul Larry Doosey, în cuprinsul lucrării sale „Meaning and 
Medicine” (ed. Bantam Bux, 1991), s-a referit la cercetările făcute de 
dr. Susumo Ohno, genetician în cadrul Institutului de Cercetare 
Beckman din California. Acesta a descoperit anumite similitudini 
structurale existente între acidul dezoxiribonucleic (ADN) şi... 
muzică. Concluzia este că trupul, aparent un conglomerat chimic, e 
alcătuit în miezul său subtil din vibraţii armonioase, mai mult, 
dintr-o secvenţialitate muzicală asemănătoare celor scrise de marii 
compozitori clasici. Marea receptivitate a naturii vii extraumane 
faţă de muzica clasică este, de altfel, un fenomen binecunoscut. Dr. 
Manfred Clynes, introducând noţiunea de „sentic”, viza prin 
această idee şi o ordine a lumii bazată pe armonie, pe ton, pe 
emoţie, pe comuniune. Muzica-zgomot, axată, dimpotrivă, pe 
bătaie, ritm şi volum reflectă, pare-se, un alt tropos al lumii, acela 
în care predomină exercitarea forţei, autoafirmarea agresivă prin 
excluderea celuilalt. Este vorba de euforia efemeră dată de putere, 
de violenţa pseudoeliberatoare. În mediul acestui tropos sugerat 
sonor, plantele nu se simt bine, ele suferă până se îmbolnăvesc şi 
pot muri. Oricât ar părea de ciudată, se verifică afirmaţia că planta 
şi animalul, entităţi hipersensibile, pot fi mai „umane” decât omul 
– e vorba, desigur, de omul dezumanizat, pricină a căderii cosmo-
sului prin consecinţele păcatului său. La graniţa dintre animat şi 



FLORIN CARAGIU 

 146

inanimat, din ce în ce mai estompată, aşa cum apare ea în lumina 
unor cercetări minuţioase, se pare că întreaga natură suferă şi că 
elemente precum apa însăşi reacţionează în mod viu sub influenţa, 
care poate fi benefică sau malefică, exercitată de prezenţa umană. 

Cu o metaforă amplu rezonantă, părintele Ghelasie defineşte 
omul astfel: „Omul este cartea de creaţie, asemănarea Cărţii divine, 
unde după revărsarea lui Dumnezeu în creaţie se aşteaptă mărturia 
scrisă despre urcuşul lumii întru dumnezeire” („Pe urme antropologice”, 
p. 30). Prin taina întrupării divine în corpul naturii create, aceasta e 
penetrată de Har, care reprezintă tocmai pecetea Duhului ce poartă 
cu sine taina chipului. Raţiunile divine semănate în creaţie aşteaptă 
covârşirea lor prin Har, ca o fereastră zăvorâtă ce aşteaptă mâna 
omului să o deschidă, trăgând într-o parte perdelele grele şi lăsând 
loc bucuriei generale, o dată cu revărsarea luminii şi a bunei 
miresme venite de afară. „Strict biblic, natura este ea însăşi creată, 
o operă ieşită din mâna lui Dumnezeu, nu cum credeau anticii, care 
considerau natura neantul, haosul primordial, coexistentă cu 
Demiurgul” (idem, p. 32). Consecinţa acestui act de voinţă divină 
absolută este, în primul rând, faptul că toate cele create se bucură 
de originea lor în Bine, în Binele Suprem. Dumnezeu nu se luptă 
asemeni Demiurgului antic, cu un material refractar, preexistent. 
Materia, ce este ea, constituie o taină chiar şi pentru oamenii de 
ştiinţă, de regulă marcaţi de reducţionism, până la un punct. Marile 
fenomene ale vieţii care se petrec în interiorul ştiinţelor nu se pot 
studia într-un mod mecanic, explicând superiorul prin inferior şi 
întregul prin parte. Henri Kervan, savantul care a adus dovezile 
privitoare la existenţa transmutaţiilor biologice, atrăgea atenţia că 
noi nu ştim, în realitate, ce este materia. Discursul ştiinţific despre 
materie are, mai curând, rolul de a ne anestezia, de a ne masca 
ignoranţa, decât de a spune ceva pertinent, în acord cu evidenţa 
stupefiantă a faptelor.  

Părintele Ghelasie apreciază că principiul vieţii, psyche, împăr-
tăşit de om cu animalele, nu este rupt de pneuma, în nici un caz, deşi 
pneuma este în legătură directă cu chipul divin suflat, la creaţie, 
omului. Însă viaţa naturii are ea însăşi potenţa umanizării şi, prin 
om, se poate deschide înduhovnicirii. Raţiunile divine nu generează 
nişte legi impersonale, asemeni reacţiilor behavioriste, lipsite de 
orice valoare individuală. Din experienţă, se poate constata că 
natura reacţionează, şi chiar cu talent, prin astfel de răspunsuri 
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individuale, care, însă, ţin de ontogeneză, de starea şi evoluţia 
individului într-un anumit context. Această evoluţie, la rândul ei, 
are loc într-un cadru interspecific, cel al relaţiei om-natură. Numai 
cu ajutorul omului natura deprinde să comunice, dezvoltându-şi un 
limbaj, depăşind în sens ascendent filogeneza. Această constatare  
l-a determinat pe Beethoven să considere viaţa (psyche) ca pe un 
copil al spiritului sau al duhului (pneuma). Ultima, dar nu cea din 
urmă, pe scara ierarhiilor existenţiale, natura e ca şi „copilul” 
omului, destinată umanizării. Părintele Ghelasie a tradus, în 
anumite contexte, psyche, cu înţelesul de suflet vital, în timp ce 
pneuma este sufletul spiritual. Pneuma şi psyche pot sta unite nu doar 
în fiinţa omului. O nuntire similară o poate cunoaşte şi natura, 
cuprinsă în unitatea comunională dorită să existe între om şi 
Dumnezeu. Impropriu se spune că natura nu are chip divin. 
Posedă, în schimb, potenţa lui roditoare, „asemeni ogorului ce 
aşteaptă sămânţa” („Pe urme antropologice”, p. 40), ori aidoma 
pruncului ce învaţă să silabisească atunci când mama lui îl priveşte 
şi îi vorbeşte.  

Există, ce-i drept, la nivel de cuvânt, un limbaj ratat în exterior, 
un limbaj ţinând mai ales de raţiunea încă neformată a copilului, 
care, însă, nu trebuie considerat şi valorizat negativ în sine, tocmai 
fiindcă în spatele deficitului de exprimare se ascunde o intenţionali-
tate ce poate transcende posibilitatea actualizării ei prin intermediul 
celui de-al doilea sistem de semnalizare (verbal). Pentru viaţa de 
relaţie, determinantă rămâne totuşi intenţia, fie că îşi poate găsi, sau 
nu, o exprimare adecvată în cuvinte. Uneori, tocmai fiindcă vrea să 
spună totul dintr-o dată, şi din ce în ce mai mult, copilul mic nu 
poate vorbi. El e prea plin lăuntric la nivel de imaginaţie şi emoţie, 
care compun şi aşa nişte aliaje de stări sufleteşti greu de tradus, 
pentru a putea face faţă tumultului, expunându-l şi ordonându-l 
discursiv. „Nimeni nu poate spune de ce iubeşte şi cum iubeşte, 
doar că iubirea este reală, nu o închipuire. La limbajul care să 
exprime realitatea sufletului e cel mai greu de ajuns” („Dialog în 
absolut”, p. 96). Copilul vorbeşte de dragul mamei, iar natura de 
dragul omului. Şi într-un caz, şi în celălalt, motivaţia lăuntrică se 
mişcă între nişte parametri apofatici, prin modulaţia unei simţiri 
animate de o afecţiune de tip filial. Această dragoste, tocmai fiindcă 
e dragoste, în potenţă acoperă totul şi cunoaşte totul, chiar şi 
atunci când se confruntă cu dificultăţile limbajului de suprafaţă.  
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S-a spus de nenumărate ori că iubirea nu are nevoie de cuvinte. 
Pentru părintele Ghelasie, esenţial în comunicare e gestul, acest 
limbaj grăitor prin tăcere. Gestul nu face parte doar din primul 
sistem de semnalizare (non-verbal), ci şi din „al treilea” sistem de 
semnalizare, cel originând dincolo de discurs, şi prin care se 
comunică direct prezenţa apofatică, prin mijlocirea intuiţiei 
suprasensibile, receptivă la har. În relaţia mistică avută cu 
Dumnezeu, necesare sunt smerenia, tăcerea ce face loc cuvântului 
lăuntric, coborârea minţii în inimă, în rugăciune, în gest iconic, 
arăta părintele iubitor de isihie. Gestul nu face decât să-L aştepte şi 
să-L primească pe Dumnezeu, în afară şi înăuntru, chiar dacă 
isihastul nu-şi propune să cuantifice în vreun fel această prezenţă 
covârşitoare. S-a constatat că plantele şi animalele, în mod analog, 
se pot bucura de prezenţa umană şi de atmosfera ei, alcătuită mai 
ales din însuşiri ce nu se văd, din emisii sufleteşti inexprimabile. 

Comunicarea între plante are şi o altă dimensiune mai puţin 
cunoscută. Deşi în cele mai multe cazuri beneficiază de un sistem 
de înmulţire hermafrodit (autofertilizarea), se constată în mod 
surprinzător o tendinţă a plantelor de a evita acest mod de înmul-
ţire, în favoarea celui sexuat, la care participă indivizi net diferen-
ţiaţi, de gen masculin şi feminin, posesori în mod exclusiv ori de 
stamine, ori de pistil. Este chiar extraordinară, s-a spus, ingenio-
zitatea desfăşurată de anumite plante de a evita autofertilizarea. 
„Există specii de palmieri care împing această prundenţă până 
acolo încât acelaşi exemplar produce într-un an flori cu stamine, iar 
în celălalt flori cu pistil” („Viaţa secretă a plantelor”, p. 107). Înmul-
ţirea nonhermafrodită sau fertilizarea încrucişată nu numai că este 
căutată cu râvnă de plante, dar descendenţii formaţi în acest mod 
de interrelaţionare a organismelor vegetale deloc lesne de înfăptuit 
sunt mult mai viguroşi, mai prosperi. S-a dovedit încă o dată că 
bucuria interrelaţionării între masculin şi feminin poate fi descrisă 
ca o bucurie cu sens, un sens ontologic, femeia şi bărbatul fiind, 
după părintele Ghelasie, mai mult decât principii sexuale, chipuri 
fiinţiale corespunzând iconic şi simbolic lui Dumnezeu şi creaţiei. 
Plenitudinea sufletească este strâns legată de raportarea conştientă 
sau nu la fundamentele metafizice. Se ştie că părintele Ghelasie a 
respins ipoteza despre androginia paradisiacă. El a fundamentat, 
însă, psihanaliza creştină în zona chipului fiinţial, care este în dublă 
evidenţiere, fie de masculin, fie de feminin. Este vorba de chipul 
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divin şi de cel creat. Prin corespondenţă cu aceste „arhechipuri” se 
afirmă pe linie metafizică sexualitatea ca diferenţă de gen, respectiv 
femeia – chip de biserică şi bărbatul – chip de preoţie. Sexualitatea 
în lumea vie există, şi ea reflectă prin însăşi existenţa ei efectivă sau 
numai dorită acest adevăr fundamental. Multă vreme ideea că omul 
coboară dintr-un strămoş androgin, idee care ar reflecta înţelep-
ciunea antichităţii, a fost pusă în legătură cu natura hermafrodită a 
plantelor. Ori practica demonstrează altceva. Plantele preferă, dacă 
se poate, fertilizarea încrucişată, iar toată această bucurie mult 
căutată – s-ar zice, de ordinul comunicării între genuri – are 
rădăcini mai adânci decât plăcerea, dat fiind că plăcerea există şi în 
condiţiile autofertilizării.  

Transcendenţa naturii, a spus părintele Ghelasie, este omul.  
 
„În mitul lui Ghilgameş, care este, de fapt – s-a spus – şi povestea 
umanizării naturii, în episodul impresionant al cărui protagonist e 
Enkidu, umanizarea începe cu a lua cunoştinţă de existenţa chipului 
facial, aşa cum prinde el formă sub privirea ce mângâie acest contur, 
uneori tăindu-l oblic, privirea care patinează, uneori derapând 
intenţionat, pe lunecuşul frumuseţii alcătuite din puncte critice, ce-şi 
răspund ca tonurile şi semitonurile în muzică, în fine, e vorba de 
această privire umană aplecată asupra animalului hipersensibil, care 
netezeşte şi şlefuieşte cu ochii în zâmbet ceea ce ar trebui să fie faţa 
lui, o suprafaţă de contact spiritual, precum s-ar dori să fie chipul 
oricărei creaturi, în primul rând, ieşită din mâna lui Dumnezeu. 
Autoreplierea lui Enkidu, sub forţa învăluitoare a privirii femeii 
(simbol al intuiţiei pătrunzătoare), nu are nici un element narcisist în 
ea. Fiinţa tulburată şi tulburătoare a lui Enkidu este ferită de această 
tară a psihismului uman, narcisismul. A fi uman înseamnă a căpăta 
privire şi a răspunde la privire, a căpăta chip şi a răspunde unui chip, 
recepţionând semnalele discrete ce vin pe această cale. Etologul 
Mihai Cociu vorbea de animalele şi de păsările care învaţă să se uite, 
să privească în ochi omul cu o rară expresivitate. În aceste momente 
vedem înălţându-se nu doar un cap, ci şi, aievea, fantasma unei 
frunţi, consecinţă a verticalizării iconice, model al oricărei mani-
festări umane sau umanizate” (Carmen Caragiu Lasswell, Manolo 
Lasswell, „Aşa s-a născut chipul păsării”, revista „Condiţia umană”,  
nr. 2/ 2012, Jabalpur, India, pp. 5-6). 
 
Auzim spunându-se, şi pe bună dreptate, despre agape, dragostea 

creştină, că este un exerciţiu al întregii personalităţi, este o stare nu 
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numai a afectului, ci şi a minţii şi a voinţei. Din această pricină, 
dragostea naturală născută spontan apare, de regulă devalorizată, 
fiind de tipul atracţiei erotice, fără merit spiritual. Vorbind de eros şi 
agape, dincolo de opoziţia lor cu conotaţii etice trebuie ţinut cont 
de faptul că există o diferenţă care se cere judecată altfel între 
dragostea responsabilă a omului matur şi iubirea proprie copilului. 
Părintele Ghelasie, un mistic şi un bun psiholog deopotrivă, a 
încercat să evidenţieze toate nuanţele, reuşitele şi eşecurile iubirii. Îi 
revine omului menirea să întrupeze iubirea, restituindu-i tărâmul 
realităţii care s-a înstrăinat de suflet. Trupul dat morţii suferă, 
pentru că în el condiţia euharistică suferă. În Trupul lui Hristos se 
adâncesc, de fiecare dată, rănile păcatelor noastre. Iubirea, spune 
părintele Ghelasie, a fost exilată în fantezie, în vis, pentru că una 
din locuinţele ei, pământul, a fost transformat în „ţara zmeilor”. 
Această ţară trebuie recucerită şi astfel iubirea va fi repusă în 
drepturi. Omul e un luptător. Lui îi revine fapta, urmărind 
transformarea visului în realitate. „Conştiinţa se face apărătoarea 
iubirii” („Dialog în absolut”, p. 30). Extraordinara relevanţă a 
chipului omului, aşa cum l-a reliefat părintele Ghelasie, are strânse 
afinităţi cu imaginea despre om pe care a conturat-o un romantic 
ca Novalis, călăuzit de duhul ascezei.  

 
„Conştiinţa apare în fiecare împlinire adâncă şi gravă, în fiecare 
adevăr care a dobândit formă. Fiecare înclinaţie şi fiecare îndemâ-
nare, remodelate prin meditaţie într-o imagine a lumii, dar fără a 
omite nimic, devin întruchipare, metamorfoză a conştiinţei. Orice 
educare în acest sens duce la ceea ce nu s-ar putea numi altcum 
decât libertate, cu condiţia ca prin aceasta să se aibă în vedere nu un 
simplu concept, ci însăşi temelia creatoare, vie, a oricărei existenţe. 
Atare libertate este măiestrie. Maestrul spiritual practică într-o 
ordine anume, chibzuită, forţa liberă. Dăruite de Dumnezeu, obiec-
tele artei sale sunt şi ale lui, stau la îndemâna bunului său plac şi el 
nu se lasă încătuşat, ba nici măcar stânjenit de ele. În maestru ni se 
dezvăluie nemijlocita plăsmuire a personalităţii, numai în măsura în 
care fiecare act al său este totodată şi o dare în vileag a lumii înalte, 
simple, fără întortocheri – este cuvânt al Domnului. Conştiinţa îi 
este fiecărui om mediator înnăscut. Ea însemnează glasul şi autori-
tatea lui Dumnezeu pe pământ şi de aceea este în ochii atâtora lucrul 
cel mai de seamă şi ultim. Dar cât de departe nu se afla până acum 
ştiinţa numită morală sau ştiinţa moravurilor de forma curată a unui 
atare gând sublim, larg cuprinzător şi personal. Oamenilor, conştiinţa 
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le este chiar fiinţa lor cea mai adâncă şi în plină transfigurare, este 
însuşi cerescul om al vremurilor dintâi. Ea nu este un lucru ori un 
altul, ea nu dă porunci prin cugetări, ea nu se întrupează în virtuţi 
izolate. Nu există decât o singură virtute, voinţa pură, gravă, dăruită 
în act, care în clipa când se cere o hotărâre alege şi decide nemijlocit. 
Într-o vie şi specifică indivizibilitate, conştiinţa sălăşluieşte în 
simbolul cald al trupului omenesc, pe care îl însufleţeşte, având 
putinţa de a-i transpune toate mădularele înduhovnicite în fapta cea 
mai adevărată” (Novalis, „Discipolii la Sais. Heinrich von Ofterdingen”, 
pp. 212-213). 
 
Pentru creştini, aşa cum subliniază părintele Ghelasie, sat-cit-

ananda, această ecuaţie a absolutului indian caracterizată de 
existenţă-conştiinţă-fericire nu este acceptabilă tocmai pentru că 
din ea se exclude esenţialul: persoana, iubirea şi relaţia. François 
Dolto, în „Psihanaliza copilului” (ed. Humanitas, 1998), a încercat să 
acrediteze ideea că pentru copilul mic dragostea ia forma lui 
aimance, o atmosferă asemănătoare, s-a spus, unui sărut difuz, o 
atmosferă erotizată, prin care subiectul se bucură de tot, ca şi când 
acest tot ar exista în prelungirea propriului corp. El nu disociază 
între eu şi tu, ignorându-l pe tu. În acest caz, se afirmă, există 
fericire, deşi nu încă iubire. Afirmaţia respectivă ni se pare cel puţin 
exagerată. Părintele Ghelasie afirmă despre copil că e menit să 
focalizeze iubirea, făcându-i vas dăruirii. Afectivitatea lărgită 
treimic, depăşirea dualismului ţin de condiţia paradisiacă. În acest 
sens, „aimance” întruchipează transfigurarea şi a realităţii înconju-
rătoare, devenită atmosferă indicibil radioasă, prin participarea 
atomului însuşi la bucuria sufletului. Mai mult, natura întreagă, 
mişcată de har, devine hrănitoare, semnificaţie semnalată de 
părintele Ghelasie legând-o de copilul ce are tendinţa să ducă totul 
la gură, ca pe o hrană. „Aici se întrevede taina hranei” (vezi „În 
căutarea unei psihanalize creştine”, Col. Isihasm, 1995, p. 20). În 
impulsurile originare ale copilului descoperim, spune misticul 
isihast, „natura originară, aceea de rai, care persistă în psihism” 
(idem). Sufletul nutreşte tendinţa de a se proiecta în tot şi toate, 
asemenea razelor solare încălzind pământul. Chipul uman, cum 
arăta şi Merleau Ponty, nu numai că se oglindeşte pe sine în 
depărtările orizontului, dar el le cuprinde pe acestea, recunoscând 
în ele alteritatea care înaintează vertiginos spre om, „bunul păstor” 
al naturii, a cărui prezenţă coincide cu însăşi chemarea pe nume a 
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fiinţelor păstorite. Omului îi fu dată menirea de a „păstori” fiinţa, 
credea Heidegger. Paradoxal, „taina divină a copilului din noi ne 
face să fim bărbat şi femeie, care reprezintă diferenţa de gen a 
sufletului, dincolo de specializarea sexuală la nivel de funcţie 
organică” (idem, p. 6). Din această perspectivă, copilul este 
„asexuat”, iar a fi asemenea copilului reprezintă o condiţie a 
restabilirii paradisului. „Bărbat şi femeie, masculin şi feminin (ca 
genuri, n.n.) sunt centre de personalitate asexuate, care apoi cunosc 
sexul ca manifestare biologică în vederea naşterii copilului” (idem, 
p. 7), naşterea fiind înţeleasă de părintele Ghelasie ca o „renaştere a 
centrului de personalitate” (idem). 

În cele ce urmează, prezentăm şi o altă linie de argumentare în 
aceeaşi direcţie, menită să arate că, departe de a fi un egoist, prin 
acea „aimance” caracteristică lui, copilul mic e, în fond, şi în pofida 
naivităţii lui, un credincios în paradis.  

 
„Aimance nu poate însemna în nici un caz bucurie doar de sine, 
pentru că în miezul secret al oricărei bucurii se află – la modul 
conştient sau nu – celălalt, polarizatorul intuiţiei că eşti iubit, iubirea 
fiind hrana de bază a bucuriei. Traducerea mai precisă a stării indicate 
prin acest cuvânt, aimance, ar fi bucuria nestânjenită, netemătoare, cu 
credinţa naivă, pur copilărească şi trăită intensiv la nivel de corp, că 
lumea există în prelungirea unei dorinţe şi că lumea ţi se dăruieşte 
fără reţinere. Copilul nu s-a rupt încă de trăirea paradisiacă, o trăire 
ce are în spate, ca pe nişte realităţi nu numai posibile, ci şi efective, 
simbioza fericită cu lumea şi cu ceilalţi, împărtăşirea reciprocă din 
unul şi acelaşi metabolism intim, ca şi cum entităţile ar alcătui 
împreună un unic trup, ale cărui mădulare îşi slujesc cu dragoste 
unele altora. În punctul lor de articulare, deşi sunt identităţi diferite, 
acestea nu cunosc încă reflexul de apărare, autodelimitarea vigilă, 
respingerea, reaua mireasmă, care ţin de limbajul deja nevrotic al 
separării, al diferenţierii prin respingere. Prin urmare, orice punct din 
existenţă se electrizează de aimance, ca de o pecete difuză a sărutului. 
Novalis vedea în sărut un simbol al euharistiei, al materiei înduhov-
nicite, fuzionante, din care s-au suprimat teama de moarte şi dimen-
siunea însăşi a ciocnirii corpurilor. Aşa cum îl trăieşte copilul, spaţiul 
nu e polarizat. El se joacă cu orice obiect, chiar şi cu obiectele dez-
asimilaţiei sale, în care vede nişte jucării. Nu cunoaşte încă cenzura, 
fractura psiho-fizică, împărţirea strategică a atenţiei, nu suferă tole-
ranţa la frustrare. Tot aşa cum copilul amestecă lucrurile şi semnifi-
caţiile, pentru orice spirit poetic care a rămas şi un suflet de copil, 
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există un moment de graţie când, mai în glumă, mai în serios, cuvin-
tele încep să se joace, să sune altfel, amestecând opuşii. Exprimarea 
prin contrariu, renunţarea spontană la separarea precaută şi inflexivă 
a semantemelor, sunt consecinţa aceleiaşi jubilaţii metabolice secrete 
încununând transmutaţia egoului şi totodată marcând depăşirea 
structuralismului prin renunţarea de bună voie la conservatorism şi 
la separatism, care reprezintă imperativele biologiei ţinute sub 
moarte. Numai frica se apără, iubirea niciodată. Orice poet nu e 
departe nici de copil şi nici de înfrăgostit, cei ce trăiesc intermitent în 
orizontul fenomenologic al biologiei paradisiace. Dar nu mai puţin 
există şi o biologie a limbajului, care poate fi gândită prin similitu-
dine cu cea naturală: structuralismul, gramaticalitatea, regulile de fier 
ale corespondenţei între formă şi sens, sancţionează orice abatere, 
printr-o sporită atenţie la graniţe. Paza, teritorialitatea, corectitudi-
nea, homeostazia organismului verbal au în miezul voinţei lor de 
articulare frica de moarte, baricadarea în formă. Poezia consem-
nează, însă, posibilitatea unei stranii deviaţii de la gramaticalitatea 
saussuriană, de la imperativele tetaniei hipervigile ce dirijează, ca o 
regulă de fier, ţinuta musculară a acestui tip de limbaj. În lumina 
dulce a poeziei, opoziţia dintre eu şi non-eu pare suprimată. Respi-
raţia, degrevată de condiţionalităţi, se adânceşte. Metabolismul iubirii 
nu cunoaşte dezasimilaţia, nici refulările ce periclitează fericirea, fapt 
pentru care lexicul depozitar de deşeuri capătă brusc un alt sens, ca 
şi cum cu el s-ar fi petrecut o alchimie, prin însăşi dispariţia motiva-
ţiei respingerii, în sufletul celui care se foloseşte, aşa cum îi vine pe 
buze, de acest vocabular cu subite disponibilităţi spre metamorfoză. 
«De unde să apucăm mai nou limbajul? De capul literei, sărutând 
rotunjimea ei albă ca a capului de delfin?», se întreba poeticianul 
indian Anup Ashesh, cu privire la noul mod de semnalizare pe care 
îl face hipervizibil poezia. Prin simţ ludic, tot poezia îşi poate atrage 
de partea ei întreg spaţiul, ca pe o fiinţă infinit benevolentă. Ştim că 
simţul kinestezic triază de obicei spaţiul, separându-l în direcţii bune 
sau rele, după cum convin stării de echilibru organic, static sau în 
mers. Agorafobia, răul de spaţiu, de mişcare, teama de mişcări 
greşite ţin şi de o patologie metafizică. Dar, supuse vertijului poetic, 
se întâmplă că direcţiile spaţiului încetează să mai fie antagonist 
marcate cu roşu şi cu verde, corespunzător cu interdicţia sau cu 
acceptarea, care sunt, după cum ştim, ordine imperative date de 
către semaforul kinestezic, răspunzător de echilibrul şi de integrita-
tea corpului în spaţiu. Paradisul e cel ce face din simţul kinestezic şi 
din tot spaţiul un ghem, îngăduind jocul şi răsturnarea. Între sus şi 
jos se şterge diferenţa. Lumina verde, clicul la traversare, se 
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transformă într-un semnal continuu. Animalului, mai ales, îi place să 
se joace, să se răstoarne împotriva obişnuinţelor kinestezice. Ori să 
simuleze şi alte mişcări atipice, „mortale”, s-ar zice, dacă n-ar fi 
animate mai nou de cea mai agreabilă libertate vitală, care e atuul 
jucătorului. Copilul mic, ca şi animalul, sunt „răscumpăraţi” prin joc, 
prin fantezia lor, prin vertijul netemător, aceste capacităţi de 
adaptare inversă pe care le îngăduie un teren psihologic îmbibat cu 
inocenţă şi naivitate. Nu-i puţin lucru să purifici imaginea spaţiului, 
restituind-o coordonatelor paradisiace, credea Beethoven. Jocul, din 
acest punct de vedere, reprezintă o etică inconştientă a naturii. El nu 
trebuie exilat în domeniul amoralităţii. Jagadish Bose vorbea de răs-
puns venit din lumea însufleţită şi din cea neînsufleţită. În creşti-
nism, căderea din paradis se traduce ca un îngheţ al participării, care 
în mod originar era o deschidere reciprocă şi universală, o asigurare 
de pace venită din toate direcţiile. Pe aceste coordonate acţionează 
neinhibate fantezia şi creativitatea” (Carmen Caragiu Lasswell, „În 
apărarea naturii”, prelegere ţinută la Simpozionul de biologie şi spiritualitate, 
organizat de Fundaţia pentru dialog intercultural Est-Vest, Braşov, 
februarie, 2012).  
 
Una din concluziile interesante reieşite din această prelegere 

este că jocul poetic se hrăneşte din intuiţia suculentă a reinserţiei 
paradisiace a corpului în spaţiu şi în natură. E o relaţie cu mare 
miză, pentru că pe coordonatele ei apare şi loveşte moartea, după 
cădere. Şi tot pe aceste coordonate se constituie egoul corporal 
beligerant. Răsturnarea ludică răstoarnă, însă, antagonismele, prin 
accesul la o trăire neîmpărţită. Mistica, s-a spus, înseamnă depăşirea 
antagonismului şi a raţiunii separatiste. Raportul dintre creat şi 
increat nu este antagonist. Leagănul jocului, trăit ca o intimitate cu 
spaţiul-învelitoare, cu natura în întregul ei devenită non-violentă şi, 
mai mult, capabilă de răspuns, creează premisele pentru odihna şi 
receptivitatea minţii către cele de Sus. O altă concluzie ce s-a 
desprins din acest studiu este că la copil, pentru a deveni vie, 
simţirea are nevoie de joc, de gest, de fantezie, de proiecţie şi 
simulare. Punctul de aplicaţie al acestei fantezii e jocul. Jocul are 
avantajul că exclude utopia. În joc, realitatea aşa cum e nu e 
confiscată prin violenţă. Cu totul altfel se întâmplă în cazul 
utopiilor istorice, ce acţionează nietzscheean, printr-o voinţă de 
transformare propriu-zisă dirijată „împotriva realităţii”. Jocul, 
opera inocenţei, nu are dimensiune istorică, de aceea e 
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„răscumpărător” prin non-violenţa lui. În mod similar, imaginaţia 
poetică are o esenţă contemplativă, trăsătură care nu se regăseşte în 
corpul utopiei, înclinată spre realizarea revoluţiei utopice.  

În lumina unor constatări precum acestea, găsim cu totul 
nelalocul ei judecata etică rigoristă preconcepută, care de exemplu 
se referă insistent la animal, valorizându-l negativ, în timp ce îl 
plasează la antipodul etic al naturii umane, făcând din el o creatură 
amorală şi chiar un reper negativ în raport cu fiinţa raţională. 
Aceste afirmaţii păcătuiesc în primul rând prin cecitatea lor 
psihologică, dar şi printr-o limitată înţelegere metafizică asupra 
rolului central ce-i revine omului în univers. Punând lucrurile în 
ordine, nu trebuie scăpată niciodată din vedere paradigma copi-
lului, la care se raliază şi animalul, văzut de gânditorii romantici, 
dar nu numai de ei, ca un „copil de care se îngrijeşte copilul”. În 
Evangheliile creştine, copilul apare valorizat în sine chiar ca un 
reper pozitiv faţă de maturul ce şi-a pierdut inima. Adulţii au ce 
învăţa de la copii, dar şi de la păsări, de la animale şi de la flori. 
Tâlcul creştin al existenţei ordonate în ierarhii e mai adânc decât se 
crede, socotit cu uşurinţă. A sluji celor mai mici şi a învăţa de la cei 
mai mici e un deziderat pe care pentru prima dată l-a înfăptuit 
Dumnezeu Însuşi, întrupându-se. Asta spune creştinismul. Agape, 
iubirea matură, impulsionată de voinţă şi de conştiinţă, are, desigur, 
valoarea ei specific umană şi esenţială în universul faptei, de care 
depinde transformarea reală, nu doar imaginară, a întregii vieţi. 
Spre deosebire de agape, erosul mai copilăresc, adesea lovit mortal în 
inima inocenţei lui, trăieşte din pregustări, din prefigurări, din clipă 
şi din nerăbdare. Şi totuşi el este faţă de agape un fel de comple-
mentaritate, ca o făclie ce luminează mersul şi îi dă puteri omului 
de a continua cu o minte matură şi o inimă de copil, pe care şi-a 
păstrat-o.  

Un teolog ortodox de talia sfântului Vasile cel Mare, respin-
gând păgânismul, cu tendinţa sa de idolatrizare a fenomenelor 
naturale, nu făcea, astfel, în mod direct sau indirect, decât să 
clameze necesitatea unei psihologii ştiinţifice aplicate naturii. 
Departe de a devaloriza natura, creştinismul a deschis calea prin 
care i-a fost restituită acesteia condiţia de „copil tainic al omului” 
(Beethoven), retrăgându-i-se totodată calitatea fictivă de zeitate, de 
forţă supranaturală, de idol. Lupta primilor creştini cu idolatria a 
făcut imposibilă, la vremea respectivă, pronunţarea cu prioritate 
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asupra complexei problematici anexate unei teologii a naturii. În 
orice caz, „dezvrăjirea lumii”, despre care auzim vorbindu-se, 
departe de a fi un regres în ordine spirituală atribuit creştinismului, a 
deschis calea către psihologia naturii, prin raportarea existenţială 
reală a omului la fiinţa acesteia. Inspiraţi cunoscători ai naturii, 
precum Novalis, au afirmat despre făptura naturii că are fiinţă 
individuală şi deschisă înveşnicirii, nu doar la nivel generic, de specie. 
Natura e capabilă de răspuns individual, deci are fiinţă individuală, 
remarca J. Bose, concluzie bizuită deopotrivă pe intuiţie şi pe expe-
riment. Ceea trebuie spus în legătură cu specificitatea acestui 
răspuns, din punct de vedere creştin, este că el e naiv şi tragic în 
acelaşi timp, porneşte cu premisa că nu există distanţă între dorinţa 
de bine şi realizarea ei firească, într-o lume şi ea bună şi firească (de 
aici, şi reacţiile primare cu descărcarea lor violentă, în momentul 
ciocnirii de noutate). Inocenţa naturii se datorează, probabil, şi 
faptului că ea e ca un copil rănit, victimă a păcatului omenesc. Nu ea 
poartă păcatele, dar suportă consecinţele lor tragice, fără a purta însă 
memoria lor aşa cum o poartă omul. Între dorinţa umană şi reali-
zarea umană se interpun conştiinţa păcatului propriu şi raţiunea 
nevoinţei. Natura nu trăieşte lăuntric în timp, nu are conştiinţa 
morţii aşa cum o are omul. Aceasta şi pentru că ea nu a pierdut încă 
dimensiunea paradisiacă „actuală” a trăirii, nefiind supusă 
„judecăţii”. Se pare că natura posedă facultăţi psihice pe care omul 
le-a pierdut: intuiţia străfină, comunicarea la distanţă, acceptarea cu 
seninătate a sfârşitului vieţii corporale, o acceptare sprijinită posibil 
pe intuiţia vie a continuumului vieţii. Tragedia naturii după cădere 
constă în însăşi „semiconştienţa” de care suferă, dar pe care meca-
nismele de apărare psihică o impun la un moment dat.  

 
„Natura nu alege niciodată răul, şi e prea puţin zis că alege doar 
senzorial, de fapt alege cu fantezie, cu emoţie, dar şi cu acea orbire 
tristă pe care simţurile, neînţelegând ce se-ntâmplă, neînţelegând de 
ce trebuie să aibă răbdare, o impun. Slaba raţiune reprezintă, parado-
xal, o armă pe care natura o foloseşte în favoarea propriei supravie-
ţuiri, în condiţiile luptei pentru existenţă. Pentru a mânca şi a trăi, 
natura are vitală nevoie să nu ştie că ucide” (C. C. Lasswell, „În 
apărarea naturii”). 
 
Inocenţa ei e înduioşătoare şi tragică în acelaşi timp. Cu totul 

altfel stau lucrurile privindu-l pe om. Omul, fiinţă conştientă, e cel 
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ce a păcătuit. Crucea face parte din destinul său. Raţiunea, la rândul 
ei, e o armă puternică ţinută în mâna omului şi totodată o făclie 
către Adevăr, necuvântătoarele posedând-o doar în chip frag-
mentar. Omul ştie, şi pentru că ştie nu acţionează cu motivaţiile 
celui care nu ştie. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Şi la nivelul 
omului însuşi, psihologia copilului prezintă cu totul alte dimensiuni 
şi necesită alte criterii de valorizare decât cele corepunzătoare 
analizei omului matur. În acest sens, relevantă e aprecierea făcută 
de L. Burbank:  

 
„Mult mai important e să asiguri copilului un sistem nervos bine 
păstrat, decât să-l tot călăuzeşti spre tocitul cărţilor, cu preţul spon-
taneităţii şi al jocurilor sale. Înţelegerea vieţii trebuie atinsă de copii 
mai degrabă prin bucurie decât prin suferinţă, deşi e bine care ei să 
fie făcuţi să înţeleagă suferinţa, nutrind compasiunea. Cele mai multe 
din lucrurile care le sunt cu adevărat folositoare adulţilor, pentru 
copii sunt dăunătoare, prejudiciindu-le grav dezvoltarea normală 
prin jocuri şi prin contactul liber cu natura” (L. Burbank, „Educaţia 
plantei omeneşti”, în „Nature et progres”, colecţie de eseuri, Éd. Odile 
Jacob, Le Seuil, 1990, p. 45). 
 
Şi părintele Ghelasie a insistat pe ideea că teologia nu trebuie 

să facă abstracţie de psihologie. Înclinaţia sa către analiza psiholo-
gică apare evidentă şi prin tendinţa de a dramatiza ideile, alcătuind 
adesea mici scenarii dramatice, în care comportamentul protago-
niştilor, psihologia lor, indică geneza ideii la nivel de persoană, în 
zona motivaţiilor adânci, nuanţate, uneori subconştiente. Călăuză a 
lumii, cum îl numea părintele Ghelasie, omul deţine „legea mode-
lării naturii după tiparul complexităţii şi integralităţii sufleteşti”  
(„Pe urme antropologice”, p. 39). Umanizarea naturii, după înţelesul 
creştin, nu înseamnă depăşirea prototipului filiativ, transformarea 
animalului în om. Inefabilul umanizării, a arătat Beethoven, ţine de 
„modulaţia formei”, cu accente inedite, nu de distrugere a ei. În 
acest sens, el spunea:  

 
„Dulceaţa copilului se concentrează cu o maximă şi nemuritoare 
esenţă în făptura naturii, peticită cu însemnele umanităţii. Umani-
zarea şi maturizarea ei aduc un plus paradoxal la această fire de 
copil, ca un fel de contradicţie internă, pe care omul o receptează cu 
un râs de fericire, menit să sintetizeze perfect sentimente şi senzaţii 
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contradictorii. Animalul umanizat deschide imperiul zâmbetului. 
Apariţie compozită, făptura naturii e cu atât mai înduioşătoare, cu 
frumuseţea ei nestudiată, cu cât se expune parcă fără apărare pri-
virilor celor ce-o admiră. Asemenea copilului, necunoscând replierea 
narcisistă, această armă de atac subtil, necuvântătorul nu trage nici 
un avantaj de pe urma propriei atractivităţi ce se dăruieşte ca şi cum 
s-ar revărsa cu putere spre om şi atât” („Jurnal filosofic”)... 
 
„Căderea din rai pricinuieşte o fărâmiţare la maximum a 

simţirii”, se arată în „Medicina isihastă” (p. 233). Şi mai departe se 
spune: „Practica mistică aspiră să regrupeze simţirile dizlocate, 
rupte, iarăşi în centrul integral al inimii, şi de aici resorbite iarăşi 
mai în adânc, unde este centrul transcendental al Duhului – 
sufletul. Bolile corpului nostru sunt boli ale simţirii fărâmiţate” 
(idem). Ideea ce se desprinde de aici, cu dezvoltările ei ulterioare, 
este că plăcerea poate fi comparată cu un sceptru al puterii, prin 
care cel ce-l posedă îşi proclamă autonomia. „Plăcerea de organ” se 
sustrage circuitului sufletesc, care este totodată circuitul întregului 
viu, şi astfel „fiecare organ tinde să devină un fel de inimă proprie, 
inconştientă, independentă de inima autentică, unită intim cu 
conştiinţa” (idem, p. 238). Căderea chiar asta înseamnă: ruperea de 
origine, separatismul energiilor cu preţul morţii, moartea fiind 
afectarea condiţiei euharistice, fratricidul ontologic, dominaţia celui 
tare, iraţionalitatea acaparantă, pământul substituit cerului şi care 
devine asemeni unui câmp de bătălie devastat. Strategia supra-
vieţuirii prin luptă a luat locul darului vieţii şi al dragostei. Omul a 
pierdut darul dumnezeiesc. El a pierdut astfel temeiul oricărei 
înfăptuiri posibile până la capăt.  

Creaţia în întregul ei, aşa cum o prezintă părintele Ghelasie, 
este configuraţia Trupului lui Hristos. În acest context sacru, omul 
este comparat cu inima acestui „trup”. Cu bătaia ei nestinsă, semn 
al puterii de viaţă şi de rezonanţă, inima răsună din chiar miezul 
memorialului cosmic. Ideea de memorie, raportată la origine, 
inversează direcţia timpului conceput după tiparul gândirii evolu-
ţioniste, mai bine zis valorifică ambele direcţii ale timpului, supra-
punând axiologic începutul cu sfârşitul, creaţia cu eshatologia. 
„Practicile mistice încearcă o rememorare a originii”, şi prin aceasta 
„refacerea memorialului legat de trupul sacru, o existenţă trăită în 
unitate şi în integralitate”, al cărei Cap este Hristos (Ierom. 
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Ghelasie Gheorghe, „Scrieri isihaste”, ed. Platytera, 2006, pp. 75-76). 
„Tot ce există are în sine memoria lui Dumnezeu. Originea teolo-
giei este aici. Noi primim, recunoaştem şi ne însuşim tainele 
teologice datorită memorialului divin. Vorbim despre Dumnezeu, 
ne reamintim de El şi astfel se activează duhul dorinţei de a ne uni 
cu El” (idem, p. 16). În lucrarea intitulată „Biblia vie”, se arată că 
sabatul, ziua a şaptea a odihnei Domnului e revelarea sensului 
transcendent şi a scopului ultim al creaţiei, prefigurare a sabatului 
fără de sfârşit al creaţiei restaurate şi mântuite în împărăţia 
eshatologică veşnică: „Ziua a şaptea e binecuvântarea, sfinţirea şi 
făgăduinţa de izbăvire a creaţiei în Împărăţia mesianică, în ziua fără 
de sfârşit a eternităţii: ziua Învierii, taina zilei a Opta” (p. 90). A trăi 
viitorul şi ca pe o amintire e o posibilitate aparent paradoxală 
deschisă de creştinism, o posibilitate dăruită omului care îşi amin-
teşte de starea lui paradisiacă, de originile lui pierdute. Căutându-se 
pe sine, păşind înainte, omul se regăseşte pe sine prin rememorare, 
privind şi în urmă, către începutul său. Sufletul poartă în sine me-
moria întregii sale existenţe personale, mai mult decât atât, afirmă 
părintele Ghelasie, există un memorial cosmic care traversează 
sufletul şi îl umple de viaţa celorlalţi. Spre deosebire de suflet, 
sediul memoriei globale, mintea strâns legată de individualitatea 
corporală, mai ales în condiţiile unei existenţe egocentrice, începe 
să trieze informaţia, închizând porţile memoriei, sub aspect cali-
tativ, nu doar cantitativ, reţinând în principal doar informaţii prac-
tice şi utilitare, pentru viaţa de moment. Aldous Huxley a scris un 
eseu intitulat „Porţile percepţiei” („The Doors of Perception”, ed. Flamingo, 
Londra, 1994), în care întâlnim comentate unele din ideile lui 
Bergson în legătură cu memoria şi cu percepţia prin simţuri: 
„Funcţionalitatea creierului, a sistemului nervos şi a organelor de 
simţ este, în principal, eliminatorie, nu productivă. Altfel, fiecare 
fiinţă este în orice moment capabilă de a-şi aminti tot ce i s-a 
întâmplat vreodată şi de a percepe tot ce se întâmplă în univers” 
(p. 11). Undeva, în Jurnalul său filosofic, Beethoven gândea urmă-
toarele, într-un spirit asemănător cu orientarea misticii isihaste: 

 
„Existenţa, prin om, a comis o eroare gravă. A căutat să existe prin 
materie, nu prin suflet, acel suflet legat de izvorul vieţii, de prezenţa 
dumnezeiască. S-au creat, astfel, nişte legături între materie şi suflet 
de ordin funcţional, instrumental şi fatal-determinist: materia a devenit 
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funcţie, mecanism dominator, legitate măsurabilă şi impersonală, 
astfel încât corpul pare că există ca un suport obiectiv al vieţii; de 
aceea făptura a devenit atât de dependentă de latura ei biologică şi 
atât de puţin cunoscătoare în privinţa sufletului. Materia ajunsă ca 
un instrument al posibilităţii de a exista viaţa: este cea mai gravă 
eroare, pe care, după ce spiritul diabolizat va fi gândit-o, creierul 
cosmic şi-a însuşit-o. Şi astfel a apărut materiocraţia, cea mai tiranică 
orânduire, în care sufletul trăieşte asuprit. Materia nu are nici o 
legătură instrumentală şi deterministă cu sufletul în viaţa în care 
acesta este suveran. Ea se mişcă după dansul sufletului, există pentru 
a crea imagini, corpuri, chipuri, forme tridimiensionale, consistenţe 
vii, spaţiu, atmosferă, amestecuri de culoare, o inepuizabilă frumu-
seţe ambientală. De aceea, e de crezut că materia paradisiacă se 
mişcă ea însăşi liberă, într-o libertate creatoare ce constituie opusul 
necesităţii instrumentale, acea necesitate de susţinere a vieţii, care 
leagă în prezent în mod nevolnic sufletul de corp şi de spaţiu. 
Legătura dintre ele în veşnicie seamănă cu aceea dintre o vioară, o 
violă şi un violoncel într-un trio de coarde; fiecare e ţinut de o altă 
mână şi poate cânta şi singur, în timp ce ceilalţi tac şi ascultă. 
Despătimirea până la capăt înseamnă, aşadar, simultan cu eliberarea 
sufletului şi încetarea existenţei instrumentale a materiei”.  
 
