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Realismul iconic 
 
 
1. Realismul iconic 
Luând apărarea misticii, Mircea Eliade a respins psihologizarea 

ei. „Pentru psihologi, mistica e o stare afectivă de care se ia 
cunoştinţă. O întreagă şcoală, până la James şi Delacroix, socotea 
morbidă această stare afectivă. (...) Cine o produce atunci? Cine 
iluminează conştiinţa până la a o răpi din raporturile senzoriale, 
prin acel tainic sens al prezenţei unei forţe, unei mari conştiinţe?... 
Religia răspunde: Dumnezeu. Psihologia mai nouă, mântuită de 
materialismul diletant şi medical, răspunde: subconştientul. El e 
acela care dă senzaţia unei alte persoane. Experienţa mistică, aşadar, 
ar fi o halucinaţie. Misticul – răpit fiind din pricina temperamentului – 
se socoate în prezenţa lui Dumnezeu. Universul mistic, o autosu-
gestie. Valorile etic-religioase pricinuite de experienţa mistică – 
închipuiri, prejudecăţi, naivităţi”1.  

Critica lui Eliade împotriva unor idei precum cele menţionate 
începe cu a obiecta că susţinătorii lor nu cunosc nici texte mistice, 
nici disciplina monastică. Subconştientul nu e un lucru necunoscut 
sfinţilor mai vechi sau mai noi. Ei l-au cunoscut şi l-au diferenţiat 
de comunicările reale cu Dumnezeu. „Pentru că acest deus ex machina, 
subconştientul, nu e un lucru nou”2, sfinţii „au atras mereu atenţia 
asupra-i: «duhul crede că cuvântă cu Dumnezeu şi cuvântă cu el 
însuşi»”3. Mai toţi misticii autentici s-au arătat foarte prudenţi faţă 
de farsele subconştientului. „Experienţa mistică nu se poate tălmăci 
în cuvinte, raporturi cauzale, noţiuni. Ea se răsfrânge, cel mult, prin 
conştiinţa obişnuită – şi transfigurează pasta acestei conştiinţe, 
modulând-o şi structurând-o altfel. De aceea marii mistici au fost 
                                                             
1  Mircea Eliade, „Profetism românesc”, ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990,  
pp. 53-54.  
2 Ibid., p. 54.  
3 Idem.  



FLORIN CARAGIU 

 6

mari gânditori, mari poeţi, mari oameni de acţiune caritabilă. Se 
întâlneşte echilibrul şi sănătatea aceasta neobişnuită – la un torturat 
de subconştient?...”4 

Observaţiile lui Eliade ating o problematică de care, în con-
temporaneitate, se preocupă cu un viu interes ştiinţele cogniţiei. 
Cum se creează convingerile? De ce nu rezistă concepţiile solip-
siste, oricât de apărate ar putea fi ele de armătura justificărilor de 
sine? De unde ştim că există obiectele? Culorile, formele clar 
delimitate, constituite tridimensional, impresia de solid, de lunecos, 
toate acestea şi altele ca ele rezultă, de fapt, dintr-o interpretare 
dată frecvenţei undelor luminoase care ajung la celulele fotosen-
sibile şi din limbajul impulsurilor electrice nervoase. Aparatul 
percepţiei răspunde creând o culoare, o sugestie mai mult sau mai 
puţin complexă. Matematicile complexe de care se foloseşte 
creierul pentru a traduce psihic realitatea nu au menirea să reflecte, 
doar, exteriorul. „Imaginea metafizică a lumii, pe care o sugerează 
Heisenberg, poate fi exprimată astfel. Lucrul în sine este incog-
noscibil. Noi nu-i putem cunoaşte decât manifestările aparente, 
care, cum arătase Kant, trebuie înţelese ca provenind din lucrul în 
sine şi din aparatul nostru perceptiv. Aparenţele sunt un fel de 
interacţiune între lucrurile în sine şi noi. De aceea, unul şi acelaşi 
lucru poate să apară în diferite forme, în funcţie de modul în care îl 
percepem, îl observăm şi intrăm în interacţiune cu el. Noi încercăm 
să prindem într-o cursă, ca să zicem aşa, lucrul în sine; dar nu 
reuşim aceasta niciodată, ci prindem în cursele noastre numai 
aparenţele”5.  

„Misterul vederii, şi îndeosebi felul cum creierul nostru con-
verteşte stimularea de către fotoni a conurilor şi bastonaşelor din 
fundul ochiului în senzaţia de roşu, nu este încă rezolvat”6. O găină 
roşie nu este întotdeauna roşie, aşa cum ne imaginăm. Privită în 
lumina lunii, roşul devine o nuanţă de gri. Pe de altă parte, orice 
obiect neluminat e negru. Culoarea e creată de lumină după cum a 
fost absorbit spectrul cromatic. Realismul critic constată acest fapt, 
chiar dacă se desparte de concepţia solipsistă. „Vedem prin inter-
mediul undelor de lumină care se reflectă de pe suprafaţa obiectelor, 
                                                             
4 Idem.  
5 Karl Popper, „Logica cercetării”, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1984, p. 422.  
6 Anthony Peake, „Există viaţă după moarte?”, ed. Litera, Bucureşti, 2009, p. 76.  
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auzim prin intermediul undelor sonore, avem senzaţii tactile prin 
intermediul unor impulsuri electrice. Toţi aceşti stimuli nu sunt 
obiectul concret pe care îl percepem”7 . Şi, totuşi, noi trăim cu 
convingerea existenţei obiectului.  

În concepţia iconică a părintelui Ghelasie, ceea ce primează în 
constituirea sentimentului de realitate este realismul iconic. Conştiinţa 
umană nu este numai un mediu ce înregistrează, într-o formă sau 
alta, interacţiunea cu lucrurile în sine, ci este spaţiul de interpretare, 
de decodificare a mesajelor realităţii. Conştiinţa „decodifică”, ea 
este interpretul. Matematica e „codul”, mesajul încifrat, pe când 
imaginea şi trăirea conştiente sunt „lectura”, mesajul descifrat. În 
conştiinţă, sintaxa devine semantică. (Tot auzim spunându-se că ne 
aflăm în era postgenomică, acum când interesul ştiinţific care 
primează are ca obiect nu sintaxa, ci semantica realităţii.) Creaţia 
Dumnezeului creştin se prezintă alcătuită din forme ierarhizate, a 
căror împlinire e dialogică şi ascensională. Unul întreabă, celălalt 
răspunde. Din „răspuns” se împărtăşesc cu toţii, iar supremul 
răspuns îl oferă Dumnezeu.  

Experimentele din neuroştiinţă converg spre nişte concluzii 
tulburătoare. Experimentul cunoscut sub numele „iepurele cutanat” 
arată următoarele: creierul nu transmite imediat orice stimul către 
conştiinţă. El aşteaptă până când mai mulţi stimuli vin, se corelează 
şi se coordonează, astfel încât un fapt semnificativ va fi transmis 
abia în final.  

Întârzierea în percepţie sau continuitatea în percepţie, rezul-
tând din perceperea mişcării din imagini staţionare („fenomenul 
phi”) îi intrigă şi îi fascinează în continuare pe psihologi. Creierul 
aşteaptă până când primeşte toate informaţiile înainte de a le înfăţişa 
conştiinţei. „Există o linie de finiş esenţială – o graniţă – undeva în 
creier, unde ordinea sosirii informaţiilor devine aceeaşi cu ordinea 
«presentimentelor», pentru că ceea ce rezultă acolo este ceea ce 
devine obiect al conştiinţei”8.  

Materia însăşi  participă la o pre-elaborare a informaţiei, pe 
care o prezintă conştiinţei. Între transmiţător şi interpret există o 
legătură strânsă. Ca şi cum ar anticipa apariţia imaginii trăite, 
„creierul produce un eveniment tridimensional care include toate 
                                                             
7 Ibid., p. 52.  
8 D.C. Dennett, „Consciousness explained”, Penguin, Londra, 1993, p. 115.  
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simţurile, nu doar văzul şi auzul. Observatorul simte lumea din 
jurul său care a fost reconstituită. Îşi simte corpul în spaţiu şi poate 
simţi apăsarea obiectelor în contact cu el. Nu este un simplu teatru, 
e mai degrabă o realitate virtuală de tipul celei generate în cinema-
tografele IMAX, în care observatorul se cufundă atât de complet  
încât nu mai poate face diferenţa dintre original şi reconstituire. 
Acest IMAX interior ne creează realitatea prin intermediul 
proceselor holografice sugerate de David Bohm”9.  

Ce este holograma? Această invenţie apare ilustrativă pentru 
felul cum orice parte a unui întreg conţine versiuni ale întregului. 
„Holograma este un obiect foarte ciudat. Lumina unui laser este 
împărţită în două fascicule, din care unul este îndreptat către obiec-
tul a cărui imagine urmează să fie înregistrată şi se reflectă apoi de 
pe suprafaţa lui. Acest fascicul ajunge la o placă fotografică, unde 
interferează cu primul fascicul. Privit cu ochiul liber, modelul 
obţinut pe placa fotografică pare un ansamblu de vârtejuri şi 
desene lipsite de sens. Dar, când placa este luminată cu un laser, 
rezultatul este uluitor: încolăcelile acelea dau naştere unei imagini 
tridimensionale a obiectului original, care poate fi văzută din orice 
unghi. Ca şi picătura dispersată de cerneală, placa fotografică 
conţine o ordine înfăşurată, adică implicită. Iar dacă un film 
holografic este tăiat în bucăţi şi luminat din nou cu laserul, fiecare 
segment al lui va reţine nu o parte a imaginii iniţiale, aşa cum ne-am 
aştepta, ci o miniatură a întregului – întrucâtva tulbure, dar totuşi 
perfect identificabilă. Această caracteristică aparte coroborează în 
mod uzual cu ideea lui Bohm că partea conţine întregul. Forma şi 
structura întregului obiect sunt codate în fiecare secţiune a înre-
gistrării fotografice”10.  

Pornind de la hologramă, David Bohm a interpretat întregul 
univers ca pe o hologramă gigantică, dinamică, o holomişcare. În 
mic şi în mare, ca în universurile „comprimate” sau „decomprimate” 
din monadologia lui Leibniz, se reflectă mai clar sau mai neclar 
ordinea totală. Ordinea desfăşurată, explicită a fenomenelor este, 
de regulă, o manifestare superficială, parţială, în raport cu ordinea 
adâncă. „Conştiinţa este mult mai mult ordine implicită decât 

                                                             
9 Anthony Peake, op. cit., p. 65.  
10 Ibid., p. 46.  
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materia”, avea să afirme Bohm11. Conştiinţa „înfăşoară” mai mult 
decât „desfăşoară”, în raportul ei cu transcendenţa existenţei. La 
nivel material, Bohm afirmă că ordinea explicită este o proiecţie pe 
un nivel mai puţin adânc al realităţii. Stabilitatea şi soliditatea cor-
purilor fizice de tip clasic înfăşoară, „trec în ascuns” viaţa parti-
culelor subatomice. Universul se manifestă ca un proces neîncetat 
de înfăşurări şi desfăşurări, la care participă atât conştiinţa, cât şi 
materia. În universul holografic, oglindirea reciprocă pare a fi o 
regulă. Fiecare îl poartă în sine pe celălalt. Dialogicitatea îşi află o 
bună platformă de întemeiere obiectivă în concepţia aceasta. 
Universul holografic nu se justifică, însă, numai prin ideea de 
corespondenţă. Holograma prin definiţie promovează ideea de 
întreg, de construct anti-entropic. Ea transformă spontan mişcarea 
de substanţă în mişcare de informaţie. Aceasta, însă, este o ten-
dinţă, o opţiune proprie Vieţii. Viaţa alege şi apără Întregul, Forma, 
Identitatea. Existenţa global-holografică trebuie totodată să fie un 
univers participativ, care manifestă viaţă la orice nivel al său. 
Părintele Ghelasie se arăta convins de faptul că viul constituie 
substratul oricărui fenomen, fenomen care, în virtutea legăturii lui 
cu acest „viu”, cu „emiţătorul”, se cere ascultat şi înţeles ca limbaj. 
În lume, totul este vorbire, care implicitează sau explicitează, 
ascunde deja (niciodată de tot) sau dezvăluie sensuri iconice.  

Supremul sens iconic al existenţei îl constituie Dumnezeu, 
manifestat prin Chipul lui Hristos, Logosul şi Mântuitorul. El 
revarsă Memoria Originii, oceanul nesfârşit al ordinii înfăşurate, 
din care fiecare se adapă atât cât poate cuprinde.  