La consecinţa acestei mutaţii s-a referit pe larg, în lucrările sale, 

părintele Ghelasie. Astfel, a arătat că, în mod originar, duhul nu se 
mişcă prin materie, ci efectiv prin sine însuşi, iar mişcările materiei, 
sub aspectul raportului dintre actualizări şi potenţializări, reflectă, 
ele însele, mişcările sufletului. Prin suflet, comunicăm cu Duhul şi 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu duhurile îngereşti, ale naturii şi ale 
oamenilor. Coexistenţa armonioasă ia locul robiei. „Moartea este, 
în primul rând, ieşire din comuniunea universală. (…) Această 
trăire a totalităţii ne face nu atât dependenţi de mediu, cât parti-
cipativi la el; astfel, ieşim din determinism, rămânând, însă, ancoraţi 
în participare” („Medicina isihastă”, pp. 67-68). Libertatea ţine, 
aşadar, de spontaneitatea câştigată a participării proprii, o mişcare 
prin care se dă răspunsul personal invitaţiei ontologice la comu-
niune. În sens contrar, prin refuz, fiecare cade pradă robiei, 
cunoscând jugul cărnii (sarx), al singurătăţii şi pe cel al morţii.  

Mistica iconică a părintelui Ghelasie a valorizat conceptul de 
iconicitate, ridicându-l la ideea de fond hristologic al întregii creaţii, 
din care înţelegem că aceasta e făcută să se împărtăşească din 
bunătăţile dumnezeieşti şi e capabilă de răspuns de mulţumire. În 
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repetate rânduri, părintele Ghelasie a afirmat că trebuie să ne 
obişnuim sau să ne reobişnuim cu o privire de ansamblu asupra 
realităţii, cu precizarea că răspunsul faţă de Dumnezeu şi faţă de 
tot ce-i bun, o dată ce e dat, orientează astfel fiinţa, încât toate 
funcţiile şi forţele ei adesea disparate se unesc în sinergia acestui 
răspuns, care poate motiva, în cel mai înalt grad, existenţa. „Orice 
păcat făcut cu sufletul răneşte corpul şi orice păcat făcut cu corpul 
loveşte sufletul” („Medicina isihastă”, p. 91). Astfel, se cere oricând 
avută în vedere „concomitenţa sufletului şi corpului, care niciodată 
nu sunt străine unul de altul, ci în dialog permanent, fiecare după 
limbajul său specific” (idem). „Materia se dovedeşte incapabilă de a 
exista prin sine însăşi, cu toate eforturile de construire a unei 
conştiinţe generate (artificial, n.n.) de materie, a unei inteligenţe 
artificiale” (idem, p. 92). Visul roboţilor, menit să facă din materie 
o forţă productivă, culmea, de suflet uman a eşuat şi nu se poate 
împlini niciodată. Inteligenţa artificială ţine de o organizare a 
materiei programată de om. În absenţa intervenţiei umane, aceasta 
nu ar exista. Sufletul, însă, e cel ce există prin sine (susţinut, 
desigur, de Dumnezeu) şi nu prin sistematizările materiei. În 
privinţa omului, afirmă părintele Ghelasie, mai degrabă se poate 
spune că mişcările materiei reprezintă orizontul unei intenţio-
nalităţi umane şi răspunsul venit din acest orizont. Din această 
perspectivă, „reacţia” programată nu va ajunge niciodată să 
reprezinte un răspuns în adevăratul sens al cuvântului.  

Creaţia lumii în creştinism este un act rezervat în totalitate 
atotputerniciei divine, afirmă părintele Ghelasie. Dumnezeu nu 
creează doar o natură în principiu, care apoi se automodelează în 
concret. „Cum adică? Doar natura este creaţia lui Dumnezeu şi 
făpturile sunt creaţiile naturii?”, se întreabă retoric misticul de la 
Frăsinei, care insistă pe ideea că transfigurarea naturii umane, dată 
fiind întruparea hristică, va fi urmată de „transfigurarea întregii 
creaţii în Duhul Sfânt”. „Eshatologicul, starea în faţa Tatălui 
Dumnezeu”, reprezintă răspunsul suprem dat de făptură creato-
rului („Pe urme antropologice”, p. 33).  

În toate acestea, rolul omului e esenţial. Omul aşa-zis natu-
ralizat e, de fapt, o imposibilitate, o contradicţie în termeni, pentru 
că firea sa astfel denaturată (deturnată de la menirea şi natura ce-i 
sunt proprii) va sfârşi prin a fi rejectată de natura însăşi. Omul 
trebuie să rămână ceea ce este prin definiţie, o fiinţă teologică: 
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transcendenţă şi sens al naturii şi, totodată, receptacol al divinului, 
cum spune părintele Ghelasie, crucea întâlnirii cosmice ce face 
posibilă împlinirea logosică a întregii creaţii, la răscrucea dintre creat 
şi necreat. O concluzie importantă a acestei lucrări este definirea 
psihologică a naturii ca fiinţă ancorată în actualul imediat şi în 
concretul imediat. Natura nu are acces raţional, sau are, dar într-o 
măsură mult mai mică decât omul, la dimensiunea posibilului. 
(Aceasta e accesată de vieţuitoare, de exemplu prin joc. Prin joc, 
strâns îndatorat graţiosului şi propulsat de simţul posibilului, prin 
înfrângerea instantanee în imaginaţie a constrângerilor deterministe.) 
Pe un alt plan, afirmă părintele Ghelasie, poezia înfăptuieşte cu 
aproximativ aceleaşi mijloace acelaşi lucru cu jocul. Animalul nu are 
ideea unei alte lumi, nu ştie să citească revelaţia, nu meditează asupra 
raportului dintre creat şi increat. Sciziunea dintre simţire şi gândire 
nu-i proprie naturii. Părintele Ghelasie consideră, referitor la aceste 
coordonate ale trăirii în imediat şi în concret, că nu ţin neapărat de 
cădere, cum se consideră în mod uzual. Mai degrabă, prin ele o fiinţă 
naivă se raportează la o realitate ideală (ferită de durere, de moarte, 
de incomunicabilitate), o realitate aparent neînstrăinată de sine, 
nefracturată în dualisme antagoniste, cum sunt cele între actual şi 
posibil, între simţire şi gândire.  

Menirea fiinţei umane, tocmai de aceea, e cu totul distinctă de 
cea a fiinţei naturale, constând în transformarea realităţii după un 
ideal major. „Ştiinţa vorbeşte că omul are în sine memoriile naturii, 
că seamănă cu biologicul naturii, că seamănă cu biologicul naturii, 
că are funcţii organice ca maimuţa şi alte animale... dar nu înţelege 
că acestea sunt reflectări şi oglindiri ale naturii în chipul omului 
spre a fi asumate şi a fi umanizate, nu pentru a forma pe om, ci 
pentru a supraforma omul natura” („Răspuns de apărare”, Col. 
Isihasm, 2002, p. 17).  

Astfel, pentru părintele Ghelasie, „omul nu este produsul evo-
luţiei naturii, ci are menirea de a umaniza natura într-o prefacere a 
naturii” (idem, p. 17). Omul ce se confundă cu natura şi se face 
„robul” ei face o „regresie-distrugere atât a chipului de om, cât şi a 
naturii însăşi” (idem, p. 19), taina menirii omului în raport cu 
natura fiind de a o „umaniza şi a o pregăti ca trup al Întrupării 
divine” (idem, p. 16). În acest fel, dacă natura este creată de 
Dumnezeu ca „dar pentru om”, omul „asumă memoriile naturii”, 
oglindite în fiinţa sa, spre a le face „dar Divinului” (idem, p. 16).  
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Pe de o parte, omul are nevoie ca, „prin rugăciune şi ritual 
liturgic”, să-şi regăsească propriul chip, rememorând pecetea divină 
de pe fiinţa sa şi restabilind legătura vie cu Dumnezeu, pe de alta 
asceza creştină lucrează „despătimirea naturii din noi”, prefăcând 
sacru natura, „până la umanizare şi sfinţire” (idem, p. 19). Astfel, 
ca făptura care „asumă permanent toate memoriile, atât divine, cât 
şi ale naturii cosmice”, omul este, în înţelegerea părintelui Ghelasie, 
„hotarul de taină dintre Dumnezeu şi creaţie”, dintre ceresc şi 
pământesc, dintre văzut şi nevăzut (…), „hotarul de întâlnire în 
crucea învierii, a veşniciei. Crucea-om este împlinirea ultimă a 
raportului şi legăturii între Dumnezeu şi lume” (idem, p. 18). 

Teoantropologia, aşa cum a fost gândită de părintele Ghelasie, 
aşază un puternic accent pe „Chipul de Om” al lui Hristos, care 
este considerat fundamentul întregii creaţii. „Eu sunt Omul, Chipul 
fiinţial unic al întregii creaţii” („Taina Filiaţiei”, ed. Platytera, 2011, 
p. 22). Nu numai omul, dar şi natura şi îngerii sunt purtători, 
fiecare în modul său specific, al aceluiaşi chip tainic. Ca un fel de 
numitor comun universal, această realitate iconică motivează 
existenţa „soborului creaţiei”, ca o totalitate axată pe participare şi 
pe reciprocitate. Din această perspectivă, îngerul este văzut ca 
„om-spirit”, natura ca „om-viaţă”, omul fiind „omul-om”. Chipu-
rile specifice şi distincte create, după cum se raportează ele la 
chipul lui Hristos înomenit, sunt, aşadar, spiritualul îngeresc, viaţa 
naturii şi existenţa umană (idem). Prin „Chipul de Om” totul se 
leagă. De aceea, antropologic iconică a văzut în om liantul întregii 
creaţii, dar şi hotarul ce face trecerea între creat şi Necreat. Trăirea 
mistică autorizează, de regulă, judecăţi nuanţate, emise pe filiere 
conotative subtile. Aceasta constituie şi o caracteristică a stilului de 
formulare şi de legare a ideilor pe care l-a practicat părintele 
Ghelasie. Prin acest mod de a vedea lucrurile, nu s-a ajuns la o 
judecată de tip opozitiv, cum ar fi aceea prin care, de pildă, natura 
poate fi privită ca un opus radical al îngerului, prima fiind asimilată 
exclusiv elementului trupesc şi energetic, pe când îngerul, dimpo-
trivă, e considerat exclusiv de domeniul spiritualului şi netrupes-
cului. Părintele Ghelasie revizuieşte această tendinţă a gândirii, ce 
poate lua uneori accente gnostice. După socotinţa sfinţiei sale, 
fiecare formă vie de creaţie e iconică, sau purtătoare de chip, ca 
fiinţă şi energii simultan. În această optică, natura cu fiecare făptură 
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vie a sa nu este exclusiv corp-energii, ci o existenţă trăită cu o 
actualizare ca „primă evidenţă” a acestui univers corporal, pe 
fundalul potenţei de spiritualizare. Prin fiinţă, natura participă la 
misterul corpului şi la posibila lui umanizare şi înduhovnicire. La 
fel, „evidenţa” îngerului este dată de elementul spiritual, deşi nici 
îngerul nu este lipsit de corp-energii, având potenţa „materializării 
iconice”, manifestată, de pildă, prin lucrări iconomice şi apariţii 
istorice. Nu în ultimul rând, întreaga artă plastică şi iconografică 
unde îngerul apare reprezentat stă mărturie în acest sens. Fiinţă 
mediatoare ontologic şi dialogic, creată la modul propriu „după 
chipul lui Hristos Întrupat”, ce uneşte în Sine iconic întreaga 
creaţie, omul e menit să unească, în chipul celui mai inefabil 
echilibru, corporalul şi spiritualul, natura umană afirmând, originar, 
cele două realităţi în evidenţă egală şi necontrară. La părintele 
Ghelasie, frecventa şi strategica folosire a conceptului de eviden-
ţiere în analiza specificităţii unui chip e menită să prevină sciziunea 
gnostică. Prin extremele ei, care sunt „spiritualismul descărnat” şi 
„corporalul despiritualizat”, această tendinţă se situează în afara 
tainei Întrupării. 

Conştiinţa umană implică raţiune şi diferenţiere, la nivel 
cognitiv, dar, mai mult decât atât, prin dialog cu Dumnezeu îşi 
realizează condiţia euharistică, împărtăşită apoi cu întreaga natură, 
ce suspină după izbăvirea „din robia stricăciunii”, ca să descopere 
şi să fie „părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8, 
19-21). În acest sens, practica duhovnicească a fost aşezată în 
centrul gândirii şi misticii isihaste. Dar cu aceasta am intrat pe un 
alt tărâm al reflecţiei. 

Florin CARAGIU 
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Repere Iconice în psihologia imaginii  
ca reprezentare şi identitate 

 
 
Argument 
Centralitatea în cadrul psihologiei a tematicii Imaginii, respec-

tiv deosebita atenţie acordată Iconicităţii din perspectivă teologică la 
Ieromonahul Ghelasie de la Frăsinei ne-a determinat să căutăm 
articularea unui discurs comun posibil între psihologie şi teologie. 

Termeni insoliţi cum ar fi spre exemplu iconizare, arhechip, 
merită atenţie şi receptare în cadrul unui discurs psihologic. Noi ne 
confruntăm spre exemplu cu o realitate psihologică – de la 
„simpla” percepţie gestaltică până la arhetipul jungian – care poate 
fi valoros îmbogăţită de „imprintingul” unei teologii a iconizării şi 
arhechipării. 

În acest sens, ne vom opri asupra modului în care a fost 
teoretizată Imaginea în cadrul diverselor orientări psihologice, 
pornind de la înţelesul ei perceptiv până la cel simbolic-conceptual 
şi simbolic-afectiv respectiv imaginea ca nucleu al Personalităţii, 
numită întocmai Imagine de Sine, Persoană. 

Simplificând – în interesul selectiv al textului – putem considera 
Imaginea (psihic-psihologică) rezultat al unui proces deopotrivă: 
primar perceptiv, al unui proces secundar imaginativ, respectiv 
structural caracterial – ca imagine de sine, nucleu al personalităţii. 

Dat fiind faptul că centralitatea gândirii ilustrate de Părintele 
Ghelasie [de acum înainte Pr. Ghelasie] în operele sale a vizat 
întocmai Imaginea în forma sa desăvârşită, Icoana, intenţia este 
aceea de a surprinde câteva analogii şi îmbogăţiri de semnificaţii 
conceptuale. În mod special suntem atenţi la cum declină  
Pr. Ghelasie această desăvârşire iconică şi cum poate fi ea între-
văzută în reflectările speculare ale imaginii psihologice. 

Cheia de lectură urmăreşte, fără a considera acest demers ca 
fiind exhaustiv, configurarea schemelor cognitiv-comportamentale 
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sau terapeutic-psihodinamice după un model iconic; sub acest corolar, gân-
direa teologică a Pr. Ghelasie ne poate oferi o perspectivă arhechipală 
respectiv (sacro)terapeutică a Persoanei înţeleasă în mod integral. 
Fără a suprapune structurii spirituale un model psihologic, dar în 
încercarea de a le alătura într-o perspectivă creştin ortodoxă, putem 
declina şi transfera analogic terapeuticii Imaginii – aşa cum e înţeleasă 
ea psihologic – câteva particularităţi ale teologiei Icoanei. 

După cum spune Florin Caragiu, în prefaţa volumului Mystagogia 
icoanei, Pr. Ghelasie foloseşte „metoda supralogică a numirii, 
iconizând subînţelesul”1. 

Iconizarea subînţelesurilor, raportul dintre apofatic şi catafatic (cu 
raporturile pe care le considerăm corespondente în plan psihologic 
ca interior-exterior, introversiv-extratensiv, formă-fond, intelect-
afectivitate, creier-inimă, organic-psihic, material-spiritual, conştient-
inconştient, etc.) nu este doar o preocupare a teologiei. Într-un fel 
legitimarea psihologiei a venit dintr-o nevoie de corespondenţă între 
fenomenele psihice „marginale” şi modelele lor generale de 
funcţionare căutându-le pe cele optim adaptative. Dar paradoxal, 
fenomenele psihice „marginale” se înscriu unei metodologii statistice 
care surprinde legităţi generale de funcţionare după un model 
nomotetic, pe când „modelele optime de funcţionare” nu sunt 
urmarea unei selectivităţi statistice, ci urmează o logică ecologică, 
personalistă după un model ideografic. De asemenea, este funda-
mentală în psihologie tocmai funcţia simbolizatoare, numirea 
subînţelesurilor (psihanaliza cu precădere, dar şi alte orientări psiho-
terapeutice centrate pe o logos-analiză/terapie).  

 
I. Imaginea ca Percepţie 
I.1. Icon Perceptiv şi Icoană Chip 
Din punct de vedere psihologic, considerăm imaginea ca 

modalitate atât din punct de vedere gnoseologic cât şi ontologic 
sub două aspecte: imaginea ca modalitate primară de cunoaştere prin 
care subiectul structurează universul cunoscător; aspect preluat de 
către psihologia structuralistă şi cognitivistă. Considerăm apoi ima-
ginea ca modalitate primară de relaţionare, prin care subiectul uman 
este deschis unei alterităţi; este vorba despre accepţiunea tuturor 
curentelor psihologiei interpersonale, relaţionale, pornind chiar de la 
                                                             
1 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, Ed. Platytera, Bucureşti, 2010, p. 6. 
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psihanaliză, în cadrul căreia aspectul afectiv, relaţional este funda-
mental pentru formarea imaginii ca reprezentare (de sine, de lume). 

Peste acestea, Pr. Ghelasie de la Frăsinei, monah isihast cu largi 
deschideri teologic-antropologice, aşază o adâncă reflecţie-trăire 
isihastă ca acută psihologie creştină. Cunoaşterea în realitatea ei 
psihologică de tip afectiv şi cognitiv presupune un chip2 ontologic 
ce transcende afectivul şi cognitivul psihologic pe care le întru-
chipează în relaţia iconică. În absenţa descoperirii chipului, relaţiile 
cognitive şi afective pot fi aniconice, ecranând integralitatea fiinţială 
iconică.  

Pr. Ghelasie vorbeşte astfel despre un „Psihism Transcendental” 
aşezat peste psihismul nostru de „Realitate Căzută”, ca Supra-
Conştient Ancestral Arhechipal, Chipul lui Dumnezeu în noi. 
Ieşirea din conflictul căderii „este prefacerea în Icoană a Unirii 
contrariilor, Asceza creştină care este întrepătrunderea Dumnezeu- 
Creaţie, în care miracolul Dumnezeiesc [al Iubirii] copleşeşte pe cel 
de Creaţie. Aici nu mai este vorba de o simplă morală, ci de o 
Taină în Sine, Suprafirescul mistic, Taina Transfigurării. Taină 
înseamnă Realitate peste fire, peste Propria Realitate”3. 

Cât priveşte psihismul nostru (psihologic) la nivel perceptiv, 
vorbim despre un principiu al integralităţii imaginii (identificat în 
psihologie cu perspectiva gestaltistă). Preluând acest principiu 
holist al psihologiei gestaltiste, Gestalt terapia 4  a privit înspre 
                                                             
2 În orizont psihologic, chipul (persoana) este tot mai mult un concept cheie 
pentru „concilierea” dintre spaţii aparent opuse (ex. comportamentism-
psihanaliză) prin depăşirea dată de o viziune holistă; rezultă astfel concepte ca 
„spaţiu comportamental interior” (psihologia gestalt, de la care apoi vom încerca 
să vorbim de un chip afirmat interior ca taină, ca hotar de distincţie) şi 
„reflectare în exterior a unei densităţi interioare” (chip ca opus al simbolizării 
psihologice; în psihosomatică corpul nu simbolizează somatic o disfuncţiona-
litate psihologică, ci aceasta din urmă se exprimă în corp ca expresie a unei 
realităţi deopotrivă psihică şi somatică); de asemenea, chipul ar putea lua şi o altă 
accepţiune holistă: în orizont transpersonal (cu precădere) realitatea persoanei 
este „triadică” (chipul/persoana ca mental, corporal, spiritual), dar paradoxal 
acest orizont transpersonal faţă de personalismul ontologic iconic este de natură 
impersonală. 
3 Ierom. Ghelasie, Memoriile unui isihast, vol I, Ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 24. 
4 Situată la întâlnirea dintre curentele psihanalizei clasice respectiv relaţionale şi 
terapia psihocorporală de inspiraţie reichiană, având o inspiraţie de tip 
fenomenologic-existenţial şi experienţial, Gestalt terapia înţelege persoana în mod 
holist (ex. corp-spirit, câmp individ-ambient); pentagrama lui Serge Ginger, 
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integralitatea persoanei, dincolo de o totalitate obiectuală. Psihote-
rapia gestalt descrie integralitatea persoanei ca homeostazie de 
identitate/distincţie în virtutea unei dinamici figură/fond, interior/ 
exterior, emoţie/conştientizare verbală.  

Ceea ce este prioritar (în viaţa psihică) sub raportul semnifi-
caţiei devine figură faţă de ceea ce rămâne secundar şi latent ca fond. 
Procesul homeostatic este falimentar dacă persoana nu a reuşit să 
identifice nevoile sale fundamentale sau dacă nu a ştiut să stabi-
lească cu ambientul un contact adecvat, determinându-se aşa 
numitele „gestalturi incomplete”. Este definită astfel în psihoterapia 
gestalt o importanţă a frontierei de contact ca promisiune de întâlnire, 
„Pielea nu este atât o parte a organsimului, cât organul unei relaţii 
particulare între organism şi mediu” (S. Ginger)5 . Fritz Perls se 
referă la un contact şi o retragere psihologic-optimale într-o formă 
ritmică, armonioasă, altminteri vorbim de „tulburări ale con-
tactului”. 

 
Apropo de întâlnire şi frontieră (hotar) de contact, am putea 

considera că teologia mistică a Pr. Ghelasie este una a Chipului 
afirmat identitar prin distincţie. 

Importanţa unui spaţiu de contact este astfel sugerată în formu-
larea unei frontiere ontologice între Creat-Increat, Dumnezeu-Creaţie 
ca „altar de întâlnire”. Raportul de formă şi fond din punct de 
vedere teologic vizează însuşi raportul dintre Chipul Creaţiei şi 
Chipul Dumnezeiesc care trimite la raportul Asemănării pe un 
fond Arhechipal (Chipul lui Dumnezeu din noi). Importanţa 
distincţiei ca identificare (identitate) la Pr. Ghelasie este astfel 
                                                                                                                                   
continuator al lui Fritz Perls, ilustrează tocmai această componentă holistă a 
persoanei, înţeleasă homeostazic ca unitate a polurilor biologic-corporal şi a 
celui spiritual: pol raţional (cap), pol afectiv-relaţional (inima), pol fizic (corp), 
pol social (ceilalţi), pol spiritual-metafizic (lumea). Este important de subliniat că 
în Gestalt-terapie teoria self-ului se referă la un self... care „nu există”, după cum 
afirmă chiar Ginger. Self-ul este înţeles ca un fenomen aflat în curs de desfăşurare la 
frontiera-contact dintre mine însumi şi mediul meu imediat. Ginger susţine că sensul 
gestalt-ist al self-ului nu are prea mult de a face cu Eul freudian, nici cu Sinele 
jungian, nici cu Adultul din analiza tranzacţională şi nici cu selful lui Winnicott. 
Nu este vorba de mine, ci de modul meu de a fi în acest moment şi în acest loc (aici şi acum) – 
afirmă Serge Ginger. Self-ul este definit deci ca un mod, ca un proces şi nu ca 
substanţă, ca formă ontologică.   
5 Serge Ginger, Iniziazione alla gestalt. L arte del con-tatto, Ed. Mediterranee, Roma, 2005.  



Repere iconice în psihologie 

 169 

relatată: „absorbirea nu este nici vedere nici întâlnire, ci o anihilare 
de creaţie în Impersonalul Divin. În Creştinism, Taina ultimă este 
tocmai DISTINCŢIA absolută prin vederea FAŢĂ către FAŢĂ a 
CELUI de DINCOLO cu Cele de «Dincoace». Ca să vezi 
totalitatea celuilalt trebuie să treci printr-o paradoxală «separare 
absolută», nu de «despărţire», ci de «Distingere», în care Tu să poţi 
«lăsa total pe CELĂLALT» iar Tu să fii «alături total»”6. 

Forma şi fondul reprezintă, de asemenea, dihotomia Suflet-Trup, 
care în virtutea „Supraformei Fiinţiale” este întemeiată arhechipal ca 
„trihotomie”: Chip al lui Dumnezeu (în chip de Creaţie 
Arhechipul) şi Suflet-Corp (chipul de Creaţie). Acestea sunt într-o 
împletire fără amestecare atât între ele (în sânul Chipului Fiinţei 
Create) şi mai ales în ceea ce înseamnă distincţia ontologică (Chipul 
Fiinţei Creată/ Chipul lui Dumnezeu); fiind o „împletire fără ames-
tecare” în chip triadic, nici un nivel nu este absorbit în altul, ci este 
net distinct, însă totodată fiecare nivel îşi are propriile „rădăcini, 
memorii” în nivelul învecinat şi Chipul iconic în Arhechip7. 

Este interesant faptul că odată cu medierea Supraformei 
Arhechipale (Suprachipul Dumnezeiesc), raportul dintre formă şi 
fond uman este tot timpul în corespondenţă; mai mult chiar, forma 
devine fondul şi viceversa. Pr. Ghelasie subliniază acest fapt de 
taină, Corpul (forma) este de fapt fond al unei forme înalte care este 
Sufletul; corpul este astfel „Prelungire de Strălucire-Mişcare de 
Suflet”. Corpul este un preaplin-fond de formă-sufletească într-un 
„dialog egal, co-existent şi neamestecat”8 . Dar spune şi că „noi 
avem fondul în Supraformă” iar „Teo-Forma este fondul nostru de 
Creaţie” 9 . Cât priveşte iconicul creştin, acesta „este şi Spiritual şi 
Trupesc, întrucât există un Spiritual de Trup care nu este 
Spiritualizarea Trupească, ca semi-idolatrizare păgână”10. 
                                                             
6  Ierom. Ghelasie, Moşul din Carpaţi – mistica iconică, Ed. Platytera, Bucureşti, 
2009, p. 16. 
7  Vezi Neofit, Dihotomii, Trihotomii, X-hotomii în Sinapsa IV, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2009, p. 109. 
8 Ierom. Ghelasie  Gheorghe, Medicina Isihastă, ed. Platytera, Bucureşti, 2007,   
p. 12. „În Rai se zice că întâi se Vedea Sufletul ca Realitate de bază şi mai 
Puternică şi apoi se Vedea Corpul ca mai puţin Strălucitor ca Sufletul. Sufletul 
nu este un Principiu Spiritual în Corpul nostru, ci este o Realitate Substanţială 
Fiinţială Concretă, mai Concretă decât Materia Corpului”. (Ibidem, p. 124.) 
9 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, ed. Platytera, Bucureşti, 2011, p. 23. 
10 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, ed. Platytera, Bucureşti, 2010, p. 88. 
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Se actualizează mereu o schimbare formă/fond având originea 
într-o Supraformă/Suprafond Arhechipal: „Sufletul nostru este 
după Chipul lui Dumnezeu, iar Corpul este după Chipul Sufletului 
nostru”11. 

 
La nivel psihologic, mentalul însuşi este un exemplu pentru a 

ilustra ideea „întregului ce depăşeşte suma elementelor”: separaţi, 
neuronii nu pot gândi. Dar nici aşezându-i împreună nu pot genera 
actul gândirii. Gândirea este un proces „adăugat” elementelor ce 
concură la generarea actului însuşi de a gândi. Aşadar, nu este de 
ajuns structurarea însăşi, chiar integrală, mulţi autori făcând astfel 
referire la o structurare care să facă posibilă structura însăşi. 

Pr. Ghelasie edifică – prin ilustrarea unei antropologii creştine – 
caracterul deodată distinct şi integral al proceselor de gândire-
conştiinţă. Astfel, mentalul-gândirea este distinct de „conştiinţa 
pură de suflet”; prima este o formă de „conştiinţă” condusă de 
„legi mecanice raţionale de Energii Corp”, „legi fixe inconştiente 
de ele peste ele însele”, a doua este însăşi originea superioară şi 
integralizarea celeilalte (după cum „energiile materiei sunt emanaţii 
ale mişcării viului de suflet”. Importantă este sublinierea caracteru-
lui originar al conştiinţei faţă de mental şi nu invers, dar şi distincţia 
de esenţă şi tipul de relaţie, după modelul palamit, între caracterul 
de fiinţialitate al conştiinţei şi cel energetic al mentalului.  

Sigur, în psihologie conştiinţa nu este afirmată ca inconştient, 
ci există o netă şi evidentă distincţie; însă, chestiunea importantă 
este cea a identificării conştiinţei. Din punct de vedere spiritual-
transpersonal, dar cu precădere în personalismul antropologiei teo-
logice creştine, mentalul este considerat „Inconştientul” Conştiinţei, 
acea „orbire cu Sufletul”. Însă personalismul teologic trimite mai 
adânc către recuperarea luminii conştiinţei prin vederea Chipului 
Arhechipal Dumnezeiesc din noi.  

În subsidiar, e de precizat că originea nu poate avea o direcţie 
evoluţionistă, de la elementar spre complex, întrucât nu ar fi posibilă 
trezirea adevăratei conştiinţe ne-oarbe din noi. Perspectiva creaţionistă 
ce aşază conştiinţa deasupra mentalului, restaurează însuşi lanţul 
Cauză-Efect printr-o Supracauză ce le integrează precedându-le. 
„Noi putem fi Logici având deja Logica în Conştiinţa noastră. Noi 
avem limbaj având deja Limbajul în Conştiinţa noastră. Noi nu 
                                                             
11 Ibidem, p. 15. 
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Evoluăm la Limbaj, noi Desfăşurăm-Deschidem SupraLimbajul în 
Limbaj-Participare Proprie”12. 

Pe de altă parte, Pr. Ghelasie arată şi chipul triadic al menta-
lului ca „Voinţa-Informaţie-Raţiune” ce este întregit de Sufletul 
triadic în Chip „Putere-Iubire-Conştiinţă”, fără de care mentalul 
rămâne la nivelul unui mental „energetic”, un pseudochip. 

Un mod de a percepe „mental-energetic” integralitatea mani-
festării persoanei este ilustrat de perspectiva bioenergetică 13  – spre 
exemplu în forma dezvoltării principiilor reichiene în gestalt-
terapie. Se vorbeşte atunci de o formă de apercepţie14 ca percepţie a 
câmpului direct de fond al figurii, ca un contact direct, nemediat, 
suprasemnificativ, contact cu reverberaţiile formei energetice. 

În această direcţie, Pr. Ghelasie aduce lămuriri cu privire la 
unele confuzii ce s-ar putea face dacă s-ar considera (ca perspectivă 
bioenergetică) că Persoana este integrală prin însuşi recursul la 
Corporal ca experienţial-energetic, ca trecere „alchimică” de la 
Corp spre Suflet.  

De aceea, Pr. Ghelasie precizează că şi în chipul antropologic 
energiile nu ies din Spirit-Suflet direct (cum ar putea considera 
curentele bioenergetice ce pot presupune o corespondenţă psiho-
logic corporal-spiritual energetic): „Sufletul are Mişcări de Duh, nu 
de Energii”, „Ochii minţii sunt tot ai Corpului, cei ai Sufletului 
sunt de Duh pur”, „Energiile nu pot activa Sufletul direct” în mod 
paranormal, ocult, sau cel mult putem vorbi de un „paranormal 
fals de Corp” şi de un Paranormal Adevărat de Suflet!  

Aici Pr. Ghelasie „pledează” în mod interesant pentru o pre-
cauţie şi atitudine de tip ştiinţific ca opusă ocultismului „neştiinţific”: 
„un Sfânt nu Vede Sufletul cu nişte Ochi Paranormali de Corp, ci 
Vede cu Ochii de Suflet care Paranormalizează Ochii de Corp şi 
dau Impresia că văd şi Ochii Corporali cele Dincolo de Corp. 
Corpul nu este Capabil de Paranormaluri Spirituale, ci doar 

                                                             
12 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, op. cit., p. 72. 
 13 A identifica (şi a confunda şi chiar substitui persoana – în fiinţialitatea ei) 
(doar) – cu manifestările ei energetice e paradoxal o formă de aniconism şi 
iconoclasm. 
14 Termen folosit iniţial de către Leibniz pentru a indica percepţia mentală ce se 
distinge prin „claritate şi conştientizare de sine”. Reţinerea formei perceptive ca 
un fel de „percepţie a percepţiei”, supra-structură (a)perceptivă ce face posibilă 
percepţia însăşi. 
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Mentale, tot corporale. Aici Ştiinţa are şi ea dreptatea ei. Sufletul când 
se Trezeşte îşi Exteriorizează Adevăratul Paranormal care Para-
normalizează Corpul şi dă Impresia că ar fi un Paranormal de 
Corp... Spiritiştii vorbesc despre aşa zisele Materializări ale 
Spiritelor ca să se Vadă de către Ochii noştri Corporali... Este 
posibil acest fapt, dar este posibil şi celălalt fapt de Comunicare 
directă cu Sufletul nostru care apoi Suprasensibilizează şi Corpul, 
în fond fiind de bază Paranormalul direct de Suflet, nu de Corp în 
sine. Sufletul Spiritul poate Acţiona pe Energii, dar Energiile nu pot 
determina Sufletul direct, ci doar ca Informaţie de mişcare. Facem 
aceste Introduceri ca să se deosebească Paranormalurile Mistice în 
viziunea Creştină de Ocultismul magiei care vrea să Investească 
Materia cu Taine pe care în fond nu le are”15. 

În această lumină, abordările corporal energetiste pot avea 
intuiţia unei realităţi „subtile” integratoare umane, dar pot cădea în 
capcana iluzivului mental văzut ca suflet, considerând că în 
„spatele” materiei se ascunde spiritul însuşi. „Surpriza” ar fi desco-
perirea propriului chip opac sau golul metafizic de chip... Sinea nu 
este ascunsă în Sine(le) cum ar spune Noica16, e altundeva ... 

Aşadar, apercepţia directă a fondului însuşi (ca energetic 
corporal) poate înşela. Ea poate avea acel efect al „contagiunii” 
prin trăire ne-mediată, un fel de „mistică” magnetică (ca experiere 
energetică directă, dincolo de medierea raţională) dar mai puternică 
este Prezenţa care – subliniază Pr. Ghelasie – este Fiinţială. 
Sufletul în antropologia iconică este Formă a Formelor, 
„Manifestare a Manifestării” (Arhechipului Divin), este Forma ca 
esenţă, mai întâi Chip şi apoi Energie. Holismul experierii este în 
această perspectivă altceva decât etericul spiritual „afabil” care 
devine accesibil, ci este un chip dogmatic ce se face pe sine accesibil17. 
                                                             
15 Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, op. cit., p. 125. 
16 v. Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1987, p. 19. 
17 „Tradiţia iconografică îşi primeşte sensul ei deplin şi coerenţa ei intimă cu alte 
documente ale credinţei (Scriptura, dogmele, liturghia) în Tradiţia Duhului Sfânt. 
Ca şi în cazul definiţiilor dogmatice, icoanele lui Hristos s-au putut alătura Sfintei 
Scripturi pentru a primi aceeaşi cinstire, deoarece iconografia înfăţişează în culori 
ceea ce cuvântul afirmă în scris.” (...)„Cele două tradiţii: dogmatică şi iconografică, 
coincid în măsura în care ele exprimă aceeaşi realitate revelată, fiecare în felul ei 
propriu. Revelaţia creştină nu le exclude, dimpotrivă, le asumă şi le transformă, cu 
ajutorul luminii Duhului Sfânt în Tradiţie” (Leonid Uspensky, Vladimir Lossky în 
Ierom. Neofit, Reflexii asupra iconicităţii, Sinapsa V, ed. Platytera, Bucureşti, 2010. 
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În perspectivă creştină, deplina integralitate fiinţială este ilustrată 
sintetic şi elocvent de către Pr. Ghelasie: creaţia (omul) este realitate 
deodată de Corp-Descoperire şi Suflet-Taină în împletire fără 
amestecare, între ele, dar şi faţă de Arhechipul divin ce le-a generat 
după Chipul şi Asemănarea Sa ca „nouă Fiinţă Substanţă de 
Creaţie”. Arhechipul originar fundamental este Chipul Treimic al lui 
Dumnezeu (Tatăl-Fiul-Sfântul Duh) transpus în Om ca Suflet triadic 
(Conştiinţă în Sine-Conţinut de Duh Memorie-Limbaj Spiritual), 
care se transpune la rândul său în Corpul triadic (Voinţă de Minte-
Simţire Afecţiune-Energii înglobatoare organice). 

În logica triadică, aceste niveluri de existenţă „diadică” de 
formă/fond (transpunerea formei Sufletului în fondul Corp) sunt 
întregite şi restaurate ca adevărat Chip prin intermediul unei 
raportări triadice la Supraformă/Suprafond (Chipul lui Dumnezeu 
din noi – arhechipul), ca al „treilea element”, dar nu impersonal 
exterior (dimensiunea spirituală indicată de către psihologia jung-
iană sau de către psihologia gestalt) ci, interior, familiar, ca Chip 
descoperit Fiinţial (şi nu energetic „spiritual”). Chipul Fiinţial 
Dumnezeiesc este fundamental şi profund Personal, „nelimitând 
Infinitul Fiinţei, ci deschizând Infinitul Fiinţei. Fiinţa fără Persoană 
este concentrare simplificatoare, Principiu inconştient de Sine, 
Dumnezeu Impersonal fără Voinţa Deplină în Sine”18. 

Aşadar, Supraforma este Persoana Fiinţa ce înţelege fondul ca 
Har Strălucire, Energii ce îşi au într-un fel „originea” ele în Formă, 
nu Forma în ele. Dumnezeu are deja un Chip şi „datorită Acestuia se 
transpune şi ca Chip de Întrupare” 19  „Divinul în Sine Absolut 
Areopagitic” fără Chip este revelat în „Icoana unui Veşnic Absolut 
Hristic” ca „Arhechip Prehristic şi Hristic”20. 

La Pr. Ghelasie este centrală o mistică a Chipului, ce descoperă o 
teologie a Harului (fond) prin Fiinţă (forma), considerată ca o 
alternativă la „panteismul fiinţial antic” şi la „panteismul energetic 
din zilele noastre”: 

„Pentru noi cei de astăzi mai este necesară şi Deschiderea 
Fiinţei prin Fiinţă, ca să nu ne pierdem Fiinţa în Energiile Sale”21. 

                                                             
18 Ibidem, p. 32. 
19 Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, op. cit.,  p. 173. 
20 Ghelasie Ghelasie, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 13. 
21 Ghelasie Gheorghe, Mystagogia Icoanei, op. cit., p. 66. 
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În înţelesul acestei mistici a Chipului, Cel ce întâlneşte 
Supraforma Fiinţială cu fondul fiinţial uman este Icoana-Hristos şi 
Hristos-Icoana, întrucât are Viul Activului Formei Divinului, ce dă 
Conţinutul şi arată Chipul. Chipul este Arhechip al Icoanei. 
Iconicul Perfect al lui Hristos este „Forma sa Divină ce îmbracă 
Conţinut de Natură Creată”22. „Chipul este însăşi Prefiinţa Fiinţei”. 

În limbaj gestalt am spune că înaintea fondului este Supraforma 
însăşi. 

Odată cu Hristos putem vorbi despre o „sfinţire exterioară” ca 
„teo-formare”: „deseori Interiorul greu se deschide spre Teo-
formă, dar insistând mereu pe teo-Formă Exterioară se va face şi 
Teo-Forma Interioară”23. 

Aşadar, dacă la început am vorbit de o trecere gestaltică de la 
formă la fond şi viceversa, prin intermediul Supraformei Chipului 
Dumnezeiesc (Arhechipul de Fiinţă ca mobil iconic) acum vor-
bim de o mijlocire a trecerii de la formă la Supraformă, făcută posi-
bilă prin Fondul, Conţinutul Hristic (Hristos ca Iconic Arhechipal 
Însuşi). Creaţia e posibilă pe un Arhetip al Întrupării, dar/iar 
aceasta din urmă este posibilă prin Arhechipul Hristic. Chipul 
Hristic este o „preînchipuire a Chipului de Om”, de aici corespon-
denţa dintre Chipul Icoanei şi Chipul Hristic şi între Icoana Hristică şi 
Icoana de Creaţie. Însăşi Creaţia este posibilă în virtutea acestei „teribile 
metafizici”: a „asumării Fiinţei Create de către Fiinţa Divină”24. 

Deci nu avem ca în gestalt o corespondenţă polară eu/lume, 
psihologic/spiritual, interior/exterior, formă/fond ca existenţă arhe-
tipală, ci teologic există un spiritual arhechipal non-aleatoriu, 
pentru că trebuie pus un Chip precis (ca Icoana-Chip) în „golul 
metafizic” de Chip, nefiind de ajuns contactul cu cele dincolo de chip. 

Ceea ce apropie totuşi psihologia gestalt de o perspectivă 
creştină este intuirea Corporalităţii ca trecere spre integralitatea 
persoanei; Corpul ca însăşi Persoana. Dacă Psihanaliza găsea 
această integralitate în „coborârea” în cele abisale, terapia gestalt o 
găseşte în „coborârea” experienţială ca plinătate fiinţială a 
Corpului. Corpul nu este precar, şi nici formă-aparentă a unui fond 
interior abscons, acesta este însăşi fondul, finalitatea ontologică de 
câştigare a integralităţii fiinţiale. 
                                                             
22 Ibid., p. 76. 
23 Ibid., p. 90. 
24 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 24. 
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Dacă terapia gestalt consideră „naveta mentală” (la Ginger) ca 
„du-te vino” de la realitatea exterioară (perceptibilă social) la reali-
tatea interioară (trăită fenomenologic sau fanasmatic), Pr. Ghelasie 
vorbeşte de un Interior şi Exterior refondate ontologic: Sufletul  
(ca Interior) este de fapt un Supraexterior ca iconizare, aducere a 
hainei hristice peste lumea creaţiei25. 