Din această perspectivă holistică, în varianta ei acordată cu 
creştinismul, ceea ce am numit realism iconic se justifică prin faptul 
că sensul şi puterea realităţii stau în comunicarea cu Întregul. Iar 
taina Întregului nu e privită, aici, în mod imanentist-panteist, ci stă 
în pecetea cuprinzătoare a Logosului divin pe fiinţa creată, în icoana 
creaţiei aduse la fiinţă, susţinute şi conduse spre desăvârşire de 
Atotţiitorul. Este icoana în care creaţia apare în braţe cu Cel 
necuprins şi totodată ea însăşi odihneşte în braţele lui Dumnezeu, 
Cel necreat, care pe toate le cuprinde. Este icoana în care făptura 
participă, ca fiinţă întru comuniune, la însăşi taina Sfintei Treimi.  

                                                             
11 Vezi D. Bohm, D. Peat, „Science, Order and Creativity”, Bantam, New York, 
1987, p. 185.  
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Este real ceea ce este iconic! Misticii se împărtăşesc din senzaţia indicibilă 
de realitate gustând din prezenţa lui Dumnezeu. Apofaticul şi cata-
faticul, înfăşurarea şi desfăşurarea prezenţei sunt fenomene tainice, 
care n-au limite precise. Conştiinţa este cea mai puternică „oglindă” 
din tot universul creat, ea ajungând să fie „cuprinzătorul Cuprin-
zătorului suprem”, care este Dumnezeu, asemuindu-se, astfel, cu 
Fecioara Maria ce naşte pe Fiul dumnezeiesc întrupat. 

Până şi cea mai umilă făptură aspiră după „întregire”, după 
„mai mult şi mai bine”, după o mai adâncă desfăşurare a ordinii 
strâmte şi rigide a vieţii. Tragedia vieţii care aspiră după Întreg 
apare pusă în lumină într-un mod cu totul special de fenomenul 
„parafinalităţilor”, cunoscut sub acest nume în biologie. În polemica 
sa cu şcoala entelehială experimentală a lui H. Driesch, cel care se 
opunea concepţiilor mecaniciste din biologie, Lucian Blaga invoca 
„parafinalităţi” ca pe nişte argumente împotriva „finalităţilor”. În 
concepţia lui Driesch, fenomenele de finalitate biologică îşi găsesc 
o explicaţie convingătoare în entelehiile aristotelice, ca factori plăs-
muitori de întreguri, care anticipează indivizibil complexitatea 
rezultatului. „Entelehia prezintă similitudini cu psihicul, ale cărui 
acte, unitare, ar fi de asemenea îndreptate spre un obiectiv în sine 
multiplu articulat. Entelehia e aspaţială, dar se manifestă în spaţiu, 
entelehia nu e energie, dar dirijează energiile fizico-chimice într-un 
anume sens. Entelehia, fiind factor organizator de întreguri, este, 
cum de la sine se înţelege, şi autoarea finalităţii biologice. (...) 
Ochiul distrus al tritonului se restaurează ca şi cum fiinţa tritonului 
ar continua să lucreze un secret factor anticipator al întregului, 
capabil să refacă un organism, după planul său intrinsec. Cel mai 
splendid mod de regenerare este acela pe care biologul Morgan îl 
numeşte morfalaxis. Unui animal capabil de acest mod regenerativ 
i se amputează o foarte importantă porţiune a corpului. Restul trece 
apoi printr-o totală transformare, toate părţile îşi abandonează 
forma şi structurile, ia un aspect omogen, pe urmă se diferenţiază 
din nou şi se preface în aceeaşi fiinţă, completă, dar de dimensiuni 
mai mici. Iată desigur un foarte ciudat fenomen, pentru care 
mecaniciştii n-au putut până acum să propună un model explicativ 
mecanic. Ne îndoim că acesta va reuşi vreodată”12.  
                                                             
12 Lucian Blaga, „Opere”, vol. XI, „Trilogia cosmologică”, ed. Minerva, Bucureşti, 
1988, pp. 112-113. 
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Dar ce sunt parafinalităţile şi cum trebuie ele înţelese? În cazul 
parafinalităţilor, afirmă Blaga, care, desigur, nu e un mecanicist al 
biologiei, „entelehia străluceşte prin absenţă”. Iată şi exemple 
concrete: „În locul unui organ oarecare se întâmplă uneori să 
regenereze un alt organ propriu organismului însuşi, dar deplasat. 
Biologul J. Loeb a studiat fenomenele ciudate numite de el etero-
morfoze şi care consistă în aceea că în locul unui anumit organ al 
unui animal creşte sau regenerează un alt organ (tipic – atât formal, 
cât şi funcţional). Loeb a izbutit, prin influenţe fizice, să modifice 
polaritatea (polul oral şi polul anal) la o serie de polipi, în sensul că 
aceştia dobândeau doi poli egali, sau inverşi. Un al doilea fel de 
eteromorfoze se produce în legătură cu regenerarea: partea dinainte 
a râmei, adică partea cu cap, tăiată şi lăsată să regenereze, nu rege-
nerează o coadă, ci un al doilea cap. Un alt grup de eteromorfoze 
consistă în regenerarea în locul unui organ extirpat al unui animal a 
unui alt organ specific altui segment al animalului. Uneori, în locul 
unui ochi pedunculat al racilor înzestraţi cu asemenea ochi, rege-
nerează o antenă, sau în locul unei aripe anterioare la fluturi poate 
să regenereze o aripă posterioară”13. 

Parafinalităţile au fost invocate de mecanicişti în scopul respin-
gerii entelehiei ca principiu metafizic raţional de întocmire a între-
gului. Parafinalităţile nu reflectă, deci, raţiunea entelehială, ci mai 
degrabă un fel de automatism orb, care nu se supune dominaţiei 
unui centru sincron transcendent întregului organism. Interpretarea 
parafinalităţii constituie un punct de reciprocă delimitare, extrem de 
pertinent, între trei concepţii despre viaţă şi despre sensul vieţii, 
concepţii care sunt profund divergente între ele. Prima este meca-
nicismul asupra căruia nu mai trebuie insistat. A doua se întemeiază 
pe ideea „diferenţialelor divine” cu care Marele Anonim din filosofia 
lui Blaga construieşte întreguri pornind de la elemente-părţi, de la 
„unităţi formative” autonome, cum le numeşte Blaga. Dar Marele 
Anonim poate mişca „părţile” cum vrea, deci şi conform unei 
voinţe care ia în răspăr finalismul vieţii. În sfârşit, a treia concepţie 
este cea creştină, care afirmă faptul că Dumnezeu creează de la 
început direct Întreguri, Forme vii, şi că Dumnezeu nu e creatorul 
morţii. Părintele Ghelasie a promovat cu o deosebită râvnă 
învăţătura despre creaţia lumii cea după iconicitate. Aproape din 
                                                             
13 Ibid., p. 115.  
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orice rând scris de acest mare mistic isihast înţelegem că pornim de 
la Întreg şi că „insurecţia părţii” reprezintă un simptom grav al 
Căderii, al existenţei haotizate sub apăsarea morţii, dar mai ales 
căzute sub jugul „cărnii” (sarx). Energiile explodează în hipo şi 
hiperfuncţii. Logosul prezent în toate lucrurile unde au fost 
însămânţaţi „loghii divini” nu acţionează în mod abstract, ci în mă-
sura în care acţionează, inter-acţionează, răspunde la „participarea” 
creatului. Or, însăşi fizica modernă a deschis calea ideii de „univers 
participativ” (John Wheeler), observând faptul uimitor că în 
materia profundă natura acţionează ca o forţă vie, capabilă să „facă 
o alegere” (Paul Dirac). Cu libertatea creaţiei începe şi tragedia ei, 
care reprezintă o prăbuşire din măreţie. Cu intuiţia sa psihologică 
ardentă şi convingătoare, sfântul Grigorie de Nyssa a sesizat 
adevărul că mutaţia de tropos prin înstrăinarea de Dumnezeu duce 
tot la căutarea adevărului, dar pe căi greşite. Elanul orb al patimii 
ratează ţinta, migăleşte o viaţă întreagă la lucrări sterile, cu un 
consum enorm de energie. Aşa iau naştere parafinalităţile, ca nişte 
ecouri ale naivităţii tragice cu care viaţa greşeşte „cu precizie”. 
Partea care se grăbeşte să devină un întreg ea însăşi, dar care pierde 
conştiinţa poziţionării ei într-un întreg mai cuprinzător, de ordin 
calitativ, ne face să asistăm la un fenomen comparabil cu „ratarea 
ţintei de aproape”. Viaţa lezată răspunde disproporţionat, dar 
această disproporţie tragică reflectă tocmai dimensiunea participării 
ei funciare şi nestinse la darul Întregului. Forma care stă înapoia 
lucrurilor e darul lui Dumnezeu. Astfel, parafinalităţile, în loc să 
anuleze concepţiile finaliste, entelehiale, le afirmă încă o dată, mai 
cu putere, din perspectiva unei ontologii participative fundamen-
tate iconic.  

„În locul unui picior smuls, creşte o aripă. Ce poate fi mai 
tragic, şi totodată mai miraculos, decât această GRABĂ de a com-
pensa, care în elanul ei nu mai ţine cont de realitate? A greşit ţinta, 
dar a păstrat sensul”14. 

Ordinea înfăşurată a universului holografic poate nu doar să 
ascundă un adevăr mai adânc, dar în cadrul ei îşi găseşte loc şi o 
idee precum cea creştină a Căderii din  perfecţiune. 

                                                             
14  C.C.-Lasswell, „Când vieţii i se smulge o aripă”, în rev. „Condiţia umană”, 
Decembrie 2012, Jabalpur, p. 72.  
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În „golul” despărţirii de Dumnezeu, fantomele se „ipostaziază”, 
„distructivităţile păcatului” desfăşoară iluzia că viaţa se naşte din 
moarte, din lupta pentru existenţă. Înfăşurarea şi desfăşurarea, însă, 
la orice nivel şi în orice mod nu pot distruge CHEMAREA 
ORIGINII. În forul cel mai adânc al fiinţei, ea rămâne ca o 
rădăcină de nesmuls, precum acel „sacru camuflat în profan” la 
care insistent s-a referit Eliade.  

Pentru creştin, reperul Adevărului este Hristos, şi este Hristos 
nu întrucât creştinul s-a născut creştin, ci pentru că a fi ca persoană, 
precum şi a fi viu, a simţi, a iubi sunt valori fundamentale general-
umane care ies la iveală mai cu seamă în exerciţiul raţiunii practice, 
iar actualizarea lor presupune o acţiune desfăşurată în sinergie cu 
Logosul divin, un recurs la propriul chip de creaţie cu taina sa 
nedespărţită de chipul Dumnezeului Celui viu.  

Totodată, însă, trebuie repetat că aceste valori pot fi lesne 
denaturate, falsificate prin rea folosinţă. Persoana, viaţa, simţirea, 
iubirea ca realităţi înfăşurate în apofatic se cer „desfăşurate” cu 
grijă, fără abuz de folosinţă. Mistica iconică admite faptul că fiinţa 
este o mişcare a viului în sine şi că stările de conştiinţă se nasc 
direct din conştiinţă, fără necesitatea medierii fizice, prin acţiunea 
organelor de simţ. Există un transcendentalism obiectiv care defi-
neşte apariţia iconică. Sfinţii le apar oamenilor. Mai mulţi comen-
tatori ai scrierilor semnate de părintele Ghelasie de la Frăsinei au 
subliniat faptul că „vederea cu sufletul” des adusă în discuţie de 
autor ţine de fenomenologia apariţionalului. Sufletul comunică cu 
sufletul prin apariţie, prin viziune, nu prin percepţii, care aduc cu 
ele vederea exterioară, cea „după fenomene-energii”, nu direct 
după prezenţa iconică fiinţială. Catharsisul artistic îşi trage seva tot 
din intuiţia obiectivităţii de tip apariţional, după cum a arătat C.C.-
Lasswell, recunoscând în odihna simţurilor şi în dezaferentarea 
senzorial-motrică discretă ce scoate din priză organul („mintea de 
corp”), dar fără să distrugă vederea şi nici mişcarea, semnele cele 
mai caracteristice ale „vederii neîmpărţite, neinstrumentalizate”, de 
care se bucură virtual receptorul de artă, ce aspiră „să se mişte 
prioritar după Fiinţă, nu după energii” (părintele Ghelasie). 