 
I.2. Raportul polar în Gestalt-terapie. Raportul triadic mistic isihast 
De asemenea, ceea ce în Gestalt este integrat complementar 

polar (interior/exterior, formă/fond, emoţie/cogniţie, calităţile 
polare ale trăirii), în perspectivă creştină este integrat triadic. Com-
plementaritatea integrării polare poate fi ilustrată prin ideo/ 
pictograma Yin şi Yang.  

Pr. Ghelasie adaugă în perspectivă triadică (ca reflectare de 
arhetip teologic al Sf. Treimi) acestor două Principii pe al Treilea 
(Neutrul) ca fiind „Odihna Energetică, Viul Energetic stabil” şi în care se 
întorc Activul (Yang) şi Pasivul (Yin). „Energia Informaţională este 
Neutrul ce are în Sine şi pe Yin şi pe Yang”, „Yin şi Yang nu sunt 
contrarii, ci sunt Deschideri totodată ale Neutrului ce se Mişcă şi se 
reîntoarce în Sine”26.  

Printr-o analogie chimic-fiziologică, Pr. Ghelasie se referă la 
Principiul Yin ca Acid respectiv Yang ca Alcalin: Energia Yin-
Acidă este „Energia Plină ce Predă si Acaparează, mobilizând toate 
energiile într-o Fermentaţie-Dilatare până la Golire totală de Sine”, 
ce ar fi autodistrugere dacă nu ar interveni Energia Yang-Alcalină 
trecând-o pe prima în „Odihna Neutrului”, de unde „iese la momen-
tul când de asemenea Alcalinul ajunge la o Anume Limită, când 
Intervine Yinul din nou, ca să nu Blocheze Mişcarea Energetică”.  

„Aşa, ca fiziologie a Medicinii Isihaste, Funcţionarea este 
Triadică, nu Dualist Contrară”27. 

                                                             
25 „În starea de Rai Sufletul este Exteriorul Corpului şi Corpul este Interiorul 
Sufletului. În Rai se zice că întâi se Vedea Sufletul ca Realitate de bază şi mai 
Puternică şi apoi se Vedea Corpul ca mai puţin Strălucitor ca Sufletul. Sufletul 
nu este un Principiu Spiritual în Corpul nostru, ci este o Realitate Substanţială 
Fiinţială Concretă, mai Concretă decât Materia Corpului”. Ghelasie Gheorghe, 
Medicina isihastă, p. 124. 
26 Ghelasie Gheorghe, Medicina isihastă, op. cit., p. 51.  
27 Ibidem, p. 55. 
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Totuşi se subliniază în perspectivă creştină, în mod ferm, 
dualitatea polară a Căderii: „Căderea rupe acest Dialog al Triadei 
Energetice în lupta Contrarilor” ca „Viu/Neviu, Rău/Bine”28. 

Paradoxal, pare că din Principiu Triadic (Yin Yang Neutru) 
Creştinismul a admis (ca realitate a urmării păcatului...) după 
Cădere o „dihotomie” netă de Bine-Rău, în timp ce oriental s-a 
păstrat o „trihotomie” între Yin şi Yang în care Neutrul nu este un 
Principiu Terţ, ci o „stare” a simbiozei (deşi succesive şi nu conco-
mitente, în virtutea complementarităţii) principiilor însele.  

„Viul în Sine nu se raportează la Neviu, ci Păcatul dedublează 
Viul în Bine şi Rău. Viul este Veşnic în Sine, de aceea este Trinitar 
– Comuniune în Sine” ca „Realitatea Permanentă Substanţă în 
Sine”29. „Noi, după Cădere, cădem din Logica Trinitară în Logica 
Duală Contrară doar de Formă-Cauză şi Conţinut-Efect. Noi ne 
despărţim de Supracauza Dumnezeu”30. 

Specificul medicinei isihaste este caracterul de Supra-Conştient, 
„mistică de lumina-dialogală, nu de ascunzişuri interioare 
absorbante”; această mistică a „exteriorului transcendental” este o 
mistică a Formei – Persoanei-Vederii Iconice, în care Supra 
Conştientul nu este Interior, ci Exterior. Iar Corpul este Interior, 
nu Exterior. De aici, posibilitatea ca Icoana să fie însăşi Forma 
Exterioară ce exprimă „euharistic” Interiorul în accepţiunea unui 
„gestalt” Trinitar şi Arhechipic Hristic.  

  
Odată cu prezentarea unei perspective de integralitate 

psihologic-teologică Suflet-Corp, prezentăm o necesitate de „primă 
instanţă”: integralitatea imagistică a obiectelor din lumea ce ne încon-
joară, lumea obiectuală.  

Piaget, unul dintre autorii relevanţi în studiul perceptiv distinge 
percepţia ca fiind: figurativă, înţelegând prin aceasta imaginea men-
tală, respectiv operativă, înţelegând prin aceasta operaţiile psihice 
prin care se realizează interiorizarea şi reversibilitatea percepţiei în 
forma Reprezentării. 

Ne apropiem astfel de un aspect fundamental al distincţiei 
dintre senzaţie şi percepţie, şi anume simbolismul mental, integrând 
ulterior simbolismul iconic.  
                                                             
28 Ibidem, p. 51. 
29 Ibidem, p. 59. 
30 Ibidem, p. 71. 
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Întrucât suma elementelor nu saturează întregul, se pune 
problema raportului dintre Imagine şi Reprezentare. Există la nivel 
cerebral o reverberaţie, cu efect de remanenţă a imaginilor, dar 
există şi un efect de sinestezie ca posibilitate de lărgire a calităţilor 
unei imagini dincolo de echivalentul ei reprezentativ.  

„Dacă noi considerăm despre lucrurile care ne înconjoară, că 
doar acelea pe care le putem denumi au natura de semn vizual, 
vorbim de fapt de semn lingvistic; în alţi termeni, dacă lumea nu este 
reductibilă, în semiotica sa naturală, la nominalismul său lingvistic, 
aceasta trebuie să aibă o organizare internă, intrinsecă, care nu 
depinde de limbaj, dar care poate fi pusă în legătură cu acesta. 
Rezultă o sinestezie a modalităţilor psihice numită de autorul citat; 
există modalităţi lingvistice sau vizuale care determină senzaţia de a 
«atinge cu mâna» mental ”31.  

Este interesant cum teologia iconică subliniată de Pr. Ghelasie 
exprimă situaţia inversă, de „atingere a mâinii” (ca un echivalent 
gestual al iconicului vizual) ca realitate nu mentală, ci fiinţială: 
arătarea prezenţei persoanei prin întinderea mâinii este o funda-
mentală ieşire în afară, dincoace (dincolo) de mental, dinspre (spre) 
fiinţial în gest închinat, iconizat; de altfel, la Pr. Ghelasie mâna este 
expresie a personalităţii32 . Spre exemplu, în gestul binecuvântării 
                                                             
31 Paolo Fabbri, Immagine, il segno, l’icona: gli impalpabili spostamenti della rappresentazione, 
Ecotipo, Roma, 1989, p. 93. 
32 „Sileşte-te să-ţi câştigi un Gest Iconic de Integralitate, care este printr-un Gest 
Suprareprezentativ, în care se adună şi Mintea şi Simţirea şi Duhul, în 
ICONICUL de FILIAŢIE. Se zice mistic că „MÂINILE” sunt „Supra-
organicul” Integralităţii Fiinţei proprii. De aceea, prin Gestul MÂINILOR se 
vede Gestul Întregului tău Fiinţial. Unele mistici indică a sta cu bustul cât mai drept 
sau în alte poziţii zis mistice, dar în Practica ICONICĂ a Pustnicului Neofit 
MÂINILE sunt „ICONICUL de FILIAŢIE”. Aşa „centrează” Gestul Minţii 
tale în „Gestul de Închinare al MÂINILOR”; la fel, cel al Inimii şi cel al Duhului. 
Pustnicul Neofit indica Ucenicilor săi un Gest Permanent al MÂINILOR în 
STAREA Nemişcată mai ales. În MÂINI să se pună ca DAR Mintea ta; la fel 
Inima ta în MÂINILE tale fă-o DĂRUIRE; de asemenea, Duhul tău să fie în 
Făcliile aprinse ale MÂINILOR tale; toate energiile organelor tale corporale să 
fie în MÂINI, unde să se depoziteze şi de unde să se hrănească (de aceea hrana 
adevărată este din lucrarea MÂINILOR proprii). A PUNE Mintea, Inima, Duhul 
şi energiile corpului în MÂINI este Taina Gestului ICONIC. Mintea, Inima, 
Duhul şi Energiile corpului să se ÎNCHINE prin GESTUL de ÎNCHINARE al 
MÂINILOR şi aşa este GESTUL ICONIC. Nu fă efecte paranormale ale 
MÂINILOR, ci tot efectul să fie simplul şi Tainicul „Gest de ÎNCHINARE”, 
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duhovniceşti, mâna este acel gest de „atingere supra-mentală” în 
care însăşi mâna exprimă gest iconic şi iconizează. 

 
I.3. De la simbolismul mental la simbolismul iconic. Psihicul 

„entitate” semiotică, sufletul „entitate” iconică 
În limbaj semiotic, imaginea trimite întotdeauna spre altceva 

care schimbă relaţia conotativă în una denotativă şi astfel psihicul 
devine o „entitate” semiotică, de relaţionare triadică între un 
semnificant, un semnificat şi un referent. 

În Reflecţii asupra iconicităţii33, Ierom. Neofit pleacă de la raportul 
de „asociere prin asemănare” indicat de Pierce ca aplicat iconului şi 
simbolului; în timp ce, în primul caz, asemănarea este naturală şi 
„conexată existenţial”, în cel de-al doilea caz, asemănarea ţine de 
„modul convenţional sau reflexiv al unei relaţii caracterizate de o 
calitate atribuită”. Iconul (în sens larg) are o deschidere sinestezică 
spre toate canalele comunicative, dar în egală măsură poate fi o 
deschidere a „semiozei nelimitate” conducând spre o „herme-
neutică substanţială”, aceea a Chipului-Persoanei. 

Pr. Neofit punctează iconicitatea ca „proces”, dar şi ca 
„substanţă”, forma-Chip înţeles ca Om în integralitatea sa, deci în definitiv 
Chip ca „esenţă duhovnicească”. Icoana în sens creştin – aminteşte  
Pr. Neofit – implică raportul de „reprezentare-întrupare-asemănare” ca 
expresie a recuperării, restaurării şi desăvârşirii eshatologice 
concrete a chipului omului prin Chipul lui Dumnezeu, ca întrupare 
permanentizată, perihoreză neîncetată, comuniune euharistică” 
(Neofit, art. cit.). 

Cu alte cuvinte, temeiul simbolistic iconic este dat de Întrupare. 
Acest chip iconografic nu „fotografiază” „stări portretistice”, ci  
citeşte o „amprentare” specifică, de chip dogmatic, Supramemorial 

                                                                                                                                   
care este „SUPRA-GEST”. În ÎNCHINAREA MÂINILOR să se facă Iluminarea 
Minţii, Curăţia Inimii, Transfigurarea de Duh, liniştea energiilor corporale. MÂINILE în 
ÎNCHINARE sunt ICONICUL direct al CHIPULUI de FILIAŢIE, prin care 
putem STA în FAŢA Lui DUMNEZEU. Găseşte-ţi astfel un Gest de Închinare 
a MÂINILOR, dar discret în faţa altora, neobservabil, mai insistent în Rugăciunea ta 
particulară şi intimă. Toţi Sfinţii au folosit Gestul MÂINILOR în Rugăciune. 
Neofit Pustnicul îi dă valenţe ICONICE”. Ghelasie Gheorghe, Moş-Pustnicul din 
Carpaţi, Foaie de Practica Isihastă, nr 11, 1999.  
33 Neofit, art. Reflecţii asupra iconicităţii  în Sinapsa V, Ed. Platytera, Bucureşti, 
2010, p. 109. 
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Hristic, memorial în care se realizează această „conexiune 
existenţială” de asemănare cu Prototipul (Dumnezeu) a tipului 
(omul) şi de experiere reală ca Euharistic de Întrupare Hristică. 

Aşadar, imaginea ca icon plastic vehiculează simbolic înţelesuri 
şi stări emoţionale, icoana transmite iconic Cuvântul ca Logos întrupat 
într-o Imagine-Icoană. Mai specific, Icoana transmite însăşi sfinţenia 
care „este şi exprimă integralitate iconică. Icoana este tocmai 
întrupare-înveşnicire-asemănarea celor de sus cu cele de jos. Prin 
urmare, putem spune că reprezentarea iconarului nu poate să 
excludă asemănarea duhovnicească cu asemănarea trupească”.  

Cu toate acestea, Chipul rămâne deopotrivă ascuns şi descoperit. 
Noi vedem şi redăm iconic Faţa ca „ţărm al feţei scăldat în 
Oceanul Cerului Chipului” (art. cit.). „Este fundamental ca Icoana 
să mărturisească asemănarea-altar de permanentă liturghisire a 
Chipului Hristic”, în virtutea faptului că El este prima şi ultima 
Icoană Vie. „Precum Hristos este Începutul şi Sfârşitul (ca Hristos 
istoric şi Hristos eshatologic), aşa Icoana trebuie să exprime cele 
două coperţi ale istoriei mântuirii” (art. cit.). 

„Paradoxal Transfigurarea exprimă un Preaplin de Întrupare” 
(Neofit, art. cit.). 

În timp ce simbolul caută o „golire” de aparenţă, icoana este 
căutarea personalizării realităţilor celor mai ne-reprezentabile. Un 
nivel intermediar între iconic şi simbolic l-am putea vedea în Troiţa 
lui Rubliov, adusă spre ilustrare de către Pr Neofit, ca însăşi 
reprezentare a Ipostasurilor–Persoane. „Troiţa lui Rubliov exprimă 
mai degrabă un anume chip dogmatic ce privilegiază relaţia, dar 
eludând, totuşi, totodată caracterul iconic al Chipurilor în sine. 
Îngerii figuraţi în reprezentare indică relaţionarea treimică, dar nu 
este un raport de asemănare, un raport izomorf cu înseşi 
Persoanele Sfintei Treimi” (Neofit, art. cit.). 

În cadrul acestui paralelism de asemănare şi distincţie între 
simbolic şi iconic, Pr. Ghelasie atenţionează asupra unor distincţii şi 
necesare integrări între planul Sufletului care are Modele (realitate 
iconică) şi planul Corpului care are Raţiuni (realitate simbolică) şi 
care nu trebuie confundate şi amestecate. 

„Memoriile de Suflet unii le confundă şi le amestecă cu aşa 
zisele Raţiuni. Sufletul este Superior Raţiunilor, este Eu-Conştiinţă, 
Duh-Fiinţă, Sine-Spirit, ce nu se Mişcă prin Raţiuni, ci prin aceste 
Permanenţe Triadice, care sunt Deplinuri-Totalităţi ale tuturor 
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Raţiunilor deodată, din a căror Mişcare ies ca Energii-prelungiri 
Raţiunile, ca Minte de Corp. [...] Sufletul trebuie să reînveţe 
Limbajul Modelelor de Suflet, ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-
Sine, care apoi să se prelungească în Limbajul Tiparelor de Minte-
Corp, ca Minte-Simţire-Raţiune Trup Fizic”34. 

Interesant este „racordul” sugerat de Pr. Ghelasie, am spune, 
între un plan simbolic de Minte, respectiv iconic de Suflet. Ni se 
sugerează astfel că mintea însăşi (ca entitate simbolică) poate 
deveni entitate iconică: „Sufletul este Mut, dar Mintea Corpului 
prin Numele Tainic al Lui Iisus va da Sufletului Primul Cuvânt 
Cheie ce îi va deslega Graiul” (ibidem, op. cit.). 

Originea Raţiunilor este Eul-Conştiinţa şi Modelele Conştiinţei 
care sunt Cuvintele cele Veşnice se Traduc-Transpun în Prelungire 
în afară ca Produs al Mişcării Cuvintelor, în Raţiuni-Energii ale 
Cuvintelor Veşnice. Aici este Mistica Isihastă. Nu Meditaţiile-
Raţiunile Metafizice ale Mentalului-Intelect dau Cunoaşterea 
Veşnică, ci Înseşi Cuvintele Veşnice dincolo de Raţiuni, ce sunt 
Euri-Conştiinţe ale Logosului Hristos35.  

„Isihasmul nu este Tăcere Transcendentală, este Grăire Mistică 
a Numelui Iisus, Grăire neîncetată, nu ca Metodă-Tehnică de 
Deschidere a Transcendentului, ci ca o Coborâre a Însuşi 
Transcendentului-Dumnezeu, ce El Însuşi Se Deschide pe Sine, în 
Deschiderea Sa Deschizându-ne apoi şi Noi, ca Chip de 
Transcendent-Dumnezeu”.  

 
II. Codul afectiv al Imaginii 
II.1. Codul afectiv al Imaginii 
Am vorbit de structuralismul şi constructivismul gestaltic al 

imaginii, vorbim acum de semiotica afectivă a imaginii identificate 
psihologic cu tonul afectiv emoţional (teoria semioticii afective 
studiază modul în care semnele produc în spaţiul mental – denumit 
„interpret” – o emoţie). 

Psihologic, imaginea nu este înţeleasă doar în accepţiunea sa 
referent-conceptuală, operaţională, verbală, logică, raţională, obiectivă, 
diurnă. Vorbeam mai sus despre posibilitatea sinestezică; aceasta este 
posibilă în virtutea unei dimensiuni pre-operaţionale, expresive, subiec-
tive, metaforice, emoţionale, simbolice, intuitive, nocturne, onirice. 
                                                             
34 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, op. cit., p. 32. 
35 Ibid., p. 45. 
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Spre deosebire de simbolul câmpului conştiinţă care poate fi 
arbitrar atât fonematic cât şi conceptual, simbolismul afectiv este 
semnificativ şi configurează o constelaţie dispoziţională a preferinţelor.  

Se consideră deci că orice expresie umană are o valenţă de 
simbolizare afectivă ca exercitare a unor preferinţe-dispoziţii şi 
semnificativă, ca deschidere metaforică. 

Dincolo de bi-modalitatea care distinge cunoaşterea umanistă 
de cea ştiinţifică (pe baza criteriilor sus amintite), s-a spus că 
semnificaţia afectivă impregnează nu doar limbajul artei, al religiei, 
ci şi pe cel ştiinţific. Octavian Paler scria un articol referitor la 
semnificaţia afectivă a unor termeni oarecum „inefabili” pentru a 
denumi legi fizice: rezonanţă, gravitaţie, etc.  

Le Buloch36 postulează într-o viziune sistemic funcţională bi-
modală sistemul nervos central ce presupune o dublă funcţionare: 
operaţională, care vehiculează informaţii ascendente şi descendente, 
respectiv afectiv-energetică ce reglează şi controlează potenţialul 
energetic şi fluxul energiei în toate celulele; acestea interacţionează 
continuu şi concură la dezvoltarea unitară a persoanei. 

Pr. Ghelasie abordează teologic, cu o pertinentă deschidere 
spre realitatea psihologică, dimensiunea energetică a psihismului. 

 
Franco Fornari, psihanalist, a dezvoltat o teorie a codurilor afective, 

considerând că mintea umană are natura afectivă, sprijinindu-se pe 
ceea ce el numeşte „coineme”, „structuri imagistic-afective”, „unităţi 
minime ale semnificării afective, cele mai elementare reprezentări 
psihice ale pulsiunii”, dar şi ale semnificării arhetipale.  

Deşi s-a menţinut pe o linie freudiană, mai ales în ceea ce 
priveşte bi-polaritatea pulsiunii, au fost autori care au subliniat 
depăşirea la Fornari a unei viziuni teleologice determinist-materialist-
biologiste printr-o viziune a semnificării. Altfel spus, la Fornari, 
erosul şi thanatosul însele sunt ghidate de o supra-lege a semnificaţiei, 
nefiind ele însele „direct” semnificative; persoana se „mişcă” ghidată 
de o motivaţie relaţională înainte de a fi dispoziţională. 

Există la Pr. Ghelasie o imediată şi dublă determinare (Suflet-
Corp) după un arhetip triadic, în care legea semnificării este aplicată în 
                                                             
36 Le Buloch în Roberto Repole, Antropologia teologica e psicologia della personalità 
umana, Tredimensioni, 4, 2007, pp. 234-248. 
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virtutea unui „complex de Voinţe într-o Unitate Volitivă Individuală. 
Voinţa Sufletului este Iubirea-Conştiinţa, ca un fel de Supra-Eu. 
Cine Iubeşte cu adevărat este mai Puternic decât Sine însuşi”37. 

În viziunea metafizicii creştine, de care vorbeşte Pr. Ghelasie, 
„Sufletul este Fiinţa Substanţială Spirituală mai Mare decât Mental-
Simţire-Raţiune, este [triadic] Conştiinţă-Iubire, Duh-Dragoste, 
Spirit-Limbaj-Dăruire [...] Acest Arhetip pur de Suflet se Traduce-
Transpune [triadic] în Energiile Corpului ca Minte corespondenţă 
de Conştiinţă Suflet, ca Simţire Corespondenţă de Duh Sufletesc şi 
Raţiuni Corespondenţă de Limbaj Spirit Sufletesc”38. 

„Centrala Memoriilor Energetice ce se emană din Mişcările 
Duhului de Suflet”, în virtutea faptului că „Duhul Sufletului este 
Inima Noastră Adevărată, iar Inima de Corp este Ecoul 
Duhului”39. 

 
În acest model triadic, similar psihologic şi teologic, dimen-

siunea afectivă este legată de cea volitivă şi intelectivă; din 
perspectivă raţională, într-o accepţiune inclusiv psihologică, s-ar 
putea considera că sfera emotivă nu poate conduce acţiunile 
noastre, întrucât implică individul doar la nivel de experienţă trăită 
şi nu penetrează esenţa personală (spunem astfel că doar actul liber 
care îşi are izvorul în intelect şi voinţă permite autodeterminarea). 

În perspectivă creştină, însă, Pr Ghelasie subliniază 
centralitatea inimii înaintea voinţei-intelectului: 
                                                             
37 Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, op. cit., p. 155. 
38 Ibid., p. 214. 
39 Ibid., p. 213. Pr. Ghelasie insistă asupra unei distincţii între inima fiinţială, inima 
psihologic afectivă şi inima altar-arhechipal. În Reflecţii asupra unor curente în ortodoxie,  
Pr. Neofit rezumă această distincţie asupra „INIMII ca Trei Reprezentări: Persoană-
Spirit (Psihi-Suflet), INIMA Sufletească; Persoană-Individualitate (Psihologic), 
Inima Trupească; Persoană-biologic (Fiziologic), Inima Organică. Dar [vorbim] 
şi de o INIMĂ ca sens de integralizare necontopită a acestor inimi”. Se vorbeşte 
astfel, isihast, de o inimă fizică dincolo de care avem alte două realităţi desem-
nate simbolic: inima ca suflet/chipul omului şi „adâncul inimii” chipul lui 
Dumnezeu din om. Între inimă şi adâncul inimii e o diferenţă ontologică ca de la creat 
la necreat” (art. cit.) aşadar trecerea între cele două realităţi nu poate fi făcută 
prin realitatea minţii, „sărind peste inimă direct în adâncul inimii”. „Exclus a se 
identifica acest Centru Inimă, de care vorbeşte părintele Ghelasie, în acest 
context, ca «Legătura şi întrepătrunderea dintre Suflet şi Corp» cu chakra inimii, 
din misticile extrem orientale, sau cu oricare altă chakră”, precizează Pr. Neofit. 
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„Inima este Mama Ocean care din Legătura cu Tatăl-Sufletul 
Naşte pe Fiul Solar Mintea şi pe Fiica Lunară Gastricul”40. 

Similar, dar pe un plan net distinct semnificaţiei afectivităţii 
indicate de Fornari, Pr. Ghelasie indică pe linie isihastă un circuit 
centripet în zona inimii către care converg toate energiile 
corporal-sufleteşti: „Din Inimă, Energiile Propriului Suflet se 
deschid în Trei Direcţii, în Sus cea Mentală până în Creier, unde se 
formează Centrul Cosmic Mental al nostru. În Inimă rămâne 
Energia Vitală care se împleteşte cu Energiile Harice şi în Inimă 
totodată Se Reîntorc toate Energiile. Inima este Centrul Cosmic 
Integral. În Jos este Energia Acumulatorie-Fizică, care se împle-
teşte cu Energiile Naturii prin Alimentaţie şi prin Centrul 
Ombilical. Pântecele este Centrul energetic Cosmic al Energiilor de 
Acumulare41. 

În acest sens, psihologia actuală însăşi depăşeşte o viziune 
individuală, evoluţionistă, conform căreia organele produc gândirea 
şi simţirea; în psihosomatica modernă sunt validate empiric, tot 
mai mult, constelaţii de factori psihologici ca sursă de stress pentru 
diferite tulburări organice. În aceeaşi idee, afectivitatea nu mai este 
considerată limitativ o dispoziţie afectivă de fond, un nivel 
energetic bazal susţinut de un temperament biologic ce ocupă, mai 
mult ca stare difuză, mare parte din starea conştientă. Psiho-
somatica modernă a găsit un „numitor comun” multor tulburări 
psihologice în factorul alexitimic (deficienţa sistemului modulator 
afectiv-energetic) şi indică necesitatea corelării dimensiunii 
emoţionale cu cea mentală.  

Mai mult decât atât, Pr. Ghelasie propune o viziune creştină în 
care simţirea (ca supra-simţire) este antecedentă organicului şi psiho-
logicului42. 
                                                             
40 Ibid., p. 239. 
41 Ibid., p. 138. 
42 „Simţirea din Inimă este Conştiinţa Totală a Simţirii. Gândurile Creierului sunt 
Memoriile Simţirii Inimii şi Funcţiile Organelor sunt Limbajul-Raţiunile-Funcţiile 
Simţirii Inimii. Triada: Gândire, Simţire şi Voinţă este Integralitatea Simţirii 
Inimii Energetice. [...] Unii consideră că nu Poţi Gândi fără Simţuri şi fără 
Organul-Organele Corpului. Se Consideră, mai mult, că Organele produc atât 
Simţirea cât şi Gândirea, de unde Concepţia Evoluţionistă-Devenistă că prin 
Dezvoltarea Organelor noi ne Dezvoltăm Gândirea şi Simţirea. Ca Mistică, 
Simţirea în Sine îşi are Originea în Duhul Sufletului, în Memoria 
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Cu toate acestea, orientarea psihologiei transpersonale 
urmează o logică de tip simbolic dual conflictual (se consideră că în 
timp ce psihologia genetică s-a ocupat de structura cognitivă 
psihică sub raportul unui „principiu de realitate” dual adevărat-fals, 
coerent-incoerent, psihanaliza s-a ocupat de afectivitate sub 
aspectul unui „principiu al plăcerii” în termeni duali bun-rău, 
plăcere-neplăcere). 

Semnificaţiile afective aplicate imaginilor ce ne „ating” au 
caracteristica de a rămâne confuze, indistincte. Acest aspect 
indistinct şi ambivalent ca specificitate a simbolurilor este bine 
ilustrată în psihologia analitică jungiană, deşi aceasta a deschis o 
perspectivă spre integralitatea lor într-o viziune „religioasă” 
(înţeleasă mai mult în sensul unei unificări, integralităţi, – re-ligere – 
deschizând perspectiva individualistă spre o dimensiune meta-
istorică, arhetipală). 

Vom vedea ulterior ce poate propune (specific) o perspectivă 
creştină a Imaginii Iconice simbolului aflat în ambivalenţă. 

 
II.2. Modele şi carenţe ale Imaginii ca Reprezentare. Limita 

Simbolului şi prefigurarea Iconică  
„Orb, fără ICOANĂ la piept,/ Visez răsărituri de SOARE;/ Las corpul 

amorţit/ Şi cu MINTEA/ Umblu peste tot.../ Îmi lipseşte însă DUHUL...” 
  
a. Carenţe ale Imaginii ca Reprezentare  
Vom introduce pe scurt unele elemente psihologic teoretice 

pentu a indica faptul că raportul dintre imaginea concretă şi 
corespondentul ei abstract poate fi vehiculat într-o formă frag-
mentară, uneori flagrant de-substanţializată sau eteric voalată; vom 

                                                                                                                                   
Transcendentală a Conştiinţei Sufletului, această Memorie Prelungindu-se şi 
în Energiile Corpului ca Centrul de Simţire Energetică. Simţirea Integrală de 
Inimă este Corespondenţa directă a Simţirii-Memoriei de Duh-Suflet. Inima 
noastră Simte doar dacă Simte însuşi Duhul Sufletului. Căderea din Rai 
Negativizează Simţirea, de unde Simţirea de Duh-Suflet este Tradusă Negativ de 
Simţirea Inimii şi Simţirea Inimii la rândul său se Negativizează de Informaţiile 
Creierului şi se Negativizează de Funcţiile Fiecărui Organ în parte. Aşa Căderea 
din Rai produce o Fărâmiţare la Maximum a Simţirii. Mistica vrea să Regrupeze 
Simţirile Rupte iarăşi în Centrul Integral al Inimii şi de aici iarăşi în Centrul 
Transcendental al Duhului-Sufletului. (Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă,  
op. cit., p. 230.) 
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face în acest sens referire la relaţia semiotică dintre semnificat-
semnificant-referent al imaginii. 

De asemenea, imaginea afectivă diurnă/nocturnă, principiul 
plăcerii-ne-plăcerii pot fi vehiculate într-o fuziune a umbrei şi 
luminii care pot rata iconizarea. 

Vom deschide o paranteză exemplificatoare asupra a ceea ce 
am putea înţelege prin aceste „ratări” ale imaginii, referindu-ne la 
câteva exemple din spaţiul artistic vizual, considerând că un tablou 
poate fi cel mai sugestiv pentru a ilustra o „reflecţie” asupra 
percepţiei, pentru a face apoi trecerea de la Imagine la Icoană ca 
imagine ce întruchipează Chipul; Icoana ca Chip. 

Asemeni maladiilor spiritului de care vorbeşte Noica43, există 
maladii ale imaginii în ceea ce priveşte construcţia perceptivă; 
maladii ale elementelor perceptive; maladii ale procesualităţii 
perceptive; există o maladie a fixaţiei în forma figurativă înlăturând 
forma simbolică, inefabilă; există o maladie a semnificatului, a 
semnificantului şi a referentului, atunci când se accentuează unul în 
detrimentul altuia; există o maladie a elementului cognitiv în 
detrimentul celui afectiv şi viceversa. 

Pentru a ne apropia de un exemplu psihologic, amintim pe  
Y. Kauffman 44 , care exemplifică o tipologie a acestor maladii: 
„abilitatea de a genera imagini şi raportarea la ele permite evaluarea 
sănătăţii mentale. Am putea construi o nosografie psihopatologică 
bazată pe facilitatea cu care imaginile emerg din inconştient. În 
starea de depresie capacitatea de reproducere a imaginilor este 
compromisă. Stările obsesive, dependenţele reprezintă fixaţii 
asupra uneia sau mai multe imagini (cum se întâmplă în cazul 
bulimiei şi anorexiei prin concentrarea asupra imaginii corporale). 
                                                             
43 Într-o scurtă paranteză amintim de Constantin Noica care surprinde în „şase 
maladii ale spiritului contemporan” un „model” după care (se) afirmă că toate 
structurile, entităţile au o configuraţie triadică: există în orice proces un principiu 
General, unul Individual şi unul al Determinaţiilor. Când unul dintre aceste 
principii este carent, rezultă maladii ale spiritului, ale istoriei, ale omului. De 
asemenea, în „Modelul cultural european” Noica susţine că într-o istorie umană 
care ar putea fi sintetizată tematic prin „lupta de la Unul la Multiplu”, modelul 
unităţii distincte exemplificată de el prin „modelul european” este modelul optim, 
cel care anulează tensiunea acestei lupte în care unul dintre principii predomină 
suprimându-l pe celălalt. Se înţelege de aici trimiterea la un model creştin trinitar. 
44 Yoram Kaufmann, La via dell’immagine,  Ed. Scientifiche, Roma, 2010, p. 29. 
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Plictiseala însăşi [cu versiunea ei extremă, accedia] este înţeleasă ca 
formă mai mult sau mai puţin intensă a depresiei în care are loc o 
suspensie temporară a spontaneităţii imaginilor. Blocajul acestor 
activităţi atât de vitale poate induce suicidul. Imaginile sunt ubicue, 
prezente sub forma narativ literară, poetică, mitologică” şi, am 
spune noi, teologică, ca limbaj sacru de Cuvânt Întrupat şi Iconizat. 

Definim totuşi sănătatea mentală, aşa cum este înţeleasă în 
psihologia gestalt, nu doar în raport (de) nosografic-patologic, ci şi 
ca sănătate în căutarea unei armonii a calităţii vieţii; gestalterapia ca 
menţinere a stării de bine şi armonios. 

Definim, de asemenea, sănătatea şi ca mental personalizat şi 
integrat armonic arhechipal: „Creaţia este Perfecţiunea Creată pe 
Arhetipul Icoanei Perfecţiunii necreate”45. 

Am ales – pentru a ne apropia de scopul propus iniţial – să 
prezentăm, ca o metaforă din zona artistic vizuală, câteva exemple 
pentru a ilustra anumite carenţe ale imaginii „cognitive”, respectiv 
„afective”. 

O carenţă a imaginii ca operaţie cognitivă poate consta într-un 
raport deficitar între latura sa figurativă şi cea abstractă; sau, din 
perspectiva triadică, un raport deficitar între semnificat-
semnificant-referent. În acelaşi fel, o carenţă a imaginii ca simbol 
afectiv poate consta într-o confundare a raporturilor de plăcere-ne-
plăcere, sau a principiului de realitate cu principiul plăcerii. 

Se creează 2 situaţii: 
1. Ca imagine cognitivă: a) obiectul este prezent; b) obiectul nu 

este prezent (dimensiunea figurativă versus abstractă) 
2. Ca imagine afectivă (coinematică, după Fornari): obiectul 

oscilează între real şi ireal (principiul realităţii fuzionând cu cel 
oniric). 

Am ales 5 exemple de imagini artistice care să ilustreze situa-
ţiile specificate mai sus; primele 4 se subscriu unui raport deficitar 
în planul cognitiv al imaginii, ultimul – unui raport deficitar afectiv 
al imaginii. 

Din arta figurativă: 
– persistenţa obiectului – Vasul lui Edgar Rubin este un exemplu 

al structurării gestaltice în care privirea ne este atrasă semnificativ 
(deci iată un început de simbolizare) de un aspect al desenului (vas, 
                                                             
45 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, op. cit., p. 17. 
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respectiv două profiluri care se privesc); ni se prezintă privirii un 
obiect vizual figurativ prezent, chiar dacă el „scapă” privirii în urma 
ambivalenţei dintre figură şi fond. Acest exemplu poate ilustra 
principiul de păstrare a dimensiunii figurative. Obiectul 
figurativ oscilează perceptiv, însă se păstrează corespondenţa 
real-simbolic. 

Din arta modernă, suprarealistă şi conceptuală: 
– iluzia obiectului – Egouttoir de Marcel Duchamp reprezintă un 

suport pentru sticle pe care autorul l-a „scos” din utilitatea sa 
funcţional-tehnică şi l-a prezentat ca „obiect de artă” (profitând de 
aspectul puţin uzitat) într-o expoziţie, încercând prin aceasta să 
ilustreze faptul că un obiect poate reprezenta toate funcţiile 
deodată, atât specific-tehnice, utilitar-funcţionale, cât şi general-
artistice. Acest exemplu ilustrează riscul ca un obiect să îşi piardă 
funcţia de „referent”, oscilând între cea a „semnificatului” respec-
tiv „semnificantului”. Obiectul figurativ este prezent, însă prezenţa lui 
în contexte distincte îi modifică însăşi percepţia (la expoziţie, obiect 
artistic desprins de oricare aspect funcţional specific, într-o 
locuinţă, obiect util precis identificat). 

– negarea obiectului – Ceci n’est pas une pipe de Magritte este 
imaginea faimoasei pipe căreia îi este asociat mesajul „Ceci n’est 
pas une pipe”; se creează o situaţie semiotică paradoxală, întrucât 
imaginea figurativă este „contrazisă” de mesajul ei simbolic. 
Obiectul figurativ este prezent, însă a fost „conştientizată” fractura între 
Semnificant şi Semnificat. 

– triada obiectuală – Unul şi trei scaune de Kosuth reprezintă un 
aranjament expozitiv în care sunt prezente 3 elemente: un scaun, o 
fotografie a acestuia, iar alături definiţia lingvistică a cuvântului 
„scaun”. Acest ultim exemplu de artă conceptuală ilustrează nevoia 
de a reuni aspectele semiotice ale imaginii, ca semnificat-
semnificant-referent. Obiectul figurativ, respectiv conceptual-abstract, cât şi 
reprezentarea sa sunt prezente împreună în distinctă codificare triadică. 

– Portetul lui Dorian Gray reprezintă un ultim exemplu sugestiv 
pentru a ilustra imaginea ca simbol afectiv, încadrabil unei psihanalize 
a fuziunii principiului umbrei cu cel al luminii; astfel, portretul per-
sonajului (atenţie la sugestia iconică a portretului!) „îmbătrâneşte” în 
timp ce personajul său din realitate rămâne „tânăr” – situaţie opusă 
celei din realitatea noastră în raport cu fotografiile noastre. Pentru 
personajul cărţii, umbra generează o luminozitate falsă, astfel 
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caracterul malefic se „întruchipează” iremediabil pe chipul pro-
iectat în portret (ca „icoană răsturnată”), care este chiar (paradoxal) 
chipul cel Real al personajului, în temp ce acela real, concret, este 
doar o proiecţie dorită, narcisist idealizată.  

Putem privi aceste exemple ca scheme de „prelucrare” a 
imaginilor pe o axă în care am considerat prezenţa obiectului  
(în arta figurativă) respectiv absenţa obiectului (în arta abstractă), 
dar şi „permutări” ale acestei prezenţe-absenţe a obiectului, în 
căutarea unui model de recuperare a unei integralităţi imagistice, după 
ce fragmentarea elementelor a sărăcit însăşi vitalitatea creativă a 
„rezervorului” de imagini care este psihicul nostru.  

 
Simbolismul prin care dăm semnificaţie evenimentelor poate 

da, în mod disfuncţional, trăirilor noastre aparenţa „reală”, iar 
realităţii senzaţia irealului. 

Limbajul nocturn46 al unei imagini fantasmatice reprezintă, spre 
exemplu, reiterarea în memorie a reprezentării unei traume care nu 
a încetat să acţioneze „energeticul” imagistic al distructivităţii sale 
(altfel spus, „prezenţa” fantasmatică a traumei persistă acolo unde 
realitatea o dezminte).  
                                                             
46 Deşi îi scria lui Binswanger că arta, religia, dacă ar fi simbolizate printr-o casă 
ar ocupa un etaj inferior, definind în  final arta ca „întoarcerea actului reprimat”, 
Freud nu a (re)negat niciodată relevanţa lor în istoria şi „constituţia” cunoaşterii: 
„Poeţii sunt printre puţinii privilegiaţi care pot fără efort să scoată la lumină din 
iureşul emoţiilor lor celor mai profunde, adevăruri spre care noi ne îndreptăm 
anevoios, avansând în mijlocul incertitudinilor chinuitoare” (Freud, 1930, la 
conferirea premiului Goethe). El recunoaşte incontestabila „omnipotenţă” pe 
care doar arta o poate avea, în virtutea unui mesaj unificator, apofatic, care 
dizolvă impurităţile fie raţionalizante, fie pulsionale. „Plăcerea artistică reprezintă 
pentru Freud o «promisiune a fericirii», însă nu este clar cât aparţine acest fapt 
unei lumi iluzorii, onirice  mai degrabă decât unei lumi reale”. Se prefigurează 
trecerea dintr-o lume a simbolurilor onirice (când simbolizantul se mişcă într-un 
registru diurn-nocturn) la o lume a simbolurilor metaforice (când simbolul se 
mişcă în registrul diurn al semnificării). Se face distincţie între imaginea onirică şi 
poezie: „Simbolul oniric este ermetic ambivalent şi ascuns, clarobscur, privat; cel 
poetic manifest, luminos, public. Este comun psihanalizei şi poeziei o 
metodologie similară visului, a metonimiei şi metaforei, însă se manifestă în cazul 
poeziei o semnificare unificantă şi scoaterea din solitudine, confruntarea cu 
alteritatea şi revelaţia. Poezia arată, slăveşte, imaginea onirică temperează dorinţe 
nerezolvate (ref. cit.). 
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Este atunci nevoie de un proces contrar celui ilustrat în 
exemplele de mai sus: imaginea ca „prezenţă” fantasmatică trebuie 
să lase loc unui proces de simbolizare raţional matur. 

„Limbajele nevrotice şi psihotice prelungesc tocmai această 
condiţie „nocturnă” şi ar fi aşadar incapabile de a percepe absenţa 
eventului traumatic”. Deci suferinţa este această simbolizare a 
prezenţei fantasmei. 

Procesul maturizării presupune trecerea de la limbajul nocturn 
la cel diurn, singurul care permite raportarea Semnificaţiei la Refe-
rentul ei [versus raportarea simbolizantă care menţine fantasma] 
„pentru a putea înţelege că stimulul traumatic este absent, iar în 
locul lui s-a instaurat un proces de simbolizare care reiterează 
amintirea traumei”47. 

Cu o sugestie eshatologic aurorală, dualitatea/polaritatea 
zi/noapte este risipită de permanenta zi sau lumina „zilei a opta” 
ca referent arhechipal.  

  
Fornari oferă o interpretare de psihanaliză a artei, observând 

că reprezentarea obiectelor abstracte (în forma artistică a celor 
prezentate mai sus) urmează o logică tautologică similară celei 
onirice, numită de autor „hybris ingenua”; altfel spus, „obiectele 
«cred» că pot fi semne pentru ele însele, creând astfel o tautologie 
divinizantă a lor”48. 

Fornari susţine ideea conform căreia psihicul are natura 
simbolizantă, pe când singur Dumnezeu este Semn pentru Sine însuşi 
(Eu sunt Cel ce Sunt). 

Arta cu „psihologia” mişcării de la Semnificat la Semnificant, 
în buna ei intenţie simbolizantă „iconoclastă” (artistul afirmă „Ceci 
n’est pas une pipe” tocmai din nevoia de a sublinia că obiectele nu 
sunt semne pentru ele însele, ci simboluri care trimit mereu către 
altceva!), riscă să piardă tocmai Referentul. 

Analog, în trecerea de la Real la Imaginar se poate risca – cum 
se întâmplă în cazul situaţiei traumatice – să se permanentizeze o 
imagine simbolizantă, falsificând însuşi Referentul. 
                                                             
47  G. Quintavalle, La comunicazione intrapsichica, în Saggi di semiotica psicanalitica, 
Feltrinelli, Milano, 1978. 
48  Franco Fornari, Coinema e icona. Nuova proposta per una psicanalisi dell’arte, Il 
Saggiatore, Milano, 1979, p. 16. 
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Posibilitatea de a nu pierde contactul cu Referentul este tocmai 
Prezenţa Icoanei întruchipată de cuvintele Mântuitorului: „Cine m-a 
văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 6-9). Este nevoie în 
viziunea lui Fornari de un „mediator” care să recupereze raportul 
cu simbolul. 

 
b. Sinestezia simbolică ca distincţie între Transsubstanţiere şi Euharistic 

Iconic  
Este astfel nevoie de aflarea unui simbolizant referenţial sau al 

unei referent simbolic care să anuleze anxietatea raporturilor dintre 
absenţa şi prezenţa imaginilor cu care semnificăm realitatea49. 