Ordinea desfăşurată a mişcării fiinţei şi a relaţiei directe inter-
fiinţiale se afirmă ca o realizare a misticii. De apariţia lui Hristos în 
lumina necreată s-a bucurat ca o mireasă de mire sufletul sfântului 
Simeon Noul Teolog.  
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După cum am aflat, ştiinţele cognitive aflate în plină dezvol-
tare astăzi dezmint realismul naiv, care spune că văzul e o oglindă a 
lucrului din afară. Realismul critic contrazice pe baze ştiinţifice 
această impresie. „Lucrul” dat în percepţie e un limbaj vorbit de 
creier, care, posibil, traduce „intenţiile vagi” ale realităţii din afara 
organelor de simţ. Se traduc, de fapt, frecvenţe, după coduri 
alcătuite din matematici complexe. Imaginea care se formează e, 
însă, cu totul altceva. De la „matematică” la „imaginea spirituală” 
se întinde un drum lung şi complicat. În creştinism, asimilat prin 
lentila antropologiei iconice, nu există dualism antagonist la nivel 
gnoseologic. Mişcarea materiei e de regulă o „desfăşurare” de sens 
mai mică decât cea rezultată din dinamica percepţiilor şi a senza-
ţiilor; imaginaţia creatoare comunică mai mult decât pot spune 
percepţia şi senzaţia, aşadar, „desfăşoară” din realitate straturi mai 
adânci decât nivelul senzorial; conştiinţa mistică dialogând cu 
Dumnezeu cuprinde în sine infinit mai mult  decât ce poate fi spus 
chiar şi prin cuvântul poeziei, cu puterea lui unică. Dar toate aceste 
puteri sinergizate devin puteri lucrătoare ale fiinţei, prin unirea 
cărora tinde să fie refăcută sfera de aur a cunoaşterii paradisiace 
(nu în sensul blagian, desigur), cu mesajul ei care este: Întruparea 
atrage o împreună-înaintare spre Dumnezeu, pentru ca cele de sus 
să se răsfrângă asupra celor de jos şi să le umple de o lumină mai 
mare. Materia însăşi se bucură de realizările conştiinţei (D. Bohm).  

Sensul suprem al Întrupării este slujirea de sus în jos, hristologia15. 
Sfântul Dionisie Areopagitul a îmbrăţişat cu o mare dragoste acest 
mesaj specific creştin. Gnoseologia creştină nu aderă decât aparent 
la realismul naiv. În adevăratul sens al cuvântului, orice cunoaştere 
e creatoare. Conştiinţa estetică modernă a sesizat foarte acut acest 
aspect, respingând mentalitatea reproductiv-reprezentativă, cu alte 
cuvinte, mimetismul. Arta produce imagini, nu imită natura. 
Imaginile create printr-o selecţie riguroasă se stabilizează prin forţa 
spiritului, sunt oglinzi ale Logosului nevăzut de simţurile unite 
strâns cu materia, mai bine zis, unite cu suprafaţa fenomenală 
numită îndeobşte materie.  
                                                             
15 Corespunzător acestui sens, sentimentul moral constă „în acea demnitate care 
îl înalţă pe om, în măsura în care el slujeşte” (Martin Heidegger, „Problemele 
fundamentale ale fenomenologiei”, ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 229). 
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Nu trebuie să credem că vederea cu imaginaţia e mai puţin 
„realistă” decât datul perceptiv. „Realitatea aşa cum o vedem nu e 
încă reală. Realitatea se realizează prin expresivitate” (C.C.-Lasswell). 
Într-o relaţie reuşită inter-personală, noi vedem de fapt cu puterea 
fanteziei iubirii, cu „figurile de stil” ale privirii şi ale cuvântului. 
Ieşind din lumea imediată, abia atunci „realizăm” lumea adevărată. 
Orice suflet închide în sine puteri poetice, chiar dacă nu se poate 
exprima în cuvinte16. Dar, uneori, ordinea înfăşurată e mai bogată 
în promisiuni şi în sugestii decât cea explicită.  

„Se lucrează acum la studii asupra modului în care emoţiile 
influenţează corpul şi fizicieni ca David Bohm şi Steward Wolf 
spun că ne-am putea schimba noi înşine la nivel atomic atunci 
când trăim o gamă întreagă de emoţii. Wolf vorbeşte de spaime 
care ne afectează şi care ar putea fi exprimate prin electroni, şi de 
iubirea care ar fi manifestată prin fotoni, foarte rezonanţi cu sufletul 
conştient. În urmă cu 15 ani, Jean Charon atribuia electronului o 
fantă de conştienţă, un spirit viu ale cărui patru proprietăţi esenţiale 
de acţiune rezonantă sunt Cunoaşterea, Iubirea, Reflexia şi Actul 
(aceste patru proprietăţi sunt proprietăţi ale gazelor de fotoni din 
spaţiul-timp interior al electronilor). Electronii arhiplini de memo-
rie sunt apţi să participe la regenerarea «ţesutului viu» al Creaţiei, 
când Dumnezeu va întinde un cer nou şi un pământ nou”17. 

„Mintea noastră este legată cel mai mult de «Cuvânt», căci 
Cuvântul este Taina Conştiinţei Chipului omului. Cuvântul este 
Ochiul şi Vederea Conştiinţei şi de aici mintea îşi ia propria vedere 
mentală 18 . Mintea se mişcă prin Cuvântare, prin asociere cu 
simţirea şi prin gândire. Minţii păcătoase îi este frică cel mai tare de 
Cuvântul Sfânt şi de aceea întâia purificare a minţii stă în reînvierea 
Cuvântului Sfânt”19. 
                                                             
16 „Aşa cum ne sugerează joncţiunea dintre ficţiune şi redescriere, sentimentul 
poetic însuşi dezvoltă o experienţă a realităţii în care încetează opoziţia dintre a 
inventa şi a descoperi, şi unde a crea şi a dezvălui coincid” (Paul Ricoeur, 
„Metafora vie”, ed. Univers, Bucureşti, 1984, pp. 379-380). 
17 Patrick Drouot, „Vindecare spirituală şi nemurire”, ed. Sagittarius, 2004, p. 81.  
18 Ca „punere în lumină” şi „intenţionalitate spre comuniune”, cuvântul exprimă 
„faptul-de-a-fi-laolaltă” al fiinţelor, în „imperiul libertăţii” (n. ns., vezi M. Heidegger, 
„Probleme fundamentale ale fenomenologiei”, p. 231, 338). 
19 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Omul, Hotarul de Taină”, ed. Conphys, Rm.-Vâlcea, 
2001, p. 29.  
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„Toţi misticii vorbesc de ieşirea din automemoriile minţii, din 
toate mişcările şi formele proprii nivelului mental, încât doar aşa se 
ajunge la Duhul cel dincolo de minte”20. 

„Practica isihastă iconică deosebeşte mintea de simţire, fără să 
le despartă. Mintea trebuie să aibă Vederea Luminii Cuvântului şi 
simţirea, de asemenea, trebuie să guste din starea şi din mişcarea 
Conştiinţei Chipului Fiinţial”21.  

„Simţirea este şi ea oarbă, ca şi mintea, şi amândouă doar prin 
conştiinţa fiinţială se orientează”22. 

„Ideea existenţei altor lumi îmbogăţeşte considerabil domeniul 
psihologiei care se ocupă de conştiinţa umană şi de tulburările aso-
ciate comportamentelor. În urmă cu 20 de ani, Bohm şi Pribram 
au arătat că experienţele mistice trăite de înţelepţi şi sfinţi de-a 
lungul secolelor ar semăna cu intruziunile în urzeala subiacentă a 
universului, de cealaltă parte a acestei realităţi. Totul în univers este 
o parte dintr-un continuum imens. Bohm precizează totuşi că 
universul nu este o masă nediferenţiată, ci că fiecare lucru face 
parte dintr-un tot comunional, păstrându-şi calităţile unice. După 
exemplul învăţăturilor tradiţionale, Bohm crede că tendinţa noastră 
de a vrea să fragmentăm totul – fie un obiect sau o fiinţă vie, lumea 
sau un concept – şi să ignorăm conexiunile inter-dinamice ale tuturor 
lucrurilor stă la baza tuturor neajunsurilor noastre existenţiale. El 
va merge chiar mai departe. În scrierile sale, David Bohm arată că 
modul nostru curent de a fragmenta lumea nu numai că nu func-
ţionează, e împotriva realităţii, dar ar putea să conducă la distru-
gerea noastră pur şi simplu. Dimpotrivă, sentimentele de uniune 
trăite în cursul stărilor de expansiune a conştienţei par să încor-
poreze din calităţile holografice ale Întregului. Profesorul Ullman, 
profesor de psihiatrie clinică la Colegiul de Medicină Albert 
Einstein din New York, crede că psihoticii sunt, într-un fel, şi ei 
capabili să trăiască anumite aspecte ale nivelului holografic al 
realităţii, în momentele lor de exaltare. Dar pentru că alienaţii şi 
toxicomanii sunt incapabili să integreze experienţele lor, acestea nu 
vor fi decât o tragică parodie a ceea ce trăiesc misticii sau fiinţele 
antrenate să călătorească de cele două părţi ale oglinzii, pe 
                                                             
20 Idem.  
21 Ibid., p. 30.  
22 Idem.  
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suprafaţă şi în adânc de existenţă. Mai mulţi psihiatri mi-au descris 
trăirea schizofrenilor. Ei descriu o senzaţie de lipsă de demarcaţie 
între ei şi ceilalţi, certitudinea că gândurile lor nu le mai aparţin. În 
loc să vadă persoanele, obiectele şi conceptele ca pe nişte lucruri 
individuale, ei le văd adeseori ca pe nişte membri ai unor subca-
tegorii din ce în ce mai largi”23.  

Integrarea prin categorii denotă, totuşi, o tendinţă de abstrac-
tizare a întregului, prin care se subordonează realitatea personală 
unei existenţe impersonale. Este aceasta o holografiere falsă a 
realului, golit de esenţa sa personală şi vie. Boala chiar din acest 
punct începe, afirma părintele Ghelasie, o dată cu abstractizarea şi 
autonomizarea gândirii şi cu respingerea trupului. În sens creştin, 
aceste tendinţe se traduc ca o ignorare a misterului Cuvântului, dar 
şi a misterului Vieţii.  

 
2. Ontologizarea „fenomenului” 
Povestea frumoasei Psyche din mitologia greacă este una dintre 

cele mai cristalizate şi fecunde în semnificaţii din istoria mitologiei. 
Psyche, prin frumuseţea ei de muritoare stârneşte gelozia 

Afroditei. Aceasta îl cheamă pe Eros să o ademenească pe fecioară 
şi să o pedepsească astfel pe rivala ei în frumuseţe. Eros, coborât 
din Olimp, o vede pe Psyche şi, îndrăgostindu-se de ea, o răpeşte şi 
o ascunde într-un palat vrăjit, departe de oameni şi zei. Dar el, 
zeul, nu i se arăta decât ca o invizibilă prezenţă, care o învăluia cu 
nespusă dragoste pe femeia iubită. Doar mâinile ei, nu şi ochii, îi 
puteau desluşi chipul în timp ce îl îmbrăţişa şi simţea fericirea 
întrepătrunderii sufletelor cum o tulbură. Eros, mereu nevăzut, a 
atenţionat-o pe fericita muritoare că se va simţi tot aşa ca în ceruri 
cât timp va păstra taina dragostei lor, neîncercând să-l vadă sau să 
afle cine e. E destul să îl iubească.  

Dar, geloase pe soarta care i-a fost hărăzită lui Psyche, surorile 
ei s-au înţeles să o ispitească, sugerându-i că soţul este un monstru 
hidos şi respingător. Cedând sugestiilor, Psyche a ascuns o lampă 
în odaie şi în timp ce era cufundat într-un somn adânc l-a privit 
îndeaproape pe străinul misterios cu care împărţea mângâierile. Ce 
a văzut, a întrecut orice aşteptare: neasemuita frumuseţe a tânărului 
                                                             
23 Patrick Drouot, op. cit., pp. 65-66. 
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Eros. Copleşită, Psyche nu-şi dădu seama că o picătură de ulei 
încins căzu din lampă pe umărul celui adormit. Trezindu-se, cu 
inima mâhnită, Eros a dispărut! Înnebunită de durere, Psyche 
pleacă în lume să-l caute şi numai după cele mai aspre chinuri şi 
umilinţe, la care a consimţit de bună voie să se supună, cu o 
resemnare, căinţă şi dragoste neclintite, l-a regăsit şi şi-a câştigat 
nemurirea alături de el.  