Este nevoie de păstrarea deopotrivă a echilibrului dintre prezenţă 
şi absenţă, apofatic-catafatic, interior şi exterior, semn şi simbol. 

Un termen trimiţând direct spre sfera teologică este folosit de 
către Fornari atunci când face referire la „coinema”, ca „substanţă 
a conţinutului care, odată intrat in jocul generativ, este desprins de 
forma conţinutului şi mutat în forma expresivă care decide la 
rândul ei asupra substanţei conţinutului prin intermediul unui 
proces de investire numit transsubstanţiere”. 

În această formulare se intuieşte caracterul iconoclast al 
transsubstanţierii (faptul că forma expresivă decide asupra conţinu-
tului nu corespunde unei viziuni iconic euharistice, fiind, din 
contră, antiiconică şi antieuharistică), dar rămâne semnificativă sub 
raport simbolic posibilitatea depăşirii raportului sinestezic, raportul 
de „transsubstanţiere” păstrând posibilitatea de a păstra absent-prezent 
obiectul imaginii-simbolice. 

Se distinge între acest raport absent/prezent Transsubstanţial şi 
unul apofatic/catafatic Iconic Euharistic. 

Dacă Fornari indică un absent-prezent prin transformări 
substanţiale, Euharisticul este Supraprezenţa preaplin apofatic-
catafatică, nu o absenţă făcută prezenţă a substanţei. Euharisticul 
nu este transmutare, ci împărtăşire care permanentizează pe Celălalt 
în Întâlnire. 
                                                             
49 Raportul de absenţă/prezenţă se înscrie într-o logică dualist/polară, poate şi 
cu o posibilă abordare paradoxală antinomică în genul abordării prin semnificaţi, 
însă se păstrează o ambiguitate „neiconică” spre deosebire de raportul apofatic/ 
catafatic, care e raport iconic ca supraafirmaţie/afirmaţie. Vezi Ierom. Neofit, 
Mistica iconică: Repere, în Sinapsa III. 
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În timp ce Transsubstanţierea poate fi o schemă polară a unei 
prezenţe apărute pe un gol, Euharisticul este un Supraprezent într-o 
schemă triadică, o prezenţă apărută pe un (prea) plin arhechipal. 

Astfel că se poate vorbi de o trecere de la simbolicul sinestezic 
cu „ramificaţie” spre Transsubstanţiere sau spre Iconicul Euharistic, 
însă ca două căi distincte, fără un „termen mediu” comun. 

 
c. Limita simbolului. O perspectivă trans-personală 
Deşi păstrează un caracter spiritual impersonal, viziunea trans-

personală recunoaşte calităţile creative ale proceselor Inconştientului; 
în termeni psihologici, dar şi religioşi, este vorba despre depăşirea 
fazei egotice, a resimţirii propriilor limite umane. Jung identifică 
aceasta cu o atitudine numită „religioasă”; „nimeni nu se «vindecă» 
cu adevărat dacă nu atinge un nivel religios, adică acel respect şi 
acea atenţie, «acurateţe» care are originea într-o energie, putere 
percepută ca independentă, autonomă, transpersonală faţă de voinţa 
subiectului uman”50. Cu toate acestea, imaginile jungiene, rezultate 
luminoase, conştiente, nu sunt ele însele punctul de plecare onto-
logic, ci se ajunge acolo evolutiv, zona conştientului îşi creează 
treptat spaţii de continuitate a imaginii din confuzia magmatică a 
imaginilor inconştientului. 

Jung şi Hilmann nu depăşesc o viziune antropologică a 
psihicului înscrisă într-un orizont al finitudinii. 

A. Rizzi se referă la depăşirea fazei simbolice: „Dacă omul ar fi 
fost (doar) o întrepătrundere de natură şi cultură care trăieşte în 
perimetrul limbajului şi corpului, atunci simbolul ar putea fi expresia 
radicală şi supremă, sursă şi finalitate, origine şi desăvârşire. Dacă 
însă în acel perimetru este «sădit» un centru care nu aparţine 
acestuia, dacă asupra corpului şi limbajului este «altoită» o inimă – în 
acea accepţiune biblică care face să se întrevadă libertatea ca decizie 
a binelui – atunci omul transcende simbolul, nu poate fi denumit animal 
simbolic, nici găsi în simbol propriul adevăr existenţial definitiv. 
Simbolul este humusul libertăţii: condiţia de bază, nu esenţa sa”51. 
                                                             
50 C.G. Jung în Carlo Alberto Cicali, L' immagine e l' icona, text Conf. Il vertice e  
l'abisso, Firenze, 29-30 ottobre, 1994. 
51 Armido Rizzi în Carlo Alberto Cicali, L' immagine e l' icona,  text Conf., Il vertice 
e l' abisso, Firenze, 29-30 ottobre, 1994. 
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Există o fază ulterioară transcenderii simbolului, pe care Rizzi 
o numeşte pasajul de la „vedere la viziune”, identic trecerii 
psihologice de la „dorinţă la realitate”.  

Putem considera acest pasaj analog trecerii de la Imagine la 
Icoană. 

Până la această etapă, Eul hipertrofic tinde să atenueze 
angoasa existenţială prin investirea obiectelor tranziţionale ca 
substitute ale „absolutului”. Simptom obiectiv evident al imposi-
bilităţii de a „rezista” absenţei Obiectului absolut.  

Creştinismul a venit pe fondul experienţei dureroase a 
„doliului”, absenţa viziunii Tatălui, respectiv a Mântuitorului. 

„Pentru a se regăsi cu adevărat pe sine, nu este de ajuns recu-
perarea raportului cu universul simbolic matern [Inconştientul]. 
Este necesară întoarcerea la «Tatăl» şi pentru aceasta este necesară 
încredinţarea în Voinţa Sa, acceptarea condiţiei de orfan”.  

 
„Se zice că PUTEREA Vieţii este «IMAGINAŢIA», din 

care iese Voinţa şi Acţiunea. Imaginaţia este o reflectare 
tocmai a VEDERII în Sine.”  

 
III. De la simbol la Chip 
Am ales ca punct de referinţă pentru a indica trecerea de la 

Imaginea ca simbol la Imaginea ca Chip, câteva scurte trimiteri la 
Pavel Florenski, oprindu-ne în mod special asupra punctelor de 
racord între psihologie şi teologie. 

În volumul său Iconostasul, Florenski pleacă de la o metafizică a 
visului ca simbol arhetipal, realizând o analogie între „timpul 
răsturnat” (din vis) şi timpul presimţitor al „invizibilului” din artă. 
Visul, asemeni operei artistice (exemplele ilustrate în capitolul 
anterior) „operează” prin intermediul structurii simbolice înseşi, în 
mod autoreferenţial; sferele – invizibil-vizibil – sunt reciproc 
comunicante, însă se pune problema unei autoreferenţialităţi dacă 
se rămâne într-un plan psihologic: „Visul este limita comună a 
situaţiilor «terestre» şi a celor «celeste» […]. Odată cu adâncirea în 
somn, visul simbolizează emoţiile inferioare ale lumii superioare şi 
pe cele superioare ale lumii inferioare”52. 
                                                             
52 P. Florenski, Le porte regali, Saggio sull’icona,  Adelphi, Milano, 1997, p. 33. 
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În mod analog, arta este un „vis susţinut” al transcenderii între 
vizibil şi invizibilul lumilor. „Există totuşi tentaţia de a lua drept 
spirituale imagini, idei fantastice care ne înconjoară, confuze, 
seducând sufletul în momentul în care se deschide calea spre 
cealaltă lume”53. 

Pe fondul unei asemenea experieri fantasmatice se prefigu-
rează firescul unei Realităţi de sine stătătoare, realitatea nu ca onto-
logie pervertită, ci ca dimensiune a sensului: „destinul infirmităţilor 
noastre şi al superiorităţii noastre – dar al creativităţii noastre – este 
dimensiunea spaţio-temporală; dimensiune care nu amăgeşte. De 
asemenea, spiritualitatea nu amăgeşte, şi nici universul angelic. 
Însă, spaţiul intermediar este maximul de amăgire şi seducţie”54. 
Atunci, acest amestec de vizibil-invizibil se arată drept „absenţă a 
Realităţii” – ca „mască”. 

Recuperarea privirii din spatele măştii nu arată altceva decât 
Chipul adevărat. Chipul atât de concret al omului este o 
„întoarcere” la „prima Reprezentare”, cea după chip şi asemănare 
prin care Dumnezeu a creat omul. Se recuperează, de pe un plan 
mântuitor, trinitatea chipului plenar.  

După cum am încercat să surprindem în capitolele anterioare, 
există o instinctivă căutare a acestei deplinătăţi – în plan artistic, 
prin căutarea simbolică a unităţii distincte care recuperează chipul 
creaţiei; în plan psihologic, prin căutarea Prezenţei securizante şi 
mărturisitoare şi prin nevoia de restaurare a Chipului „înstrăinat” 
în urma căutării obiectelor tranziţionale-substitute ale Relaţiei 
originare, plenare. 

Gândită astfel, Imaginea ce din Percepţie se face Imagine de 
sine, Chip, poate fi restaurată prin apelul la Chipul deplin – Icoana. 

 
Evdokimov vorbeşte de simbolismul sacralităţii ca echilibru 

între „realism naturalist, abstractizare semiotică şi realism simbolic al 
icoanei”. 

Aceasta deplinătate revelată, devenită posibilă prin Întruparea 
Hristică, ca Icoană a Chipului Personal perfect, se re-iconizează în 
om întocmai după acest Model. 
                                                             
53 Ibid., p. 36. 
54 Ibid., p. 38. 
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Este, de asemenea, prefigurată iconizarea sub auspiciile unei 
ordini simbolice diurne ilustrată prin revelaţia Chipului adevărat 
revelat chipului obnubilat: „Chipul este ceea ce noi vedem în 
experienţa diurnă, ceea ce ne dezvăluie realitatea lumii pământeşti; 
[…] este manifestarea conştiinţei diurne (spre deosebire de lumea 
ambivalentă nocturn-diurnă a omului adamic după cădere). Chipul 
nu este lipsit de realitate şi obiectivitate, însă graniţa (sa) dintre 
subiectivitate şi obiectivitate nu este limpede conştiinţei noastre şi 
datorită acestei evanescenţe, chiar dacă deplin convinşi de realitatea 
percepţiei noastre, nu ştim sau oricum, nu ştim bine, ce anume din 
percepţie este real”55. 

Recurgând la un exemplu antropologic, Florenski aminteşte de 
semnificaţia egipteană a măştii mortuare, respectiv masca în 
antichitatea greacă: în ambele situaţii, Persoana nu reprezintă 
ocultare sau transformare a Persoanei din spatele măştii. 

În cultul morţilor egiptean, „masca mortuară era revelarea 
mortului însuşi, o revelare celestă, de altfel, plină de măreţie, de 
graţie divină. [...] Omul antic ştia: în această mască se revela energia 
spirituală a mortului însuşi, prezentă în ea şi dedesubtul ei. Masca 
mortului era mortul însuşi, nu doar în sens metafizic, ci şi fizic; el 
este aici, el însuşi îşi descoperă privirea. Nici nu putea fi prezentă 
altă ontologie la egiptenii creştini decât aceasta: icoana, care era un 
mărturisitoare nu prin intermediul reprezentării, ci prin intermediul 
mărturisitorului însuşi”56. 

Totuşi trebuie precizat faptul că măştile din antichitate 
prefigurează un orizont antropologic distinct cu o simbolistică 
distinctă de cea creştină57. 

Referitor la conceptul de Persoană, într-o reflecţie asupra 
„eticii şi religiei”, Roberto Zonta, psihoterapeut psihanalist, indică 
                                                             
55 Ibid., p. 43. 
56 Ibid., p. 191. 
57 Măştile funerare egiptene aveau o legătură cu trupul mortului, însă nu se poate 
vorbi de o legătură-întâlnire cu entitatea defunctului în sensul unui Chip asimilat, 
iconic, ci doar de sensul unor legături energetice. Antropologic, se face o dis-
tincţie între energia spirituală a mortului (a minţii) şi fiinţialitatea sufletului 
aenergetică. Energia spirituală (ca spirit mentalizat) este distinctă de însăşi fiinţia-
litatea sufletească cea dincolo de „energiile” căderii. În creştinism, sufletul este 
arhechipat după un Anume Chip Fiinţial viu, ce asumă după moarte rădăcinile 
energiilor disipative, restaurând prin/la Înviere chipul mortului însuşi într-o 
identitate integrală. 
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o definiţie inedită asupra ideii de Persoană. Pe filiera etimologică a 
traducerii termenului de personam ca per-sonare („a comunica” prin 
intermediul vocii cu celălalt) semnificaţia sa nu trimite la masca 
teatrală a actorilor greci şi latini ce ascunde adevăratul chip, ci la 
una dintre funcţiile de „dezvăluire” a chipului (adevărat). 

Deşi pe această filieră ni se dezvăluie Persoana nu ca „mască” 
(persona), ci ca fiinţă relaţională (per-sonare), trebuie făcută o nouă 
precizare: dimensiunea relaţională este clar distinctă de cea a 
Chipului Persoanei însăşi, altfel s-ar reduce Persoana la însăşi 
comunicarea şi relaţionarea sa, la structura energetică vibraţională. 
Manifestările (persoanei) s-ar ascunde/substitui Chipului Persoanei. 
„Persoana e cuvânt cuvântător” nu cuvântarea/vocea ca atare. 
Dar, e posibil desigur ca vocea să fie vehicul iconic al Persoanei, al 
Chipului, dar nu este în sine însăşi Persoana. 

Pr. Ghelasie accentuează această distincţie atunci când 
vorbeşte despre Dumnezeu-Fiinţă şi Dumnezeu-Treime: „Punerea 
CHIPULUI înaintea Fiinţei dă Unicei Fiinţe posibilitatea să fie şi o 
Treime Unică a Unicei Fiinţe”58. 

Aşadar relaţionarea şi comunicarea-comuniunea sunt în virtutea 
unui Chip. De asemenea, se distinge între „Chip-Faţă-Asemănare” 
care intră în sfera „Modurilor-Categoriilor” şi Energiile ca Străluciri 
ale acestor Moduri-Categorii ce devin, astfel, „Calităţi-Însuşiri”59. 

 
IV. De la arhetip la Arhechip 
IV.1. De la arhetip la Arhechip 
„Urmaşii lui Zalmoxe: – Soarele Daciei m-a născut/ Şi am fost 

trimis în Egipt/ Cu o Mână de Pământ în Sân,/ Ca ICOANĂ/ A Fiinţei 
mele de adânc. Orb, fără ICOANĂ la piept,/ Visez răsărituri de 
SOARE;/ Las corpul amorţit/ Şi cu MINTEA / Umblu peste tot.../ Îmi 
lipseşte însă DUHUL... 

– Oare tu, Zalmoxe,/ Ai înţeles Taina/ VEDERII LUMINII/ Prin 
Ochii de Pământ?... 

– Zalmoxe, ai înţeles/ Că Taina Lumii/ Este ICOANA UNIRII/ 
Dintre CER şi Pământ/ Fără învrăjbirea Cu „întunericul” dintre ele?.../ 
MINTEA căzută din Cer/ Se crede ea însăşi LUMINA... Ai înţeles că 
ICOANA/ Este INIMA de Taină/ Tocmai a LUMINII... ICOANA ca 
INIMĂ,/ Nu MINTEA/ Ce se preface în proprie lumină...”. 
                                                             
58 Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, op. cit., p. 222. 
59 Ibid., p. 75. 
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Suntem, în acest punct, în însuşi miezul discursului nostru, 
cheia de lectură indicată de noi fiind ilustrarea Chipului Iconic 
drept model ontologic Imaginal perfect, păstrând în sine prezenţa 
şi absenţa iconică a Referentului. 

Am putea rezuma pe scurt, oarecum simplificând: psihologia 
adâncurilor s-a confruntat cu o „problemă” de tip „vetero-
testamentar”, de tip „iconoclast”, şi anume neputinţa (paradoxală) 
de a numi lucrurile din cauza unei simbolizări extreme.  

Teama iconoclastă a psihanalizei (prevalenţa unei terapeutici a 
cuvântului peste cea a imaginilor), a artei abstracte (prevalenţa 
semnificantului peste referent), poate fi depăşită tocmai prin 
Imaginea ca Icoană. 

M. Ienculescu în Icoana – Chipul sacrului sintetizează succint 
distincţia introdusă de către Pr. Ghelasie prin folosirea termenului 
de Arhechip deosebit faţă de Arhetip: „termenul arhechip ne leagă 
de planul divin în locul termenului de arhetip, încetăţenit în dome-
niul psihicului şi care rămâne la nivelul unui «simbolism energetic». 
În virtutea asemănării cu Chipul lui Dumnezeu, psihicul uman este 
de «natură teologică». A scoate teologicul din natura psihică 
înseamnă a-l mutila de Chipul Divin. Reducerea omului la un simplu 
«animal psihizat» este o desacralizare forţată şi «anti-naturală». În 
timp ce Freud face psihanaliza «de-sacralizării psihicului», psihana-
liza creştină e «psihanaliza sacrului psihic». Fiul lui Dumnezeu este 
Arhechipul – Arhemodelul naturii noastre psihice”60. 

Icoana reuneşte triadic, putem acum spune, Treimic, Referentul, 
Semnificantul şi Semnificatul. 

Odată cu „forma bună” gestaltic a Întrupării Semnificantului (ca Fiu), 
este posibilă o psihologie a Chipului restaurat nu pe identificări proiective, ci pe 
corespondenţa în planul Real al semnificării. 

Este astfel posibilă afirmarea Chipului ca „Formă bună” extrasă din 
ecuaţia kleiniană frântă într-o „formă bună” şi o „formă rea”, deci desprinsă 
dintr-un simbol ambivalent al reprezentărilor speculare. 

Câmpul tranziţional de care vorbea Winnicott este astfel spaţiu de 
manifestare al Persoanei, şi nu Imagine de Sine alcătuită în baza unor figuri 
substitutive subiectiv proiectate, ci Real semnificative. 
                                                             
60 Mirela Ienculescu, Icoana – chipul sacrului, Ed Platytera, Bucureşti, 2010, p. 118. 
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Vom ilustra pe scurt câteva repere iconice ilustrate în operele 
Pr. Ghelasie şi ontologia care le susţine pentru a face trecerea 
dintr-un cadru al simbolului şi arhetipului către cel al Chipului şi 
Arhechipului. 

 
IV.2. Chipul Iconic la Părintele Ghelasie 
a.Repere iconice  
În această cheie de lectură se prefigurează o teologie a Icoanei, fir 

conducător al tuturor operelor Pr. Ghelasie care slăveşte Lumina 
cu „ochi de pământ”, mutând centrul cunoaşterii din Minte în 
„Taina Inimii, Icoană a Unirii Cerului cu Pământul”. 

Icoana este la Pr. Ghelasie centrul către care converge întreaga 
sa trăire şi viziune teologică şi cea de la care pleacă orice întemeiere 
mistagogică.  

„Mystagogia Icoanei” este întemeiată pe fondul apofatic-
catafatic al existenţei înseşi. Redescoperirea Icoanei – ca orientare 
spre Chipul dincolo de orice reprezentare, dar şi păstrare a unei 
„Reprezentări Sacre” Iconice în Ritual Liturgic – este salvarea şi 
Restructurarea”. Astfel, din perspectiva creştină „Icoana nu este 
simplă Reprezentare Teologică, ci este în primul rând 
REPREZENTARE RITUALICĂ de EUHARISTIE Liturgică”61. 

Iată exprimată la Pr. Ghelasie sintetic, teologia Icoanei: 
„Taina ICOANEI este Taina ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS, 

care aduce Nevăzutul şi într-un Văzut. Dar se consideră că Văzutul 
este incapabil să «Arate» cu adevărat cele Nevăzute, de aceea Icoana 
este considerată doar «Fereastră parţială» spre Nevăzutul de Taină. 
Aşa Icoana ar fi o Rază de HAR al celor de Dincolo. 

În sensul ICONIC Carpatin, ICOANA are o ÎNCĂRCĂTURĂ 
Totală a Nevăzutului. Se consideră că ICONICUL este tocmai 
Taina peste Fire, prin care cu adevărat Necuprinsul poate fi «Cuprins», 
fără ca să fie «limitat». De unde sensul de la «Nevăzut la Văzut», 
deosebit de sensul Athonit (de la văzut la Nevăzut). ICONICUL 
este marele Miracol al DIVINULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ, nu al 
Trupului ce se deschide spre DIVIN. Athoniţii, mai filosofi, 
consideră că important este să transcenzi lumea în Cele Dincolo de 
lume, pe când, Carpatin, important este să Cobori DIVINUL în 
                                                             
61 Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, op. cit., p. 75. 
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lume. Lumea, într-adevăr, prin păcat, a «acoperit» DIVINUL, şi, aşa, 
trebuie «dezvăluit» din «negura» lumii. În viziunea Carpatină, dezvă-
luirea nu se face prin Urcare-transcendere, ci tot prin Coborâre-
ICONIZARE”62. 

„Materia Corpului, dacă ÎNFĂŢIŞEAZĂ CHIPUL Lui 
DUMNEZEU, aceasta se face «Părtaşă la HAR» şi Punte Văzută a 
Celor NEVĂZUTE. În Vechiul Testament se interzicea 
«Înfăţişarea», pentru că nu Se ÎNTRUPASE HRISTOS şi nu-i ştia 
nimeni CHIPUL. După ÎNTRUPAREA SA, CHIPUL Său Văzut 
poate fi ICOANĂ fără să fie idol. Aşa, ICOANA este TRUPUL 
VĂZUT al CHIPULUI NEVĂZUT. Şi TRUPUL ce Înfăţişează 
CHIPUL se face Părtaş la CHIP şi aşa devine VIU ICONIC, adică 
«VIU prin CHIP»”63.  

„ICONICUL nu este «Îndumnezeirea» (CHIPUL direct al 
DUHULUI), ci este «EUHARISTICUL-TRUPUL DIVINULUI» 
ce coboară încă în Lume, care face «HRISTIFICAREA»”64. 

Teologia Icoanei-Chip este „legitimată” de ontologia creaţio-
nistă a omului plămădit după „Chipul si Asemănarea” lui Dumezeu.  

 
b. Icoana Chip Treimic în Asemănare 
Am ilustrat de-a lungul textului nostru cum se poate prefigura 

în spaţiul artistic respectiv psihologic, această nevoie „triadică” a 
căutării unui model trinitar. Însă „Chipul Treimic nu ţine de 
matematică [sau de semiotică], ci de Origine”65. 

Intenţia este aceea a recuperării unei integralităţi psihologic-
spirituale printr-o rememorare a unei Origini spiritual-psihologice 
uitate şi care are, în acest caz, o amprentă duhovnicească. 

„Creştinismul vine cu o Metafizică fără «dualitate contrară» 
filosofică, de Spirit şi energii […] Spiritul este în revelaţia creştină 
Dumnezeire TRIFIINŢIALITATE în Sine, «UNA şi absolută, Fiinţă 
în Sine şi totodată în deschidere», «fără împărţire, amestecare sau 
despărţire», iar «Energiile Harice o prelungire a Fiinţei în Sine» 
înţelese nu ca fiind «energii pure», ori «produs al Fiinţei în Sine», 
                                                             
62 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p. 6. 
63 Ibid., p. 65. 
64 Ibid. p. 101. 
65 Ghelasie Gheorghe, Mystagogia icoanei, p. 23. 
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nici «imperfecţiune negativă», ci «Afirmaţii Energetice ale 
SUPRAAFIRMAŢIEI FIINŢIALE TREIMICE». Această «ieşire» 
din Sine este o «Taină a Harului» manifestată în «TREIMEA 
IPOSTATICĂ»”66. 

„Pentru creştinism, nu este o simplă Teologie a Fiinţei Divine, 
ci o Teologie a Treimii Dumnezeieşti. Filosofii recunosc şi ei o 
Treime funcţională, de fiinţări ale Unului simplu. Ca viziune 
creştină, TREIMEA este tot FIINŢIALĂ în Sine, din care apoi ies 
«fiinţările» în «Ipostasuri ca Taină a Relaţiei Trinitare»”67. 

„Mistic creştin, Energiile Harice Necreate nu sunt însăşi 
Manifestarea Fiinţei (aceasta fiind TREIMEA FIINŢIALĂ), ci 
Manifestarea Treimii Fiinţiale. Şi apoi, ca TREIME prin HAR se 
Creează Lumea de Creaţie. TREIMEA este SUPRAMANIFES-
TAREA FIINŢEI în Sine, iar Energiile HARICE sunt MANI-
FESTAREA FIRII IPOSTASURILOR FIINŢIALE TREIMICE. 
Şi apoi Creaţia este Manifestarea acestora deodată”68. 

Din aceste trei perihoreze – Intradivină, perihoreza propriei 
naturi fiinţiale create şi perihoreza între Divin şi Creaţie” rezultă 
două tipologii ale Iconicului: Iconicul Creat şi Supraiconicul Divin69. 

 
c. Icoana, Taină a Întrupării Hristice 
Ceea ce creează cu adevărat un spaţiu discursiv psihologic-

teologic este relatarea magistrală pe care Părintele Ghelasie o 
alcătuieşte pe marginea teologiei Icoanei ca Afirmare a Persoanei-
Chip. O viziune conform căreia „specificul Spiritualităţii Creştine nu este 
de-corporalizarea Spiritului, ci Întruparea Spiritului”70. 

Este astfel posibilă modularea unui chip al creaţiei după 
modelul trinitar cu inflexiuni specifice.  

Cea mai specifică „inflexiune” a creaţiei este dată de viziunea 
hristică. „Dezvăluirea ICONICULUI propriu-zis este ICONICUL 
HRISTIC”71. 

                                                             
66 Ibid., p. 113. 
67 Ibid., pp. 114-115. 
68 Ibid., pp. 117-118. 
69 Ibid., p. 28. 
70 Ibid., p. 12. 
71 Ibid., p. 68. 
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Prima asemănare de divin este în Fiul lui Dumnezeu şi în El 
este primul „ACT care lucrează direct şi personal în Creaţie”, 
asumând „Firea-Natura Creată, dar nu şi Persoana Creată”, doar 
astfel Creaţia poate avea acces la Divinitate72. 

Pr. Ghelasie precizează, însă, că Arătarea Fiului în Creaţie este 
posibilă nu doar în Harul Ipostasului (Ipostasul rămânând 
apofatic), ci în Arătarea Ipostasului Fiinţial însuşi” (op. cit., p. 114) 
de unde posibilitatea reprezentării iconice a Chipului. De aici, rezultă o 
sfinţire a ritualului care încununează Exteriorizarea ca strălucire a 
Interiorului. 

Se accentuează, la Pr. Ghelasie: „Activul Hristic, direct şi 
Personal” ca forma formantă, forma hristică înaintea manifestării 
harice: „Mai întâi se face HRISTO-FORMA şi prin aceasta, apoi, 
HARO-FORMA”73. „CHIPUL ICONIC de FIU este o «PUNTE», 
ca ICONIC deja «ÎNTÂLNIRE de DIVIN şi Creaţie»”74. 

 
d. Icoana, o ontologie gestaltic-spaţială creştin-ortodoxă la Părintele Ghelasie 
Pr. Ghelasie nu doar aprofundează teologia asupra Chipului 

Trifiinţial articulată de Sfinţii Părinţi, nu doar adânceşte semni-
ficaţia ontologică a Icoanei, ci ilustrează magistral o antropologie 
creştină a toposului spaţial ca specificitate a „chipului Creaţiei”.  

Pr. Ghelasie vorbeşte de o mistică a Icoanei, ca având obârşia 
într-o tainică tradiţie a pustnicilor apuseni, care se numeau iconari 
fără să fie meşteri iconari: „Iconari, nu în sensul de a fi pictori de 
Icoane, ci în sensul că aveau o evlavie extraordinară, un fel de 
mistică a Icoanei”75. 

Deşi autorul precizează această distincţie între a picta o icoană 
şi trăirea ca „în Icoană”, totuşi nu putem să nu remarcăm 
„întâlnirea” de semnificaţie a celor două acte: icoana pictată 
înduhovniceşte privirea, iar starea în evlavie plăsmuieşte fiinţa ca 
icoană a inimii: „Aurel auzise tot de la Călugărul cu ICOANA că, 
prin ÎMPĂRTĂŞIRE, la cei curaţi cu Sufletul, li se «Seamănă în 
Inimă» tocmai «SĂMÂNŢA» din care va Creşte TAINA ICOANEI, 
care la mulţi stă nevăzută, dar la unii se Arată pe Pieptul lor”. 
                                                             
72 Ibid., pp. 69-70. 
73 Ibid., p. 99. 
74 Ibid., p. 101. 
75 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p. 6. 
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Acest fapt de transfigurare iconică, a Chipului ce devine 
Icoană, trimite la o specificitate antropologică care leagă genotipul 
(teologic) înnăscut de fenotipul (psihologic) dobândit. Pr. Ghelasie 
vorbeşte astfel de o amprentare şi o corespondenţă (psiho-teo-
topologică) a fiinţei cu spaţiul vital care o învăluie:  

„Se cunosc specificul Sinaitic, Athonit, Slav şi noi evidenţiem şi 
pe cel Carpatin. Cel Sinaitic este de mediu nisipos şi torid, ca asceza 
trupului; cel Athonit de mediu acvatic, ca asceza Minţii; cel Slav ca 
mediu de Câmpie, ca asceza Inimii; cel Carpatin, de Pădure, ca 
ICONIC […]. La noi este o vegetaţie bogată, în tradiţionalul 
nostru spiritual traco-dacic nu s-a pus problema unei ruperi directe 
între Spirit şi trup, între Suflet şi trup. Nu s-a pus problema unui 
ascetism drastic ca la sinaiţi, considerându-se trupul totuşi un ceva 
care face parte integrantă din întreaga Fiinţialitate a noastră. Nu s-a 
pus problema luptei cu duhurile rele. Eu l-am numit caracter 
ICONIC” 76 . „În viziunea carpatină dezvăluirea nu se face prin 
Urcare-transcendere, ci tot prin Coborare-Iconizare”. 

Acest caracter carpatin va conota psihologic o trăire care nu va 
fi mai puţin participantă la spiritul care este dincolo de conotări 
spaţiale, arhetipale. În virtutea caracterului numit de Pr. Ghelasie 
„arhechipic” este însă posibil să întrezărim un „Chip” al însuşi 
toposului de Creaţie.  

 
Această subtilă corespondenţă a „formei toposului” ne aminteşte 

de psihologia gestalt a lui Koffka, care face o distincţie între spaţiul 
geografic respectiv spaţiul comportamental. Spre deosebire de psihologia 
comportamentistă pentru care orice răspuns psihologic este o 
reacţie la stimuli fizici (spaţiul geografic), pentru psihologia gestalt 
răspunsurile se activează în urma unei reprezentări interioare a 
câmpului ambiental (denumit spaţiu comportamental)77. 
                                                             
76 Ibid., p. 63. 
77 Pentru a ilustra această distincţie, Koffka evocă o legendă germană despre un 
călăreţ care, după o zi de mers printr-o furtună de zăpadă năprasnică, ajunge la 
un han, lăsând în urmă drumul troienit care ştersese orice urmă în trecerea lui; 
întrebat de către hangiu de unde vine, călăreţul îi indică un punct îndepărtat, 
moment în care hangiul exclamă înfiorat: „Dar ştiţi oare că tocmai aţi traversat 
călare lacul Costanza?” Auzind aceste cuvinte, călăreţul căzu mort la picioarele 
hangiului” (în Kurt Koffka, Principi di psicologia della forma, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1970, p. 27-28). Textul nu semnalează doar o distincţie între lumea 
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Preluând distincţia indicată de către Koffka, Tonino Griffero, 
filosof, elaborează o teorie estetică a spaţiului ca „atmosferă”, ca ambient 
semnificativ şi calitativ expresiv în ceea ce priveşte toposul locuit78. 

Este vorba despre o structură structurantă, „structură 
emergentă cu o transpunere fenomenală (există o definiţie ontologică 
şi perceptivă a toposului ca atmosferă) şi credem că putem crea o 
legătură, în limitele specificităţii spaţiilor discursive, între această 
specificitate a ambientului şi cea indicată de către Pr. Ghelasie.  

Nu este de ajuns „a vedea lumea”, ci „lumea însăşi are un chip”, 
aşa cum însuşi Griffero formulează în lucrarea sa. Lumea feno-
menală, în geografia spaţiului însuşi, revelează un ambient specific 
care nu este „ascuns” sub troienele lumii aparente, ci este ambient-
geografie pe care îl percepem şi care ne oferă taina lui de creaţie în 
toposul-chip. Cu el, omul – în distincţie de creaţie – intră în 
comuniune, iconizându-l.  

Acest spaţiu comportamental( interior) care devine spaţiu geografic 
argumentează întrepătrunderea unui spaţiu material cu unul 
spiritual, acesta din urmă legitimându-l pe primul. 

  
e. Icoana ca Persoană şi Chip în Asemănare şi Distincţie 
„În Creştinism FORMA este legată de PERSOANĂ. Toată 

Taina este în CHIP, VIUL ICONIC, VIUL «Legăturii de Taină». 
VIUL ICONIC nu este în «interiorul» ICOANEI, (ca la idoli), ci în 
Exterior, care Îmbracă ICOANA. Şi în acest Miraculos VIU 
ICONIC de Exterior al CHIPULUI Reprezentat se face apoi 
Dialogul cu ICOANA, ca SUPRAREPREZENTARE”79. 

„PERSOANA, ca Distincţie de FIINŢĂ în Sine, ca să fie 
Completă, are şi o Distincţie «peste hotarele» FIINŢEI, PERSOANA 
                                                                                                                                   
aparentă şi cea a esenţelor, dar ne indică realitatea unei lumi a aparenţelor esenţiale 
(lacul Constanza). Nu este vorba la Koffka de un ambient subiectiv, fără 
corespondenţă în ambientul geografic, deşi el distinge între o lume fenomenală şi 
un „spaţiu comportamental interior”; ci este tocmai singurul spaţiu posibil 
deodată „geografic”– spaţial dar şi comportamental, întrucât în „umbra” sau 
„lumina” lui „ambiental-atmosferică” noi ne comportăm, acţionăm, intervenim şi 
facem toate acestea nu toţi în acelaşi mod.  
78  Tonino Griffero, Apologia del terziario: estetica e ontologia delle atmosfere, în 
Grammatiche del senso comune, Roma, 2005, pp. 49-68. 
79 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p 139. 
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fiind paradoxala Taină a «FORMEI-CUPRINDERII Infinite a Infinitului 
FIINŢEI». Aşa, PERSOANA este «UN AFARĂ INTRAFIINŢIAL», 
ca Distincţie de FIINŢĂ şi «UN Afară» ca «Peste» FIINŢĂ”80. 

 
V. Psihologia „formei bune” 
Arhechipul ca Supraformă Activă 

V.1. Pentru o psihologie a Chipului ca Icoană şi a Icoanei ca Chip 
„Aici în POTIRUL DE TAINĂ/ Iată, ca Suflet mă Nasc,/ COPIL nou 

Născut la Viaţă,/ Ce înfricoşător, port/ TRUPUL lui HISTOS/ DEODATĂ 
cu El ce poartă trupul meu …” 

 
Imaginea (ca reprezentare psihică) mediază raportul între lume 

şi subiect. 
Tot ce am scris în prima parte a textului nostru ilustrează 

faptul că reprezentările (ca simbolism raţional) avansează într-un 
echilibru precar, căutând acea deplinătate deodată conceptuală şi 
figurativă a obiectelor percepute, desfăşurând imperceptibile 
mutări ale „câmpului tranziţional” de la semnificant la semnificat şi 
apoi la referent.  

Winnicott indică prin acest „spaţiu tranziţional” (simbolic) 
natura simbolic afectivă ca bază a psihicului ce permite copilului să se 
desprindă de fiinţa protectoare absentă (mama), prin intermediul 
unei funcţii introiective a Imaginii mamei, recurgând la „substitute 
bune” de relaţionare care nu o înlocuiesc, ci o „prelungesc”, 
permiţând tocmai formarea Identităţii de Sine, în distincţie. 

Se prefigurează, în limbaj psihanalitic, o trecere de la 
„principiul plăcerii” la „principiul realităţii”. 

În absenţa unei Supraforme, simbolul, atât în forma sa 
conceptual-gestaltică, cât şi arhetipal-psihanalitică, riscă să cadă în 
tautologia şi anularea elementelor constitutive sau să menţină un 
dualism la graniţa dintre vis şi realitate.  

Am încercat să ilustrăm prin a doua parte a textului cum 
Persoana (Icoana) este la Pr. Ghelasie această Formă „Psihologică de 
fond Fiinţial” în sens originar „Teo-Formant”, având densitate 
„Intrafiinţială” (ca formă treimică) şi Comunicare, Relaţie spre 
exterior (spre exteriorul intra-inter-fiinţial al alterităţii fiinţiale a 
                                                             
80 Ibid., p. 149. 
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celuilalt). Prezenţa ca arătare a celor fiinţiale este descoperită de 
(însăşi) Întruparea (Hristică) care reabilitează orice posibilitate de 
simbolizare. Icoana se prefigurează astfel ca relaţie perfectă de interior 
şi exterior, sens apofatic, catafatic. Şi, mai deplin, chip euharistic. 

În virtutea acestui Arhechip de fond Suprafiinţial, Icoana des-
coperă acea deschidere deplină asupra viziunii integrale a Imaginii 
(vorbim acum de o Imagine de Sine ca centru al personalităţii psiho-
logice) ca Chip afirmativ în urma unei relaţionări care nu este ambiva-
lent semnificată ca „negaţie-afirmaţie”, „bine-rău” (ca în limbajul 
psihanalitic); în viziune creştină, relaţionarea este profund afirmatoare. 

Vorbim atunci de un „proces” de iconizare ca bază a Imaginii de 
Sine şi de lume. 

Merită precizate câteva elemente specifice care disting viziunea 
unei psihologii a arhetipurilor faţă de o perspectivă arhechipală: din 
punct de vedere al psihologiei arhetipurilor, complementaritatea 
principiilor nu se suprapune problematizării teologice specific 
creştine în termeni de Bine şi Rău; nu există apoi o comple-
mentaritate constitutivă (ca nucleu de personalitate „stabil” Persoană-
Chip), ci este propusă o fluiditate concomitent duală (Persoana 
definită jungian drept co-existenţă a arhetipurilor Animus/Anima). 
Specificitatea creştină constă în menţinerea atât a unei distincţii 
nete Bine/Rău81, cât şi a distincţiei identităţii de creaţie82. 
                                                             
81 În perspectivă creştină, Binele şi Răul sunt dualităţi contrare (polarităţi) ale 
condiţiei creaţiei după căderea în păcat. Pr. Ghelasie arată că „nu Dumnezeu 
desparte Binele de Rău, ci sfinţii şi păcătoşii o fac”.[...] „Sunt Sfinţi care au putut 
să nu mai cadă în păcat şi au fost şi vor mai fi Sfinţi care trec peste prăpastia 
păcatului, înapoi la Sfinţenie. Răul se vrea un «absolut invers», şi întoarcerea la 
Absolutul Divin este tot aşa de mare minune, ca şi menţinerea de a nu intra în cel 
negativ. Aceşti Sfinţi ieşiţi din abisul răului sunt ICOANA propriu-zisă a zisei 
Perfecţiuni şi de Creaţie ”. Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p. 9. 
82 Pr. Ghelasie ilustrează o „antropologie” arhetipală creştină a chipurilor feminin-
masculin: Chipul de Femeie-Mamă este după chipul Creaţiei iar al Bărbatului-
Tată după Chipul lui Dumnezeu: „ Adam este Arhetipul de Creaţie Integrală, 
Chip de Dumnezeu Întrupat în Chip de Fiinţă Creată, având în faţă Chipul 
Bărbătesc, Cel de Creaţie, iar de avem Chip de Femeie, avem Chipul de Creaţie 
în faţa Celui de Dumnezeu. Şi Bărbatul şi Femeia sunt Creaţii Integrale şi egale, 
dar cu Specific Fiinţial. De aceea sunt două feluri de Mistică, cea de Adam ca 
mistică sacerdotală-Preoţească şi cea de Maica Domnului-Eva, mistica Bisericească 
de Templul Lui Dumnezeu” în Ghelasie Gheorghe, Urcuşul Isihast în Memoriile 
unui Isihast  vol. 2, p. 95. 
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V.2. Psihanaliza clasică şi forma ambivalentă a Imaginii de Sine 
 „După Căderea Creaţiei, Chipul Perfect este dat Uitării şi noi luăm ca bază 

Chipul Imperfect polarizat bine-rău”83. 
 
„Descopeream frumuseţea […] de a privi retrospectiv obiec-

tele iubirii primare, chipurile părinteşti interiorizate; descopeream 
capacitatea pe care o are fiecare dintre noi de a retrăi absenţa prin 
simbol; simţeam mintea plină de gânduri contradictorii asupra 
cărora pluteau ecouri insistente ale unei memorii religioase acum 
schiţate; fantezia unei mame bune şi iubitoare; a unui tată cu 
autoritate şi securizant; chipuri fraterne solidare. Dând început 
unui drum pe două linii paralele care se intersectau, miraculos una 
cu alta, zi după zi; există un răspuns, un sens împlinit în toate. În 
afara timpului dar şi aici, în lume, în real”84. 

Atunci când a încercat o abordare integratoare a paradigmelor 
psihanalizei cu teologia în Psicanalisi del Vangelo, observă Franco 
Fornari, Françoise Dolto a identificat această viziune angelică 
edenică a armoniei familiare cu nostalgia mitică, găsind în modelul 
Sfintei Familii mai mult „simbolul” generativ al unui model de 
iubire şi mai puţin „chipul” însuşi întrupat al Iubirii. 

Franco Fornari spunea că această abordare a idealului prototipic 
de iubire familială „mai mult decât a afla dorinţa înlăuntrul nostru, 
ne-a oferit modelul tânjirii” (spre această iubire „hieratică”). 

„Dar nu reprezintă oare acest model ideal ce a inspirat cuvintele 
biblice tocmai înţelegerea profundă a omului şi speranţei sale celei 
mai adânci?” (Farinet, op. cit.). 

Pentru că limbajul psihanalizei operează cu simboluri ilustrate 
prin mit, nu se afirmă încă un discurs asupra „chipului” şi asupra 
desprinderii simbolului diurn de cel al umbrei. De ordinul diurn 
ţine mai mult fascinaţia (totuşi autentică) spre acele cuvinte biblice 
care rămân mereu uimitor de vii şi în care fiecare dintre noi poate 
proiecta propriul imaginar „făcând să izbucnească bucuria şi 
dorinţa de a cunoaşte împărăţia lui Dumenzeu” (Farinet, ibid.). 

                                                             
83 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, op. cit., p. 13. 
84  Marisa Farinet, Nascere. Le parole per dirlo. Un percorso umanistico e scientifico, 
Franco Angeli, 2010, p. 240. 
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Simbolul ca spaţiu al antinomiilor ambivalente trimite la 
problema posibilităţii „limpezirii” Imaginii în urma elaborării unor 
„elanuri” vitale contradictorii, pe care psihanaliza n-a reuşit să le 
integreze în termeni de gratuitate necondiţionată a dăruirii, ca elan, 
ca ieşire în afară deopotrivă afirmatoare de sine şi de celălalt 
(ceilalţi).  

Psihologia psihanalitică relaţională admite şi teoretizează nece-
sitatea unui pattern bun care stă la baza formării Imaginii de Sine. 

În limbaj teologic, acest pattern este Arhechipul ca referent 
activ întruchipat prin Chipul Hristic. 

„Creaţia este pe «fondul» HRISTIC, este prin ACTIVUL 
direct HRISTIC, este prin CHIPUL HRISTIC, de la care apoi se 
va trece la CHIPUL Eshatologic din Veşnicie, al CHIPULUI 
SFÂNTULUI DUH, ca ÎNĂLŢARE la TATĂL”85. 

 
V.3. Forma bună a Persoanei ca Iconizare arhechipală 
La Început a fost /CUVÂNTUL LITURGHIA./ În ne-nceput a fost 

IUBIREA,/ Cu Taina Sa, TREIMEA,/ Ce este NAŞTEREA-
CUVÂNTUL,/ Ce este LITURGHIA. 

 
Psihanaliza relaţională ce a urmat celei clasice, a introdus prin 

autori ca Melanie Klein, Winnicott, Bion, Bowlby, Fairbairn teoria 
„relaţiilor obiectuale” care dă energiei psihice o valenţă relaţională, spre 
deosebire de cea pulsională atribuită de către viziunea clasică a 
psihanalizei. Pentru toţi aceşti autori, funcţia pulsională nu este în 
sine teleologică, orientarea spre „obiect” are un caracter relaţional 
şi nu redus la satisfacerea egotică. 

Astfel, la baza construcţiei Imaginii (de sine, de celălalt, de 
lume) stă un fundament relaţional „bun” desprins din dubla 
„ecuaţie” kleiniană a unei imago a „mamei bune”/ „mamei rele”.  

Interiorizarea unei Imagini bune este posibilă ca urmare a unei 
relaţionări securizante.  

Imaginea de Sine ca distincţie de celălalt este tocmai rezultatul 
depăşirii simbiozei acaparatoare(nte) prin iconizarea bună din 
modelul arhechipal permanent unitar şi niciodată dual. 
                                                             
85 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 20. 
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Se afirmă astfel că interiorizarea imaginilor (parentale, în primul 
rând, pentru că acelea sunt primele pe care copilul le interiorizează) 
se realizează după un simbolism dihotomic de tipul „bun/rău” dar 
relevant pentru dezvoltarea unei Imagini funcţionale şi adaptative, 
este Interiorizarea unei Reprezentări (parentale) Bune.  

Este ca şi cum amintirea unei mângâieri a mamei peste chipul de 
copil ar fi de ajuns pentru a neutraliza antinomia dintre bine şi rău. 

Franco Fornari a oferit o definiţie fecundă a persoanei cu atât 
mai mult cu cât a dat o atenţie codului biologic în corespondenţa 
celui afectiv; el găseşte o cauzalitate de sorginte afectivă la baza 
tuturor structurilor psihice. Această afirmaţie este elaborată în 
„teoria codului afectiv” menţionat în capitolele anterioare. 

Pentru exemplificare, ne-am putea referi la senzaţia suscitată 
nou născutului de prezenţa mamei, care poate fi percepută ca fiind 
securizantă sau dimpotrivă anxiogenă. Aceste prime senzaţii 
proprioceptive (liniştitoare sau dimpotrivă anxiogene) cu o 
amprentare profund afectivă anticipează formarea primelor sisteme 
iconice, aşa numitele „parenteme”: mama, tatăl şi fiul. 

Fiul nu poate să îşi ucidă tatăl pentru că nu primeşte o oglin-
dire a unei relaţii angoasante şi castrante, ci iubirea securizantă. 

De aici este posibilă o înţelegere a relaţionalului ca deten-
sionare a instinctului de conservare prilejuită de o întâlnire iubi-
toare care învăluie dezarmant chiar „nereceptarea” iubirii înseşi: 
plânsetului neconsolat al copilului se prezintă calmul iubitor al 
părintelui, fiului risipitor îmbrăţişarea tatălui, omului căzut sacri-
ficiul hristic. 

Dar ceea ce interesează pentru a putea vorbi despre formarea 
Imaginii ca Identitate psihologică este dinamica psihică a trecerii dintr-
un plan afectiv al interiorizării imaginii ca forme timpurii ale 
relaţionării primare către un plan „decizional” al lucrării acestei 
reprezentări în lume; astfel, „familia bună”/„rea” interiorizată va fi 
model de construcţie a tuturor celorlalte scheme relaţionale ulte-
rioare. Altfel spus, Imaginea de Sine, natura relaţiilor (interiorizate) 
cu ceilalţi va avea patternul întâiului model de relaţionare.  

Primul model de relaţionare uman familial este însă raportat la Întâiul 
Model Bun de relaţionare, care este unul arhechipal ca „familie dumnezeiască”. 

În perspectiva psihanalizei relaţionale, la identitatea subiectivă 
individuală se ajunge pornind de la „familia internă”, care acţionează 
în fiecare om şi care reprezintă relaţiile afective primare. 
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Situaţia opusă creează un dezechilibru în structura persona-
lităţii modelată pe un pattern al unei „familii interne distructive”86. 

  
În acelaşi sens, Massimo Recalcati vorbeşte despre un 

„Inconştient Bun” la Franco Fornari: „Un teoretician al Inconştientului 
structurat ca un cod afectiv, a aşa-numitei teorii coinemice, propune o 
versiune a unui Inconştient care gândeşte, în virtutea unei gândiri 
naturale. Aceasta presupune o „facultate de reprezentare”, o aspi-
raţie spre bine, afirmarea unui subiect uman capabil de strategie, 
nefiind ghidat de pulsiunea morţii, ci de impulsul semnificării. În 
această nouă filosofie a Inconştientului, optimismul semiotic şi 
moral al lui Fornari pare a depăşi viziunea pulsională freudiană, 
aspect rămas central pentru autori ca Melanie Klein sau Lacan. 
Prin teoria coinemică, Fornari înlătură din Inconştient dimensiunea Răului, 
tendinţa la repetiţie disipativă. El menţine totuşi o paradigmă duală a 
psihicului păstrând ca imagine metaforică pentru Inconştient cea a 
„gândirii nocturne”; un „gând al nopţii” cu care regizorul nocturn 
dictează scenariul vital şi creativ al actorilor vieţii diurne”87. 

O adăugire valoroasă în planul relaţionării triadei familiale este 
adusă de către Pr. Ghelasie. La Pr. Ghelasie, cel care generează 
parentemele primare este Copilul-Fiul, el este punctul generării 
iubirii, el face posibilă „naşterea Mamei” în virtutea unui raport 
generativ antecedent: cel întemeiat întemeiază.  

Hegel introdusese o fază anterioară triadei teză/antiteză/ 
sinteză pentru a legitima orice proces dialectic, numită „temă”; 
această „temă” a Copilul-Fiu legitimează la Pr. Ghelasie o 
dialectică afirmativă, Suprasintetică, Personală în care „nenăscutul” 
însuşi este „arhechip” în virtutea Chipului de Fiu-Cuvântul „prin 
care toate s-au făcut”. 

„Ni s-ar părea că Modelul este Originea. Aici este Taina. 
Icoana, Chipul este Unicul şi esenţa Modelului. Modelul se naşte 
din Icoană, altfel Modelul ar fi un Principiu. Icoana înseamnă 
Persoană şi atunci Modelul este tot Persoană. […] Nu 
Dumnezeirea Naşte Persoana (căci ar fi Devenire), ci Persoana 
Naşte Dumnezeirea”88. 

                                                             
86 Roberto Zonta în art. Alla ricerca della morale perduta  www.cepbassano.org/art. 
87 Massimo Recalcati, La lezione sul male di Franco Fornari în Reppublica, Cultura, 
20 dec. 2011, p. 58. 
88 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, op. cit., pp. 5-8. 
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V.4. Imaginea-Cunoaşterea de Sine. Perspective psihologic-
teologice 

Roberto Repole89  abordează problema complexă deopotrivă 
psihologic-teologică a cunoaşterii de sine situată la „hotarul” dintre 
liberul arbitru uman respectiv cunoaşterea umană fundamental 
împlinită prin (în) Dumnezeu. El se referă la o antropologie 
complexă (şi în definitiv lupta omului între asemănare şi distincţie ca 
asemănare arhechipală) a omului în termeni de liber arbitru şi 
deopotrivă chip dumnezeiesc în sine. Această luptă a omului căzut 
este o tensiune a două tendinţe: pe de o parte, el nu se realizează pe 
sine altfel decât împlinindu-şi dorinţa cea mai adâncă a asemănării şi 
relaţiei cu Dumnezeu; pe de altă parte, psihologia umană ne arată că 
omul se confruntă cu conflicte, dorinţe şi inconsistenţe interioare. 

 
Altfel spus, omul nu reuşeşte în mod autonom apropierea de 

Dumnezeu, întrucât a pierdut acea stare a comuniunii cu Dumnezeu. 
Cunoaşterea de sine ca taină are o corespondenţă în plan psiho-

logic; Gabriel Marcel distingea între problemă (specifică cunoaşterii 
obiectuale exterioare specific ştiinţifice) şi mister, taină (specific 
cunoaşterii de sine, interioare): „Identitatea de sine este o taină.  
O taină care reverberează şi se manifestă în multe alte taine la care 
participăm: taina morţii, taina persoanei iubite, taina unei întâlniri 
care ne-a schimbat viaţa, taina intersubiectivităţii... a urma până la 
final această taină înseamnă a ajunge la ceea ce am putea numi o 
«ontologie a invocaţiei»: adică răspunsul la întrebarea cine sunt eu nu 
poate să fie găsit decât în invocaţia şi aşteptarea acelui Tu absolut” 
(R. Repole, art cit.).  

Din punct de vedere psihologic, travaliul procesului de 
maturizare90 constă tocmai în raportarea şi la înţelegerea personală 
a acestui Tu absolut.91  
                                                             
89 R. Repole, Antropologia teologica e psicologia della personalità umana în Tredimensioni, 
IV, 2007, pp. 234-248. 
90 Maturizare considerată ca fiind construită pe un eşafodaj al separărilor succesive 
care printr-un proces al eroziunii afective (iluzionare-deziluzionare) face trecerea 
de la „principiul plăcerii la cel al realităţii”; Gioacchino Molteni vorbeşte de 
metafora proustiană a dorinţei nostalgice ca trăire reevocativă a unei ireme-
diabile absenţe, altfel spus a unei prezenţe nicicând „exhaustive”. 
91 Pr. Rafail Noica se referea la creştinism ca la „descoperirea adevăratei firi a 
omului”. 
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În perspectivă creştină, există însă şansa întâlnirii reale a unui 
Tu absolut şi personal şi nu ratarea iluzorie a întâlnirii92. 

„Dorinţa este făcută pentru realizarea vieţii, o declară deschis 
creştinismul. Vechiul Testament însuşi este o lungă aşteptare, 
pregătire” (G. Molteni, art cit.). 

Mai mult, împlinirea dorinţei de absolut este în prezentul, 
imediatul şi realul vieţii, „invizibilul locuieşte inima celor vizibile”, 
„nu se poate concepe descoperirea şi revelaţia sensului, apariţia 
Invizibilului, dincolo de Vizibil sau ca urmare a unei întreruperi sau 
                                                             
92 Fornari introduce ideea „alterităţii” dincolo de dualitatea Eu-Tu, Eu-Sine într-un 
principiu terţ, trimiţând – ca principiu abstract, nu ca „principiu” Personal – 
spre Trinitate: „în acest proces al mutării centrului de gravitaţie de la Eu la Sine, 
de la Sine spre Lucruri, procesul de semnificaţie nu se mai realizează între două 
persoane sau între Eu şi Tu, ci apare a Treia persoană neutră; aceea face ca Eu şi 
Tu, dincolo de a cuvânta, să fie „cuvântaţi” de către o limbă străină [limbajului lor 
individual] provenind dintr-un tărâm interior străin” (F. Fornari, op. cit., p. 13). 
Aici formularea triadică a lui Fornari se circumscrie unei zone „străine” de 
sensul trinitar creştin; se ilustrează imposibilitatea în psihanaliză dar şi în 
psihologia gestalt de a depăşi polaritatea diadică eu-tu altfel decât printr-un al 
Treilea după chipul lor, şi anume (paradoxal) străin.  „Tărâmul interior străin” şi 
„cuvântul de limbă străină” de care vorbeşte Fornari este total diferit faţă de un 
anume Cuvânt care în creştinism este Hristos-Cuvântul care descoperă 
Trinitatea-Chip. El dintre Eu şi Tu, Hristos adică, nu e niciodată fundamental 
străin, (e străin pentru cei ce nu-l cunosc şi re-cunosc) pentru că printr-Însul 
toate s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut; cum 
mărturiseşte Evanghelia, „întru ale Sale a venit” şi „noi îl ştim” că El s-a făcut 
cunoscut ca Fiu din Tatăl plin de har şi de adevăr.  

Problema celui de-al „Treilea” ca putinţă a relaţionării a fost pusă şi în limbaj 
psihologic. 

Există astfel un El în plan orizontal uman psihologic arhetipal, spre exemplu 
în psihanaliză tatăl ca al „treilea” care echilibrează relaţia diadic simbiotică dintre 
mamă şi fiu; există apoi un El absolut arhetipal în plan vertical spiritual în 
sensul lui Jung, sens al divinităţii interiorizate şi „îndepărtate”; există în fine, 
teologic creştin, un El spiritual cu distincţia sa duhovnicească (arhechipal la  
Pr. Ghelasie): „El”, al Treilea Treimic, nu este străin relaţiei diadice ci este cât se 
poate de familiar. Într-o antropologie creştină în care Creaţia este Chipul de 
Mamă, iar Fiinţa Dumnezeiască este Chipul de Tată, întâlnirea lor directă se face 
printr-un al Treilea care este tocmai Fiul. Deci nu Tatăl este al „Treilea” în sens 
creştin, ci Fiul: Chipul de intermediere, Mijlocitorul ce deschide Mamei orizontul 
Chipului Dumnezeiesc din Tată şi Tatălui Chipul de Creaţie din Mamă.  

Fiul este chipul/locul întâlnirii pentru că „la întâlnirea cu Dumnezeu trebuie 
să faci un altar”. Similar, Icoana este acest chip/loc al întâlnirii. Vezi şi Ghelasie 
Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., pp. 145-146, 150-131, 166. 
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a unei încetiniri a relaţionării cu lucrurile. Doar în contextul iubirii 
neobosite în raport cu realitatea, în timpului istoric al vieţii, se 
împlinesc toate, se declanşează timpul însuşi şi bat orele adevărului, 
se verifică (trăiesc) tainele vieţii, legităţile lor, sensul probabilităţilor 
lor. Asemeni experienţei de descoperire a lumii în ochii unui copil, 
toate vocile pe care dorinţa le poate capta, le captează în mod 
sincronizat într-un plan experienţial” (G. Molteni, art. cit.)93. 

În relaţia terapeutică se încearcă o reechilibrare a dorinţei 
infinite (de ordin proiectiv) cu posibilitatea sa finită (de ordin 
realist); Blondel spunea că acţiunea umană îşi are obârşia în 
„distanţa dintre voinţa doritoare care tinde spre infinit şi voinţa 
dorită care se aplică finitului”.  

Relaţia terapeutică este o împletire complexă de reprezentări 
transferale şi contra-transferale. În multitudinea unei plurivocităţi 
de simboluri şi proiecţii analitice terapeutul „primeşte” a fi când 
figura substitutivă a proiecţiilor transmise involuntar de către cel 
analizat, când „oglinda neutră” a propriei proiecţii (a celui analizat) 
ce se arată ca fiind nerealistă. 

Riscul oricărei relaţionări este de a ajunge într-o dimensiune 
proiectivă a imaginii, în ciuda modelului securizant94; trebuie găsită 

                                                             
93 Acestă problemă a „hotarului” dintre vizibil şi invizibil, dintre cunoaştere ca 
liber arbitru şi cunoaşterea fondului dumnezeiesc transpus arhechipal în noi, este 
ilustrată în mod uimitor de elocvent de către Pr. Ghelasie ca fapt de taină 
mistică: împlinirea, mântuirea este între hotarele acestei vieţi şi nu într-un dincolo 
eronat interpretat atunci când este acuzat creştinismul de o îndepărtare a 
experierii într-un plan al „lumii de dincolo”: există un cutremurător „hotar 
transcendental” care în momentul morţii separă mistuitor şi total omul creat de 
creator pentru ca „dezbrăcat de însuşi CHIPUL DIVIN, doar cu Propriul Chip 
de Creaţie, să se VADĂ cât am crescut Viaţa Dăruită de DUMNEZEU şi câtă 
IUBIRE am acumulat. Fiinţa mea Personală, fără nimic, se va Cântări, doar 
Iubirea fiind Propria mea greutate” (Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi,  
op. cit., p. 15.). „La «Hotarul Veşniciei», rămâne doar «IUBIREA ta» în 
«separare totală» faţă de HAR, dar fără să te «părăsească de fapt HARUL». 
Acum se VEDE ce este IUBIREA ta, dacă a Crescut în «Tărie şi neclintire». 
Peste «Hotarul transcedental» tu, Făptura, nu poţi trece, dar CHEMI ca 
DIVINUL să TREACĂ la tine. Aici este Taina noastră. Divinul Vine la tine 
dacă tu Întinzi Iubirea ta proprie, pe care Divinul să o facă «Punte» (Ghelasie 
Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p. 18). 
94  Modelului securizant Pr. Ghelasie îi propune în perspectivă isihastă un 
„model” funcţional ontologic al „odihnirii” (isihiei) securizante care nu este 
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imaginea ca fundament de Real. Icoana este acest model „teo-
formant” al privirii de Real într-un dialog „sacroterapeutic”... 

Această Icoană, Imagine de sine regăsită, nu este interior 
autoreferenţial în sensul socraticului „cunoaşte-te pe tine însuţi” 
întrucât, am spune cu Grigorie de Nyssa, „mai degrabă cunoaşte 
omul universul şi celelalte stele decât sufletul uman” (taina despre 
care vorbea Gabriel Marcel). 

  
Aşadar, eu nu ştiu cine sunt, chipul meu adevărat e dincolo de 

mine şi totodată indestructibil identificat cu un Chip Personalizat 
Arhechipal. Fundamental, Dumnezeu are paradigma (logoi) Chipului 
fiecăruia către care ne (a)duce, o alteritate arhechipală care este 
hristică. Interiorul ca fond difuz se reconfigurează după un chip 
personalizat ce iconizează. 

Acest interior personal/sine nu este „regăsirea de sine” ci 
„regăsirea suportului ontologic” ca Chip Hristic, Imaginea de Sine 
este o asimilare a potenţialului arhechipal devenind astfel tu însuţi 
icoană în lumina „aureolei” celei adevărate a Icoanei Hristos. 

„Nu în mine este Întâlnirea cu Icoana ta, ci în Chipul meu din 
Tine”95. 

                                                                                                                                   
solitudine ci solidarizare în distincţie. De altfel, folosim o expresie elocventă 
inclusiv psihologic pentru a indica relaţionarea care „odihneşte” mai adâncă 
decât cea care „securizează” atunci când vorbim spre exemplu de „un om care 
ne odihneşte”. În orizont arhechipal, este o odihnă a Minţii în Duhul Inimii 
(Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, op. cit., p. 96.). 
  „În Dumnezeire, Sfântul Duh este Activul-Mişcarea Veşnică ce niciodată nu se 
Opreşte din Mişcarea Transcendentală, dar se Odihneşte în Tatăl Dumnezeu şi 
intră în Repaus în Fiul Dumnezeu. Toată Taina Isihasmului este în Mişcarea şi 
Lumina în Celălalt, în Dialog cu Celălalt, nu în Monolog Ascuns de Zone 
Subterane... Forma în Metafizica pur Creştină este Esenţa Interiorului. 
Exteriorul în Isihasm este Vedere la Faţă, de aceea Exteriorul Mistic este Egalul 
Interiorului Mistic. Mistica Isihastă este Mistica Exteriorului Transcendental. 
Pare ceva de nemaiauzit. Este o Mistică a Exteriorului tot aşa de Mistică, adâncă, 
cum este şi cea de Interior. Isihasmul Descoperă Mistica Formei-Persoanei-
Vederii la Faţă-Dialogului-Transfigurării, fără Absorbirea Monologală a Unui 
Interior Total şi anihilator al Exteriorului. Cine nu Înţelege Mistica Egalităţii 
Exteriorului cu Interiorul, nu va pricepe niciodată ce este în sine Mistica 
Isihastă” (ibid.,  p. 111). 
95 Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, op. cit., p. 26. 
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O psihologie care să ţină cont de un model antropologic 
creştin nu poate ignora modelul filiaţiei de tip hristic ca model al 
Chipului-Persoanei prin excelenţă (a se vedea capitolul precedent 
referitor la Icoana ca Chip-Persoană la Pr. Ghelasie).  

Poate modelul hristic aduce ceva nou psihologiei? „Eu cred că 
da, mai ales în sensul în care ne poate ajuta să evităm o anumită 
abstractivitate în cadrul elaborării unei dimensiuni ideale a Eului. 
Consider că tot discursul valorilor către care omul este orientat poate 
resimţi o abstractivitate de tip spiritual, în care omul transcende 
condiţia sa către un Dumnezeu nedefinit. Perspectiva unui om care 
este creat de la început într-o relaţie intrinsecă cu Hristos ne indică 
faptul că ceea ce ne transcende concret şi originar nu sunt atât 
valorile, cât înfăţişarea, chipul” (Roberto Rebole, art cit.).  

  
„ICOANA noastră strămoşească este mâncată de carii, şi se topeşte 

într-o cenuşă gălbuie zi după zi. Dar eu văd un «Ceva Viu» ce o ţine cu o 
Putere de Taină. Când stau la Rugăciune în Faţa ei, parcă mi se arată 
«Acel» Chip ca un «Moş Sfânt ce mă Cheamă»”96. 

 
Chipului mamei mele 

Diana MILOŞ 
 

                                                             
96 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi, op. cit., p. 57. 
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Moşul în antropologia juridică 
 
    
După Romulus Vulcănescu, de studiul aspectelor juridice ale 

civilizaţiei şi culturii primitive şi populare, ca părţi constitutive ale 
concepţiei despre existenţă şi lume şi ale modurilor de organizare 
normativă a vieţii, se ocupă parţial şi cu resurse teoretice inegale: 
geografia juridică, antropologia juridică, sociologia juridică şi 
etnologia juridică.  

Renumitul etnolog român susţine că fiecare din aceste ştiinţe 
priveşte dintr-o perspectivă inedită şi conjunctură disciplinară nouă 
activitatea juridică a unei comunităţi etnice sau contexte de 
comunităţi sociale, „pentru a desprinde şi reda ceea ce este originar 
şi expresiv, tipic şi specific în substanţa existenţei umane”1.  

Urmărind nu atât parcursul istoric al fenomenului juridic cât 
nuanţe particulare ale extensiei sale geografice, el evocă o încercare 
de cartografiere realizată de René David2 care, în Géographie juridique, 
susţine că pe mapamond supravieţuiesc mai multe „grupe” sau 
„familii de drepturi” alcătuite fiecare din mai multe contexte de 
„drepturi populare” privite individual. Aceste „familii de drepturi” 
consideră că pot fi proiectate pe hartă pentru sesizarea compa-
rativă a teritorializării lor.  

Cât priveşte dreptul popular, acesta constă „dintr-o cantitate indefinită 
de cutume şi tradiţii, de practici şi uzanţe juridice fixate de poporul respectiv prin 
experienţa milenară a reprezentanţilor lor legali: legislatori şi judecători în 
virtutea unor concepţii – când sacre, când profane – asupra dreptăţii”3.  
                                                             
1 VULCĂNESCU Romulus, Etnologie juridică, ed. Academiei Române, Bucureşti, 
1970, p. 9.  
2 René David distinge după metoda cartografică: „familii de drepturi cutumiare” 
ale unor popoare rămase într-un stadiu puţin avansat în domeniul civilizaţiei şi 
culturii; „familii de drepturi de caracter magico-religios” şi în cele din urmă „familii 
de drepturi populare moderne” (familia romano-germanică, familia commonlaw şi 
familia de drepturi socialiste. Vulcănescu Romulus, op. cit., p. 10. Familiile de 
drepturi corespund în substanţa lor, după René David, diviziunilor naturale ale 
antropogeografiei.  
3 VULCĂNESCU Romulus, Etnologie juridică, p. 10. 
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Pentru Romulus Vulcănescu, etnologia juridică şi comparatis-
mul etnologic sunt perspective de abordare care pot facilita 
excursul în dreptul tradiţonal spre a extrage prin sondaje prospective 
formele juridice vii, cutumiare, chiar din structura lor socială. De 
remarcat că în perspectiva etnologului român etnologia juridică – 
ce are obiectivul principal: analiza diferitelor sisteme de regle-
mentare juridică veche şi contemporană, orală şi scrisă – acţionează 
paralel cu tendinţa de dezvoltare a dreptului formal într-o ştiinţă a 
dreptului care vrea să înfăţişeze sintetic toate speciile juridice 
tradiţionale şi contemporane4.  

Sesizarea aspectelor juridice ale civilizaţiei şi culturii populare 
capătă astfel noi perspective şi semnificaţii axiologice care pun în 
valoare dimensiunile etnologice ale omului, atât în sensul comu-
nitar5 cât şi în cel al contextului, al diversităţii şi al pluralităţii6.  

                                                             
4 În întreaga lume, atenţia etnologilor-jurişti se îndreaptă spre studiul culegerii şi 
selectării cutumelor juridice ale aşa-ziselor societăţi tradiţionale, paralel cu stu-
diul formelor sacralizate ale dreptului scris. „Cutuma care şi-a păstrat validitatea 
în toate sectoarele de activitate socială, chiar şi în dreptul internaţional public, în 
dreptul diplomatic, în dreptul comercial, în dreptul rural, constituie un pivot al 
civilizaţiei şi culturii contemporane. Criptodreptul, deşi contrazice şi nuanţează 
norma juridică oficială, ca şi formele folclorice de drept etnic legate de unele structuri 
sociale şi sisteme de valori de grup, este definit, sistematizat şi interpretat în 
spiritul noii concepţii etnologice”. Op. cit., p. 40. 
5 În studiul L’ethnologie (1965), André Leroi-Gourhan se referă tot mai mult la 
noţiunea de „personalitate etnică”. Prin personalitate etnică se înţelege „ceea ce 
face un grup uman să activeze, într-un timp şi într-un spaţiu dat, ca un întreg”. 
V. Romulus Vulcănescu, op. cit.  
6 Etnologul Romulus Vulcănescu sesizează în deceniul şapte al secolului XX că 
ceea ce caracterizează etnologia generală actuală este trecerea de la studiul 
„pitorescului uman” la studiul marii „diversităţi a omului”. Astfel că de la etnologia 
generală ca „ştiinţă a diversităţii umane în timp şi în spaţiu” se trece la ştiinţele 
etnologice ca instrumente de investigaţie particulară ale fiecărui aspect al acestei 
diversităţi umane. În această perspectivă, el crede că etnologia juridică devine un 
instrument de precizie fără de care nu se pot studia trăsăturile caracteristice ale 
specificităţii creaţiei populare, personalitatea etnică a unei civilizaţii şi culturi 
populare. „Ca ramură a etnologiei generale şi ca ştiinţă auxiliară a istoriei dreptului 
naţional şi internaţional, etnologia juridică se îndreaptă în vremea noastră tot mai 
mult spre studiul complexelor şi sistemelor juridice, al relaţiilor juridice, ca şi al instituţiilor 
juridice ale popoarelor evoluate, paralel cu cele ale popoarelor primitive. În acest 
curent de idei, etnologia juridică a lărgit sfera de cunoaştere asupra concepţiei 
juridice despre lume a omului, a viziunii lui juridice proprie fiecărui stadiu de 
dezvoltare a civilizaţiei şi culturii primitive şi populare, a semnificaţiei complexe a 
instituţiilor juridice general umane”. Op. cit., p. 41. 
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În temeiul analizei etnologico-juridice a materialului românesc, 
R. Vulcănescu susţine că la baza dreptului feudal autohton se află 
rădăcinile adânci ale sistemului de gândire juridic agro-pastoral al 
traco-dacilor schiţat în antichitate de Herodot, Xenofon şi alţii. 

Academicianul român consideră că, în perioada feudală, 
poporul român avea un străvechi sistem de drept popular, bine 
închegat, care avea la baza lui: 

– o concepţie juridică obştească unitară cu rădăcini adânci în activi-
tatea etico-socială a autohtonilor, ce răspundea tuturor nevoilor de 
reglementare a relaţiilor dintre categoriile şi păturile sociale ale 
comunităţii rurale; concepţie juridică numită în general drept 
ţărănesc, drept obişnuielnic sau drept popular român.  

– o legislaţie ţărănească, care consemna viaţa comunitară printr-o 
„lege a ţării” sau „obicei al pământului”, cu variante locale minore 
de la o ţară românească feudală la alta7.  

– organe de judecată sătească care judecau toate categoriile de 
abateri de la legea ţării, în toate instanţele şi pe toate treptele ierar-
hiei sociale. Aceste organe de judecată erau alcătuite din reprezen-
tanţi legali ai cetelor de neam în comunitatea sătească8.  
                                                             
7 „În Transilvania, din cauza aservirii poporului român, această legislaţie a fost 
consemnată în actele cancelariei imperiale austriece şi regale maghiare, de docu-
mentele de arhivă de stat şi protocoalele diplomatice, ca o concesie juridică acordată 
celor căzuţi în şerbie. „Ius valachicum” „ius Valachie”, „ritus Wlachorum”, 
„Zakon Vlachon” în fond nu acorda un privilegiu juridic într-un stat pluri-
naţional sprijinit pe inegalităţi şi discriminări etnice, ci recunoaşterea de drept a unei 
stări de fapt anterioare, care nu putea fi bruscată fără a produce grave perturbări 
sociale şi de guvernământ în statul opresor. În Moldova şi Valahia, legea ţării sau 
obiceiul pământului nu era o legislaţie populară separată de „legea strămoşească” 
sau de „obiceiul românilor”, pentru că ţara se identifica cu poporul român şi 
pământul cu glia strămoşească sau moşia bătrânească. Legea ţării era legea ţărilor 
româneşti, iar obiceiul pământului era obiceiul pământului românesc. Prin 
migraţia lor accidentală în afara ţărilor româneşti, românii au dus cu ei legea 
valahă şi au folosit-o ca instrument de organizare a vieţii lor de grup social”.  
R. Vulcănescu, op. cit., p. 49. 
8 „În Transilvania erau cnejii şi juzii. Jurisdicţia lor se întindea pe ceea ce se va 
numi apoi judeţ. În Maramureş, Munţii Apuseni, Munţii Retezat, Sibiu, Făgăraş, 
Ţara Bârsei, erau cetele de oameni zdraveni care îndeplineau, în condiţii similare, 
rolul pe care cetele de oameni buni îl îndeplineau în Moldova şi Valahia. Ele 
erau ajutate de cetele de feciori. Între organele de judecată alese ale acestor cete 
exista o corelaţie perfectă de acţiune. Măsurile luate de ele nu erau contrazise, 
combătute sau anulate de cele în supraordine, fie ele organe de judecată 
boierească sau domnească”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 49.  
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– judecata satului prin organele fireşti avea valoare deplină. De 
unde numele de pravilă obştească dată judecăţii, indiferent de 
conţinutul şi forma hotărârii în ceată. 

– opinia justiţiară a satului completa sistemul de drept popular 
românesc.  

Ni se pare important să semnalăm din această prezentare a 
savantului etnolog şi perspectiva implicată de paralelismul juridic. 
Astfel, legea ţării, în contextul ei social, Romulus Vulcănescu o 
înfăţişează ca expresie a unui paralelism juridic – paralelism juridic în 
dreptul cutumiar român pe care consideră că studiile de istoria 
dreptului vechi românesc au stabilit în ce constă – „ce îşi restrânge 
mereu câmpul de activitate cu cât trece de la o orânduire social-
economică la alta în cadrul ţărilor româneşti şi cu cât se resoarbe în 
timp în vatra etnică a poporului român”.  

De altfel, etnologul jurist crede şi susţine că în acest sistem de 
gândire juridică cutumiară străveche nu intervine nici o aculturaţie 
juridică propriu-zisă. Adică nu există nici o schimbare totală, pe 
cale forţată, a sistemului juridic autohton, în nici una din perioadele 
istoriei, deşi unii dintre istoriografii vechiului drept român înclină 
uneori spre aceasta, ci intervin influenţe şi împrumuturi parţiale, 
care nu au atins fondul de idei al legii ţării sau obiceiul pământului9.  

 
Moş, Moşie şi Judecata la Hotare 
Moş şi Moşie 
R. Vulcănescu consemnează moşia ca instituţie juridică arhaică 

la români trimiţând spre sensul său iniţial ce se referă la comunitatea 
de origine a unui grup familial, care se trăgea din acelaşi moş, şi 
totdeodată comunitatea de posesie a pământului moştenit direct sau 

                                                             
9 R. Vulcănescu consideră că ceea ce a fost definit de aceşti cercetători juridici 
decalc juridic s-a dovedit de cele mai multe ori o coincidenţă de gândire juridică, 
un paralelism cutumiar, ieşit din necesităţi juridice similare exprimate în condiţii 
aproape identice. Op. cit., p. 62. N. Iorga susţine că dreptul cutumiar a fost extrem 
de activ la noi până în secolul al XVIII şi că până în vremea noastră supra-
vieţuiesc unele elemente de folclor juridic agrar. N. Iorga publică, de altfel, în 
1931 o colecţie de Vechi documente de drept român cu o prefaţă consacrată Istoriei 
dreptului cutumiar român, iar în 1935 ţine la Paris o conferinţă intitulată Originile şi 
originalitatea dreptului popular român.  
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indirect de la acest moş 10 . În sens tradiţional juridic, moşia a 
semnificat deci „pământul moştenit de la un moş”; pământ în 
substanţa sa: inalienabil şi indivizibil. De acest fapt se leagă la 
români importanţa deosebită a cunoaşterii şi utilizării arborelui 
genealogic al strămoşilor lor11, ca situare, confruntare, recunoaştere 
şi relaţionare înlăuntrul şi în afara grupului, al comunităţii.  

„Descoperirea şi încadrarea în spiţa de neam îi dădea stabilitate 
în faţa reprezentanţilor «grupului rural» cu care se confrunta, 
înăuntrul comunităţii săteşti din care făcea parte şi pe care o reven-
dica. Acesta era un «om cu strămoşi», care «trăia din strămoşi» şi 
putea oricând să-şi dovedească spiţa”12. 

Interesantă este asocierea strânsă, remarcată de R. Vulcănescu, 
între moş şi moşie şi între acestea şi omenie. Cel care nu avea moş şi 
nici moşie îşi pierdea omenia, ieşea din rândul oamenilor: 

Asta nu e omenie 
Fără moş, fără moşie...13 

                                                             
10 R. Vulcănescu merge pe firul ce caută sensul originar al cuvântul „moş” pe 
care-l vede ca făcând parte din fondul principal lexical de cuvinte ale limbii române, 
cu sensul primitiv de „om bătrân” întemeietor al cetei de neam, precursor al 
unei spiţe gentilice. Din acest cuvânt derivă câţiva termeni de înrudire care atestă 
importanţa lui în dreptul civil popular: strămoş şi strămoşie, răstrămoş şi răstră-
moşie; moşneag şi moşnegie, moşnean şi moşnenie, moştenie şi moştenire etc. 
El crede că vitalitatea semantică a derivatelor termenului moş s-a impus şi 
pentru echivalentul feminin de „moaşe” cu sensul de „femeie bătrână”, genera-
toarea unei spiţe de neam. Noţiunea juridică de pământ a căpătat în perioada 
prefeudală o accepţiune restrânsă de „moşie”, iar o dată cu stabilitatea ţărilor 
româneşti feudale, sensul etimologic s-a extins. Prin moşie s-a ajuns să se 
înţeleagă pământul unei „ţărişoare” şi apoi pământul ţării. După R. Vulcănescu, 
moşia sta în centru superstiţiilor, credinţelor, cutumelor şi tradiţiilor, uzanţelor şi 
practicilor care privesc civilizaţia şi cultura sătească română. Op. cit., p. 72.  
11  Originea, posesia şi succesiunea înlăuntrul grupului familial R. Vulcănescu 
susţine că se făcea numai în baza descendenţei şi a proporţiei de sânge filial în 
această descendenţă. Fără acest arbore genealogic, numit „spiţă de neam trasă 
dintr-un moş” el nu-şi putea fixa drepturile şi datoriile cutumiare în timp şi în 
spaţiu. „Moşia, în concepţia juridică populară este alcătuită din «părţi de 
folosinţă» şi «părţi nefolositoare» (pustietăţi). Această dihotomie este valabilă şi 
în limbajul relativ la domeniile feudale: la «pământul domenial» sau «moşia 
domnească, boierească sau mânăstirească»”. Op. cit., pp. 72-73. 
12 VULCĂNESCU Romulus, Etnologie juridică, p. 73. 
13 VULCĂNESCU Romulus, op. cit., p. 73.  
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Concluzia sa este că moşia e noţiunea de etnologie juridică care 
îşi menţine semnificaţia originară într-o permanentă stare de 
echilibru axiologic, că ea fundamentează, caracterizează şi defineşte 
modul de viaţă autohton până în vremea noastră. Este remarcabilă 
accentuarea acestei continuităţii a moşiei în orizont axiologic şi, am 
zice, şi teleologic până astăzi.  

 
Spre sfârşitul sec. XX în scrierile mistice ale Cuviosului Ghelasie 

de la Frăsinei sunt referinţe la Moş-ul ca rememorare a chipului 
originilor, însă nu doar a originilor pământeşti, ci şi a celor cereşti. 
În tradiţia locului, ca specific mistic carpatin, chipul de moş este în 
această taină de „Chip deodată al Pământului şi al Cerului în Unire, 
ca Fiu al celor «două Lumi». Chipul de Moş exprimă o dublă filiaţie 
şi o dublă inimă, pământească şi cerească în unire. Chipul de Moş 
este cel care «uneşte trecutul cu prezentul şi-l face Viitorul 
nesfârşit»”. Misticul de la Frăsinei vede, de fapt, în Chipul Fiului lui 
Dumnezeu, în Chipul Lui Hristos, taina de origine a acestui Chip 
de Moş14. 

Astfel, Cuviosul Ghelasie evocă din tradiţia mistică faptul că 
„fiecare Neam-familie, trebuie să aibă «un Moş», care este «a Doua 
Inimă» a Neamului respectiv. Fără aceasta Neamul se va distruge 
curând. (...) Fiecare Neam trebuie să aibă un Moş-Sfânt, care se 
zice că este «Inima-a-Doua» care rămâne Nemuritoare şi din care 
izvorăsc celelalte Vieţi ale urmaşilor”. (...) „Cultul strămoşilor de 
aici vine. Cine nu are un Moş-Strămoş în neamul lui, acela va pieri. 
Trăinicia este în Stră-Moşi”. 

                                                             
14  Chipul de Moş este această Taină. Chipul de Moş este Chipul deodată al 
Pământului şi al Cerului în UNIRE, ca FIU al celor „Două Lumi”. Originea este în 
Scriptură, în Viziunea Proorocului care vede pe CEL VECHI de Zile, care 
paradoxal este cu Plete Albe, dar TÂNĂR la FAŢĂ. Aşa, FIUL Lui 
DUMNEZEU este însăşi Taina acestui Chip. Chipul de Moş nu este de TATĂ 
DUMNEZEU sau de FIU, ci de UNIREA de Taină a ambelor Chipuri, ca un 
paradox Suprafiresc ce-l face FIUL Lui DUMNEZEU în Taina Creării Lumii. 
FIUL Lui DUMNEZEU este Întruparea Inimii TATĂLUI în UNIRE cu 
propria Inimă de FIU. TATĂL se arată la Faţă prin Chipul FIULUI şi Chipul 
FIULUI prin Chipul TATĂLUI. Această „Arătare Suprafirească” este înfăţişată 
în Chipul de Moş, Chip de FIU-Tânăr cu Plete de TATĂ-Bătrân şi Chip de 
TATĂ-Bătrân cu Mâini şi Ochi de FIU-Tânăr. (Ghelasie Gheorghe) 
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În această perspectivă, continuităţii ca permanenţă pe linia naşterii/ 
înrudirii sanguine i se alătură, în chip iconic, susţinător şi plinitor, 
permanenta continuitate pe linia naşterii/înrudirii de suflet-Duh.  

„Viaţa este o Iubire Întrupată. Inima este tocmai Chipul Iubirii 
Întrupate”15.  

Acest „chip al întrupării” este foarte interesant şi totodată 
relevant faţă de legătura cu pământul, prin amprentele, rădăcinile şi 
semnificaţiile moşiei adâncite şi reverberate în Chipul Moşului, ce 
derivă şi denotă, pe de altă parte, remarcabil din punct de vedere 
antropologic, şi o anume pecetluire şi articulare iconică între suflet şi 
corp. „Se ştie, din relatările istorice, că Dacii când mureau trebuiau 
să ia în Mână «Pământ», fiind Credinţa că Sufletul nu-şi va pierde 
«Identitatea», tocmai prin aceasta, ca o «păstrare» a unei 
Corporalităţi Nemuritoare”16.  
                                                             
15 „Inima are în ea cele Două Iubiri, a Lui DUMNEZEU şi a Lumii, într-o UNIRE 
de Taină. Păcatul rupe Inima în două şi desparte cele Două Iubiri. Reunirea lor nu 
se mai poate face prin aceeaşi Inimă, ci printr-o a Doua INIMĂ de TAINĂ, care se 
va împleti cu Inima cea «înjumătăţită» a Omului căzut din Rai. Este o mare Taină 
această a Doua INIMĂ, care este Chipul Celor Sfinţi. Fiecare Neam trebuie să aibă 
un Sfânt, ca prin INIMA de Taină să mai poată fi Viaţă în Inima înjumătăţită a 
lumii. Moşul este Chipul celui care Întrupează INIMA de Taină. 

Omul este «UNIRE a Cerului cu Pământul», ca Inima de Rai, pe care 
pierzând-o, a pierdut şi Chipul Raiului. Iată că se poate câştiga o «a Doua 
INIMĂ», care readuce Chipul de Rai în afara Raiului. «DOAMNE, dacă Cerul şi 
Pământul nu se UNESC, nu este o Împlinire a Vieţii!»”.  
16 „Unii fac analogia cu o «prefigurare» a Trupului Înviat Hristic. Cert este că 
Dacii aveau o Memorie ancestrală a unui Fapt Tainic, ce-i apropia de Creştinism. 
Dacii aveau o «Religie proprie», chiar dacă au adoptat şi forme de zişi Zei. În 
sensul autohton, Zeul nu era un «idol», ci o «Tainică Arătare îmbrăcată într-un 
TRUP tot de Taină» (ce era altceva decât corporalitatea materială). Dacii 
deosebeau «TRUPUL de Taină» faţă de Corpul Sufletului-Spiritului. Ca o 
«metafizică» proprie, ei considerau pe Om ca Suflet şi Corp şi peste acestea 
«TRUPUL de Taină» Nevăzut. Ca Mistică, TRUPUL de Taină era o 
«Supraformă comună», şi a Sufletului şi a Corpului, în care se puteau oglindi 
deodată şi Spiritul şi corpul-materia, şi de asemenea se «Uneau» într-un 
«SUPRACORP» peste Suflet şi Corp, ce se putea vedea doar de cei «aleşi»”.  E 
de remarcat că Cuviosul Ghelasie nu face sincretism între religia proprie a 
dacilor şi creştinism. El povesteşte din tradiţia pustnicească „că aceste ţinuturi au 
fost un «Loc al Pustnicilor-eremiţilor» încă din «moşi-strămoşi», din vremuri 
ancestrale. Creştinismul s-a «altoit» pe această «Rădăcină Veche» şi a «Odrăslit» 
un «Soi-Specific», prin care «Duhul Pământului s-a Unit cu DUHUL SFÂNT 
Creştin» şi a «ÎNTRUPAT pe HRISTOS» în «Ieslea Carpatină», între «păstorii 
Traco-Daci şi Daco-Romani»”.  
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Cuviosul Ghelasie mai reflectă o legătură între moşi-strămoşi 
şi pământul-moşie printr-o sacralitate a relicvelor stră-moşilor.  