A fost o vreme, spun creştinii, când ordinea explicită a realităţii 
lăsa să transpară prin ea sufletul şi viaţa, sălaşuri ale Logosului. 
Realitatea nu se acoperise de mrejele fenomenale ale morţii, cele 
care după cădere trag văluri grele atât asupra sufletului, cât şi 
asupra vieţii misterioase din materia profundă, îngăduind să existe 
iluzia fenomenală că totul e materie, se trage din şi se întoarce în 
mormântul materiei moarte. E nevoie de o vedere pătrunzătoare 
care să sfâşie vălul aparenţelor, pentru a răzbi până la inima reali-
tăţii. Dar această vedere, pentru a fi pe deplin convinsă de adevăr, 
trebuie să se ascundă în glasul sufletului, în dulcile şi puternicele lui 
mângâieri ce au darul de a trezi la viaţă fericirea. În acest caz, 
ochiul din lăuntru vede mai bine decât cel din afară. Primul nu se 
poate înşela. Psyche n-a ţinut seama de cerinţa lui Eros şi a vrut să 
verifice cu simţurile ceea ce sufletul îi dăruise, deja, din plin. În 
acest moment, ea a fost asemeni celui căzut din credinţă, credinţa 
care singură poate adeveri cele nevăzute. Psyche şi-a ispăşit 
păcatul, luându-şi „crucea” şi purtând-o cu dragoste.  

„Iluzie fantomatică” numeşte părintele Ghelasie mreaja amăgi-
toare, deopotrivă exterioară şi interioară, desfăşurată de Cădere. În 
acest context, pericolul cel mai grav care paşte gândirea este onto-
logizarea „fenomenului”, considerarea lucrurilor după aparenţă, nu 
după esenţă (sau după chip). „Ontologizarea” fenomenului prin 
ignorarea caracterului lui epi-fenomenal merge mână în mână cu 
psihologizarea sau, altfel spus, onticizarea transcendenţei. Transcendenţa 
divină devine un element ontic, un element incorporat sinelui şi 
care se poate manifesta şi ca alter-ego.  

Aceste două tendinţe majore, respectiv ontologizarea 
„fenomenului” şi onticizarea transcendenţei caracterizează, putem 
spune, gnosticismul ca direcţie a gândirii ce poate fi depistată în 
toate timpurile şi culturile. Gnosticismul ca o cunoaştere „după 
fenomen” repudiază materia şi trupul ca fiind locuri ale morţii, 
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„ontologizând”, aşadar, moartea, pentru că aşa se lasă citit feno-
menul, şi nu altfel. În acest punct, dualismul gnosticist devine ca şi 
inevitabil, întrucât, în acest caz, când gândirea se raportează la 
materia moartă ca la o realitate, „spiritul pur şi simplu nu «are ce 
face» cu materia, cu acest morman inutil de existenţă”24.  

C.C-Lasswell observă că dacă fiinţele vii se întâlnesc şi comu-
nică între ele nemijlocit, non-local, cum se întâmplă în cazul rugă-
ciunii, precum şi al telepatiei dovedite, spre exemplu, între plantă şi 
om, aceasta fiind numai unul dintre nenumăratele exemple posi-
bile; dacă lumea odată şi odată se poate deschide liber pe dimen-
siunile intersubiectivităţii ce este ea însăşi constituantă de lume, de 
obiect, potrivit fenomenologiei, se ridică următoarea problematică: 
„De ce-ar mai fi nevoie de o mediere a relaţiei între suflete – care 
poate fi directă – prin instrument, prin bucăţi de existenţă (am 
numit aici natura moartă, împietrită, nesimţitoare) care nu parti-
cipă, nu simt, nu văd, nu aud ce se întâmplă cu ele, în timp ce sunt 
«folosite în relaţie», şi atât. De ce să aşezăm pietre între suflete, 
când există qualii din care se fac obiectele apariţionale? De ce 
trebuie ca spiritul să fie «constrâns» de organ, când are vederea lui 
directă, conform metafizicii fiinţiale? De ce trebuie să depindă acti-
vitatea spirituală atât de specifică de impulsuri şi sugestii externe 
(venite de unde? – din neant), de vreme ce exteriorul «material» cel 
mai pur e un elaborat intraspiritual, el însuşi un construct al 
qualiilor, adevăratul aur alchimic. Din chimismul imaterial al 
qualiilor, care pot fi elemente distinctive cu sens fizic, ia fiinţă 
simţământul fizic cel mai pur, aşa cum în artă imaginea mesei e mai 
fizică decât o masă. Exteriorul e în primul rând un compus 
sinestezic, un sentiment parfumat al perspectivei mişcate. Dacă aşa 
stau lucrurile, dacă locul lui «afară» e tot «înăuntru», ce rol mai are 
materia? Arta dovedeşte din plin existenţa unei materii apariţionale, 
«alchimice», create din lăuntru în afară, conform sentimentului fizic 
fundamental. Aşadar, ce rol are materia? Doar aşa, să existe, ca o 
dublură falsă şi inutilă, ca un pat al lui Procust pentru spirit, ca o 
lume a tuturor pentru nimeni, ca un pretext pentru enervare? 
Acestea sunt întrebări grave, pe care – o dată ce ne încredem în 
metafizica fiinţială – nu le putem eluda. (...) Sufletul însuşi e capabil 
                                                             
24 C.C.-Lasswell, „Noi nu ştim ce e materia”, în „Condiţia umană”, Jabalpur, India, 
Ianuarie 2013, p. 66. 
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de vis «fizic», de o imaginaţie plastică realistă, de concretizări 
picturale vii, dar mai ales semnificative, care nu vin neapărat pe 
calea organelor de simţ. Mai degrabă, deci se poate spune că per-
cepţia prin organ disturbă capacitatea de concretizare hiperfizică 
proprie imaginaţiei de tip artistic. Aşadar, încă o dată: de ce există 
şi ce rol are materia (acea materie inertă) interpusă între suflete? Păi 
n-are nici un rol, ar zice unii. Despre această materie-bolovan un 
psiholog spunea că mai mult ne îndepărtează decât ne apropie pe 
unii de alţii”25.  

După părintele Ghelasie, aparenţa unei naturi inerte, fără 
răspuns în circuitul dialogic universal, este indusă de fenomenul 
Căderii. În fapt, potrivit misticii iconice totul e în adânc circumscris 
de taina Chipului şi Logosului dumnezeiesc, şi prin această pecete 
indelebilă spiritul şi materia participă în întrepătrundere la taina 
Întrupării dumnezeieşti26. Şi tocmai taina acestei perihoreze moti-
vate iconic face în lumea creată inseparabile spiritul şi materia. Este 
relevant faptul că Părintele Ghelasie a indicat planul energetic al 
manifestărilor unei fiinţe vii prin denumirea de „corp”, energiile 
din univers fiind în mod originar individuate, străluciri în afară ale 
schimburilor sau comunicărilor fiinţiale, şi nu energii „libere”, 
mecanice sau moarte, cum pot să apară – ca fenomene – după 
Cădere. Trupul, la rândul său, are, după părintele Ghelasie, o 
condiţie sau potenţă euharistică, fiind semn distinctiv al creaţiei, 
semn de hotar între creaţie şi divin şi totodată semn al posibilei 
împărtăşiri reciproce şi comunicări a însuşirilor între lume şi 
Dumnezeu.  

În acord cu perspectiva iconică perihoretică, „Charles Peirce a 
respins neutralismul, dualitatea principiilor material şi spiritual care 
pot exista în lume unul fără sau indiferent de celălalt. Neutralismul, 
spunea Peirce, e condamnat în suficientă măsură de briciul lui 
Occam, o maximă logică potrivit căreia nu trebuie presupuse mai 
multe elemente independente decât sunt necesare. Ei da, şi atunci? 
                                                             
25 Idem.  
26 „Noi reducem realitatea de Creaţie la Simpla Materie şi pe aceasta golind-o de 
Esenţialul ei, Mintea-Raţiunile. În sens Mistic, Materia este Totalitatea Energetică, 
de la Energiile cele mai Subtile de Minte-Informaţie până la Energiile grosiere de 
Forme Fizice-Solide”, creaţia nefiind „doar Materia Goală”, ci presupunând „tot 
Complexul Minte-Raţiuni-Energii Cosmice”. Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile 
unui Isihast”, I, ed. Platytera, Bucureşti, 2005, pp. 78-79.  
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După Peirce, singura teorie inteligibilă a universului nu-i nici 
neutralismul, nici materialismul (incompatibil, arată acelaşi filosof, 
şi cu logica ştiinţifică şi cu bunul simţ, căci doctrina materialistă ne 
cere să presupunem că un anumit fel de mecanism va simţi), ci, în 
loc de acestea, atenţie, idealismul obiectiv, care în formularea lui 
creştină iconică spune că în tot ce există în univers este viaţă (viaţă 
şi în obiect şi în subiect), totul se leagă de spirit, până şi materia 
profundă e alcătuită din cuante de viaţă. Şi după părintele Ghelasie, 
isihastul carpatin, universul întreg din străfunduri până în înalt 
există şi se mişcă prin participare individuală sau, mai mult, per-
sonală. Electronul rotindu-se în atom participă la un ritual (...), 
spaţiul şi timpul rezultă din mişcarea intenţionalităţilor vii orientate 
după Logos şi Duh, arhechipuri ale spaţiului şi timpului. Spaţiul-
timp creştin se deschide şi se mişcă după aceste dimensiuni sacre, 
care îşi comunică reciproc însuşirile. Pe C. Peirce l-a preocupat 
mult ideea de viaţă secretă a materiei şi care-i legătura dintre aceasta 
şi tridimensionalitatea ca fenomen. Fenomenul morţii, credea el, 
mecanicizarea şi depersonalizarea comportamentului materiei 
denotă, după acelaşi Peirce, un spirit istovit, apăsat, legile fizice de 
tipul entropiei fiind asemănătoare unor deprinderi înveterate”27.  

Universul participărilor şi cuprinderilor reciproce în creaţie 
este orientat iconic, având în „raza privirii” chipul omului, „hotarul 
de taină” al întâlnirilor şi preschimbărilor semnificative, conştiinţa 
umană creatoare, cea zidită după chipul Logosului întrupat atot-
cuprinzător, fiind chemată să intre şi să atragă după sine lumea în 
raza Schimbării la Faţă dumnezeieşti.  

„Se spune, de altfel, că sufletul e şi o lume în sine şi că el poate 
primi în lumea sa pe altcineva. O dată cu întrepătrunderea sufle-
telor are loc o fuziune a lumilor, ca o cosmogonie imaginară a 
dragostei. Aici, imaginaţia e mai puternică decât percepţia, aşa cum 
apariţia e mai puternică decât fenomenul material – fenomenul – 
operă a naturii, nu a spiritului uman, cel a cărui creativitate proprie 
nu se poate afirma în percepţie. Percepţia copiază, imaginaţia 
creează şi restaurează. A fi creator reprezintă un standard calitativ 
definitoriu pentru om. Omul are nevoie să vadă cu ochii sufletului, 
să privească lucrurile ca şi când le-ar recrea. Existenţa propriu-zis 
exterioară are nevoie ea însăşi de observator, căruia vrea să i se 
                                                             
27 C.C.-Lasswell, „Noi nu ştim ce e materia”, pp. 66-67.  
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«predea», nu doar pentru a fi percepută, ci, mai mult, pentru a fi 
recreată cu mijloacele conştiinţei. Deci, imaginaţia creatoare 
afectivă nu e o trădare a percepţiei, ci o suplinire a neputinţei 
acesteia şi o împlinire a sensului ei. S-a predat o ştafetă cu care 
alergătorul urcă spre culmi. Pentru că, mai trebuie spus, fiecare 
nivel al creativităţii încearcă să vorbească, să transmită anumite 
mesaje, dar există şi o bâlbâială groaznică în toate acestea. Mikel 
Dufrenne, încetând să se refere la opoziţia dintre percepţie şi 
imaginaţie ca la aceea dintre realitate şi irealitate, a arătat că în per-
cepţie ni se dezvăluie imaginaţia materiei (poiein) sau, dimpotrivă, 
carenţa ei de imaginaţie. În imaginaţia artistică se dezvăluie crea-
tivitatea specific umană, care întrece expresiile naturale primare”28. 
Ideea de realism poate fi reformulată, urmând părintelui Ghelasie, 
după un criteriu iconic, putând fi invocat în acest sens un realism 
iconic29. În sens creştin, lumea însăşi se cere nu doar „fotografiată” 
perceptiv, ci „restaurată”, „înnoită” sau „recreată” după partici-
pările conştiinţei la taina Logosului divin, „Icoana” unirii între 
Dumnezeu şi creaţie, Chipul actualizării „fiinţei întru comuniune” 
pentru toate formele de creaţie. Metafizica iconicităţii, subîntinsă 
de taina Întrupării, e incompatibilă atât cu materialismul, cât, mai 
ales, cu neutralismul la care s-a referit Charles Peirce30.  

Ideea de materie în sine neînsufleţită, neparticipativă, prin viaţă 
– prin viaţa ei intimă – la misterul cel mare al spiritului, care-i 
lipsită de bucuria de a se uni cu acesta, care-i oarbă şi surdă la tot 
ce se întâmplă, nu-şi va afla niciodată şansa reală să se identifice cu 
a fi „templul Duhului Sfânt”, un „rezonator de Logos”, un clopot 
săltat al muzicii divine. „Învierea trupurilor” s-ar reduce la o idee 
nemotivată în profunzime, necredibilă, în contextul neutralismului. 
Ce înseamnă să se scoale „materia moartă”, în sine nesimţitoare, în 
picioare? Un mort „bine proptit”, nici mai mult, nici mai puţin, pe 
care sufletul îl va trage după sine, în lipsă de altceva mai bun de 
făcut. Natura e viaţă în sine până la ultima părticică, arăta părintele 
Ghelasie, cel ce a tăiat, astfel, cu „briciul lui Occam” excrescenţele 
inutile ale metafizicii „neutraliste”.  

S-ar putea spune că principiul Întrupării funcţionează nu în 
ultimul rând şi ca cel mai ascuţit brici al lui Occam, pentru că el 
                                                             
28 Ibid., p. 67.  
29 Idem.  
30 A se vedea Ch. S. Peirce, „Semnificaţie şi acţiune”, ed. Humanitas, 1990, p. 169.  
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conţine în sine necesitatea maximă, cea de natură participativă, prin 
care natura şi Dumnezeu se unesc prin asumare şi participare. Nu 
putem presupune că lucrurile ar sta altfel, cel puţin din raţiuni de 
„economie” a gândului.  

Spiritualismul descărnat, de tipul dualismului gnosticist, comite 
o eroare fatală din perspectiva practicii duhovniceşti: riscă să 
arunce o dată cu apa şi copilul din copaie. Extirpând trupul din 
minte, ajunge să se lupte – o luptă iraţională, imposibilă! – şi cu 
acea sămânţă interioară a „trupului fenomenologic”, despre care 
Husserl afirma că-i indestructibil, ţinând de expresia în plan 
intenţional-obiectiv a „fiinţei”. Psihicul scindat luptă cu sine însuşi, 
cu categoriile spontane ale reprezentării, ca într-o autotortură. 
Suspiciunea se generalizează. Ce să reţii, ce să arunci? Până unde 
trebuie mers? Fiinţa are nevoie de „calităţi”, de „qualii”, pentru a 
se exprima pe sine. Universul interior al qualiilor reacţionează, ca 
într-un fenomen fotochimic, la atingerea de lumina Fiinţei, 
suscitând developări, instantanee inteligibile cu imagini, chipuri, 
forme, culori...  

În cadrul practicii isihaste, în atenţia celui aşezat în rugăciune 
se află dulcele nume al lui Iisus, dar, deopotrivă, aşa cum propunea 
părintele Ghelasie, şi gestul iconic, cel care adună întreaga fiinţă – nu 
numai cu gândurile, ci şi cu mâinile adunate – în aplecarea ei iconică 
spre Dumnezeu. În rugăciunea iconică, în gestul de închinare al 
fiinţei întregi, sună parcă „adunarea” întregii lumi. Gestul adună în 
sine totul, trup şi suflet, angajând totul în taina liturgică a pătrun-
derii şi dăruirii de sine reciproce, transfigurative, între Dumnezeu şi 
creaţie. Există o aprioricitate a aşezării în gest, care modelează 
intuiţia „prezenţei-aici”. Gestul iconic se împărtăşeşte din natura 
tainică a icoanei, unde Dumnezeu se descoperă deja prezent.  

„Coborârea” lui Dumnezeu peste creat îi aduce acestuia 
liniştea mult visată31. A sta ca în icoană, „unit-aici” cu Dumnezeu, 
sărind peste logica intervalului, a spaţiu-timp-ului din condiţia 
actuală, reprezintă un act de „rescriere a lumii” în Dumnezeu, cu o 
                                                             
31  Părintele Ghelasie precizează că, în viziunea creştină, „Coborârea Trans-
cendentului în Creaţie nu este Necesitatea de Manifestare a Lui Dumnezeu, ci 
este Convorbirea şi Comuniunea Lui Dumnezeu cu o Nouă Realitate care, chiar 
dacă este Creată de El, este o Realitate Parteneră, nu de Raportare de Realitate, 
ci de Relaţie de Iubire şi Împărtăşire, ca Mistică-Unire Dumnezeu-Creaţie”. 
„Memoriile unui isihast”, I, p. 172.  
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expresie aparţinându-i părintelui de la Frăsinei. Totodată, e valo-
rificată aici intuiţia că în orice punct al existenţei ne-am situa, 
vedem o uşă deschisă spre Dumnezeu, mai bine zis, o uşă pe care 
Dumnezeu însuşi a deschis-o către noi, dând-o de perete uşor.  

Analizând structurile antropologice ale imaginarului, Gilbert 
Durand observa că urcuşul (evident, spiritual) încetează să fie trau-
matizant pentru om atunci când se desfăşoară în regimul eufe-
mizant al „coborârii”. Gestul iconic, cel de care am vorbit înainte, 
decurge în mod similar, într-un regim eufemizant al „coborârii”. 
Neofiţii, a sesizat părintele Ghelasie, erau numiţi „cocoşaţi”, deloc 
întâmplător. Metania, mişcarea smereniei în care pământul este 
atins cu fruntea, se află undeva în centrul practicii isihaste neofi-
tice. Această „atingere de pământ” face posibil „zborul-împreună”, 
împreună cu Hristos şi cu întreaga natură, care a primit şi ea Vestea 
cea bună a Întrupării şi a Învierii care-i Viaţa din ordinea 
„desfăşurată, explicită”32, existenţa restaurată în atingere cu centrul 
ei de viaţă, Hristos.  

După Wilhelm Leibniz, comunicarea însuşirilor între suflet şi 
corp n-ar fi posibilă altfel decât în acest mediu al oglinzilor, care-i 
viaţa universal prezentă, cu capacităţi reflectorizante. Astăzi, medi-
cina afirmă răspicat natura însufleţită a celulelor corporale, care 
fiecare-i un „individ” psihofizic, după cum şi descoperirile din 
fizica cuantică se deschid spre ipoteza viului ascuns în materia 
profundă, responsabil, posibil, de generarea unor proprietăţi fizice 
neconvenţionale în mişcarea corpului macroscopic. 

„Coborârea e înceată spre deosebire de cădere”, afirma Gilbert 
Durand, explicând reveriile intimităţii. Antidotul la materialism este 
Întruparea.  

„Demonizarea” materiei (deci şi proiectarea răului „în exterior”), 
care, după cum arăta H. Ch. Puech, este cel mai bun exemplu de 
sistem gnosticist, a încetat să mai fie o temă de dezbatere actuală. 
Astăzi, suscită interes mai degrabă problema paralelismului psiho-
fizic şi cea a neutralismului, aşa cum a formulat-o – retezând-o cu 
briciul lui Occam – Ch. Peirce. Acesta a respins, după cum am 
amintit, şi determinismul materialist ca fiind neştiinţific şi contrar 
bunului simţ (cum se poate ca un mecanism să simtă?) 
                                                             
32  După cum afirma părintele Dumitru Stăniloae, în condiţia Învierii lumea 
devine transparentă faţă de Logos, „desfăşurând”, revelând Logosul. 
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Gnosticii maniheişti percepeau ca funest amestecul celor două 
principii, spiritul şi materia, confundându-le cu binele şi răul, cu 
lumina şi întunericul. După ei, a existat un timp al disjuncţiei 
perfecte a celor două substanţe şi va veni o vreme când diviziunea 
primordială va fi restabilită. Eroarea dualismului de acest tip va 
persista în chip latent până când omul nu va înţelege că întrebările 
cu aceeaşi mare miză pentru viaţă sunt „ce este spiritul?”, dar şi „ce 
este materia?” Reflecţia asupra naturii şi asupra materiei profunde 
tind să devină în actualitate, desigur, nu în mod gratuit, o urgenţă a 
gândirii. Dumnezeu Însuşi, după gnostici, este prizonierul Materiei. 
Dar eul pur, cel eliberat de materie, la care visau aceşti purişti 
extremişti, reprezintă de fapt o abstracţie. A te lepăda de natură 
înseamnă a te lepăda de omul însuşi, pentru că natura este cea care 
îşi continuă „visul frumos” (poiein) în om, cuprinzătorul şi mesa-
gerul ei, cununa creaţiei. Gnosticii nu recunoşteau păcatul şi nici 
liberul arbitru. Fără să aibă vreo vină, omul se trezeşte înlănţuit 
„din afară” de principiul Răului33. 

Modul în care ortodoxia creştină a pus aceeaşi problemă, a 
răului, diferă radical de soluţia gnosticistă. Există păcat pentru că 
există trăire în carne („sarx”). „Sarx” nu reprezintă trupul, nu este 
material în sine. Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre faptele 
                                                             
33 O parte de adevăr există şi în această presupunere: căderea în păcat atrage 
după sine intrarea morţii în natură; la rândul ei, imaginea morţii acţionează plăs-
muind sugestia fantomatică a absurdului existenţei în general; deci, la acest nivel, e 
de presupus că se manifestă acţiunea efectului asupra cauzei. Consecinţele obiec-
tive ale păcatului, consemnate biblic, cum sunt intrarea morţii şi a stricăciunii în 
natură, sunt cu atât mai grave cu cât compun sugestia unei existenţe imper-
sonale, de sine stătătoare, care a existat aşa dintotdeauna, guvernată de legile 
fatale ale entropiei fizice şi psihice. „Big-bangul” Căderii riscă să fie confundat 
cu „Big-Bangul” Cuvântului creator, a avertizat în nenumărate rânduri părintele 
Ghelasie. Urmele păcatului se şterg de pe faptă şi fapta apare astfel autonomi-
zată, e percepută ca un „fapt” de sine stătător. Acesta este răul în deplinătatea 
lui. În acest context, în care nimeni nu apare răspunzător de starea căzută a reali-
tăţii, materia e acuzată şi repudiată ea însăşi ca un vinovat fără vină. Gnosticis-
mul, de fapt, ignoră mesajul fundamental biblic, anume că păcatul a creat 
moartea şi că nimic din creaţia lui Dumnezeu nu este rău în sine. Şi chiar dacă, în 
urma Căderii, întreaga creaţie capătă „destinul” de a purta „crucea suferinţei şi 
morţii”, ea poate preschimba acest „destin” în „menire”, putându-se face părtaşă 
în acelaşi timp la darul iconomiei divine spre trecerea de sub stăpânia morţii la 
starea pascală de transfigurare în lumina Învierii. 



FLORIN CARAGIU 

 26

cărnii în opoziţie cu roada Duhului34. Părintele Ghelasie vorbeşte 
despre un „memorial al căderii” transmis genetic, asumat ca o 
cruce de moştenire prin trup şi amplificat de propriile păcate, un 
memorial al înstrăinării de Logosul şi al raportării contrare la El o 
dată cu generarea unei „lumi iluzive” ce acoperă cu aparenţele ei 
taina Întrupării dumnezeieşti.  

Gnosticismul nu recunoaşte păcatul. El acuză numai ignoranţa 
drept pricină de înlănţuire funestă a spiritului în carne. Psihologia 
duhovnicească a făcut cunoscut adevărul că eul pătimaş nu este un 
interlocutor al raţiunii. Patima e oarbă şi surdă, eul cunoscător nu 
are putere asupra ei. Prima seamănă cu un animal posesor de 
organe extrem de specializate, care percep din realitate doar atât 
cât îi trebuie organismului să supravieţuiască. În rest, pentru el 
lumea e ca şi când nu există. Singurul scop al patimii este să se 
                                                             
34 „O faptă este ceva ce face omul pentru sine însuşi, o roadă este ceva ce este 
produs şi de o putere pe care el nu o posedă. Omul nu poate să facă o roadă. Cu 
alte cuvinte, omul poate destul de uşor să-şi facă el însuşi rău, nu se poate abţine 
să nu-l facă, dar bunătatea adevărată trebuie dăruită de o putere care nu este a 
lui. Adevărul este că, în timp ce traducerea lui sarx prin «natură inferioară» este 
adesea concludentă, ea nu este suficient de profundă. Esenţa cărnii este aceasta. 
Nici o armată nu poate să invadeze o ţară dinspre mare dacă nu dispune de un 
cap de pod. Tentaţia nu ar avea puterea de a-i influenţa pe oameni dacă nu ar 
exista dinainte ceva în om care să-l facă să reacţioneze afirmativ la tentaţia res-
pectivă. Păcatul nu ar ajunge să pună piciorul pe tărâmul morţii, al inimii, al 
sufletului şi al vieţii omului decât dacă s-ar afla un duşman dincolo de ziduri, 
care este gata să vină şi să deschidă porţile păcatului. Carnea este tocmai capul 
de pod, prin care păcatul invadează personalitatea umană. Carnea este ca şi duş-
manul de dincolo de ziduri, care deschide calea inamicului care se strecoară prin 
porţi. Dar de unde vine acest cap de pod? De unde a răsărit acest duşman 
intern? Experienţa universală a vieţii arată că un om, prin comportarea sa, se 
modelează sau refuză să se modeleze la orice experienţă. El se autodetermină ca 
să reacţioneze sau nu la anumite experienţe. Carnea este ceea ce omul a făcut din 
sine însuşi, în opoziţie cu omul pe care l-a preconizat Dumnezeu. Carnea repre-
zintă efectul total asupra omului al propriului păcat şi al păcatului părinţilor săi, 
cât şi efectul păcatului tuturor oamenilor dinaintea lui. Carnea este natura umană 
transformată de păcat. Se pare că păcatul omului, propriul său păcat, şi păcatul 
omenirii l-au făcut vulnerabil în faţa păcatului. L-au făcut să cadă chiar şi atunci 
când era conştient de cădere (subl. ns.) şi chiar şi atunci când nu voia să cadă. L-au 
făcut astfel încât nici nu poate să evite fascinaţia păcatului, nici să reziste puterii 
acestuia. Carnea reprezintă natura umană slăbită, viciată, condamnată de păcat. 
Carnea este omul depărtat de Iisus Hristos şi de Duhul Său” (William Barclay, 
„Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament”, S.M.R., Illinois, 1992, pp. 19-20). 
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adapteze şi să supravieţuiască. Ea nu dialoghează. Informaţiile care 
nu o interesează nu ajung la simţurile împătimite. „Apa trece, pietrele 
rămân”. Nici ascetismul extrem, nici lăsarea în voia mişcărilor 
dezlănţuite ale cărnii nu rezolvă problema „dialogului imposibil”. 