„Pentru Carpatin, «Viaţa este în Taina STRĂ-MOŞILOR» şi 
mormintele lor se fac «Pământul-Rai»”. „Carpatinul nu se leagă 
propriu-zis de «pământ», ci de «SACRALITATEA Relicvelor 
STRĂ-MOŞILOR» ce se «ascund în pământ». „Carpatinul face din 
«Relicvele STRĂ-MOŞILOR, ICOANE-Pământ». Pământul este 
pentru Carpatin «TRUPUL ICOANEI-STRĂMOŞILOR». STRĂ-
MOŞII Sfinţesc Pământul şi-l fac ALTARUL-Rai, unde Omul şi 
DUMNEZEU se ÎNTÂLNESC. Carpatinul nu este «migrator», că 
«ieşirea din Rai» este semnul păcatului. «Legarea» de Pământ a 
Carpatinului nu este «naţionalism», ci «Religiozitate» în sine. Specificul 
Carpatin este specificul «Icoanei de Pământ», care este «TRUPUL 
de Taină» şi al Omului şi al Lui DUMNEZEU ÎNTRUPAT”17.  

Nu doar o conexiune a responsabilităţii: trecut-prezent-viitor, 
ci şi relaţia dintre om şi mediu, dintre om şi cosmos ce duce la o 
umanizare a naturii, chiar mai mult la o transfigurare a sa este, de 
asemenea, subliniată în aceste succinte referinţe ale Cuviosului 
Ghelasie18.  

„Raiul-ICOANA, UNIREA Cerului cu Pământul în Transfi-
gurarea Omului. Pământul Omului nu este «pământul planetă», ci 
«PĂMÂNTUL-RAI». Omul «scos din Rai» devine apoi «omul 
planetei pământ». Dar Omul «scos» din Rai aduce şi în «pământul 
planetă» Taina «PĂMÂNTULUI de Rai», de unde «COMOARA 
din ţarină şi Mărgăritarul de preţ». De aici, «SACRALITATEA 
ICONICĂ a Pământului» ce se face astfel «Raiul Omului». 
Specificul Carpatin este acest MEMORIAL al «PĂMÂNTULUI 
Rai», de aceea se «Leagă» de Pământ. Aceasta nu înseamnă «robia 
pământului», ci «REMEMORAREA în sine a Chipului de  
                                                             
17 Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi (Căutarea Originilor), 2000, p. 206.  
18 N. Rouland în Aux confins de droit vorbea din perspectiva antropologiei juridice 
de faptul că omul societăţilor tradiţionale gândeşte departe în timp, în funcţie de 
generaţiile trecute şi viitoare, aceasta şi cu trimitere în actualitate la dreptul unui 
mediu sănătos. În acest sens, susţine că a venit momentul să se înscrie în coduri 
şi constituţii dreptul generaţiilor viitoare la un pământ nedistrus, pe care 
progresul tehnic trebuie să-l amelioreze şi nu să-l degradeze. El spune în acest 
sens că „dreptul poate contribui la construcţia unei categorii a sacrului, religios 
sau nu”. N. Rouland, Aux confins du droit, p. 299. 
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Om-Rai». Pentru specificul Carpatin, Pământul se transfigurează 
din «pământul planetă» în «PĂMÂNTUL Rai»”19.  

Prin urmare, credem că instituţia juridică a moşiei nu traduce un 
ataşament bazal, o posesiune sau un drept de proprietate, ci mai 
ales şi mai întâi reflectă o aşezare şi o rânduială fundamentală în 
permanenţa şi continuitatea unei ordini comunitare, al unui anume 
chip al înrudirii şi filiaţiei personalizate şi personalizante, nu doar 
corporale şi sanguine.  

 
Judecata la hotare 
În ceea ce priveşte tipurile de judecată sătească amintim pe cea mai 

veche formă menţionată ca atare de R. Vulcănescu: Judecata la hotare. 
Acest act justiţiar stabilit „la hotare” era o judecată a bătrânilor satului 
şi se numea „hotărârea bătrânilor”. Prin hotare, R. Vulcănescu înţelege 
mai mult limitele materiale ale moşiei săteşti, graniţele dintre sate, 
decât partea din afara vetrei satului a moşiei săteşti20. El susţine că în 
concepţia juridică a ţăranului român hotarul reprezintă o instituţie de 
drept cutumiar, fără de care nu puteau fi concepute şi explicate 
multe din aspectele arhaice ale legii ţării sau obiceiului pământului 21. 

                                                             
19  Carpatinul face din „Pământul Locului” ALTARUL Raiului şi aşa devine 
„PĂMÂNTUL-Rai”, ce se consideră însuşi „Omul-Pământ şi Pământul-Om”, 
aşa cum a fost Creat de Dumnezeu. 

Pământul-Om devine „Pământul Neam şi Ţară”. „Neamul şi Ţara Carpatină” 
nu este „naţionalism planetă”, ci „Naţionalism-Om în sine” ca „Naţionalism Rai”. 
Doar păcatul l-a scos pe Om din Rai şi l-a făcut „om-pământ-planetă”. Dar Omul-
Rai face cu timpul şi din „pământul-planetă” un „Pământ-Rai”. Carpatinul are 
această specificitate de a extinde Raiul şi pe „pământul-planetă”, că nu poate trăi ca 
Om decât în „Chipul Raiului”. Şi odată REFĂCUT Chipul Raiului de „pământ-
planetă”, devine şi acesta tot „Rai-Om”. După scoaterea din Rai, Omul devine 
„migrator pe pământul planetă, căutându-şi în zadar „Raiul” pierdut. Carpatinul 
are foarte puţină „migrare”, că păstrează mai mult „MEMORIALUL Raiului”, ce 
înseamnă „LOCUL-Om, CENTRUL Cosmic”. Ghelasie Gheorghe, Moşul din 
Carpaţi (Căutarea Originilor), Colecţia Isihasm, 2000, p. 205.  
20 „La hotarele moşiei săteşti, sub un pom considerat „sfânt” (brad, stejar, fag, 
plop) conform tradiţiei, periodic sau ocazional, se adună roată bătrânii satului, în 
ziua sorocită judecăţii. Veneau dis-de-dimineaţă, în stare de puritate fizică şi 
morală, jurau să judece drept, luau loc pe cioate de lemn sau pe bolovani, 
ascultau întâi părţile în conflict, apoi martorii garanţi chibzuiau între ei, astfel ca 
până în faptul serii să dea „hotărârea” (sau sentinţa)” (R. Vulcănescu). 
21 De altfel, după R. Vulcănescu importanţa hotarelor este consemnată, direct sau 
indirect, şi în alte forme de activitate materială sau spirituală populară la români. 
„La hotare se încheiau actele de hotărnicie, se luau mărturiile, se expulzau 
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Spre deosebire de interpretarea istoricilor vechiului drept 
consuetudinar românesc a termenului de „hotărâre” doar în 
accepţia lui etimologică, ca un derivat din conceptul agrimensural: 
„hotar”– în accepţia ei primară, „hotărârea” desemna pentru 
majoritatea cazurilor rezultatul proceselor relative la fixarea 
hotarelor şi hotărniciilor –, etnologul relevă însă şi un alt sens, 
relativ la tehnica unor rituri juridice străvechi: „judecarea la hotare” 
ca o acţiune ce ţinea de magia juridică a locurilor marginale: 

Moşii s-au dus la hotare 
Şi au prins a judecare... 
Se operează astfel o deosebire structurală între judecarea şi 

pedepsirea la hotare – ce păstrează caractere străvechi rituale – şi 
judecarea şi pedepsirea din vatra satului22. În fapt, atât judecarea, cât 
şi sentinţa şi pedeapsa se desfăşurau la hotare, „pedeapsa la hotare” 
fiind, după R. Vulcănescu, o formă de sancţiune rituală extrem de 
veche în comunitatea sătească română. Judecata la hotare după 
etnolog este situată la hotare ca margini pentru a nu profana vatra 
satului. 

Totodată, el consemnează, în temeiul unor sensuri reflectate 
de colinde, că Maica Domnului şi Sfinţii judecau pe oamenii 
păcătoşi la răscruce de hotare, la răscruce de drumuri.  

Brad în cer 
brad în pământ 
lângă bradu mare, sfânt, 
şade Maica Prea Curata 
de trei îngeri congiurată. 
Da acolo la ce cată? 
Aşterne de giudecată! 

                                                                                                                                   
răufăcătorii, se legau prieteniile între vecini, frăţiile de cruce între flăcăi şi 
însurăţirile între fete, se promovau întrecerile tradiţionale între competitori, 
încurările de cai, încontrările între colindători mascaţi etc.”. Op. cit., p. 193. 
22 În concepţia juridică arhaică vatra satului nu trebuia profanată de ceata de 
bătrâni, cetele de oameni zdraveni şi cetele de feciori. Abia târziu prin intro-
ducerea legislaţiei scrise, de tip bizantin, a pravilelor împărăteşti, se include şi 
pedepsirea în sat, în vatra satului, după exemplul târgurilor şi oraşelor: 

L-au dus la hotare 
Şi l-au pedepsire 
Până la stîrpire...  
Hotărârea, ca sentinţă dată de ceata de bâtrâni care judeca retrasă sub pom, la 

hotare, şi ca sancţiune executată de cetaşii spiţei de neam tot la hotare, reprezintă 
formula unei tehnici juridice de drept criptic comună unor popoare străvechi cu o 
bogată experienţă social-culturală. Cf. R. Vulcănescu, op. cit., p. 193. 
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Însă, pentru etnologul jurist, „în această judecată de ordin sacral 
suntem constrânşi să vedem o formă a judecăţii mitice a celor morţi 
după concepţia celor vii, redusă în conştiinţa culturală sătească la 
intervenţia şi prestigiul unui judecător infailibil pentru că e divin”. 
Iconografia acestei judecăţi sacrale a sfinţilor presupunea după  
R. Vulcănescu o transpoziţie formală din practica judiciară divină în 
aceea ecleziastică. Astfel, „călugării nu judecau în biserică ca să nu se 
profaneze incinta, ci în locurile în care tradiţia sacră se îmbina 
perfect cu tradiţia laică: la hotare, la margini de moşie”23. 

  
Chipul Omului – Hotar/Hotarul – Chipul Omului 
Cuviosul Ghelasie de la Frăsinei ţine să sublinieze că „fiecare 

dintre noi suntem între Hotarul dintre DUMNEZEU şi Lume şi 
totodată acest Hotar este în noi, şi noi înşine suntem acest Hotar. 
Omul este chip de Hotar-Trecere”.  

Însăşi „Firea în Sine a Omului” o străvede în acest chip de 
hotar/punte ce descoperă „o mare Taină a Vieţii Omului”, întrucât 
omul „trebuie să treacă acest Hotar într-un sens-orientare sau altul. 
Omul însuşi este acest Hotar, de aceea Viaţa Omului este o 
TRECERE peste sine ca peste un Hotar, indiferent că o face spre 
DUMNEZEU sau spre Lume”. Omul se arată astfel ca o 
„Conştiinţă Fiinţială între DIVIN şi Lume, de aceea omul este la 
Hotarul dintre DUMNEZEU şi Lume”. „Conştiinţa în Sine a 
Omului este «Conştiinţa Originară de Rai», ca «Hotar-dintre 
DIVIN şi Lume», ca «legământ» dintre Libertatea spre Lume şi 
Libertatea spre DUMNEZEU”.  

Cum trece „Omul Hotarul la Dumnezeu” şi cum trece la cele 
„lumeşti”? Aici se descoperă „libertatea de hotar” dar şi „ruperea şi 
distrugerea hotarului”, de-generările omului24.  
                                                             
23 R. Vulcănescu arată că în hrisovul lui Ştefan Duşan din secolul XIV-lea relativ la 
donaţia de sate sârbeşti şi româneşti din Serbia pe care o face unei mânăstiri ctitorite 
de dânsul, se menţionează că atunci „când se judecă între ei oamenii bisericii să nu 
aibă alt judecător decât numai afară de însuşi egumenul; iar judecându-se cu alţi 
străini, pentru omor, pentru pământ, pentru cai sau răpire să meargă a se judeca de-
naintea împăratului”. Situaţia, oarecum generală atunci în întregul sud-est al Europei, 
vroia să însemne, printre altele, şi ieşirea judecăţii din incinta sacră a mănăstirii şi 
efectuarea ei într-un loc profan. Cf. R. Vulcănescu, op. cit., p. 196.  
24 Aşa Omul cade în păcatul distrugerii Legământului-Hotarului dintre DIVIN şi 
Lume, şi implicit îşi distruge Însuşi Chipul şi Firea de Om, şi „Hotarul din Sine”, 
el rupe spre Lume, fără să-l mai „Desfacă” spre DIVIN. Şarpele demon găseşte 
golul de „Hotar” dintre această „Legătură”-Punte a Omului de a avea mai întâi 
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„Libertatea de Hotar a Omului este în «Dublă orientare». 
Omul nu trebuie să fie «liber» doar într-o singură direcţie, ci în 
«ambele deodată», şi aşa este o Libertate ne-contrară. Dar Omul, ca 
şi Îngerii căzuţi din Cer, face o «libertate» doar într-o singură 
orientare-direcţie, doar spre cele ale Lumii, rupându-se de 
DIVIN”. Această dublă orientare a hotarului în dublă deschidere 
este fundamentală pentru paradoxala păstrare a hotarului/punte, a 
(pe)trecerii/desfacerii lui 25 , de fapt a plinirii chipului şi firii 
autentice a omului.  

Ni se pune în atenţie astfel un anume chip antropologic.  
„Omul în Sine nu este nici Lume, nici DIVINITATE, dar are 

în Sine PECETEA SUFLĂRII-CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi 
Pecetea Lumii, prin ţărâna-zămislirea din Lumea Creată. Omul este 
«Suprachip» ca «Hotar» între cele Două Chipuri. Repetăm cu 
insistenţă – Omul nu este Natură, chiar dacă are «ţărâna-materia» 
Naturii, ci este «Chip special» de „Hotar – între Natură şi 
DIVINITATE”26.  

Omul este situat ca hotar tocmai în această „întretăiere de 
taină” a „Două REALITĂŢI absolut diferite”, iar menirea omului 

                                                                                                                                   
Conştiinţa de DIVIN, şi prin aceasta apoi Conştiinţa de Lume. Pomul căderii 
era „Pomul Legământului Hotarului”, că Omul este tocmai această taină de 
„Legământ-Hotar-Legătură între DUMNEZEU Ziditorul şi Lumea Sa”. Zisa 
„interdicţie” de a nu mânca din „pomul oprit” al Binelui şi al răului este tocmai 
această Taină a Însuşi Chipului de Om, ce este în Sine „Legământul-Hotarul 
dintre DIVIN şi Lumea Creată”. Zisa Libertate a Omului este aici, în Taina 
„Legământului-Hotarului” pe care o are în Sine Însăşi Fiinţa de Om. 
Legământul-Hotarul dintre DIVIN şi Lumea Creată, poate fi oare „desfăcut sau 
distrus”? Iată Taina Tainelor Omului. Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul de Taină.  
25 Una este a „desface” hotarul, alta este „distrugerea-ruperea” lui. „Desfacerea” 
este o „Comunicare-Înţelegere”, pe când ruperea-distrugerea este o „forţare” 
proprie fără Legătură-Comunicare cu partea cealaltă. Aşa Omul cade în păcatul 
distrugerii Legământului-Hotarului dintre DIVIN şi Lume, şi implicit îşi distruge 
Însuşi Chipul şi Firea de Om, şi „Hotarul din Sine” îl rupe spre Lume, fără să-l 
mai „Desfacă” spre DIVIN”. Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul de Taină. 
26  În natură, DIVINUL îşi Revarsă Acţiunile Sale Creatoare, şi aşa se face 
Lumea, şi Lumea se face o Existenţă „Dincoace” de DIVINITATE. Şi între 
DIVIN şi Lume se creează Omul ca „Hotar”, şi trecere între DUMNEZEU Cel 
De-dincolo şi Lumea cea De-dincoace. Omul doar în această Menire şi Fire este 
Chip de Om. Păcatul îl scoate din acestea, şi drama Omului se face tocmai prin 
„chipul invers” ce apare ca „Om distrugător”. Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul 
de Taină. 
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se arată ca fiind „CRUCEA faţă de DUMNEZEU şi Crucea Lumii 
în sine însăşi”. 

Chipul de hotar al omului este trecere, (răs)cruce, (re)găsire, 
(re)întâlnire, (re)unire.  

„Omul-Hotar este Conştiinţa-Firea în Sine de OM. Noi 
repetăm tot mai des acest fapt, că aici este Taina Ascezei şi 
Duhovniciei Omului şi Însăşi Menirea Vieţii Omului”.  

Misticul de la Frăsinei vorbeşte chiar de o stare de hotar, o 
permanenţă şi o continuitate între-deschisul trecerii27.  

„Omul de fapt nu merge doar spre dreapta sau spre stânga, ci 
merge «între», pe Hotarul dintre cele Două Lumi, într-o Regăsire 
Vie şi faţă de DUMNEZEU, şi faţă de Lume. Omul nu poate 
«ieşi» niciodată din acest Hotar, dar poate ÎNVIA, adică UNI-
ÎNTÂLNI cele Două Porţi prin Sine Însuşi, prin Braţele Sale 
Întinse şi IUBITOARE”.  

„Omul este astfel HOTARUL între Lumi şi totodată Omul le 
UNEŞTE prin Menirea CRUCIFICĂRII Sale de Taină. Omul este 
«ÎNTRETĂIEREA»-CRUCEA dintre DUMNEZEU şi Lume, 
este „HOTARUL de Taină” al DIVINULUI şi al Creaţiei”. 

De consemnat că pentru Ghelasie Gheorghe nici „Legea nu 
este „oprire”, ci „Hotar de trecere” tocmai peste „propriile limite”28. 
                                                             
27 Se insistă pe Taina Chipului Omului, ca „HOTAR al CRUCII Cosmice”. Omul 
este „Hotarul între Lumi”, de aceea are o Veşnică „nelinişte metafizică-
transcendentală”, are „neliniştea TRECERII” peste „Hotarul Lumilor”. Dar 
atenţie! TRECEREA este o RĂSCRUCE, este o „Alegere-Legământ”. 

„Pomul Hotar-Legământ” era menţinerea lui Adam-Omul tocmai în „Starea 
de Hotar”. Şarpele-demon îl îndeamnă să „iasă” din acest „Hotar”, să-l rupă, să-l 
distrugă mâncându-l. Adam-Omul trebuia să se menţină dârz ca „Hotar-
Legământ”, să se Răstignească, să se facă Taina CRUCII, să Întindă Braţele de 
UNIRE între DIVIN şi Lume. Adam-Omul în Rai era Omul-Lege-Legământ-
Hotar şi, distrugând acest Chip, Omul cade din Chipul de Om şi aşa este scos 
din Rai şi intră în condiţia morţii şi a distrugerii de Sine şi de Lume. Mistic şi 
Teologic Omul-Adam este Creat de DUMNEZEU ca Hotar-Legătură între 
DIVIN şi Lume şi aşa îl face pe Om: „CRUCEA Cosmică” – adică, întretăierea 
dintre DIVIN Lume, ce este „Legătură-Hotar-Lege-Răstignire”. Ghelasie Gheorghe, 
Omul-Hotarul de Taină. 
28  Cine ajunge la „Lege-Hotar” are posibilitatea să „TREACĂ” Dincolo în 
DIVINITATE şi Dincoace în Lume, tocmai în Deschiderea Legii-Hotarului”. 
Atenţie! Legea pare închidere-frontieră, dar şi „Taina TRECERII”, şi cine nu 
„TRECE Hotarul Legii” este neîmplinit. Dar TRECEREA Hotarului Legii să 
nu se facă omorând-o şi distrugând-o, cum au făcut Adam şi Eva în Rai, ci mai 
întâi Asumând-o şi făcându-te tu Însuţi „Lege-Hotar”. Ghelasie Gheorghe, 
Omul-Hotarul de Taină. 
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Dar accentuează recurent, evidenţiind faptul că „Omul este Supra-
Natură şi Hotar între Natură şi DIVINITATE” ce riscă să-şi 
pierdă chipul de om prin unilaterală scufundare în natură, în lume. 
Trebuie observat sensul şi orientarea unor accente pe care ţine să le 
sublinieze. Astfel, nu lumea să fie „Lege pentru OM”, ci Omul să 
fie Lege-Hotar peste lume. Omul trebuie să se facă pe Sine Hotar-
Om peste Lume, şi aşa prin acest Hotar-Lege să Asume Lumea ca 
Taina Menirii Omului29.  

  
Hotarul/Omul ca Judecata/Întâlnire în Chipul Veşniciei/Hotar 
Pentru Cuviosul Ghelasie, hotarul este numit totodată şi 

„TRECEREA spre Viaţă sau spre moarte. De aceea, Omul fiind 
Hotarul Creaţiei, prin Om apare moartea, dar tot prin Om se Deschide 
VEŞNICIA-ÎNVIEREA ce nu mai este atinsă de moarte”30.  
                                                             
29 Dacă Omul cade în „legile lumii” îşi pierde Chipul de Om-Lege, de aceea 
Omul trebuie să fie mai întâi el însuşi Om-Lege. Legile Lumii sunt Legile Naturii 
şi dacă Omul se confundă cu ele se „naturizează”. Aşa, Omul trebuie să 
„domine Legile Naturii prin propriul său Chip de Lege-OM. Omul trebuie să se 
facă „Supra-Lege”, peste „Legile Naturii” şi să DUCĂ Natura ca DAR 
DIVINULUI şi peste „Hotarul de OM”. Omul are Menirea să se Întâlnească 
propriu-zis cu Natura. Grădina Raiului este Lumea, Pomul Vieţii este CHIPUL 
DIVINULUI; „Pomul-Legământ-Hotar” era însuşi Chipul Omului. Unii vor 
doar o „Rugăciune gratuită” şi un DUMNEZEU cu Chipul Lumii, fără 
CHIPUL Cel De-dincolo de Lume, considerând chiar că Însuşi DIVINUL este 
în toate cele lumeşti, chiar şi în cele stricăcioase şi aşa, omul nu mai este 
„Hotarul dintre Lume şi DIVIN”, ci devine „Omul Natură şi DUMNEZEU tot 
Natură”, până la idolatria mascată. Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul de Taină. 
30 În Mistica morţii vorbeşte de „Hotarul cel mare” dintre lumea de naştere şi 
lumea VEŞNICIEI. „Chiar dacă nu era păcatul, repercursiunea sa moartea, acest 
Hotar ar fi existat, fiind Uşa de trecere între cele două lumi: lumea de jos şi 
lumea de Sus. Noi suntem Fiinţe create şi nu ne putem confunda niciodată cu 
DUMNEZEU. Noi suntem creaţi, născuţi ca Făpturi, cu Suflet direct de la 
DUMNEZEU, şi Memorial de creaţie din părinţi de naştere, de zămislire, prin 
care creştem, încât tot Memorialul de naştere, de zămislire ne este nouă 
întâlnirea cu Ziditorul şi cu însuşi DUMNEZEU. Cât timp creştem în lumea de 
jos a naşterii şi a creşterii, avem raze de DUMNEZEIRE, dar trebuie să vină 
momentul când trebuie să dăm faţă cu DUMNEZEU, şi aceasta se face-n lumea 
VEŞNICIEI. Păcatul cu moartea rupe şi distruge în Fiinţa noastră, şi aşa 
trecerea Hotarului VEŞNICIEI este tot mai dificilă şi devine chiar înspăimân-
tătoare. La timpul potrivit, vrei nu vrei, trebuie să treci acest Hotar, şi acum eşti 
pus la proba cea mare a Vieţii”. Ierom. Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul de 
Taină în  Moşul din Carpaţi, ed. Platytera, Bucureşti, 2009.   
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Chipul omului – hotar este Judecat la Hotar în „Marea Trecere” 
la „Hotarul Veşniciei şi al morţii”, „Hotarul de Taină”, „Hotarul 
cel Mare”.  

Hotarul Veşniciei şi ca hotar al identităţii distincte şi al 
pluralităţii – cea personală şi comunitară.  

„Hotarul VEŞNICIEI, ce va ţine VEŞNICIA Conştiinţei 
deosebirii făpturii de Ziditorul ei. Fără această PECETE a 
Hotarului VEŞNICIEI, nu se poate intra în VEŞNICIE” 31.  

„Oo, Doamne!... Ooo, ce Chip voi avea eu la Hotarul 
VEŞNICIEI şi al morţii!?...”. „Trecerea Hotarului de Taină al 
VEŞNICIEI şi al morţii mă va arăta în totalitate cine sunt. Numele 
meu, Persoana mea, Fiinţa mea, toate vor arăta chipul ce-l voi 
avea”. „Aceste Memorii ale Fiinţei mele personale sunt însumi eu, 
sunt însuşi Chipul ce acum trebuie să treacă Hotarul VEŞNICIEI”. 
„VEŞNICIA este Taina CHIPULUI TRUPULUI FIULUI Lui 
DUMNEZEU”. 

De fapt, la Ghelasie Gheorghe „Personalismul este însuşi 
chipul Omului”, ce înseamnă „Conştiinţa de Sine însuşi ca Hotar 
între Lumi şi realităţi, ca Legătură”. „Conştiinţa Omului este această 
Taină de a ÎNTÂLNI Lumea cu DIVINUL prin Legătura-Hotarul 
ce-l face el însuşi cu Propria Fiinţialitate, ce înseamnă Persona-
lismul Omului”.  

Iar „Chipul Omului este Taina CHIPULUI FIULUI Lui 
DUMNEZEU, şi acest CHIP este DĂRUIREA IUBITOARE, 
este CUVÂNTAREA de Taină a CHIPULUI DUMNEZEIESC 
Suflat şi-n mine”.  

Trecerea Hotarului este în Judecarea Asemănării Chipului32 . 
Hotarul este Chipul Iconic ce permanentizează chipul în distincţie 
şi asemănarea în identitate.  
                                                             
31  „Chipul Tău de o VEŞNICIE din mine îmi învăpăiază Fiinţa cu un foc 
mistuitor. Mă arde şi mă chinuie VEŞNICIA din mine, care nu mai poate sta 
închisă, trebuie să-şi deschidă din cuprindere şi să ajungă la întâlnirea peste 
Hotarul de Taină. Această ieşire a VEŞNICIEI din Hotarul Fiinţei mele se 
asociază şi cu moartea păcatului şi iată-mă la două probe înfricoşătoare. (...) 
Această asociere a morţii şi a VEŞNICIEI devine o dublă trecere peste Hotarul 
cel mare al vieţii, dar şi o dublă înfricoşare ce dă o suferinţă aparte”. Vezi 
Ghelasie Gheorghe, Omul-Hotarul de Taină.  
32 „Fără HAINA de NUNTĂ CHIPUL-TRUPUL Lui HRISTOS nu pot trece 
Hotarul Veşniciei, ci voi fi luat de sensul invers al întunericului morţii, al 
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Cât despre Judecata la hotare a Sfinţilor şi a Maicii Domnului, la 
care face referire R. Vulcănescu urmând colindul, ea arată şi sensul 
comunitar al judecăţii, al ordinii trupului ecleziologic ce 
descoperă/oglindeşte măsura/autenticitatea chipului asemănării. 
Chipul iconic ca forma/criteriu al unirii neamestecate, neîmpărţite, 
nedespărţite, neschimbate. Deci al unirii întru asemănare şi nu al 
unirii uni-formizante, con-topitoare, ne-împărtăşită şi ne-
împărtăşitoare. Cele ce se aseamănă se adună, cum zice vorba cea 
veche în miez de cutumă. 

Prin urmare, Judecata la hotare o vedem nu atât ca situare/locare 
în sensul evitării profanării centrului, a vetrei, cât ca semnalizare şi 
simbolizare a sacralităţii hotarului ce exprimă concentrarea şi 
densitatea nucleară („tăietoare”) a centrului, ca „lăuntrul din afara 
sa”. Altfel spus, hotarul nu ca spaţiu marginal ci ca prezenţă şi 
epifanie a centrului. Judecata la hotare ca semn, ca marcare, ca gest şi 
arătare că înfricoşata şi definitiva separare, rupere, dez-moştenire, 
de-limitare de spaţiul comunitar poate deveni inconturnabilă. Cum, 
în referinţa lui R. Vulcănescu, se vorbeşte de o sentiinţă dură, de 
„o pedepsire până la stârpire”. Stârpirea ca ne-rodire, dez-
moştenire, dez-rădăcinare.  

Dar, Judecata la hotare ca act de dreptate ce supraafirmă ordinea 
comunităţii. Judecata la hotare ce exprimă un act de justiţie ce trimite 
la o prezervare a comunităţii, a ordinii acesteia prin delimitarea de 
spaţiul aferent ei, semnalând situarea deja la limita acesteia, pe 
pragul/hotar de ieşire/de-limitare/excludere din ea. De altfel,  
R. Vulcănescu consemnează că „intrarea şi ieşirea din comunitatea 
de neam nu se făcea la voia întâmplării”33.  
                                                                                                                                   
împărăţiei neveşniciei. Iată-mă gol la Hotarul VEŞNICIEI şi al morţii. Toată 
bogăţia mea va fi IUBIREA mea, asemănarea CHIPULUI DUMNEZEIESC”. 
Ibidem. 
33  „Cetele de neam şi spiţele de neam erau delimitate atât prin structura lor 
genealogică, cât şi prin aceea juridică. (...) Sistemul de drepturi şi datorii săteşti se 
bazează în ultimă instanţă pe grupe de obiceiuri şi tradiţii, practici şi uzanţe 
create în comunităţile familiale; cum reprezentanţii de vârstă ai cetelor de familie 
erau la originea lor alcătuiţi din reprezentanţi de vârstă ai spiţelor de neam. 
Instituţia cetelor de bătrâni acoperea nevoile obşteşti ale cetelor de familie. Ea 
legifera în sat şi se bucura de autoritate teritorială asupra întregii moşii săteşti, 
asupra vetrei satului şi hotarelor satului. Dar ea era totdeodată şi organul de 
execuţie al propriilor ei legi. Cetelor de bătrâni ale unui sat le erau subordonate 
toate celelalte cete de vârstă, sex şi ocupaţie”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 52. 
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Judecata la hotare exprima şi o situare simbolică într-un spaţiu 
limită/intermediar al separării/trecerii/ieşirii în afara comunităţii, a 
ordinii ei.  

  
Comunităţi/ordini juridice/drept  
– între tradiţie şi (post)modernitate – 

„Ne place sau nu, suntem de acord sau nu, realitatea e că 
regulile orale de convieţuire socială au dat prioritate absolută 
comunităţii, apoi prioritate relativă acesteia, apoi individualismului, 
subminând universul tradiţiilor complexe, au erodat valorile 
politico-religioase, au impus trecerea de la comunitatea organică la 
societatea contractualistă, au ruinat viziunile obiectiviste şi ierar-
hizate despre societate, au consacrat venirea la putere a tehnicii sub 
denumirea de progres al tehnicii” (Gh. Mihai)34. 

În tradiţia socială/comunitară a poporului român, din perspec-
tiva etnologiei juridice, Romulus Vulcănescu consemnează satul ca 
fiind „o aşezare economico-culturală creatoare de norme juridice”. Ordinea 
comunitară proprie satului românesc subzista oare în temeiul 
regulilor orale şi a creativităţii normativităţii juridice? Aceste reguli 
orale sau norme juridice au un caracter raţional, conceptual sau/şi 
supraraţional, simbolic? Sau, mai degrabă, ordinea comunitară se 
datora unor relaţionări în orizontul modurilor de conduită 
concrete, a gesturilor, a modelelor de relaţii, a riturilor? În acest 
orizont, sensul „legiferării” şi al „legii” în sat (prin „instituţia 
cetelor de bătrâni”) exprimă o altă perspectivă asupra juridicului şi 
                                                             
34 Pentru Gh. Mihai, „timpurile moderne (adică ale ultimelor două secole), sub 
aspectul evoluţiei dreptului pozitiv şi a ideilor despre el, au diluat reperele 
moştenite din trecut, dar ne lasă fără răspuns faţă cu problemele practice ale 
vieţii simple, la scară socială. Şi cu cât formulăm mai multe întrebări, cu atâta e 
mai dificil de răspuns la ele; cu cât criteriile de evaluare juridică sunt mai 
numeroase, cu atât se estompează soluţiile care ţin de viaţa cotidiană”. Eruditul 
jurist constată că ideile juridice sunt tot mai diluate, deşi solul normativ este tot 
mai dens, iar istoria modernităţii se arată ca istoria declinului tradiţiilor comu-
nitare în totodată impunerea individualismului juridic „şi a rezolvării periculoasei 
probleme a libertăţii şi a limitelor ei cât priveşte omul-cetăţean, omul-
comunitate”. „Tradiţia juridică nu desfiinţează libertatea, ci o echilibrează, pe 
când modernitatea o mărunţeşte sub imperativul că ordinea juridică are ca fun-
dament creaţia individului care ar genera o democraţie sub exigenţa de a referi la 
sine”. MIHAI Gheorghe, Teoria dreptului, ediţie 3, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2008, p. 1.     
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ordinii comunitare? De altfel, instituţia juridică a moşiei credem că 
trimitea tot la un chip comunitar al ordinii, al înrudirii, al filiaţiei, al 
identităţii şi identificării prin chipul originar al moşului35.  

Este posibilă însă, se pare, la început de sec. XXI, şi o 
reîntoarcere a perspectivelor tradiţionale societale/comunitare, o 
emergenţă nu lipsită de caracteristicile, de altfel fireşti, ale unei 
actualizări cu reflectări anume asupra ordinilor juridice şi dreptului.  

În volumul La hotarele dreptului, N. Rouland postulează că toate 
societăţile cunosc dreptul. Dar, totodată, antropologul francez 
susţine că fiecare din ele nu acordă aceeaşi importanţă regulaţiei 
juridice 36 . El vorbeşte de faptul că astăzi „spiritul legilor se 
schimbă, iar rigiditatea şi imperativitatea, aceste caractere ale 
dreptului pe care noi le credem intangibile, încep să se atenueze”37. 
Repune în atenţie printre altele şi orizontul unui drept „care mai 
mult indică decât prescrie”38.  

Aşa cum sănătatea nu se defineşte prin boală, dreptul nu se 
reduce la contencios – susţine Rouland. Importantul antropolog 
crede că dreptul furnizează mai mult modele de conduită decât să 
sancţioneze comportamente şi atrage atenţia că „noi vedem că 
celor mai multe din relaţiile personale şi sociale dreptul le dă o 
armătură fără să aibă nevoie să recurgă la tribunale”39.  

                                                             
35 Şi astăzi în satul românesc încă am întâlnit ca persistând identificarea, atunci 
când nu eşti recunoscut, nu doar prin nume, ci prin desemnarea unei filiaţii: „al cui 
eşti?”, „sunt fiul (nepotul etc.) lui cutare”. Acest chip al identificării prin moş-
strămoşul nu trebuie înţeles în sensul la care trimitea C. Dubar. Vezi Linte Marius 
Dumitru, Ordinea Trupului şi/în Sfera Juridică, ed. Platytera, Bucureşti, 2011.  
36 N. Rouland, Aux Confins du droit, ed. Odile Jacob, Paris, 1991. p. 12. 
37 N. Rouland, op. cit. p. 23. Mireille Delmas-Marty spune că nu trebuie con-
fundat fluul logic sau vag care nu este decât haos cu logica fluuă care poate să fie 
o condiţie a eficacităţii dreptului. Ceea ce presupune că există o distanţă între o 
noţiune de referinţă precisă şi specificabilă începând de la care sunt organizate 
într-un ansamblu fluu de marje de apreciere ce dau o anumită autonomie 
actorilor. Se consideră în acest sens că principiul de proximitate se substituie 
celui de identitate şi spaţiul normativ devine pluralist. Cf. N. Rouland, op. cit., 
pp. 17-18.   
38 N. Rouland, op. cit., p. 16. 
39 A se vedea la M. Villey semnalarea tendinţei substituirii dreptului ca dreptate 
de către/prin dreptul ca regulator al normelor de conduită. V. Linte Marius 
Dumitru, Ordinea Trupului şi/în sfera juridică, ed. Platytera, Bucureşti, 2011. Şi, pe 
de altă parte, Étienne Le Roy, la care dreptul e reaşezat pe trei fundamente:  

1. norme generale impersonale, legate de o ordonanţare impusă de realitatea socială, 
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Căutarea dreptului deci, nu doar/şi nu numai ca regularizare şi 
normativitate ca unice soluţii de rezolvare a conflictelor şi 
diferendurilor.  

Carbonier scria că soluţia unui litigiu, stingerea unui conflict  
(a face să domnească pacea între oameni) este scopul suprem al 
dreptului, ceea ce face ca, după el, împăcările, concilierile, tran-
zacţiile să fie dreptul mai mult chiar decât ambiţioasele norme. 
Dreptul poate să aibe nevoie de forţă, dar nu trebuie redus la ea, 
conchide N. Rouland, care vede societăţile tradiţionale purtătoare 
ale unor viziuni ce prin faptul că nu reduc dreptul la forţă şi la 
normă sunt un exemplu ce a precedat modernitatea juridică, dar 
care se iveşte se pare oportun în postmodernitate40. Sigur că pentru 
el dreptul nu are o istorie ci istorii, fapt marcat de antropologul 
francez prin două citate sugestive ca motto al capitolului Dreptul are 
istorii. E vorba de doi autori pe care îi separă nu doar spaţii 
geografice, ci şi o perioadă de peste două milenii.  

Confucius (551-479): Dacă poporul este condus de legi şi dacă o regulă 
uniformă este concepută utilizându-se pedepsele, poporul va căuta să evite 
pedepsele, dar el nu va avea sentimentul de ruşine. Dacă poporul este condus 
prin intermediul virtuţilor şi, astfel, o regulă uniformă este concepută, 
utilizând-se în acest caz riturile, atunci poporul va dobândi sensul ruşinii, şi în 
acest fel va deveni mai bun. 

Ferriere (1693-1715): Legile romane au fost stabilite pe raţiuni 
naturale şi pe principiile echităţii. Sunt o rază divină pe care Dumnezeu le-a 
dăruit-o oamenilor41.  

Chestiunea diversităţii culturilor juridice, a galaxiilor juridice, 
cum le numeşte N. Rouland, a pluralismului e un pandant al 
întâlnirii şi dezbaterii la „hotarele dreptului”. În vreme ce raportul 
                                                                                                                                   

2. modele de conduită şi comportament, legate de o ordine negociată,  
3. sisteme de dispoziţii durabile, legate de o ordine acceptată.  
Dreptul este astfel „tripod”, toate societăţile părând să cunoască într-o manieră 

sau alta aceste trei picioare ale Dreptului, chiar dacă le articulează diferit. LE ROY 
Étienne, 1999, Le jeu des lois. Une anthropologie «dynamique» du Droit, France, LGDJ, 
Col. Droit et Société, Série anthropologique, 415 p., pp. 50-202. 
40 N. Rouland, op. cit., p. 24.  
41 N. Rouland, op. cit., p. 31. Relativ curent se compară juridic Occidentul cu 
non-Occidentul. Dar se uită prea uşor că Europa nu e (doar) Occidentul, iar, pe 
de altă parte, spre exemplu, perspectiva juridică Sud-Est Europeană, pe care a 
evidenţiat-o cu pricepere eruditul jurist, romanistul şi istoricul dreptului româ-
nesc, acad. Val. Al. Georgescu, e prea puţin adusă în atenţie şi în dezbatere.    
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între Occident şi ne-Occident cu privire la culturi juridice distincte, 
ce creionează ordini juridice şi dreptul anume al unor comunităţi, e 
unul, în actualitate, de neevitat pentru mulţi autori. 

Pentru Rouland, dreptul posedă deci un lung trecut, are istorii 
şi e supus astăzi tradiţiilor culturale diferite. „Marea parte a umani-
tăţii – constată Rouland – nu împărtăşeşte viziunea occidentală 
asupra dreptului şi a sancţiunii sale. Recursul la avocaţi şi judecători 
pentru a regla un conflict este natural la un american, dar pare 
necuviincios pentru un chinez”42.  

În perspectivă occidentală, Bjarne Melkevik urmăreşte şi 
regăseşte fundamentul juridic al culturii juridice chineze în comple-
mentaritatea legismului cu confucianismul 43 , spre deosebire de alţi 
autori (René David, Camille Jauffret-Spinosi), care văd legismul ca 
fiind contrar mentalităţii majorităţii chinezilor, identificând cultura 
juridică chineză doar cu confucianismul. Confucianism ce, cu statut 
de religie laică, a fost chiar proclamat oficial ca ideologie a statului 
chinez. 

Pentru confucianişti, virtutea simbolizată de li (riturile) trebuie 
să domnească pe toate planurile, atât personal cât şi politic şi 
social. Li poate semnifica, pe de o parte, riturile, cutumele şi 
convenţiile sociale şi, pe de altă parte, poate rezuma credinţa în 
modele de conduită concrete şi afective între persoane. Pe plan 
juridic, confucianismul poate fi caracterizat de fondarea legalităţii 
pe raporturi concrete, afective şi particulare prin intermediul lui li.  

„După Confucius, există cinci modele de relaţii afective de 
bază: relaţia între senior şi vasal, între tată şi fiu, între cel în vârstă 
şi cel tânăr, între soţ şi soţie şi între prieten şi însoţitor.(...) Cele 
cinci modele de relaţii personale de bază exprimă simetric relaţii 
ierarhice derivate dintr-o ideologie piramidală şi patriarhală”44.  

Este interesant că „nici legismul nu ne oferă niciodată o 
definiţie raţională sau conceptuală a legii, ci încearcă să îi surprindă 
                                                             
42 N. Rouland, op. cit., p. 32.  
43 După Melkevik, dacă confucianismul câştigă în lupta împotriva legismului este 
o victorie care anunţă funcţional doar o împărţire a competenţelor. Confucia-
nismul se vede astfel investit cu li ca etică socială şi legismul cu fa, ca mijloc de 
administrare, de control şi represiune. Semnificaţia legii pentru legism Melkevik o 
situează la antipodul concepţiei occidentale. MELKEVIK Bjarne, Transformarea 
dreptului, ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 29. 
44 MELKEVIK Bjarne, op. cit., pp. 26-27.   
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fizionomia prin imagini, metafore şi simboluri evocând 
«presupusele» realităţi sociologice şi istorice”45. Legismul vede legea 
într-o mulare permanentă pe formele schimbătoare ale realităţii. 
Melkevik vorbeşte în acest sens de un „hiper-realism al gândirii 
chineze”, ca un fapt cultural a cărui surprindere poate releva o 
înţelegere a culturii juridice chineze46.  