Ritualul ca o rememorare a mişcărilor sacre, afirma părintele 
Ghelasie, reprezintă un limbaj pe care îl înţeleg deopotrivă omul şi 
atomul. Nu gândul insistent, ci mişcarea grăitoare iconic, care e 
deopotrivă limbajul spiritului şi al sistemului nervos, reţine atenţia 
naturii. Natura din adâncul şi din afara noastră înţelege relativ uşor 
gesturile şi mişcările, dar înţelege cu greu gândurile-ideile. Gestul 
iconic aşază trupul în matca odihnei dumnezeieşti. Aşadar, taina 
gestului iconic stă, în primul rând, în caracterul său de limbaj 
universal. Dialogul posibil pe orice lungime de undă presupune 
existenţa vieţii pe orice lungime de undă. Aşezarea în gest iconic 
implică, deja, un alt mod de raportare la materie, la corp, la natură. 
„Gestul iconic este anterior gândirii, fiind mai spontan decât 
gândirea. El e matca unei gândiri care s-a concretizat deja, o 
gândire aplicată, fiind pătrunsă de la bun început de simţul vieţii şi 
al relaţiei. De regulă, gândul nu întinde mâna vieţii, nu se mişcă cu 
mâinile şi e lipsit de reflexe vii”35. 

 
3. Psihologizarea transcendenţei 
În paralel cu ontologizarea „fenomenului”, care are ca efect 

rejectarea materiei, omul neînţelegând ce este substanţa în profun-
zime, are loc şi un inevitabil corelat, şi anume psihologizarea trans-
cendenţei, reducţia alterităţii ontologice la alteritatea psihologică, la 
„alter-ego”. Această temă de reflecţie, captivantă pentru gnostici, 
poate fi găsită în scrierile copte, care conţin numeroase afirmaţii 
criptice. Căutătorului de adevăr i se dă următorul sfat, prin gura lui 
Silvanus, un iniţiat gnostic: „Bate în tine însuţi ca la o uşă, păşeşte 
pe tine însuţi ca pe un drum drept, căci dacă mergi pe acest drum 
este cu neputinţă să te rătăceşti. Deschide singur uşa, ca să ştii ce 
este”36. Mani spunea că „geamănul” său divin era „cea mai frumoasă 
şi cea mai mare imagine în oglindă a propriei mele persoane”37. 
                                                             
35 C.C.-Lasswell, „Noi nu ştim ce e materia”, în „Condiţia umană”, Jabalpur, Ianuarie 
2013, p. 64. 
36 S. Holroyd, „Gnosticism”, Element Books, Londra, 1994, p. 64.  
37 Vezi R. Lane-Fox, „Pagans and Christians”, Penguin, Londra, 1986, p. 565.  
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Susţinând că îngerul păzitor îi transmite cunoaşterea, Valentin lăsa 
să se înţeleagă că îngerul este de fapt eul superior al fiinţei38.  

Conceptul geamănului apare în multe dintre documentele de la 
Nag Hammadi. În „Faptele lui Ioan” se menţionează existenţa fan-
tomatică a unui „dublu” al lui Iisus. În „Evanghelia după Toma”, 
de sorginte gnostică, raportul dintre Iisus şi Toma capătă o sem-
nificaţie alegorică, putând fi citit ca o relaţie între eul superior, 
cunoscător (daimon) şi eul inferior, ignorant (eidolon). Iisus, 
adresându-i-se lui Toma, spune: „Cât timp mă însoţeşti pe mine, 
deşi nu le înţelegi pe toate, ai ajuns deja să cunoşti, şi de aceea vei fi 
numit cel care se cunoaşte pe sine”39. 

Dualismul interior, opoziţia dintre daimon şi eidolon, sau dintre 
„omul dinlăuntru” şi „omul mădularelor” la care s-a referit şi 
sfântul Apostol Pavel, fără îndoială că reţine un adevăr important 
din modul cum se manifestă, în om, psihologia adâncurilor. Un 
dramaturg spunea că el însuşi este tot universul personajelor şi al 
relaţiilor dintre acelea, cu care se identifică. Arta confirmă din plin 
faptul că imaginea identităţii asumate nu se constituie static, ca într-o 
fotografie a cuiva, ci ea este o „poveste întreagă”, o reprezentare cu 
mai multe personaje ce interacţionează, care sunt tot atâtea „variante 
de reacţie” ale sinelui supus „încercărilor”, pe calea de la chip la 
asemănare. Când cineva începe să se „asemene” chipului, abia atunci 
avem senzaţia că faţa lui se vede, apărând ca o primă şi ultimă 
secvenţă fulminantă COLOR într-un film alb-negru. 

Fără doar şi poate, examinarea sinelui ne poartă spre mari 
surprize, dar trebuie spus că orice „dedublare” de imagine la acest 
nivel, în sensul celor anterior pomenite, ţine de logica reprezentării 
interioare, nu de modul de a interpreta alteritatea reală, în sens 
reducţionist ori, dimpotrivă, conservator. Eul psihologic nu poate 
ţine loc de Dumnezeu, aşa cum „eu” nu poate ţine loc de „tu” şi 
nici învăţătura de relaţie. Capacitatea lăuntrică de a „trăi viaţa 
celuilalt”, de a proiecta lăuntric şi a asuma participativ alteritatea 
ţine – am putea spune – de chipul iconic al fiinţei, prin care pot 
avea loc „întâlniri nemijlocite” şi „comunicări” de însuşiri între 
sine şi alteritate. Însă reducţia alterităţii şi mai ales a transcendenţei 
                                                             
38 A se vedea R.A. Segal, „The Gnostic Jung”, Routledge, Londra, 1992.  
39 J.M. Robinson, „The Nag Hammadi Library”, Harper Collins, New-York, 1997, 
p. 201.  
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la sine, psihologizarea lor împiedică tocmai actualizarea acestui 
chip, care presupune tocmai deschiderea de sine către celălalt, 
dialogul cu alteritatea şi realizarea de sine în taina comuniunii 
„după asemănarea” Chipului dumnezeiesc.  

„Misticile necreştine recunosc Modelul Arhetipal al Creaţiei, 
confundându-se chiar cu acesta, dar uită de Adevărata Relaţie peste 
Modelul Divin, ca Două Realităţi Depline Faţă către Faţă. Mistica 
Isihastă pune bază pe aceată relaţie Inter-Personală de Întreguri, 
Dumnezeu-Creaţie şi nu pe Mistica de Modele Divine din Creaţie. 
Şi Isihasmul are în vedere Mistica de Modele din interiorul Creaţiei, 
dar prin Vederea Misticii propriu-zise, Relaţia Inter-Personală 
Creaţie-Dumnezeu. Prin cădere, Creaţia întâi se desparte de 
Dumnezeu ca Realitate Personală, de aceea este Păcat. După 
această despărţire apar nenorocirile Creaţiei Independente, care 
înlocuiesc pe Dumnezeu cu Proprie Divinitate, inventând Noi 
Modele Anti-Arhetipale, ce dau Drama proprie a Creaţiei căzute. 
(...) Dar Creaţia are în Fondul său Modele Dumnezeieşti pe care nu 
le poate distruge. Dumnezeu nu se poate Omorî. Creaţia intră în 
Nebunia Fugii de Dumnezeu, dar nu are unde să se ascundă... În 
Sine dă de Semnele-Modelele Dumnezeieşti. De aici practicile 
Mistice ale Găsirii lui Dumnezeu în Adâncul Sinelui, care sunt însă 
Insuficiente, căci în Sine nu te Întâlneşti cu Dumnezeu, ci cu 
Semnele-Modelele Sale”40. 

Transcendenţa Dumnezeului necreat aduce cu sine darul ei 
suprem într-o relaţie cu creatura, prin prezenţă, prin lumina 
necreată care-i comunică în chipul cel mai tainic cu putinţă 
însuşirile. Adevărul Întrupat, Fiul lui Dumnezeu, S-a coborât la noi 
făcându-se om pentru a ne fi în maximă apropiere şi a ieşit în 
căutarea noastră, a celor înstrăinaţi de cele cereşti, pentru a ne 
strânge lângă Sine în intimitatea Dumnezeirii41.  
                                                             
40 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I, pp. 71-72.  
41  „Definiţia teologică a fiinţei umane mă scoate afară din mine: umanitatea 
omului nu este o problemă pe care omul să o poată rezolva la modul unei 
oglindiri, căci nu în el însuşi, ci în altul decât el însuşi poate percepe figura 
distinctă a unei existenţe definitive, eshatologice. Eshatologia e o funcţie a 
hristologiei” (Jean-Yves Lacoste, „Timpul – o fenomenologie liturgică”, ed. Deisis, 
Sibiu, 2005, p. 196). „După Rahner, teologia a învăţat să discearnă (sau cel puţin 
să numească) în adâncul omului o «putere de ascultare faţă de unirea ipostatică»” 
(Ibid., p. 91). 
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Desfăşurarea vieţii de creaţie este răspunsul ei la chemarea de 
dragoste a lui Dumnezeu. După părintele Ghelasie, „Esenţa Trăirii 
Creştine este, mai întîi de toate, «Primirea lui Dumnezeu». Alte 
Mistici pornesc de la Gândirea-Meditarea despre Dumnezeu şi, din 
acestea, Cunoaşterea lui Dumnezeu. (...) Noi cunoaştem pe 
Dumnezeu Direct Vorbind cu El, nu Gândind abstract şi meditând 
fără El, despre El”42. 