Interesant este că „legismul vede guvernarea prin lege supe-
rioară şi preferabilă guvernării prin oameni, ca în confucianism”, dar 
ambele, atât confucianismul cât şi legismul, se concentrează pe enti-
tatea ce se află „în spatele” conceptului de lege, preconizând omni-
potenţa regelui. Însă, dacă în confucianism i se cere suveranului să se 
perfecţioneze47 , în legism, legea este semnul puterii şi măiestriei 
suveranului, marca omnipotenţei lui, numai că, în acest caz, legea 

                                                             
45 MELKEVIK Bjarne, op. cit., p. 31. Vechiul semn chinez care desemna fa 
comportă mai multe elemente, după prof. Liang Zhiping. În acelaşi timp, 
caracterul fa este uşor schimbat cu altele două: xing şi lu. Lu semnifică statut şi 
xing caracterul punitiv în mod particular cel corporal. Forma modernă a 
caracterului xing e o ideogramă ce asociază un cuţit şi modificările unui vechi 
simbol jing. Jing desemna locul de execuţii capitale. Aceste trei caractere se găsesc 
de la începutul celor trei dinastii (2205-256) fiecare epocă având o preferinţă 
pentru unul din ele. Dar sensul dominant rămâne acela de xing. Aceste precizări 
arată că dreptul a fost înfăţişat de mult timp sub o formă represivă. Cf. Norbert 
Rouland (1998), La doctrine juridique chinoise et les droits de l’homme, Revue Universelle 
des Droits de l’Homme, 10, 1-2, pp. 1-26.  
46 „Actorii dreptului, ca şi termenii juridici, poartă în cultura juridică occidentală 
„masca” unei reprezentări abstracte. Cultura juridică chineză, dimpotrivă, ple-
dează pentru un hiper-realism, unde o astfel de distincţie este de neconceput. 
Astfel, individul concret şi empiric se găseşte în spatele oricărui cuvânt şi 
oricărui rol. La fel se întâmplă şi cu cuvântul „lege”. Ar fi prin urmare inutil şi 
zadarnic, în această cultură juridică, să construim conceptul de lege după logica 
occidentală, făcând referinţă la justiţia oraşului, la voinţa generală, la auto-
legislaţia conform voinţei tuturor, sau la alte construcţii abstracte. Cultura 
chineză, în hiperrealismul său, cere tot timpul să ştie ce este „în spatele” 
cuvintelor”. MELKEVIK Bjarne, op. cit., p. 31. 
47 „Confucianismul a reluat ideea tradiţională conform căreia deţinătorul puterii 
este desemnat de Tian Ming, cu alte cuvinte că el primeşte de la acesta Mandatul 
ceresc. Cerul, guvernatorul suprem al universului, are dreptul să aleagă 
deţinătorul puterii şi să îi atribuie puterea pentru a-i aplica voinţa pe pământ. În 
conformitate cu această tradiţie, împăraţii au fost desemnaţi ca Tian Zi, fiul 
Cerului. Pentru a se dovedi şi pentru a rămâne demn, cel investit cu Mandatul 
ceresc trebuie să se supună continuu unui proces de perfecţionare a calităţilor 
sale, ca bunătatea, bunăvoinţa, indulgenţa”. MELKEVIK Bjarne, op. cit., p. 32.  
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se substituie domniei voinţei personale a suveranului, este omni-
potentă48. Aici, în legism, Melkevik susţine că se caută şi o aplicare a 
conceptului taoist de wou wei, dar în sens contrar taoismului 
propriu-zis, de-o manieră de fapt utilitaristă (Suveranul nu trebuie 
să intervină: el lasă legea să intervină). 

Ce este curios în demersul lui Melkevik, în fond ideologic, este 
faptul că vrea să „reformeze” după propriul său tip juridic 
(occidental, mai exact habermasian) o cultură multimilenară 49 . 
„Dincolo de problema delicată a reformei şi a reconfigurării concep-
telor de li şi fa”, el susţine militant că „orice proiect de modernizare 
nu se poate face decât prin crearea unui loc pentru al treilea pilon, 
respectiv conceptul modern de jus şi un veritabil stat de drept”50.  

                                                             
48 Ceea ce face din rege o persoană dominantă nu este nici inteligenţa sa, nici 
descendenţa sa, nici moralitatea superioară, ci doar măiestria cu care reuşeşte să-
şi impună voinţa. Deci, legea ca tehnică a puterii. Op. cit., p. 35. 
49 N. Rouland mărturiseşte, de altfel, că e în deplin acord cu sinologul F. Jullien, 
unul din cei mai buni specialişti în filosofie chineză, care spune că refuză două 
poziţii adoptate curent în Occident. Prima este că chinezii nu pot să înţeleagă 
drepturile omului. Fapt greşit, întrucât, după el, chinezii înţeleg prea bine despre 
ce vorbim. A doua, se referă la faptul că nu au putinţa să elaboreze noţiunea. N. 
Rouland transpune problema şi în cheie interculturală, în sensul căutării 
„echivalentului structural” între sisteme. El evocă şi doi autori chinezi 
contemporani ce au fost tentaţi să arate că din gândirea lui Confucius, expusă în 
Analecte, se pot înţelege elemente echivalente cu tratatele fundamentale ale 
drepturilor omului moderne. Ei subliniază că bunăvoinţa în semnificaţia sa 
originală este „dragostea între toţi oamenii”, care corespunde principiului mo-
dern al demnităţii umane. Astfel, pentru Confucius bunăvoinţa este o obligaţie 
care incumbă înainte de toate individul. Acesta trebuie tratat de o manieră 
umană, cu reverenţă şi respect. Această atitudine trebuie propagată atât cât e 
posibil, ceea ce dă acestei obligaţii un caracter universal. Apoi vin către toleranţă, 
care corespunde pluralismului. Pentru Confucius, nu trebuie să constrângem pe 
altul să facă ce nu doreşte să facă (autorii stabilesc o legătură în acest sens cu art. 
4 din Declaraţia de la 1789). Toleranţa transpare în libertatea de expresie, 
întrucât Confucius zice că ea poate servi la criticarea guvernului. Şi, în sfârşit, 
justiţia pe care Confucius o plasează pe acelaşi rang cu bunăvoinţa, la un nivel 
superior faţă de legea scrisă. Autorii conchid că drepturile omului nu sunt un 
concept exotic pentru cultura chineză. N. Rouland trage concluzia, din această 
remodelare a tradiţiilor vechi spre o folosire prezentă, că conceptele au o istorie, 
aşa cum şi drepturile omului au o istorie. N. Rouland, (1998), La doctrine juridique 
chinoise et les droits de l’homme, Revue Universelle des Droits de l’Homme, 10, 1-2, p. 23.   
50 MELKEVIK Bjarne, op. cit., pp. 46-47. N. Rouland abordează aceste înnoiri 
asupra juridicului în dreptul chinez după anii 90. Pe de altă parte, sunt de avut în 
atenţie perspective diferite asupra apariţiei statului. Profesorul Liang Zhiping 
vede aici un particularism al formării statului chinez, care e născut în principal 
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Din propriul său orizont cultural el subliniază două absenţe 
majore în cultura juridică chineză.  

În primul rând, absenţa unei culturi a argumentării şi a con-
fruntării. După el, „cultura juridică occidentală îşi găseşte originea 
în lupta dintre rivali egali”51.  

În al doilea rând, absenţa dreptului (jus) în sensul paradigmatic 
pe care l-a dobândit în cultura juridică occidentală „pentru a 
caracteriza rezultatul particular al unei proceduri raţionale şi 
dialectice în care se angajează oameni egali52.  

Concluzia sa e intransigentă. „Nu există jus în cultura chineză: 
nu există decât supunere şi ascultare”. „Ascultare şi supunere” ce 
pentru autorul canadian „e de rău” („nu e dreptul!”...?!), desigur 
fiindcă „ascultarea şi supunerea” nu e egalitate, nu e polemică, nu e 
rivalitate, nu e luptă. „E de rău” cine nu e în/şi după acelaşi tipar 
ca cel asumat de el. Totuşi, bătrâna Chină dăinuie de milenii chiar 
fără „jus” aşa cum îl înţelege Melkevik, dar cert reuşind într-un 
mod propriu să-şi prezerve prin cultura sa juridică o ordine care, în 
                                                                                                                                   
din război, şi, mai ales, nu se traduce ca în Roma şi Grecia antică prin fragmen-
tarea şi dispariţia progresivă a clanurilor. Legătura socială este aşezată principal 
parental şi nu teritorial. Evoluţia sistemului politic nu a dus la formarea unui 
concept de autoritate publică impersonală care înveleşte societatea. (...) Nu se 
află aici marile înfruntări între elite şi grupurile populare care au marcat istoria 
greacă şi romană, care a ajuns la ideea unui drept exprimat pe calea armistiţiilor 
sociale a idealurilor presupuse comune tuturor. În China, dreptul e conceput mai 
ales ca mijlocul unui clan de a-şi exercita puterea. El se exprimă prin capacitatea 
sa de a pune în operă pedepsele. Cf. N. Rouland, (1998), La doctrine juridique 
chinoise et les droits de l’homme, Revue Universelle des Droits de l’Homme, 10, 1-2, p. 5.  

Sau, asupra înţelegerii dreptului în raport cu structura societăţii, Zhang 
Zhonghu afirmă: „Într-o societate caracterizată de conflict între clase, dreptul 
posedă o natură specifică de clasă, care exprimă voinţa clasei dominante. În so-
cietăţile caracterizate de relaţii de armonie între clase dreptul preia principalele 
funcţii de coordonare a relaţiilor economice şi de reglare a relaţiilor sociale. În 
societăţile fără clase, funcţia instrumentală a dreptului în lupta de clasă dispare şi 
dreptul devine integral un mod al gestiunii sociale”. cf. N. Rouland, art. cit., p. 9. 
51 Melkevik susţine că nu fără motiv cultura juridică occidentală consideră că nu 
există drept acolo unde nu există egalitate şi că dreptul este absent unde este 
inegalitate. „Modelul occidental gândeşte dreptul după un model unde doi 
combatanţi se înfruntă pentru a determina învingătorul. Cultura juridică 
occidentală este, de aceea, profund şi esenţial polemică”. MELKEVIK Bjarne, 
op. cit., p. 47. Caracteristicle culturii juridice occidentale sunt, după Melkevik, 
egalitatea şi polemica.   
52 MELKEVIK Bjarne, op. cit., p. 47.  
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continuitatea ei, a putut fi pradă desigur şi exceselor (de un soi sau 
altul), ceea ce însă este o altă chestiune care nu e de abordat aici.  

Pentru Melkevik dreptul e, deci, numai acolo unde e egalitate 
şi confruntare, competiţie, rivalitate.  

Chestiunea, însă, se ramifică în orizontul pluralităţii culturilor 
juridice în ale căror devoalări antropologia juridică se socoteşte 
astăzi că ar avea un rol de primă importanţă. 

Astfel, după Dumont sunt două căi pentru a-l recunoaşte 
oarecum pe celălalt : ierarhia şi conflictul. Lorenzo Scillitani spune că 
în realitate antropologia a explorat mai puţin alte două căi de a-l 
recunoaşte pe celălalt: darul şi dreptul. Pentru antropologul italian, 
dacă în cazul conflictului şi ierarhiei, recunoaşterea echivalează în fapt 
unei denegări a identităţii celuilalt om, care ia poziţia de subordonat 
sau inamic după circumstanţe, nu se poate spune acelaşi lucru în 
ceea ce priveşte dreptul şi darul, care în sens contrar, permit să se 
sesizeze în celălalt om principiul identităţii, principiu după care 
„celălalt, Omul, se descoperă atât ca om, în originea sa, cât şi ca cel 
care răspunde propriilor mele acte”. Melkevik se situează se pare, 
din această perspectivă antropologică, pe o poziţie a negării 
identităţii culturale (juridice) a celuilalt, într-o abordare conflictuală 
până la dizolvarea celuilalt, căruia îi recunoaşte egalitatea numai 
când e sau se lasă ştanţat/reprodus/multiplicat după acelaşi tipar de 
etalonare idealizat care îi este propriu, sau este asumat de juristul 
canadian. Egalitatea e viabilă deci numai în cadrele unui tipar 
comun (altfel e un raport de ierarhie şi conflict!?).  

Intervine astfel inevitabil şi un transfer către o problematică a 
identităţii şi a dialogului, dar şi a universalităţii/uniformităţii şi a 
diversităţii/pluralităţii, abordate de Scillitani în termenii diversităţii 
culturilor şi universalităţii drepturilor omului ce se bifurcă 
în/dinspre perspectivele epistemice datorate filosofiei, respectiv 
antropologiei. 

După Scillitani, acest principiu de identitate – care se relevă nu 
atât din logică, cât mai ales din dar şi din drept – face ca identificarea 
celuilalt ca om să provină, originar, din corespondenţa care se sta-
bileşte într-un moment, inaugural, când un subiect se distanţează de 
poziţia sa fără deschidere şi intră în comunitate cu un altul şi asumă 
obligaţia prin care oferă un loc reciprocităţii de a se răspunde 
propriului său act. Nu poate exista, cu alte cuvinte, reciprocitate sau 
respect mutual fără acceptarea alterităţii (sau a diversităţii).  
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Pentru antropologul italian, „substantivarea unei categorii pur 
logice a identităţii ţine să dea la o parte „realitatea” celuilalt, ceea ce 
echivalează cu a da la o parte realitatea însăşi, finalitate la care se 
poate ajunge în legenda sacrificială a uriaşilor care îşi devorează 
copiii sau în canibalismul Cyclopului din Odiseea care ignoră 
ospitalitatea – legea mai presus de legi”53. 

Scillitani atrage atenţia că atunci când „explicaţia” diversităţilor 
culturale se reduce la „a fi rezoluţia lor în unicitatea unei noţiuni 
care se repetă, identică dar într-un mod diferit, în multiplicitatea 
manifestărilor sale”, nu face decât să traducă filosofic principiul 
logico-formal al identităţii 54 . Perspectivele asupra identităţii şi 
diversităţii revin astfel în atenţie dinspre orizont filosofic sau 
antropologic. 

L. Dumont notează că într-un tratament egalitar ca acela în 
care este revendicată egalitatea de drepturi – între indivizi cât şi 
între culturi de asemenea – diversitatea este lăsată de-o parte, e 
neglijată, subordonată, şi nu recunoscută. În atare perspectivă 
avansată de Dumont, Melkevik are o abordare ce refuză diver-
sitatea de pe poziţii de ierarhie ce se vrea a se revendica pe un 
temei al egalităţii.  

Pentru Scillitani, diversitatea inter-culturală este în funcţie de 
raporturile care leagă culturile, ceea ce echivalează cu a spune că nu 
există nici o relaţie dacă nu există diversitate. De o manieră 
analogă, relaţiile inter-individuale care constituie o societate şi oferă 
loc unei diversităţi, mai mult sau mai puţin marcată de cultura din 
care provine, presupun o diversitate pe care fiecare individ o 
exprimă prin a fi o identitate55.  

La autorul italian, antropologia subliniază valoarea (relaţională) 
a diversităţii, până la o plasa în termeni de inegalitate şi ierarhie, în 
                                                             
53 Este de consemnat, apropo de ospitalitate în spaţiul românesc, ceea ce remarcă 
R. Vulcănescu: „Legea ospitalităţii dicta primirea şi ospitalitatea chiar a duşmanului la 
nevoie. Fugarii, urmăriţii de potere, răniţii etc. erau îngrijiţi şi lăsaţi apoi să plece în 
voia soartei, chiar cu riscul de a fi socotite gazdele drept complici. Aşa se explică 
vaga înţelegere a organelor de represiune feudală asupra unei cutume juridice 
socotite «ospitalitate greşit înţeleasă»”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 57. 
54  SCILLITANI Lorenzo, Diversité des cultures et universalité des Droits de l’homme 
entre philosophie et anthropologie în Enjeux et perspectives des Droits de l’homme, eds.  
J. Ferrand, H. Petit, ed. L’Harmattan, 2003, p. 179. 
55 SCILLITANI Lorenzo, art. cit., p. 178. 
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vreme ce filosofia – istoriei de la care se crede că se poate degaja 
un adevărat şi propriu principiu al egalităţii – sugerează contrariul, 
anume că „această afirmaţie a inegalităţii nu este posibilă dacă la 
baza ei nu se află o egalitate necesară, căci fără acest criteriu nu se 
poate stabili ce este inegalitatea”56.  

Faptul că o problemă de „compatibilitate” între drepturile 
universale ale omului şi diversitatea culturilor persistă se datorează, 
după Scillitani, poate şi logicii formale care, prin caracterul său 
monodimensional, reducând universalitatea la uniformitate, a supus 
identitatea juridică (civilă şi familială) a individului uman – bărbat şi 
femeie – la un factor constitutiv închis în sine cu privire la 
recunoaşterea locului pe care celălalt, înainte de a-l ocupa – este. 

Apropo de uniformitate, e de observat că N. Rouland 
consideră că sintagma – legea „trebuie să fie aceeaşi pentru toţi, fie 
că protejează fie că pedepseşte” –, din articolul 6 al Declaraţiei 
drepturilor omului de la 1789 care aparţine dreptului pozitiv, este o 
reprezentare a societăţii modelate pe imaginea unui corp omogen 
ce o inspiră. Paralel, principiul unităţii de Stat în Franţa este citit 
strict ca un imperativ de uniformitate57.  

La Scillitani, promotor al unei viziuni antropologice asupra 
dreptului, experienţa darului ne învaţă că celălalt – prin diversitatea 
sa culturală – face loc în lume, cu alte cuvinte că el este susceptibil 
de a fi sesizat de către drept, după cum acea identitate a subiectului 
în sine se dăruieşte ca identitate a universalului şi a singularului. 
Astfel, a face abstracţie de dar înseamnă a lăsa ca experienţa 
juridică să înfăţişeze diversitatea/multiplicitate a indivizilor şi a 
                                                             
56  Scillitani crede că drepturile omului, urmând semnificaţia pe care filosofia 
juridică şi politică modernă le-o recunoaşte, nu constituie un „progres” în 
achiziţia conştiinţei unei umanităţi fără frontiere – vorbim de o noţiune a cărei 
importanţă este asemănătoare gândirii filosofico-juridică sălbatică/frustă – ci 
mai degrabă reformularea explicită a unui principiu de identificare a umanului ce 
provine/precede în acelaşi timp din dar şi drept.  
57 N. Rouland, op. cit., p. 123. Rouland observă pasiunea legilor în Franţa pe 
care unii autori o pun pe seama influenţei monoteismului asupra concepţiilor de 
drept francez deşi alte ţări considerate creştine (acelea din Common Law) nu au 
ca şi Franţa aceeaşi pasiune faţă de legi şi faţă de Stat. N. Rouland crede că în 
Franţa ăsta e efectul Luminilor. Rouland atrage atenţia că, în Franţa, după 
Revoluţie, afecţiunea pentru lege devine un delir amoros. Savigny a fost foarte 
hotărât în favoarea îndepărtării Germaniei de Codul Napolenian, în care el nu 
vedea decât maniera franceză de a legifera. N. Rouland, op. cit., pp. 126-127.  
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culturilor după lectura ce le poate fi oferită prin observarea 
fenomenului diferenţei, interpretat ca ierarhie, ca stratificare 
socială, ca conflict.  

Autorul italian sub acest unghi de vedere susţine că dreptul 
„citeşte” întotdeauna diferenţele ca un nivel ce trebuie surmontat 
dialectic în totalitatea unui sistem unitar de „valori (mai mult sau 
mai puţin) co-partajate” universal. Caracterul, antropologic 
esenţial, de recunoaştere a celuilalt şi a locului său, pe care darul îl 
comunică dreptului – ca o datorie de recunoaştere, care „este mai 
mult decât o simplă recunoaştere” – permite să se întâlnească 
universalitatea unui om, în ceea ce ea posedă singular, şi, pe de altă 
parte, „singularitatea omului în ceea ce ea posedă universal”. 

Dacă deci drepturile omului sunt „drepturile omului, în sensul 
precis al termenului, cu alte cuvinte drepturile ataşate omului ca 
om, şi nu atât ca membru al unei comunităţi politice concepută ca 
sursă a drepturilor pozitive, evident revendicate ca o unitate ce se 
prezintă în inima diversităţii: această unitate este omul, care este 
propriul său drept, pentru că el este un drept/dreptul”58. 

Astfel, diversitatea culturală, în raport cu această unitate, nu 
este ca un „gunoi” pe care identitatea trebuie să-l deverse, dimpo-
trivă, ea mărturiseşte a fi exact „locul celuilalt” care depăşeşte 
infinit coordonatele istorico-sociale unde ea este ţinută, pe de o 
parte, iar, pe de alta, ea este subiectul însuşi – ca, spre exemplu, o 
putere politică – care recunoaşte competenţele.  

„Omul, ale cărui drepturi le afirmăm, este mereu altul pentru că 
el este «în afara locului», pentru că el este liber, suprem liber, precum 
în cazul lui Maximilian Kolbe, de a răspunde de altul şi pentru alt 
om, cedând locul său, altfel spus propria sa viaţă, după o inter-
pretare a Drepturilor Omului pe care René Girard o asimilează 
drepturilor victimelor potenţiale, «care sunt puse împotriva guvernelor, 
împotriva colectivităţilor, majorităţii care poate să ajungă să devină 
opresivă faţă de indivizi sau minorităţi sau faţă de asasinii înşişi»”59. 
                                                             
58 SCILLITANI Lorenzo, art. cit. în op. cit., p. 181. 
59 SCILLITANI Lorenzo, art. cit. în op. cit., p. 182. Jean Bethkte Elshtain atrage 
atenţia asupra discursului despre drepturilor omului din perspectivă catolică, mai 
întâi în relaţie cu Declaraţia Universală a drepturilor omului şi apoi cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului făcută de Bisericile Mondiale. El crede că cei 
care au întocmit D.U.D.O. (1948) nu au prevăzut extensia şi diferenţierea 
acestui discurs. După acesta, se pare că o asemenea proliferare a fost făcută pe 
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Această cheie de interpretare poate sugera, după antropologul 
italian, identificarea de noi criterii, de dorit pentru coexistenţa 
activă a culturilor, susceptibile de a se transforma în înţelegeri de 
creaţii singulare, conform lecturii prospective a unei diversităţi 
relaţionale a fiecărei culturi reprezentată nu ca particulară, ci precis 
ca universală.  

  
Coexistenţa şi întâlnirea culturilor juridice se reflectă şi asupra 

tipurilor de ordini şi comunităţi, descoperind un mod de interac-
ţiune al acestora.  

N. Rouland consideră că, într-adevăr, căutarea consensului nu 
este conformă valorilor societăţii occidentale moderne, dominată 
de ideologia individualismului şi a competiţiei; medierea, conci-
lierea presupunând pentru a reuşi o adevărată comunitate de viaţă, 
o împărtăşire a aceloraşi obiective.  

De aceea, el crede că „modelul etnologic” al ordinii negociate se 
află mai uşor în societăţi elementare mai puţin divizate. În aceste 
societăţi „faţă către faţă” se restrânge la procedura dată de ultimul 
recurs, ce constă în ostracizarea individului judecat ca irecuperabil. 
Rouland menţionează totodată şi faptul că conflictul nu este 
întotdeauna patologic, că el poate fi chiar necesar în armonia şi 
reproducerea societăţii.  

În modernitate, odată cu diminuarea relaţiilor „faţă către faţă” 
şi afirmarea individualismului, a diferenţierilor sociale, a ecartului 
economic şi al specializării puterii politice menţinerea unei comu-
nităţi de viaţă şi de valori devine dificilă, iar recursul la tehnicile 
ordinii negociate este după el şi mai neliniştitor.  

Antropologul francez susţine că această complexificare a 
societăţii, deşi pare că a condus la victoria ordinii impuse asupra 
                                                                                                                                   
baza unor grupuri care au cerut să intervină în limbajul unor drepturi umane 
particulare care se aplicau aproape în exclusivitate respectivului grup şi astfel s-a 
atenuat conceptul drepturilor omului pe care, consideră Elshtain, toate fiinţele 
umane le posedă fără excepţie. Mai mult, după Elshtain, asemenea exprimări 
„secţionale” au tendinţa de a-i instiga pe oameni, pe unii împotriva celorlalţi. El 
crede că aceste tendinţe sunt adânc înrădăcinate în concepţia seculară a fiinţei  
umane care luptă pentru putere şi libertate pentru sine – „o cultură a drepturilor 
care derivă din asemenea premize devine o modalitate de a ne confrunta cu 
ceilalţi şi a ne proteja de ei.” Frances S. ADENEY, Arvind SHARMA, 
Christianity and human rights: influences and issues, State University of New York 
Press, Albany, 2007, pp. 139-150.  
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ordinii negociate, alungând definitiv în trecut societăţile tradiţionale, 
totuşi, dezvoltarea de justiţii alternative pledează în favoarea tezei 
inverse. Astfel, societăţile moderne nu sunt monolitice. Ele se 
compun dintr-o multitudine de grupuri secundare care formează o 
ţesătură sociologică foarte strânsă ale cărei contururi îşi modifică 
desenul.  

În interiorul acestor grupe, N. Rouland observă adesea relaţii 
de întâlnire „faţă către faţă” şi de stil comunitar care sunt ca acelea 
ale societăţilor tradiţionale elementare. Problema e că ordinea impusă 
vrea să organizeze relaţiile necesare între aceste grupuri secundare 
sau să legifereze în numele societăţii întregi. După Rouland este 
greşit, căci chiar dacă coeziunea unei societăţi poate şi trebuie să fie 
măsurată în indicatori economici (inegalitatea veniturilor, repartiţia 
prestaţiilor sociale, volumul şomajului etc.), ea trebuie, de 
asemenea, să ia în consideraţie şi reprezentările mentale, adică  
imaginea pe care şi-o dă sieşi, prin intermediul valorilor culturale 
dominante60.  

O societate consensuală în care dirigismul etatic (în sensul dirigis-
mului juridic) se diminuează constituie pentru Rouland un teren 
foarte favorabil pentru ordinea negociată, sens în care experienţa 
societăţilor tradiţionale revine în actualitate. Această experienţă a 
societăţilor tradiţionale lui Rouland îi arată că dreptul poate exista 
şi fără stat care, astfel, nu mai este considerat singurul garant al 
păcii. Reculul statului poate fi, însă, foarte periculos61.  

Raportul între ordinea impusă şi ordinea negociată în actualitate 
devine foarte sensibil prin implicaţiile asupra posibilelor reconfigurări 
                                                             
60  N. Rouland dă exemplul societăţilor Africii negre, ce sunt adesea foarte 
inegalitare şi foarte ramificate în clanuri, caste, clase de vârstă, societăţi secrete 
etc. Dar ele îşi reprezintă aceste diferenţe în termeni de complementaritate, 
viziune care, susţine Rouland, transformă realitatea. Chestiunea e că încercarea 
marxistă de explicare a acestor societăţi cu mijloacele unor noţiuni bazate pe 
opoziţie şi conflict au dus la rezultate decepţionante. Spre deosebire de această 
perspectivă marxistă, el crede că în societăţile post-industriale valorizarea con-
flictului tinde să înlocuiască conceptul luptei de clasă. N. Rouland, op. cit., p. 118.  
61  N. Rouland dă exemplul american din guvernarea Reagan ce, inspirat de 
regularizarea şi liberul joc al pieţei, a dus la sărăcirea celor mai defavorizaţi. 
Altfel spus, reculul Statului va fi foarte periculos dacă nu va fi compensat de noi 
solidarităţi ce incumbă ca societatea civilă să le dezvolte sau să le inventeze. Nu 
trebuie uitat, atrage el atenţia, că societăţile tradiţionale acefale nu pot să funcţioneze 
decât cu raţiunea existenţei unei puternice solidarităţi (în general modelată pe 
organizarea parentală şi rezidenţială). N. Rouland, op. cit., p. 119.   
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ce privesc formele, structurile şi relaţionările între societate şi stat. 
În ceea ce priveşte dispariţa statului prin topirea sau absorbirea lui 
în societate, îi găsim evocaţi pe Ovidiu şi Lenin62. 

În ceea ce priveşte o posibilă ordine negociată persistenţa dispari-
tăţilor socio-economice şi provocarea diversităţii sunt, după 
Rouland, două pericole redutabile63.  

De altfel, Eberhard pune în paralel cu cele trei picioare ale drep-
tului, preluate după Étienne Le Roy, trei tipuri de „ordini sociale”: 
ordinea impusă, ordinea negociată şi ordinea acceptată64. La acestea, adaugă 
şi al patrulea tip de ordine, care este mai degrabă o contestare a 
ordinii: ordinea contestată. Deşi susţine că primele trei ordini sunt 
percepute curent ca permiţând reproducerea armonioasă a socie-
tăţilor şi deci ca garanturi ale demnităţii umane, pentru el, însă, 
ordinea contestată joacă rolul primordial.  

Cu alte cuvinte, Eberhard crede, pe de o parte, că nu trebuie 
redus fenomenul juridic la norme generale şi impersonale – precum 
cele valorizate, după el, în tradiţia occidentală, şi care exprimă/ 
evocă ordinea impusă – iar, pe de altă parte, susţine că alte „societăţi” 
valorifică abordări diferite. Astfel, spre exemplu, conform obice-
iului privitor la drepturile tradiţionale africane, avem de a face, 
după acesta, cu un drept fondat pe modele de conduită şi de 
comportament ce relevă o ordine negociabilă/ce poate fi negociată, în 
vreme ce tradiţia confuciană ce poartă marca autodisciplinei şi a 
                                                             
62 Pentru Ovidiu, epoca de aur trecută a ignorat dreptul, tribunalele şi repre-
siunea: totul se regla prin practica spontană a virtuţii şi a bunei credinţe. La 
Lenin, în viitor societatea comunistă atinge această vârstă idilică: „oamenii 
respectă regulile elementare ale vieţii în societate (...) pe care le respectă fără 
violenţă, fără constrângere, fără supunere”. Pentru Rouland, teza lui Ovidiu nu 
este susţinută de cercetările ce confirmă după el contrariul, anume că dreptul 
este o foarte veche invenţie. Despre visul lui Lenin, el crede că evenimentele 
anilor 90 îl fac să privească cu scepticism împlinirea lui. N. Rouland, op. cit., p. 14. 
63 El vede două pericole redutabile cu care se confruntă societăţile post-indus-
triale. Primul rezidă în persistenţa disparităţilor socio-economice, ceea ce con-
cordă cu a spune că pe această treaptă sunt ireconciliabile cu ordinea negociată. Al 
doilea pericol rezidă în provocarea diversităţii. Se pot exalta diferenţele, adăpând 
identităţile, şi totodată construind o societate aşezată pe căutarea armoniei şi a 
bunei intenţii? – întreabă Rouland.    
64 C. EBERHARD, Les Droits de l’homme dans le „jeu des lois”. Prolégomènes à une 
approche anthropologique et dynamique à la hauter de la complexité du XXI siècle, în 
Enjeux et perspectives des Droits de l’homme, eds. J. Ferrand, H. Petit, ed. L’Harmattan, 
2003, p. 232. 
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respectului fată de ritualuri, valorifică sistemele de dispoziţie 
durabilă sau de habitus relevând o ordine acceptată.  

Prin urmare, diverse tradiţii valorifică într-un mod diferit 
aceste „picioare” ale Dreptului şi le articulează de-o manieră 
originală. Aceste trei picioare/piloni sunt, cu toate acestea, văzute 
ca prezente în toate tradiţiile şi par a constitui, după juristul 
francez, fundamentele „fenomenului juridic”. În această perspec-
tivă antropologică, Dreptul nu este deci un fenomen omogen, ci o 
rezultantă a jocului acestor trei picioare (norme generale şi 
impersonale, modele de conduită şi comportament, habitate sau 
sistemele de dispoziţii durabile), fiecare societate având o pondere 
diferită a acestor trei poli după arhetipul lor juridic.  

Pe de altă parte, Eberhard face o distincţie între o perspectivă 
asupra dreptului înţeles, asimilat, abordat conceptual ca esenţă în 
limitele raţiunii (în totodată sensul înţelegerii autorităţii juridice ca 
forma prin excelenţă a violenţei simbolice) şi dreptul situat şi 
apropiat ca fenomen juridic chiar printr-o perspectivă ludică 
metaraţională, simbolică ce propagă şi promovează umanitatea65. 
În atare orizont postmodern, sunt de evaluat „mutaţiile juridice”– 
de la piramidă la reţea, de la sistem solar juridic, având Statul în 
centru, la galaxie juridică unde există numeroase centre de 
regularizare, ce însă formează un tot pluralist, a cărui gramatică 
internă e guvernanţa – pe care le semnalează Eberhard.  

Eberhard susţine de fapt că în noul context al viziunii antro-
pologice asupra Dreptului, Dreptul nu creează proiecte de societate 
                                                             
65  „Or Dreptul, pentru a relua o formulă a lui Pierre Bourdieu, apropo de 
codificare, este «punerea în forme şi încadrarea lor (a acestor forme)», iar 
autoritatea juridică este «forma prin excelenţă a violenţei simbolice legitime», al 
cărui monopol aparţine Statului şi care poate fi însoţită de utilizarea forţei fizice. În 
acestă perspectivă, esenţa dreptului (cel puţin aşa cum o auzim în Occident) apare ca 
fiind violentă cu tendinţa de a fixa, a concretiza spaţiul, a-i impune un cadru de 
lectură şi o formă de a fi. În centrul apropierii/abordării antropologice a Dreptului 
înţeles ca fenomen juridic, ca cel care permite «punerea în forme şi încadrarea lor în 
propagarea umanităţii», pentru a îmbogăţii definiţia lui Bourdieu printr-o definiţie 
împrumutată de la Pierre Legendre, se pare că vom găsi de asemenea problematica 
«libertăţii şi a limitării», «a punerii în forme şi a improvizări», cu atât mai mult dacă 
ne plasăm în perspectiva ludică ilustrată de Étienne le Roy din «Jocul legilor» 
(1999)  al cărui centru este tocmai jocul, acest «intermediar creativ», pe care l-au 
abordat, de asemenea, şi Michel van de Kerchove şi François Ost, în «Dreptul sau  
paradoxurile jocului» (1992).” C. Eberhard.  
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şi nici nu lansează politici, ci încadrează luptele şi dezbaterile ce 
conduc la aceste proiecte de societate sau la aceste politici pe care le 
transpune apoi în forme legitime, eficace şi legale. Instituţia juridică ar 
avea ca funcţie realizarea unei medieri între faptele sociale şi 
valorile colective66. 

Apropo de noul context al viziunii antropologice asupra 
Dreptului, în care acesta nu creează proiecte de societate, ci 
încadrează luptele şi dezbaterile ce conduc la proiecte de societate, 
este interesant de aflat proiectul de societate pe care îl propune 
Eberhard într-un articol al său ce trimite şi se revendică nedisi-
mulat de la o filiaţie budistă67 . Proiectul de societate pe care o 
promovează Eberhard este societatea iluminată ce îşi trage seva din 
orizontul împărăţiei Shambhala, ca ideal al iluminării seculare, după 
cum însuşi mărturiseşte68. 

N. Rouland crede că sec. XXI, contrar a ceea ce s-a spus 
despre el, nu va tinde spre instituirea unui „sat planetar”. 
                                                             
66  Emergenţa guvernanţei îşi caută la Eberhard ca temei pluriversul emergent şi 
caracterul intercultural al realităţii, care să transpună în operă demersuri participative 
ale trăirii împreună veritabile, punând totodată în discuţie construcţiile juridice şi 
politice moderne. Cele cinci principii care par să fie în inima transformărilor 
actuale în Drept ar fi după el: responsabilitate, participare, traducere, dialog, pluralism. 
Concomitent punctează faptul că dreptul care se inventează în zilele noastre este în 
afara structurilor oficiale, de unde nevoia de activişti şi promotori juridici, de 
parajurişti care „să descopere nevoile de drept oriunde s-ar afla” şi care să nu 
susţină „politicile care produc consumatori de drept”.  
67 C. EBERHARD, Vers une société éveilléé, Une approche bouddhiste d’un vivre ensemble 
responsable et solidaire. 
68  „De fapt, chiar învăţătorii budişti sunt moştenitorii unei lungi tradiţii care 
vede în regatul Shambhala nu un loc exterior, ci fundamentul sau rădăcina stării 
de iluminare/trezvie şi a sănătăţii ce există ca potenţial în fiecare fiinţă umană. În 
această optică prea puţin contează în a hotărî sau decide dacă regatul Shambhala 
a existat sau nu. Noi ar trebui mai degrabă să recunoaştem şi să urmăm idealul 
pe care acesta îl încarnează, acela al unei societăţi iluminate. Aceasta este aspira-
ţia primordială de astăzi pe care Chögyam Trungpa a încercat să o favorizeze 
prin «învăţătura Shambhala» care face din regatul Shambhala idealul iluminării 
seculare, adică posibilitatea de a ne ridica şi de a ne înnobila propria noastră 
existenţă ca şi a celorlalţi fără a apela la religie (la domeniul religios). Căci chiar 
dacă tradiţia Shambhala constă/se sprijină pe sănătatea şi blândeţea tradiţiei 
budiste ea nu deţine nici un fundament distinct de acela de a cultiva direct ceea 
ce suntem şi ceea ce suntem în calitate de fiinţe umane. În faţa problemelor 
enorme care apasă asupra societăţii umane astăzi, se pare că este din ce în ce mai 
important să descoperim mijloacele simple şi nu sectare de a lucra cu noi înşine 
şi de a împărtăşi cu celălalt ceea ce am realizat”. C. Eberhard, art. cit.  
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Dimpotrivă, ceea ce se desenează este un sistem cultural pluri-
polar69. Sens în care, e de sesizat şi complementaritatea occident/ 
non-occident, întrucât el evaluează experienţa culturilor juridice ale 
societăţilor non-occidentale ca indispensabilă. 

Antropologul francez se orientează spre o perspectivă plurală, 
în care antropologilor dreptului le revine una din cheile majore 
pentru înţelegerea fenomenelor juridice. Recursul la antropologie şi 
la teoriile pluralismului juridic vor fi de dorit explicit, ele arătând 
cum uniformitatea poate să distrugă unitatea.  

„Antropologia juridică poate să ne servească cel mai bine la 
descoperirea dreptului nostru sub scoarţa codurilor. Un drept mai 
fluu, sancţiuni flexibile, tranzacţii sau medieri mai mult decât 
judecăţi, decât reguli, care să formeze modele mai mult decât cele 
dictate de ordinea noastră. Antropologia aduce răspunsuri necesare 
elaborării dreptului viitor.  

Post-modernitatea nu constă în a întoarce pagina modernităţii 
ca şi cum ai închide o carte, ci a armoniza achiziţiile sale cu acelea 
ale pre-modernităţii şi noile mize de putere şi civilizaţie. Timpul şi 
spaţiul nu au adâncit prăpăstii de netrecut între societăţile tradiţio-
nale şi cele ale noastre, cum se credea. Dimpotrivă, noi percepem 
întotdeauna cel mai bine marile fluxuri care conectează diversele 
teritorii pe care omul a descoperit şi construit destinul său, şi bine-
înţeles că viitorul nostru poate fi iluminat de experienţele culturale 
îndepărtate sau dispărute. Avem să continuăm să devoalăm 
unitatea profundă începând de la diversitatea încarnărilor sale70.  

  
Cât priveşte noile mize ale post-modernităţii, pluralismul 

juridic şi repunerea în atenţie a antropologiei juridice ca punte spre 
(re)actualizare a perspectivelor şi experienţelor culturale îndepăr-
tate, prezenţa unor orizonturi teologice într-o atare dezbatere sunt 
fireşti, cel puţin pentru perspectiva sud-est europeană. De fapt, 

                                                             
69 În 1978 J. Poirier anunţă într-un mod premonitoriu emergenţa a ceea ce el 
numeşte matries: micropatrii culturale, mult timp neglijate şi ascunse de puterea 
centrală. Revendicările specificităţii culturale sunt văzute ca o reacţie la unifor-
mizarea tehnică a lumii contemporane (N. Rouland). Pr. Stăniloae vorbeşte de 
un policentrism şi universalism polinaţional. Vezi. STĂNILOAE Dumitru, 
Universalitatea şi etnicitatea Bisericii în concepţia Ortodoxă, în Sinapsa VIII,  
ed. Platytera, 2011, pp. 5-12.  
70 N. Rouland, op. cit., p. 300.   
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după cum remarca eruditul romanist, temeinic şi fertil istoric al 
dreptului românesc, Acad. Val. Al. Georgescu71, „înaintea prezen-
ţei foarte active a catolicismului în strategia statelor expansioniste 
din centrul continentului, înaintea puncţiilor islamiste şi înaintea 
surprinzătorului succes al confesiunilor ieşite din reformă, poziţia 
practic de neclintit a Bisericii ortodoxe între Dunăre şi Carpaţi, în 
centrul bulgaro-sârb al Peninsulei şi în Sudul grec al Balcanilor, 
trebuie subliniată cu atât mai mult cu cât ea este pretutindeni 
inseparabilă de o anume unitate cu viaţa dreptului şi a ordinii 
juridice” 72.  

După Val. Al. Georgescu, modelul sud-estul european este calea 
normală şi necesară de trecere de la Antichitatea greco-romană la o 
Europă modernă, pe care Occidentul, după eşecul recuceririi 
iustiniene, trebuia să-l secreteze pentru uzul său mult mai tardiv de 
                                                             
71  „Concepţia lui Val. Al. Georgescu, elaborată în vremea noastră despre 
structura generală a dreptului feudal român, din perspectiva actuală, susţinută în 
diferite studii, printre care Ius valachicum, prezintă un interes deosebit pentru 
etnologia juridică română. Val. Al. Georgescu identifică structura pluralistă a 
dreptului feudal, sub forma unei îmbinări de sisteme cu o anumită individualitate 
istorică şi tehnică: obiceiul pământului sau legea ţării, dreptul receptat bizantin 
canonic şi laic, dreptul domnesc, dreptul suzeranităţii otomane”. În opera lui 
Val. Al. Georgescu se reia, în termeni contingenţi pentru etnolog, problema 
originalităţii dreptului românesc, legată încă din secolul trecut de obicei, de ceea 
ce este originar, conceput adesea, în linia şcoalei istorice a lui Savigny sau a 
organicismului frobenian, ca singurul drept adevărat, produs organic al 
„sufletului” popular, expresie a „geniului” juridic al poporului. 

În istoria noastră au intervenit condiţii specifice (orientale, sud-estice, 
româneşti) ce au impus receptarea unor drepturi „străine”, care în contextul 
cutumiar şi al unei aplicări creatoare au constituit soluţii preţioase (nu fără unele 
excese explicabile). Studiul efectivei aplicări a dreptului scris duce totdeauna la 
identificarea unei variate acţiuni a obiceiurilor, cu rădăcinile şi implicaţiile lor 
străvechi, pe care etnologul le cuprinde adesea mai bine decât istoricul. Întregi 
regiuni albe din studiul documentar al vechiului drept românesc îşi regăsesc 
astfel viaţa lor juridică populară, prin aportul etnologiei juridice (vezi dreptul 
pastoral, semnele juridice, răboajele, simbolica mâinii). Un alt punct de contact 
între etnolog şi istoric este problema dreptului popular (Volksrecht), vulgar 
(Vulgarrecht) şi vulgarizat (Vulgarrecht)”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 34.  
72 Val. Al. Georgescu, Developpement du droit dans le sud/est de l'Europe (XIV siecle-
1914. Fonds commun-cadre unitaire-facteurs identiques ou paralleles-particularism regionaux-
dynamisme ethnique et national (pp. 1-87) în Handbuch der Quellen und Literatur der 
neueren europaischen Privatrechtsgeschichte, Dritter Band, Das 19, Jarjhundert, 
Funfter Teilband, Sudosteuropa, Munchen, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1988, p. 26.  
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model imperial, echivalent al modelului oriental reglementar/ 
administrativ (o altă Romă carolingiană şi de naţiune germanică), 
dar de această dată un model lipsit de căderea traumatizantă din 
145373. El spune că absenţa în Occident a lui „1453” traduce de 
fapt inserţia căderii Bizanţului din istoria Europei, în calitate de 
ruptură non-europeană.  

Cât priveşte receptarea dreptului romano-bizantin, eruditul 
jurist remarcă că ea a fost foarte puternică în Principatele Române 
şi în Grecia, în Grecia fiind intim legată de dezvoltarea dreptului 
grec. Aceasta a dotat Sud-Estul european cu o modalitate de 
transfer a dreptului roman şi a prelungirii sale bizantine care se 
decoperă ca apreciabilă; similară receptării romano-iustiniene în 
Occident şi în Centrul Europei, mai puţin dezvoltarea savantă şi 
creativă, însă pe care dreptul roman de limbă latină l-a cunoscut74.  

De altfel, pentru Val. Al. Georgescu receptarea este un proces 
de fond, fundamental în istoria juridicului. Un survol istoric al 
problemei cruciale a receptării drepturilor în Europa este interesant 
şi cu privire la relaţia Orient-Occident75, reflectată din perspectiva 
                                                             
73  Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 26. 
74 Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 45. 
75 „Împărţirea din anul 395 între Orient şi Occident n-a fost un fenomen sud-est 
european. Ea încarnează criza ideii imperiale şi sancţionează neputinţa acesteia 
de a-şi împlini rolul său în organizarea ecumenică şi unifiantă a societăţii inter-
naţionale. Schisma din sec XI şi cucerirea latină a Constantinopolului în 1204 
sunt conflicte mai grave decât simple accidente de parcurs, dar acestea sunt anta-
gonisme intra-europene, nu o alegere între Europa şi non Europa. Cât despre 
lunga şi marcanta dominaţie turcă, Occidentul, în ciuda frecventelor capitulaţii şi 
a calculelor sale întortocheate, n-a avut contra acesteia o poziţie mai europeană 
decât aceea sud-est europeană. Aporia aparentă sau reală este dublă: a. Cum/ în 
ce fel conciliază cu conceptul Europei „jugul otoman” şi „întârzierea” de civili-
zaţie ce a rezultat conform experienţei fiecărui popor interesat în chestiune, de o 
parte, şi Pax Otomanica de alta. b. În construcţia Europei este negreşit  
o „absurdă” prezenţă otomană (islamică) asociată celei Arabe şi a Islamului în 
grandiosul proces de trecere de la antichitatea greco-romană la modernitatea 
Renaşterii şi Umanismului european? Şi nu este dificil în a vedea că, chiar şi în 
prezent, jocurile/mizele dramatice ale acestei prezenţe a Islamului în istoria 
civilizaţiei creează/nasc şi completează/încoronează Europa.  

În cea ce priveste rolul şi mai devastator al migraţiilor în Orient decât în 
Occident, cu avantajele europene care vor rezultat de aici, este în primul rând o 
chestiune de cronologie şi apoi o problemă de asimilare şi de respingere, pe care 
Orientul şi Sud-Estul au rezolvat-o evident/desigur într-un sens european. Cât 
despre sursele elene, romane şi romano-bizantine din întreaga mediterană a 
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dreptului – traducător al unor moduri de receptare, pe care 
romanistul Val. Al. Georgescu o analizează cu pătrundere.  

Astfel, Val. Al. Georgescu susţine că de ambele părţi 
(Orient/Occident), receptările drepturilor antice apar ca fiind 
modalităţi obiective indispensabile – dar istoric delimitate şi 
tranzitorii pe lungă durată – în formarea dreptului european 
modern al fiecărui popor şi al fiecărei ţări, până la maturaţia sa. De 
ambele părţi, o receptare fundamentală (latină în occident, bizantină în 
Sud-Est), se completează în epoci diferite şi într-un context istoric 
şi tehnic particular, de către o receptare de complement (de natură) 
bizantin (în Occident, începând cu sec XVI) sau de substituţie (în 
Orient, începând cu sec XVIII în Principatele Române, în sec. XIX 
în restul zonei). De ambele părţi, receptării dreptului roman sau 
romano-bizantin, după o fază de tranziţie şi competiţie, i se 
substituie în mod victorios o multitudine de modalităţi de 
receptare moderne, de o amploare foarte variabilă; occidentalizarea 
dreptului în Sud-Est, difuzia europeană a codului francez, împru-
muturile făcute din constituţionalismul englez şi constituţia 
belgiană, propagarea pandectismului german şi a codurilor civile 
germane şi elveţiene, amplul recurs făcut de către tehnica legislativă 
a dreptului comparat76.  

 
Val. Al. Georgescu dă o importanţă deosebită şi cutumelor 

româneşti care se disting printr-o unitate foarte marcantă, ele 
constituind până la sfârşitul epocii feudale faţă de dreptul bizantin 
un ireductibil sistem de drept bine individualizat, cu toate conver-
genţele şi interferenţele ce îl fac greu de distins şi de definit clar 
înainte de secolul XIV77.  

                                                                                                                                   
civilizaţiei europene, şi de care Europa se împărtăşeşte/se foloseşte pe de-a-
ntregul, (...) ele plasează Sud-Est-ul european într-o poziţie (europeană) pe care nu 
o putem ignora”. Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 52.   
76 Faţă de receptarea extra-europeană a drepturilor europene, ce constituie o cu totul 
altă problemă în contextul respectivului studiu, Val. Al. Georgescu spune că nu o 
infirmă deloc analiza care o precede, anume cea situată european. „Într-adevăr, ea 
este condiţionată de către dimensiunea europeană a procesului universal de 
recepţie şi de către extensia colonialistă de spaţiu european” (Val. Al. Georgescu).  
77 Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 29. R. Vulcănescu: „Val. Al. Georgescu relevă 
şi el caracterul de sistem complet de drept, ce revine obiceiului (în raport cu 
nivelul respectiv de dezvoltare a societăţii), combătând caracterul lui limitat, 
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 Referitor la cutumă, Val. Al. Georgescu observă foarte 
interesant şi că regresul său istoric a avut loc diferit în Occident 
(încorporarea organică a codului civil francez, Common law etc.) şi 
în Orient (modernizare accelerată, cu salvare parţială sau tem-
porară în anumite ţări). Dar, spune el, rolul istoric al cutumei a fost 
de ambele părţi considerabil. Iar particularităţile modernizării 
dreptului sud-est european nu fac decât mai necesară o recuperare 
prin studiu şi reconstrucţie istorică, a cutumelor, fără de care istoria 
dreptului ţărilor sud-est europene nu se va şti a se scrie78.  

 Rolul savant pe care Occidentul a reuşit să-l asigure cutumei 
în cristalizarea dreptului modern, cât şi durabilitatea unei vieţi 
                                                                                                                                   
socotit în trecut «agrar», sau de «moşie». Paralel pledează însă pentru o receptare 
a obiceiului de obşte în dreptul statului feudal, proces urmărit şi de etnologia 
juridică. Statul nu a putut şi nu poate să facă abstracţie de structurile cutumiare 
de obşte şi să nu le folosească pentru scopurile lui practice. Cu toate acestea 
obiceiul prin forţa lucrurilor a rezistat timpului. Autonomia lui (de tip Ius 
valachicum), încadrându-se în inerţia lui milenară, pe care o va lichida totuşi 
treptat, la momentele potrivite. Aceste obiceiuri arhaice receptate, şi dezvoltarea 
lor ulterioară în cadrul şi condiţiile statului feudal, se disting de noile obiceiuri 
afirmate după o tehnică încă tradiţională, sub impulsul clasei dominante şi al 
justiţiei de stat (ca obiceiuri «populare», obiceiuri ale exploataţilor sau obiceiuri 
ale clasei dominante, de pildă obiceiuri de drept boieresc). Omogenitatea istorică, 
structurală şi de clasă a «legii ţării», a «legii bătrâne»”, a «obiceiului pământului» 
devine astfel un mit”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 34. 
78 Cât priveşte dreptul românesc, receptarea şi utilizarea dreptului occidental, 
predilect francez, devine regulă sub regimul Regulamentelor Organice şi, în 
sfârşit, după Uniunea Principatelor (1859-1864-1866). Cutuma îşi pierde locul, 
întrucât codificările moderne şi noile legi o ignoră, cu rare excepţii. Cutumei i se 
reproşa că reflectă o stare de lucruri rămasă în urmă şi foarte arhaică. În vreme 
ce modernizarea se realiza foarte repede pentru a se putea acorda răgazul de a se 
asambla şi elabora materiale cutumiare, precum avea să fie cazul cu cutumele 
franceze înainte de intrarea lor în forţă în codul civil din 1804.  

Cutuma, observă Val. Georgescu, „nu a fost niciodată elaborată în Sud-Est cu 
ajutorul metodelor savante pentru a permite inserţia fecundă în codurile 
destinate societăţii evoluate din sec. XIX”. El consemnează că din 1864 codul 
civil român, prin intermediul codului civil francez luat ca model, conţine mult 
drept cutumiar francez (rezultatul unei multiseculare elaborări savante la care 
avea să fie supus prin crearea de catedre de drept cutumiar în universităţile din 
epocă), dar puţine cutume române. Însă multe erau asemănătoare celor care 
aveau să fie utilizate de redactorii codului civil francez. Eliminarea cutumelor 
locale nu se explică, după Val. Al. Georgescu, decât prin absenţa antologiilor de 
cutume, a studiilor asupra conţinutului lor, a elaborării lor de către jurişti savanţi 
în spiritul vieţii juridice a poporului. Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 47.  
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folclorice a dreptului său popular, prin care Sud-Est-ul a trebuit să 
plătească modernitatea târzie a dreptului său oficial, nu sunt, în 
ansamblul sintezei lor, decât un aspect major al istoriei dreptului 
european. 

  
De la Val. Al. Georgescu, prin urmare, credem că trebuie să 

remarcăm, în ceea ce priveşte dreptul european, această bifurcaţie a 
receptării fundamentale în Occident a dreptului roman justinianeu şi în 
Sud-est a dreptului romano-bizantin. Sigur, însă, că această receptare 
fundamentală, în profunzimile ei, ascunde o anume predispoziţie a 
spiritului fondului receptor. Cu alte cuvinte, nu reflectă o simplă 
opţiune, ci şi o afinitate.  

Pe de altă parte, caracteristicile şi accentele imprimate formei 
receptate de către fondul (sau chipul) receptor este, de asemenea, o 
chestiune fundamentală, întrucât ea ne descoperă tiparul repro-
ductiv al acelui model juridic căruia îi e inevitabil asociat un anume 
tip uman, respectiv ordine juridic-comunitară. Desigur, demersul 
nu este unul lesnicios cât priveşte lectura spiritului acestor 
întâlniri/receptări fundamentale. Aceasta şi pentru că, spre 
exemplu, preluarea unor instituţii juridice (punctuale sau în anume 
structuri de ansamblu) nu e neapărat echivalent cu preluarea 
spiritului sau a culturii juridice respective. În ce măsură a conduce 
o maşină germană sau japoneză te face mai german sau mai 
japonez, sau în ce măsură şi cum ne folosim doar de produse 
marcate de un anumit spirit, e un alt nivel al discuţiei. Însă 
tensiunea acestor receptări fundamentale este certă, iar efectele ei 
pot fi fericite într-un sens transfigurator, sau teribile într-altul al 
posedării, al captivităţii. În nici un caz nu avem de a face cu 
contacte neutre, ci cu o întâlnire de caracter formativ implicit 
sau/şi explicit ce dizolvă şi/sau coagulează, structurează şi/sau 
reconfigurează ordini comunitare79.  

Cât priveşte dreptul european, fundamentala privire asupra 
spiritului şi sensului acestor receptări ar trebui să fie, credem, 
                                                             
79 R. Vulcănescu notează că „o atenţie deosebită din partea etnologului o merită 
problema conflictului dintre obicei şi dreptul scris (bizantin, din pravili şi 
domnesc). Dreptul scris reprezintă exploatarea, centralizarea, autoritarismul 
raţionalist, dar şi arbitrar, transformarea inevitabilă, deşi scump plătită, a 
societăţii”. R. Vulcănescu, op. cit., p. 35.  
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indubitabil cea creştină. Situaţia e delicată vizavi de regăsirea 
acurateţii, a agilităţii şi a prospeţimii acestei priviri întru-adevăr 
creştină. Un drept european ce vrea să instituie o Europă „calea 
romană”80 trebuie temeinic şi cu prudenţă cumpănit, în măsura mai 
cu seamă în care doreşte să se legitimeze ca fiind creştin. Altfel, de 
n-ar vrea să fie creştin ar fi de văzut şi de-o mai fi el european. Că 
popoarele migratoare, odinioară popoare barbare ale antichităţii 
încă n-au descălecat sau încalecă din nou şi iarăşi nu e cea din urmă 
mirare81.  
                                                             
80 Rémi Brague crede că Europa modernă, în ciuda succeselor ei de necontestat 
nu mai are mijloace să răspundă la întrebarea privitoare la legitimarea omenes-
cului. „Ea s-a dovedit capabilă să producă prosperitate, justiţie, cultură, dând 
astfel un răspuns practic la problema vieţuirii – sau, cel puţin, a «bunăstării»; în 
schimb, ea a devenit incapabilă să spună pentru ce este bine să existe oameni 
care să ducă o astfel de viaţă.  Putem privi din unghiul acesta intrarea noilor ţări 
în comunitatea europeană. Faptul că o entitate politică se formează, apoi se 
măreşte prin mijloace în întregime paşnice constituie o noutate nemaiîntâlnită în 
istorie, pentru care trebuie să ne felicităm. Să nu fim însă naivi şi să ştim să 
percepem, în spatele «Odei bucuriei», calculele reci ale celor care iau hotărârile: 
lărgirea comunităţii are totodată ceva dintr-o acţiune de pradă. Economiile 
avansate sper să-şi mărească rezervele de mână de lucru ieftină”.  Rémi Brague, 
Europa, calea romană, ed. Idea Design & Print, Cluj, 2002, p. 7.  
81 E marca unui spirit ce s-a încreştinat la comandă prin autoritatea conducă-
torului. Sigur că nici influenţa islamică arabă şi otomană nu a fost cu totul străină 
de renaştere, umanism şi de modernitatea (juridică). 

Val. Al. Georgescu avansează o serie de abile interogări: „Putem oare admite 
că popoarele migratoare, ce sunt popoare barbare ale antichităţii, au putut să 
devină europene, în timp ce Otomanii şi înaintea lor Arabii, împreună cu super 
armamentul lor militar şi ideologic – calul şi Coranul – faţă de o Europă pentru 
care Republica Christiana va fi o soluţie insolubilă dar definitorie, ar fi trebuit fi 
tratate şi combătute ca străini din Europa? Nu pentru că Barbarii ar fi adus 
viitoarei Europe ceea ce antichitatea nu i-a lăsat moştenire, în timp ce Otomanii 
şi Arabii erau purtători ai unei contra-Europe cu care dialogul din nordul 
Mediteranei nu putea fi decât sângeros şi de excludere? Am zice că Germanii, 
Slavii, Ungurii şi Finlandezii, au fost liberi la venirea lor să se pună în slujba unei 
Europe a cărei construcţie nu făcea decât să înceapă, în timp ce Arabii şi 
Otomanii fură în cele din urmă alungaţi sau aproape îndepărtaţi de Europa 
pentru că i-ar fi substituit (Europei) civilizaţia lor şi ecumenicitatea lor politică. 
Şi tocmai când aceştia nu au mai făcut acest lucru, ei au devenit «partea bolnavă» 
a Europei şi nu o parte constitutivă a acesteia. Sunt ei oare cel puţin în zilele 
noastre? Răspunsul la această întrebare depăşeşte cadrul expozeului meu. Ei au 
asimilat codul civil elveţian şi fac parte din Comunitatea economică europeeană 
şi a AIESEE-ului, dar nici una din aceste date nu schimbă invariabil dreptul 
islamic al Imperiului Otoman în drept al Europei pentru epoca ce ne interesează 
aici”. Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 22. 
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„Suntem noi, oare, absolut siguri că ceea ce construim este 
într-adevăr Europa? Şi nu doar o zonă de liber schimb sau un 
centru de forţă, care nu s-ar defini decât prin poziţia sa geografică, 
şi nu prin numele pe care l-a primit, într-un mod accidental, un 
„mic cap al continentului asiatic” (Valery)?”82  

  
La urma urmei, referitor, spre exemplu, la occidentalizarea 

dreptului românesc în sec. XIX, e de evaluat cât o mai fi reflectat 
acea grefă/implant din chipul autentic al spiritului dreptului 
iustinianeu sau mai adânc din spiritul creştin. Cu alte cuvinte, ce o 
mai fi fost creştin în modernitatea (juridică) dispusă şi angajată în 
translatarea în lung şi în lat a modelului său universalist. Înclinăm 
să credem că spiritul modernităţii juridice occidentale şi-a ghilo-
tinat paternitatea creştină şi a pornit încotro-ul lumii, călărit de 
fantoma spiritului migrator, posedată sau bântuită de astă dată de 
instituirea fără rest a monadicei unităţi pan-umane83.  

Cât priveşte modernizarea dreptului şi necesitatea sincronizării 
în sec. XIX în regiunea sud-est şi pentru întreaga Europă, dincolo de 
interfaţa considerentelor de natură economică şi de dezvoltare, de 
„schimbare de orânduire”, e de semnalat că s-a vrut a fi în serviciul 
„aceluiaşi tip istoric de societate şi aceleiaşi idei de justiţie”84, ale 

                                                             
82 Rémi Brague, op. cit., p. 165.  
83 Rémi Brague observă că, o dată cu Timpurile Moderne, omul european a pretins 
că tot ceea ce posedă provine nu de la natură, cum credea antichitatea, nici de la 
Dumnezeu cum credea Evul mediu, ci doar de la el însuşi. Cu alte cuvinte, „el 
(omul european al Timpurilor Moderne) nu ar mai fi acceptat să se întemeieze pe 
altceva, care să-l întărească în fiinţă şi să-l confirme în dreptul său. Dacă traducem 
acest sentiment în domeniul culturii, rezultă o aversiune a omului modern faţă de 
orice tentativă de a se lăsa măsurat de ceva mai înalt, căruia să-i fie moştenitor. La 
sfârşitul secolului al XVII-lea francez, cearta dintre antici şi moderni s-a încheiat cu 
triumful celor din urmă. De atunci, Europa pare să se rupă tot mai decisiv de 
rădăcinile sale greceşti şi biblice”. Rémi Brague, op. cit., p. 6.  
84 „Tot ceea ce se poate spune în concluzie din această analiză şi pentru cea mai 
bună înţelegere a celor care decid să o extragă din drepturile sud-est europene în 
sec XIX, este că modernizarea dreptului presupune o sincronizare cu dreptul 
burghezo-capitalist pentru întreaga regiune şi pentru întreaga Europă.  

În cadrul general al dreptului burghez şi în contextul tradiţiilor existente, o 
variantă franceză, o variantă germană, o variantă elveţiană, o evoluţie proprie a 
Common law au fost posibile, fără originalitate absolută pentru că toate aceste 
variante se află de o manieră suficient de fidelă şi eficace în serviciul aceluiaşi tip 
istoric de societate şi aceeaşi idee de justiţie.  
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cărei roade de bilanţ la început de secol XXI pot fi evaluate nu 
departe de cele ale pomului cunoştinţei binelui şi răului, 
promiţătoare aparent, dar amestecate şi confuze după un răstimp.  

Sincronizării sigur i s-or fi putut pune filtre care să stăpânească 
imitaţia excesivă, relativistă şi depersonalizantă, de către factori 
interni şi de către condiţii istorice locale, ce, printr-o întâmpinare 
eclectică şi reflexivă, au fost, după Val. Al. Georgescu, întotdeauna 
determinanţi. Ceea ce pune eruditul jurist în atenţie, ca factor de 
raportare faţă de exigenţele acestui anume tip mondialist ce marca 
epoca, este tot individualitatea istorică şi culturală a fiecărui drept 
sud-est-european. Cu alte cuvinte, receptarea activă este cea care 
joacă rolul fundamental85.  

Însă, dacă modernitatea a impus necesitatea şi ritmul sincro-
nizării, care ar fi reţeta postmodernităţii? Pluralismul şi diversitatea, 
demnitatea, mai sunt ele de supus exigenţei sincronizării? Aici se 
întrevede o necesară devoalare a celeilalte căi de receptare şi de 
                                                                                                                                   

În procesul lor rapid de modernizare, nici o societate sud-est europeană nu se 
află bine plasată pentru a reuşi variante asemănătoare proprii, ţinute ca originale, 
cu codificările burgheze şi dreptul capitalist. Este de altfel imposibil să se 
imagineze că fiecare mic popor, fiecare Stat la mijlocul sec. XIX face intrarea sa 
în noul tip de societate modernă edificând un drept şi coduri în întregime şi 
profund originale de la început, mai ales că se înscriu în curentul deja declanşat 
de ţările în curs de industrializare. Şi aceasta, reflectând cu justeţe şi eficacitate 
structurile fundamentale care trebuiau puse de aceste coduri în serviciul 
burgheziei şi a formării sale economice, în contextul luptei sociale care îi este 
proprie. Această cvadratură a cercului e rezolvată după imperativul momentului 
istoric, lecţiile de experienţă şi posibilităţile unei stări de lucruri date”. Val. Al. 
Georgescu, op. cit., p. 48. 
85  „După o veritabilă criză de identitate, foarte marcantă în România şi în 
Grecia, individualitatea istorică şi culturală a fiecărui drept sud-est-european, în 
acelaşi timp naţional şi veritabil adaptat la exigenţele tipice modelului modialist 
al epocii s-a afirmat cu succes. Impactul câteodată extrem al tehnicii imitative 
într-adevăr depersonalizant a fost relativizat, la fel ca acela de hipercritică a 
principiilor şi metodelor de modernizare a dreptului în sec. XIX în Regiune. 
Hipercritica, epuizată sau dezarmată în sectoarele ei conservatoare sau 
reacţionare, nu a lipsit de contribuţia la punerea în loc a unei culturi juridice 
critice, astfel că imitaţia şi sincronizarea de lungă durată sunt fondate pe fecunde 
şi puternice sinteze naţionale, culturale şi regionale. La această sinteză, o 
jurisprudenţă prevenită, o doctrină critică fără dogmatism, dreptul comparat şi 
socio-etnologia juridică a fiecărui popor sud-est european au adus contribuţii 
constructive, de care nu se ţine totdeauna cont în judecarea ce se poartă asupra 
genezei modernităţii”. Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 49. 
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convieţuire în spaţiul european – Europa-calea bizantină 86  –, ce a 
făcut posibil un chip de sinteză al unităţii diverse şi deci al 
subzistenţei unor „factori ai particularismului etnic, naţional şi 
regional” înrădăcinaţi în solul fertil al creştinismului răsăritean87... 

Sunt de semnalat aici, pe de o parte, că „ataşamentul la o 
putere politică nu suprimă fidelitatea faţă de un grup etnic” şi, pe 
de altă parte, că „mişcarea particulară la bază etnică şi politică are 
în interior Biserica ecumenică 88 ”. Această dublă fidelitate a 
populaţiilor faţă de „statul bizantin” şi faţă de propriul său „grup 
etnic” „este un particularism sud-est european care, după Bizanţ, 
se manifestă cu forţă şi, în epoca modernă, se colorează de toate 
implicaţiile naţionale, la nivel de limbă, etnografie, Stat şi cultură în 
general” 89 . Se străvede aici şi o nuanţă foarte importantă a 
înţelegerii formei, constiturii şi emergenţei statului naţional în sud-
estul european 90 . Reţine atenţia faptul că etnicitatea nu e 
                                                             
86 Rémi Brague, deşi semnalează şansa istorică a Europei, „ce ar putea trece încă 
o dată prin „calea romană”, apreciază că „e foarte posibil ca în Europa de 
Centru şi de Est să fie încă disponibile rezerve de material uman. Dar putem, de 
asemenea, să sperăm că ea conţine ceva de care cei care iau hotărârile nu se 
preocupă defel, dar care este de o mie de ori mai preţios: rezerve, nu de material 
uman, ci de ceea ce face ca omenescul să fie omenesc, de noi zăcăminte de sens. 
E vorba, probabil, de ceea ce Europa actuală are cel mai mult nevoie”. Rémi 
Brague, op. cit., p. 8.   
87 Rémi Brague susţine, în ceea ce priveşte creştinismul şi viitorul Europei, că 
Europa trebuie să rămână sau să redevină „locul unde unitatea dintre oameni nu 
se poate face în jurul unei ideologii, ci în raporturile dintre persoane şi grupuri 
concrete. Dacă aceste elemente ar trebui să se şteargă total, vom fi construit 
poate ceva, eventual ceva durabil. Dar ar mai fi Europa?” (Rémi Brague, op. cit., 
p. 166). Faţă de raportul concret inter-personal şi cel dintre grupuri şi comunităţi 
concrete, aşa cum remarca Val. Al. Georgescu, Sud-Estul European ar putea fi 
un reper, un exemplu pe care viziunea occidentală asupra Europei ar trebui să-l 
ia în considerare cu acurateţe şi fără prejudecăţi.  
88 E desemnată prin termenul de Biserică ecumenică, Biserica primului mileniu, 
cea a Răsăritului ortodox de după Marea Schismă. 
89 Val. Al. Georgescu, op. cit. p. 49. 
90 „Faptul că Românii au venit mai târziu la o cristalizare etatică a vieţii lor 
politico-religioasă este în raţiunea unui context istoric particular defavorabil; ei 
pun la contribuţie consacrarea politică a Bisericii şi a basileus-ului şi se 
acomodează la/de formă, mai mult decât vecinii din Sud, la ideologia familiei de 
state plasate sub patronajul basileus-ului. Dar se angajează imediat într-un efort 
neîndurător de cucerire a independenţei, transformând autocraţia imperială, pe 
care o adoptă, în structura de independenţă prenaţională. Atunci când sub 
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circumscrisă doar în conotaţiile ei sanguine ci e şi întemeiată şi 
deschisă plinitor prin spectrul orizontului ei cultural şi spiritual 
înrădăcinat şi ocrotit de Biserică.  

Eminentul jurist ne atrage atenţia că „nu trebuie să uităm că 
imperiul nu a fost un Stat cât o lume de popoare, state şi monarhii, 
şi neimportanţi şefi de comunităţi politice”91. Dar, este de eviden-
ţiat, în acest orizont cultural plural, tipul de subzistenţă şi modul de 
coexistenţă al unor ordini comunitare distincte. Nu avem de a face, 
prin urmare, cu o ordine uniformă, ubicuă, ci cu hotare ale 
ordinilor comunitare diverse, dar viabil coexistente92.  

Însă, această diversitate şi pluralitate are un temei, după cum 
menţiona chiar Val. Al. Georgescu, într-o perspectivă teologică a 
Bisericii Răsăritene care este în adevăr şi în fapt Biserica „cea una” 
dinainte de Marea Schismă.  

Altfel spus, în ceea ce priveşte, diversitatea şi pluralitatea, iden-
titatea şi specificitatea, demnitatea şi libertatea şi alte teme ale 
postmodernităţii (juridice), răspunsuri antropologice profunde şi 
complexe vin din spaţiul creştinismului răsăritean, începând chiar 
cu reperele fundamentale antropogonice.  

Teologul răsăritean de largă anvergură D. Stăniloae: „În reali-
tate noul eu se constituie printr-un singur act, natural-dumnezeiesc, 
cu totul simultan. [...] Ipostasul fiecărui om vine de la Dumnezeu, 
                                                                                                                                   
dominaţia otomană reuşesc să-şi salveze autonomia lor, este pentru că ştiu să 
evite seducţia irealistă a succesiunii imperiale a Bizanţului, rămânând fideli 
afirmării independenţei lor: la nivel militar mult timp şi fără discontinuităţi la 
nivel de Biserică, de limbă, de alegerea principilor de către autohtoni”.  Val. Al. 
Georgescu, op. cit., p. 49.  
91 Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 22.  
92  Rémi Brague susţine că „Europa trebuie să rămână sau să redevină locul 
separării temporalului de spiritual, mai mult al păcii dintre ele – fiecare 
recunoscându-i celuilalt legitimitatea sa în domeniul care îi este propriu. Ea 
trebuie să rămână sau să redevină locul  în care este recunoscută o legătură 
intimă a omului cu Dumnezeu, o alianţă care merge până la dimensiunile cele 
mai corporale ale umanităţii, care trebuie să fie obiectul unui respect fără cusur” 
(Rémi Brague, op. cit., p. 165). Aici se străvede „calea romană” pe care, de altfel 
şi-o asumă explicit Rémi Brague. „Calea bizantină” nu exprimă „un model de 
separare şi de pace între temporal şi spiritual”, ci unul de distincţie şi relaţionare 
sinergică, de relaţionare iconică, desigur neamestecată şi nedespărţită. De altfel şi 
„dimensiunile cele mai corporale ale umanităţii” în creştinismul răsăritean, pe 
calea bizantină, sunt asumate tot în chip iconic.   
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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 determinan-
tele lui, inclusiv cele pe care eul le primeşte prin mijlocirea istoriei 
care îl premerge”93.  

De aici, marele teolog român concluzionează că modelul ceresc al 
fiecărui om e modelul omului concret precizat istoriceşte şi, deci, în felul acesta 
calitatea specifică a eului omenesc nu este ceva accidental, de 
suprafaţă, aposterioric, ci se cuprinde prin determinantele imaginii 
lui eterne94. 

În această perspectivă, eul şi mai ales nici modelul său ceresc 
arhetipal (acea raţiune divină întemeietoare) nu sunt expresia unui 
„purism universal” de-contextualizat. Contextul nu este înţeles deci 
doar situaţional şi nici doar prin prisma corporalităţii. În plus, e o 
perspectivă ce articulează trecut-prezent-viitor şi integrează 
relaţional în diversitate şi unitate realitatea nu doar a omului, ci şi a 
cosmosului, a întregii creaţii.  
                                                             
93 D. Stăniloae, Ortodoxie şi românism, p. 8. Creştinismul, spune D. Stăniloae, se 
adresează persoanei nu se adresează neamului pentru că nu există o conştiinţă 
ipostatică, de sine stătătoare a neamului. Dar persoanele omeneşti nu sunt 
unităţi abstracte, dezbrăcate de orice determinante, şi prin urmare întru totul 
identice. Se pot detaşa, desigur, de la orice persoană anumite determinante, ca 
accidentale şi de suprafaţă, dar sunt o serie de caracteristici de care nu poate fi 
dezbrăcată o persoană, chiar dacă am pătrunde până la ultimul ei sâmbure, la 
ceea ce numim eul ei. Teologul român arată că determinările care deosebesc atât 
de mult o persoană de alta nu provin doar din influenţele externe, din împre-
jurările în care trăiesc diferite persoane, că înseşi centrele persoanelor omeneşti 
nu sunt neutre şi deci identice unul cu altul. 
94 ibid., p. 9. Astfel, D. Stăniloae nu vede calitatea naţională (neamul) ca un 
adaos accidental ci ca însuşi umanul într-o anumită formă a lui. „În ce constă 
calitatea naţională? Evident nu într-o bandieră tri sau bicoloră, nu în afirmarea 
obstinentă a naţionalităţii proprii, nu în ceea ce se cheamă naţionalism, în care 
intră de multe ori şi o notă nesimpatică. Acestea toate se pot baza pe calitatea 
naţională. Calitatea naţională nu e o simţire, un organ spiritual, o facultate în 
plus a omului [...] Calitatea naţională nu stă la un colţ al sufletului, nu constituie 
o piesă deosebită a organismului spiritual-trupesc al omului. Ea nu este alături de 
gândirea – pur umană, de iubirea – iarăşi pur umană, de bucuria şi tristeţea – din 
nou pur umane, o însuşire deosebită, ci ea este gândirea, iubirea, bucuria 
tristeţea, acţiunea, conştiinţa purtând o anumită dispoziţie, o anumită vibraţie, 
un anumit iz comun unei grupe de oameni şi neîntâlnit la celelalte grupe.” 
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Acest „model ceresc” – ecce homo – este adevărata sămânţa 
ce rodeşte deplin. Este „pecetea de chip de fiu”. Este Omul!  

Părintele Ghelasie: „Dumnezeu a creat lumea din «Sămânţa 
Chipului de Fiu», care a «rodit» spicul lumii, cu «seminţele 
făpturilor». Dar nu este de-ajuns. «Seminţele făpturilor» trebuie să 
rodească şi ele, să se «întâlnească» în răspuns propriu cu Chipul 
Fiului Divin Creator. În tine însuţi nu te poţi «oglindi», iar de te 
«auto-oglindeşti», vei vedea doar o «umbră fără chip, sau unul 
fantomatic». Sămânţa doar în «rodire» se «rememorează», se poate 
«oglindi». Iată taina creştină, în recunoaşterea acestui CHIP de FIU 
ca esenţa lumii şi totodată «dezvelirea Filiaţiei de creaţie» din 
fiecare din noi, ca însuşi «mobilul Vieţii». 

Noi avem conştiinţă proprie doar prin CHIPUL de FIU; avem 
Memoria Divinului prin această conştiinţă ontologică de Origine; 
trăim prin acest CHIP şi creştem «deschiderea» acestuia. Lumea 
este «raţionalul Divinului» prin CHIPUL de FIU, şi nu doar printr-un 
«principiu de Spiritualitate»”95. 

Acest „chip de fiu” ca model este o supraformă ce îngemă-
nează relaţional ca o carte a vieţii o unitate îndoită neamestecată, 
nedespărţită, neîmpărţită, neschimbată.  

Părintele Ghelasie: „La început a fost FIUL, ce a făcut o 
ÎNGEMĂNARE şi cu un Chip de Fiu de Creaţie, peste care Însuşi 

                                                             
95 Ghelasie Gheorghe, Moş-Pustnicul din Carpaţi (7), în Sinapsa V, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2010, p. 2009.  
Cuviosul Ghelasie: Nu există „libertate singulară în sine”, ci doar „LIBERTATE 
de CHIP de FIU în Sine”. CHIPUL de FIU nu este o „determinare”, ci 
Originea generatoare de toate nedeterminările şi determinările. Mistic Creştin, 
doar în Conştiinţa SUPRALIBERĂ de CHIP de FIU este adevărata Libertate. 
LIBERTATEA ICONICĂ este adevărata LIBERTATE, nu cea abstractă şi 
„dezgolită cu goliciunea păcatului”. Adam, prin păcatul din Rai, s-a „dezbrăcat de 
Chipul de Fiu de Creaţie” şi s-a „văzut gol”. Atenţie la acest fapt de „goliciune”. 
Noi nu mai avem o Libertate Îmbrăcată în CHIPUL de FIU, ci o „libertate de 
gol”, pe care o „umplem” cu „pretinsele noastre libertăţi-alegeri”. Pentru Mistica Isihastă, 
LIBERTATEA în CHIP de FIU, este toată Libertatea, fără sfârşit şi fără 
oprire. A „Fi CHIP de FIU” înseamnă ICOANA LIBERTĂŢII Omului. Şi 
CHIPUL de FIU este CUNOAŞTEREA şi IUBIREA Creştină. Ghelasie 
Gheorghe, Moş-Pustnicul din Carpaţi(3), Sinapsa V, ed. Platytera, Bucureşti, 2010, 
p. 205.  
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TATĂL a PECETLUIT Absoluta Sa SĂRUTARE... UNICUL 
FIU în Două FEŢE, DIVIN şi Creaţie, iată TAINA Lumii...”96.  

Chipul de fiu – arhechipal – chip de limbaj arhetipal al 
identităţii şi diversităţii.  

Părintele Ghelasie: Viaţa noastră de Creaţie are Taina FILIAŢIEI 
permanente, încât tot ce nu are MEMORIA de FIU îşi pierde propria 
Identitate, de unde anormalitatea şi negativul creşterii şi manifestării proprii. 
Revelaţia Creştină descoperă Taina FIINŢEI Lui DUMNEZEU cea 
dincolo de toate, prin Absolutul CHIP de TATĂL şi Absolutul CHIP de 
Legătură-DUH SFÂNT. Dacă Însăşi Taina DUMNEZEIRII în Sine 
este FIUL, şi în Creaţie tot Chipul de FIU este TAINA de Creaţie. Lumea 
Creată are şi ea propria Identitate, doar prin Taina Chipului de FIU, din 
care apoi decurge tot complexul de manifestări şi diversificări. 

  
Acest chip arhechipal de filiaţie e cel care descoperă şi prelungeşte 

în actualitate veşnica, indestructibila şi prezervata taină a chipului de 
moş ce poate fi luat în considerare de antropologia juridică de 
astăzi. Prin acest chip de taină al filiaţiei arhechipale se descoperă 
chipul omului-hotar ca moşul păstrător şi continuator al memoriei 
veşnice, autentice şi depline, a demnităţii şi libertăţii, a identităţii şi  
diversităţii. Chipul omului-hotar dă sensul judecăţii la hotare de păstră-
toare şi apărătoare a identităţii ordinii comunitare întru dreptatea 
ce hotărniceşte după chip şi după asemănare. Aici credem că se află 
şi miezul potenţial şi resursa vie a dreptului cutumiar ce poate şi 
trebuie să fie activată, cu tărie neclintită, într-o desfăşurare de 
răspuns actualizat, acum, la început de secol XXI. 
                                                             
96  Ghelasie Gheorghe, Moş-Pustnicul din Carpaţi, în Sinapsa VI, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2010, p. 229. „CARTEA VIEŢII-CHIPUL ÎNDOIT de FIU”. În 
relatarea Biblică, „despărţirea” dintre DIVIN şi Creaţie, nu este „polarizată în 
contrarii”, ci este în „UNI-CHIP de FIU”. „Cerul şi Pământul” sunt „CARTEA 
VIEŢII pre-cosmice”. „CARTE” înseamnă „CHIP ÎNDOIT”, de aceea are 
„Forma de ÎNDOIRE”. Biblic nu este „masculinul şi femininul”, sau „spiri-
tualul şi materialul”, sau „Divinul şi energia” (cum concep filosofii antici), ci este 
„UNI-CHIPUL de FIU ÎNDOIT”, CARTEA VIEŢII, Originea Fiinţialităţii 
Creaţiei. CHIPUL ÎNDOIT al FIULUI CREATOR este CHIPUL DIVIN de 
FIU şi Chipul de Fiu de Creaţie, în ASUMARE. Şi CHIPUL de DIVIN FIUL 
CREATOR îl face Cer şi Chipul de Creaţie îl face Pământ. FIUL DIVINO-
Creaţie se „face la început Originea Fiinţialităţii lumii”, se „face Arhemodel de 
Cer şi Pământ”. Ghelasie Gheorghe, Moş-Pustnicul din Carpaţi, în Sinapsa V, ed. 
Platytera, Bucureşti, 2010, p. 205. 
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În acest sens, în contextul european de astăzi, este de precizat 
cu acurateţe şi de lămurit eficace, într-un demers totodată de 
adâncire şi de actualizare, filiaţia diferită a culturilor juridice, cea 
germană, spre exemplu, şi cea română – arondată, după cum s-a 
arătat, şi con-crescută în contagiunea fondului Sud-Est european 
de sorginte (creştină) bizantină (v. Val. Al. Georgescu)97. Este cu 
certitudine nevoie, însă, de ridicarea din părăginire a hotarului viu, ca 
transparentă şi densă tindă de pre-întâmpinare/întâlnire la hotare, 
ca spaţiu intermediar al judecăţii la răs-crucea de sens/origine. 
Spiritul lui ius receptum trebuie resuscitat spre a-şi reaminti de rost şi 
sens, de moştenirea chipului de filiaţie, remotivat şi responsabilizat 
fiind de chipul purtării întru dreptate a sabiei duhului.  

Postmodernitatea juridică readuce în atenţie, după cum am 
văzut, ordinile comunitare şi societale într-o încercare de inevi-
tabilă resuscitare a culturilor juridice pe firul rădăcinilor lor 
spirituale şi tradiţionale. Potenţialul dialogic al culturilor juridice 
diverse şi capacitatea lor de fondare a ordinilor comunitare 
identitare – flexibile şi dispuse relaţionării în moduri coexistente – 
este provocarea căreia e chemată să-i răspundă postmodernitatea 
juridică. Paradoxal, postmodernitatea juridică se situează la hota-
rele dreptului într-o căutare conştientă sau nu a hotarelor omului, a 
chipului său.  

Cu privire la riscurile postmodernităţii juridice, acestea ni se 
par a fi, pe de o parte, cele ce transpar în tendinţele de diluare sau 
chiar dizolvare a statelor şi, pe de altă parte, în emergenţa 
unei/unor societăţi/comunităţi globale – altă globalitate/ globa-
lizare decât cea instrumentată economic – precum, de exemplu, cea 
a societăţii globale a iluminismului laic care e promovată de  
C. Eberhard pe filieră budistă.  
                                                             
97  Este momentul, în contextul acestor resuscitări ale culturilor juridice în 
orizonturi tradiţionale şi spirituale, unei reaşezări şi chiar reconfigurări a Europei 
după/şi în chipul acestor culturi şi al afinităţilor dintre /şi întru ele. Trebuiesc 
reconstruite, spre exemplu, relaţii şi alianţe caracteristice culturii juridice în sud-
estul european. Corsetul unei prea strâmte unităţi economice şi politice euro-
pene trebuie desfăcut în spaţii respirabile, afine unor culturi juridice distincte de 
la care să se poată nutri politicul şi reconfigura economicul. Ispita de a crede că 
Europei trebuie să i se dea „un suflet” (pentru corpul deja construit), şi cea de a par-
ticipa şi a se implica într-un astfel de demers trebuie hotărnicite printr-o transcen-
dere lucidă înspre re-găsirea autentică a „sufletelor co-existente” ale Europei.   
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În subsidiarul acestor tendinţe se află perspective (în nici un 
caz neutre) asupra relaţiei între ordinea etatică şi ordinea 
comunitară/societală, văzute desigur într-o anume tensiune a 
distincţiei. Sud-Estul European, cu tipul particular de generare a 
statelor pe care l-am consemnat (v. Val. Al. Georgescu), susţine o 
posibilă relaţie de natură izomorfă între ordinea comunitară anume 
şi ordinea etatică anume. Această perspectivă, generată de un orizont 
cultural anume, nu poate subscrie tendinţelor de dizolvare a statului, 
întrucât dizolvarea sau instrumentalizarea acestuia (petrecută 
disimulat într-o anume formă revendicată şi legitimată chiar prin 
conceptul de subsidiaritate) e văzută şi ca o afectare a însăşi ordinii 
comunitare specifice ce l-a gestat, generat şi girat. Diluarea sau 
chiar dizolvarea statului exprimă de fapt o tendinţă de rupere, de 
rarefiere, de pulverizare a hotarelor, petrecută într-un anume proces, 
de multe ori insidios şi acoperit de alibiul de serviciu: reforma98. Dar 
miza adâncă este chipul omului-hotar, căruia i se doreşte, conştient 
sau inconştient, cu voie sau fără de voie, lămurit sau ascuns, 
ştergerea/macularea chipului respectiv spargerea/ruperea hota-
rului. Demersul acesta dizolvant, centrifug, se întâlneşte/loveşte 
însă de verticala hotarului: omul/crucea-hotarul de taină, adâncul cel 
mai adânc şi de neclintit, veşnic, al chipului omului.  

Marius Dumitru LINTE  
  

                                                             
98 „Adversarii Statului sunt totodată atraşi de formele primitive ale societăţii, de 
evul mediu, şi de propovăduitori ai reformelor neîncetate, revoluţionari convinşi”, 
scria Nicolae Steinhardt (ulterior monahul de la Rohia) în excelenta sa teză de 
doctorat în drept tipărită în 1936. v. N. Steinhardt, Principiile clasice şi noile tendinţe 
ale dreptului constituţional, ed. Solstiţiu, Satu Mare, 2000, p. 84.  
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