Toate iluziile şi suferinţele creaţiei provin din „acoperirea”, din 
ocultarea alterităţii vii. Cuantele de viaţă se ascund sub fenomene 
mecanice. Reacţia individuală cu puterea ei nebănuită, cu activitatea 
sa originală creatoare (Leibniz), încetează să mai fie ea însăşi, 
comportându-se ca un spirit istovit (Peirce), ca un anti-spirit, chiar, 
acesta fiind chiar mesajul amăgitor pe care îl transmit mişcările 
mecanice moarte. Cine a studiat în profunzime biologia îşi dă 
seama că Bergson avea perfectă dreptate considerând că instinctul 
e un vestigiu viu al puterilor originare ale spiritului. Instinctul se 
afirmă adesea ca un vector al întâlnirilor directe, nemediate de 
operaţii mentale, de acea raţiune calculatorie ce condiţionează 
„întâlnirea” de plasarea corpului pe coordonate spaţio-temporale. 
Instinctul recepţionează semnalele viului în sine, printr-o reperare 
directă, non-locală. Ca şi în fizica cuantică, în multe din feno-
menele uimitoare din sfera biosului supoziţiile de „localitate” nu se 
confirmă. Natura „ştie” precis chiar fără a şti, fără a „calcula”. 
Comunicarea la distanţă e un fenomen des întâlnit în raporturile 
dintre fiinţele naturii, fapt recunoscut de biologi reputaţi. Esenţa 
intuiţiei e afinitatea la distanţă, afirma Bergson, prin care „prezenţa” 
e câştigată direct, cu o putere a accesării directe şi imediate. 
Observarea naturii ajută omul să-şi exercite puterile intuiţiei, să 
                                                             
42 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, p. 73. 
„În creştinism, Dumnezeu întâi ia legătura cu noi şi, datorită acestei Legături, şi 
noi luăm legătura cu El. Creştinismul nu este «efortul lumii» de a-L găsi pe 
Dumnezeu, ci este însăşi «Lucrarea» lui Dumnezeu Care vine în lume. (...) Dacă 
în celelalte religii creaţia se dezvinovăţeşte că nu poate să se ridice către 
Dumnezeu, în creştinism creaţia se face vinovată că «refuză» pe Dumnezeu. (...) 
Creştinismul zguduie din temelii lumea care «refuză» Primirea lui Dumnezeu, 
pentru că El Însuşi  vine în lume. (...) Nu ne place de un Dumnezeu care vine El 
la noi. Vrem să credem că noi ne urcăm la Dumnezeu. (...) Nu noi Îl căutăm pe 
Dumnezeu, ci El ne Caută pe noi. (...) Dumnezeu vine, El ne Caută, El ne 
Ridică din groapa căderii din Rai” (Ibid., p. 70). 
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rememoreze propriile capacităţi spirituale pierdute. În general, 
viaţa omului se măsoară în „numerar”, pentru că el e învăţat să 
„numere pe degete” tot ce există. Jalnică irosire, constată Bergson. 
Mintea matematizată exhaustiv e ca un focar de boală ce întreţine 
scleroza ţesuturilor universului. Legea mecanică e chiar fibra 
moartă a acestui ţesut.  

„Singurul mijloc de care dispune lumea occidentală pentru a 
explora aspectele necunoscute ale realităţii care ne înconjoară este 
încă viziunea ştiinţei contemporane. Totuşi, când dorim să expli-
căm dimensiunile celeilalte feţe a existenţei, realizăm cât este de 
fragmentată şi incompletă această viziune”43.  

În anumite abordări filosofice contemporane s-a pus problema 
„relaţiei fără subiect” care ar sta la baza existenţei, sau a priorităţii 
relaţiei în definirea sau constituirea chipului, persoanei şi comu-
niunii, considerate ca un „produs” al relaţiei. Părintele Ghelasie 
atrage atenţia că, în viziunea creştină, „Chipul este DEPLINĂ-
TATEA FIINŢIALĂ de SINE. Şi doar datorită CHIPULUI 
DEPLIN este posibilă COMUNICAREA-RELAŢIA de SINE şi 
peste SINE. PERSOANA-IUBIREA-COMUNIUNEA nu este 
«produs», cum spun alţii, ci este CHIPUL de SINE, care apoi 
determină şi RELAŢIA între Chipuri de FAMILIE de 
PERSOANE-IUBIRI-COMUNIUNI. Noi insistăm mult pe TAINA 
DEPLINĂTĂŢII CHIPULUI FIINŢIAL înaintea Relaţiei între 
CHIPURI. Filozofii pun Relaţia între «principii de Chipuri» ce 
produc apoi CHIPURILE de PERSOANĂ şi IUBIRE. Nu este 
adevărat. În FIINŢĂ nu este «devenire la Chip şi Persoană», ci 
CHIPUL şi PERSOANA sunt Originea FIINŢEI. (...) Dacă nu 
este CHIPUL deja PERSOANĂ DEPLINĂ, nu poate fi nici 
RELAŢIE între PERSOANE, deja POTENŢA de RELAŢIE a 
CHIPULUI în SINE FIINŢIAL este Izvorul RELAŢIEI INTER-
PERSONALE. IUBIREA nu este un produs, ci POTENŢA deja 
IUBIRE. La fel, PERSOANA nu este produs al RELAŢIEI, ci 
POTENŢA de RELAŢIE. (...) Se vorbeşte în Mistică de Trăirea 
Totalităţii Cosmice. Unii vorbesc de o Unificare cu UNIVERSUL, 
până la IDENTIFICARE cu DUMNEZEU, aşa cum spun 
indienii: «eu sunt Dumnezeu». În Viziunea Creştină nu se amestecă 
                                                             
43 Patrick Drouot, „Vindecare spirituală şi nemurire”, ed. Sagittarius, 2004, p. 207.  
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DUMNEZEIREA cu Creaţia, dar se evidenţiază şi Totalitatea 
Chipului de Creaţie ca o Copărtăşie neamestecată. DUMNEZEIREA 
este CHIP DEPLIN în SINE. Creaţia, ca Chip şi Asemănare 
(Facere 1, 26), este de asemenea Deplinătate de Chip Creat. 
Această Deplinătate face Chipul Creat Copartener cu CHIPUL 
CREATOR DUMNEZEIESC, ca DIALOG de ÎMPĂRTĂŞIRE 
fără amestecare sau confundare, CHIPUL DEPLIN fiind tocmai 
PĂSTRAREA neamestecării. Fără Chipul Deplin al Creaţiei, 
Mistica este, într-adevăr, panteistă”44. În această perspectivă creştină 
iconică, Chipul nu este un „epifenomen” al Fiinţei, ci „esenţa 
esenţei” (părintele Ghelasie), fără de care Fiinţa n-ar putea fi 
deschisă în sine şi peste sine în Comunicare-Relaţie ca Iubire45.  

 
4. Exterioritate, interioritate, adevăr iconic 
Realismul iconic răstoarnă concepţia curentă despre semn, 

semnul despărţit în două laturi: semnificant şi semnificat, cuvânt şi 
lucru, interior şi exterior, nivelul subiectului şi nivelul obiectului, 
domeniul spiritului şi cel al materiei. Raporturile de asemănare sau 
de neasemănare (Foucault) ce se pot stabili între cuvinte şi lucruri 
constituie o punere a problemei ce decurge inevitabil dintr-o men-
talitate care separă radical subiectul de obiect. Subiectul e sau nu e 
oglinda fidelă a lucrului. Subiectul e undeva sus, închis într-o lume 
a lui, lucrul e undeva jos, în afară. Primul e activ, văzătorul, al 
doilea e pasiv, văzutul. În filosofie, fenomenologia cu diversele ei 
variante susţine în general o deosebire apăsată între sensul fizic şi 
sensul material al obiectului intenţional. Eidosul, esenţa lucrului, 
după fenomenologi, rezultă din punerea între paranteze a materia-
lităţii lui, o materialitate care nu se corelează sub nici un aspect cu 
dimensiunea subiectivităţii în genere. (Atenţie: cea pusă între 
paranteze nu e alteritatea, ci materialitatea ireductibilă raţional şi 
intuitiv.) Părintele Ghelasie a văzut în forma fizică însăşi o raţiune 
ce reflectă o mişcare de conştiinţă46 . Tot ce-i informal, haotic, 
                                                             
44  Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Taina Filiaţiei”, ed. Platytera, Bucureşti, 2011,  
pp. 168-169. 
45 Ibid., p. 168.  
46  „Noi ne întâlnim zilnic pe noi înşine în primă instanţă şi cel mai adesea 
pornind de la lucruri şi astfel ne suntem deschişi nouă înşine în sinele propriu”, 
observă Heidegger („Problemele fundamentale ale fenomenologiei”, p. 264). 
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sugerând nefiinţa, nu are „eidos”, nu are realitate în sine şi e o 
„fantomă” a căderii. Eidosul e măsura realului, care face posibilă 
însăşi corelarea între obiect şi subiect, explicată de părintele Ghelasie 
prin corespondenţele la orice nivel dintre raţiuni şi mişcările de 
conştiinţă. Teoria interdisciplinară a monadologiei cuantice, care 
capătă contur astăzi, a adus în centrul dezbaterii ideea de sens fizic 
al realităţii fundamentale, un sens profund diferit de înţelesul ei 
material, cartezian. După promotorii acestei concepţii, sensul fizic 
rezultă din natura intenţională a obiectivităţii, care are la bază 
psiho-fizicitatea qualiilor şi, în acord cu postulatele monadologiei, 
ideea de origine interioară, psihică, a mişcării realităţii la orice nivel 
al ei. Universul participativ gândit de fizicianul Wheeler nu-i doar o 
ficţiune, el se bizuie pe observaţii bulversante, de natură experi-
mentală. Prin însăşi natura lor generală de elemente distinctive şi 
contrastive (să ne gândim, pentru o mai bună exemplificare, la 
culori, la sunete şi la raporturile dintre ele în interiorul propriei 
paradigme), qualiile sunt similare structural şi funcţional cu cuvintele, 
ale căror raporturi reciproce sunt reglate de identitate şi contrast. 
Aşadar, qualiile sunt elemente incipiente de limbaj, „limbaj com-
primat” (Leibniz), începând cu qualiile cuantificate fizic. Ele 
alcătuiesc propoziţiile realităţii materiale. Avem de-a face, în acest 
caz, nu cu nişte „propoziţii atomare”, ci cu adevărate sintaxe ale 
viului, generatoare de semantică, se afirmă. Adevărul e că mişcarea 
realului la nivel subatomic aminteşte frapant de precizia cu care 
acţionează instinctul biologic, autorul unor operaţii de extremă 
precizie, nemediate de raţiunea calculatorie şi fiind capabil de 
salturi non-locale interactive ce-şi ating instantaneu ţinta.  

Mistica iconicităţii confirmă această imagine a realităţii, prin 
recunoaşterea faptului că, pătrunsă de Logos, de Cuvânt, realitatea, 
în orice formă a ei, este limbaj. Subiectul vorbitor, pe de altă parte, 
nu poate fi decât viul, existenţa individuală. Dar nu toate glasurile 
trebuie confundate cu realitatea în sine, după cum „a spune” nu 
înseamnă neapărat „a fi conform mesajului fenomenal”. Recunos-
când existenţa glasurilor, isihastul nu cedează ispitei de a le 
ipostazia – fără temei – mesajul şi de „a face din magie ontologie” 
(părintele Ghelasie). 

Materia carteziană, ipostaziată în sine ca o realitate imper-
sonală, absolut intranzitivă şi impasibilă faţă de suflet, nu există în 
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realitate, fapt adeverit şi de cercetătorii în domeniul subatomic, 
când aceştia au afirmat despre teoriile clasice ale fizicii că sunt pure 
teorii fenomenologice în raport cu realitatea materiei profunde.  
(A se vedea recursul la transcendentalism net asumat de Heisenberg.) 
Fenomenul natural, aşa cum îl cunoaştem în prezent – rezultând 
din interconexarea monadelor elementare şi din relativizarea 
datului extern la observator – reprezintă rezultatul unui proces de 
codificare şi decodificare la care sunt supuse un anumit tip şi un 
anumit set de informaţii, după criterii, însă, care mai degrabă fac 
abstracţie de natura adâncă a realităţii decât o reprezintă fidel. 
Postulatul filosofic de bază al fizicii cuantice este următorul: 
temeiul existenţei fenomenale a universului este imaginea lui de 
ansamblu obţinută prin relativizarea datului extern la observator. 
Gabriel Marcel avea dreptate afirmând că universul se autodes-
fiinţează în măsura în care mă ignoră. Materialismul e o iluzie 
fenomenală cu rădăcini posibile în păcatul crimei împotriva vieţii. 
Materialismul transformă subiectul în obiect, ignoră fiinţa şi se 
hrăneşte din „magia energiilor” (părintele Ghelasie). Din cele spuse 
mai sus, rezultă şi că naturalismul e abia cel mai scăzut grad al rea-
lismului, dacă nu reprezintă chiar opusul acestuia, un iluzionism. 

Realismul critic diferă de realismul naiv mai ales după modul 
cum concepe noţiunea de exterioritate, cea pe care realismul naiv o 
atribuie ca pe o proprietate esenţială numai obiectului din afara 
subiectului. Or deja începând cu punctul de vedere fenomenologic 
perspectiva se schimbă, afirmaţiile nete precum cele de mai sus 
încep să fie erodate de o intuiţie critică binevenită. Fenomenologia 
constată că nu există conştiinţă vidă, arelaţională, constată că există 
o tensiune a intenţionalităţii ce creează atât orizontul relaţiei, cât şi 
orizontul apariţiei obiectului, şi care reglează raporturile noastre cu 
el. Obiectul exterior apare în spirit şi prin puterea de deschidere a 
spiritului, la chemarea sa, şi fiind modelat din însăşi substanţa sa 
spirituală. Promotorii monadologiei deschise se bazează pe faptul 
că spiritul are la îndemână un alfabet fizic propriu, alcătuit din 
elemente distinctive şi contrastive cu sens fizic, numite calităţi, 
calităţi senzoriale. Psihofizicitatea qualiilor, analogia structurală 
dintre qualii şi cuvinte, puterea lor comună de expresie ce se actua-
lizează cu ajutorul elementelor de contrast formativ şi distinctiv, 
fac din universul culorilor, sunetelor şi atingerilor un mediu 
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misterios de rezonanţă spirituală, o exterioritate adecvată interio-
rului, o raţiune care e capabilă să vorbească şi să înţeleagă limbajul 
conştiinţei şi să se facă înţeleasă de conştiinţă (părintele Ghelasie). 

Exteriorul, spunea părintele Ghelasie, poate fi descris ca un 
interior prezent în afară47. Sub acţiunea trăirii psihice care se proiec-
tează în ele, qualiile fizice se „umflă” şi alcătuiesc lumea macrosco-
pică, universul obiectelor turgescente, îmbrăcate în piei identitare. 
Vederea în plan se tridimensionalizează, devine spaţiu tridimensio-
nal şi, mai mult decât atât, spaţiul acesta perspectivat în adâncime, 
investit cu căldură psihică, se arată a fi un cuprins al spiritului, un 
teritoriu al lui. Fără această calitate de a fi „cuprins” şi de a se lăsa 
„înghiţit” de cuvânt, cel ce se hrăneşte cu realităţile iconice, 
obiectul nu se poate constitui în chip memorabil, inteligibil. Acest 
obiect intenţional e „ţinut” în durată şi în centrul vederii focalizate, 
penetrat fiind de înţelegere. Qualia e baza fizică a figuraţiei şi a 
înţelegerii, pentru că e în sine tot limbaj. După părintele Ghelasie, 
există un limbaj al raţiunilor-energii de suflet, după cum există un 
limbaj al conştiinţei. Din coroborarea concepţiei monadologice cu 
filosofia fenomenologică a rezultat o teorie a constituirii, aplicabilă 
şi la nivel de materie profundă, care întemeiază aşadar obiectul 
pornind de la ideea de limbaj fizic, ce este limbajul universal al 
psihofizicităţii, ale cărui litere sclipitoare sunt qualiile.  

O afirmaţie cum că ipostazierea energiilor ca realităţi auto-
nome, rupte de fiinţă, e una din marile erori de care se face vino-
vată mintea căzută aderă la crezul teologic conform căruia 
materialismul (păcatul despărţirii de Dumnezeu şi de fiinţa vie) a 
creat moartea (materia moartă – o materie autonomizată, nevie, de 
pe care se „şterg” urmele Creatorului). Adevărul e că materia e o 
realitate cu mult mai subtilă decât ne închipuim, ea e de asemenea 
                                                             
47  „«Texturile poetice» ale lumii şi «schemele poetice» ale vieţii lăuntrice, 
răspunzându-şi unele altora, spun reciprocitatea dintre înăuntru şi în afară” (Paul 
Ricoeur, „Metafora vie”, p. 379). „Taina Icoanei este Unirea Interiorului cu 
Exteriorul, fără Contrariere şi fără desfiinţarea vreunuia, ci din contră, cu 
Transfigurarea Unuia prin Celălalt. «Cine mă vede pe Mine, Vede pe Tatăl», zice 
Domnul Hristos. Cine vede Înfăţişarea de afară a Icoanei trebuie să vadă, 
totodată, Chipul din Lăuntru, ca Dialog reciproc. Ca Mistică, nu este separaţie 
între Interior şi Exterior, ci Convorbirea Amândurora. Exteriorul este Vorbirea 
Interiorului şi Interiorul este Vorbirea Exteriorului” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, 
„Dialog în Absolut”, p. 108). 
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un mediu iconic al conştiinţei, al relaţiei, al participării. Beethoven 
a putut vorbi, pe bună dreptate, în acest sens, de o etică umană în 
raport cu elementele, de o responsabilitate ce trebuie să fie împăr-
ţită egal în toate direcţiile existenţei, văzute şi nevăzute, în mic şi în 
mare. Părintele Ghelasie a întemeiat în Hristos antropologia sa 
iconică, situaţie în care hristocentrismul devine antidotul ideal al 
antropocentrismului egoist. Hristos Omul e Creatorul şi Atotcu-
prinzătorul creaţiei în întregul ei şi e, de fapt, Modelul omului şi 
Chipul întru care se identifică iconic fiecare formă de creaţie.  

Qualiile sunt baza figuraţiei, se afirmă, forme pe care le îmbracă 
trezia minimală. Ele seamănă cu un fel de precuvinte pictate şi atrag 
sentimentele iconice, asociate formelor substanţiale. În aceeaşi 
ordine de idei, despre poezie auzim spunându-se (C.C. Lasswell) că 
ea creează prin excelenţă simţământul fizic, pliat pe „materia 
sintetică”, o existenţă interioară şi exterioară în acelaşi timp, ce 
vorbeşte ea însăşi limbajul spiritului. În poezie nu avem de-a face 
cu obiecte materiale, ci cu obiecte fizice, cu psihofizicităţi, ceea ce-i 
cu totul altceva. Ideea de psihofizicitate şi cea de prezenţă perspec-
tivată se substituie celei de existenţă în sine ruptă radical de spirit şi 
de mişcarea prin salt al perspectivei (Leibniz). În spatele oricărei 
prezenţe se află un ochi „mişcător”, o „intenţie” în raport cu care 
planurile se apropie sau se depărtează, existenţa chemată se arată 
sau nu se arată. Absenţa şi prezenţa se substituie opoziţiei tari 
existenţă-inexistenţă.  

În concluzie, am văzut că sensul fizic, subtil, legat de viaţă, pe 
care îl degajă materia profundă excede cu mult înţelesul ei material, 
cel pe care i-l atribuim îndeobşte. „De acesta din urmă ne ciocnim 
ori de câte ori ne prăbuşim cu gândul fără să vrem în uniformitatea 
lui res extensa, când ne gândim că există un substrat material 
găunos, amorf, fără chip, nediferenţiat calitativ, mut, surd şi orb la 
geamătul vieţii. În el totul se şterge, existenţa derealizată cască, şi 
atunci trebuie să facem eforturi de dezmeticire, frecându-ne faţa cu 
palmele, scuturându-ne ca de un coşmar din care ne-am trezit 
abia”48.  

Naturalismul disecant distruge simţământul fizic, el acţionează 
deci ca un anti-realism. Natura deţine din plin limbajul qualiilor, 
                                                             
48 L. v. Beethoven, „Jurnal filosofic”, apud Manolo Lasswell, „Cum ni-l imaginăm pe 
Beethoven”, în revista „Lumea de ieri, lumea de azi”, Barcelona, Februarie 2011, p. 25.  
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limbajul frumuseţii formale al bucuriilor fizice. Mai mult, natura e 
capabilă să se întreacă pe sine, arătându-se sensibilă faţă de 
inflexiunile de sens şi de afectivitate lărgită specifice conştiinţei.  

„Astfel, Spaţiul, Timpul şi Divinitatea sunt termeni generali 
care indică trei tipuri de noţiuni reflexive. Înţelegerea naturii 
lucrurilor în condiţiile unor astfel de concepte face să se distingă 
specia umană de celelalte animale. Distincţia nu este absolută. 
Animalele mai evoluate arată semne de înţelegere şi devoţiuni care 
depăşesc lucrurile imediate ale faptului imediat. De asemeni, viaţa 
aproape a fiecărei fiinţe umane este în special trecerea mută de la 
un fapt imediat la altul, lipsit de iluminarea unei reflecţii mai 
înalte”49. Natura caută spre om tot aşa cum cuantele vii îşi inten-
sifică puterea de concretizare corpusculară (colapsul funcţiei de 
undă) în prezenţa observatorului. Natura transmite adesea infor-
maţii cu un asemenea grad de elaborare şi complexitate încât 
mesajele pe această linie nu s-ar actualiza, n-ar putea fi citite 
niciodată dacă n-ar exista un observator uman aşteptat la capătul 
firului. Relativizarea la observatorul conştient, s-a afirmat, consti-
tuie o lege tainică a naturii care priveşte spre om, dovedind că 
natura trimite mesaje cu dedicaţie omului. Un exemplu edificator 
sub acest aspect îl reprezintă fascinantul univers de forme făurit de 
radiolari, organisme microscopice, al căror schelet mineral, format 
din stronţiu şi siliciu, văzut la microscop arată imagini stranii, 
aproape profetice, desprinse aievea din universul culturii şi fante-
ziei umane. Uluitoarea lor geometrie a fost prezentată în cunoscuta 
monografie scrisă de Hegel. Scheletul radiolarilor este construit din 
spiculeţe îmbinate în formaţii suprinzătoare: stele cu multiple raze, 
sfere din grilaj de dantelă, colivii fine, coifuri, uşi cu ivoraşe ce se 
deschid în încăperi spaţioase, mâini delicate cu cele cinci degete 
întinse, o întreagă istorie de poveste scrisă pe capitole. Această 
fantezie nu slujeşte, desigur, doar funcţiei de rezistenţă a schele-
tului, ar fi absurd să credem asta. Natura ar fi putut realiza aşa ceva 
prin mijloace mult mai simple, mai economice.  

În concepţia iconică, atât subiectul cât şi obiectul sunt 
„oglinzi”, ele tind după putinţă spre acea limpezime capabilă să 
susţină privirea Logosului. Totul aspiră în secret după privire, după 
Logos, astfel încât referentul suprem, identificat în sine ca Persoană 
                                                             
49 A. N. Whitehead, „An Anthology”, University Press Cambridge, 1953, p. 874.  
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divină, e undeva sus, nu jos. Realismul iconic stabileşte centrul de 
gravitaţie al realităţii create în Logos, în Dumnezeu, Icoana supremă 
în care ajung să se vadă toate chipurile în limpezimea şi frumuseţea 
lor originare, asumate de Creator înainte de Facerea lumii. 

Întreaga creaţie îşi ridică ochii spre Soarele Hristos, atunci 
când suspină şi caută scăpare din restricţiile vieţii şi ale morţii. 
Trăirea artistică, rugăciunea, contemplarea, trăirea mistică sunt 
moduri superioare de raportare realistă la Adevăr. Ele ne apropie 
vertiginos de referentul real al oricărui limbaj ce se mişcă în căutarea 
sensului ultim, acel referent suprem atractiv care-i o Persoană şi o 
Prezenţă. Realismul iconic gravitează în jurul Prezenţei. La orice 
nivel ar acţiona, el captează realul, care-i fiinţa, viaţa, prezenţa50. 
Între realitate şi real există, sub acest aspect, o coincidenţă fericită. 
Realul semnifică acea realitate vie, capabilă de răspuns, care poate 
fi apropiată sufleteşte, ca prezenţă. Dimpotrivă, realitatea înstrăi-
nată, impersonală, cantitativizată, considerată ca atare, se desparte 
de înţelesul intensiv al „realului”.  

 
5. Repere de gnoseologie iconică 
Părinţii greci din primele veacuri au întreprins o lucrare excep-

ţională de „întrupare” a credinţei creştine în matricea culturală 
elenistă a spaţiului şi timpului în care ei vesteau mântuirea în 
Hristos. Procesul nu a fost deloc unul simplu, mărturie fiind nume-
roasele variante eşuate de a crea un corp comun coerent şi viabil, 
care, pe de o parte, să nu afecteze fondul dumnezeiesc revelat, pe 
de alta, să asimileze din cultura vremii intuiţii ce ţin de revelaţia 
naturală şi mărturia conştiinţei, adevăruri care se dezvăluie în orice 
loc şi în orice vreme prin iconomia dumnezeiască. Ereziile creştine 
au constituit tot atâtea eşecuri de a realiza o sinteză în acest sens. 
Alcătuirile lor au sfârşit ca un organism întreţinut artificial, incapabil 
                                                             
50 „Învierea nu este un eveniment metaistoric. Realitatea faptului nu ne poate 
ascunde însă că de fapt condiţiile sub care Cel înviat ni se arată accesibil în 
timpul care separă Paştele de Înălţare redistribuie întreaga economie a existenţei. 
Trupul e de acum liber de obiectivitate. Nimeni nu-L vede pe Cel înviat dacă 
acesta nu se lasă văzut. Prezenţa nu este o fiinţare-aici, ci un dar al prezenţei. 
Raţiunea descriptivă e scoasă din joc. O prezenţă la modul condescendenţei 
ritmează timpul apariţiilor. Dumnezeu care a asumat umanitatea nu intră fără 
ştirea Sa în vizarea unei conştiinţe. Omul nu-L întâlneşte decât prin Har” (Jean-
Yves Lacoste”, „Timpul – o fenomenologie teologică”, p. 197.). 
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să păstreze viaţa. O dificultate majoră a constat în reconfigurarea 
semantică, transpunerea creativă a unor termeni având conotaţii 
precise în ţesătura spirituală a epocii, impregnată de un anume mod 
de a gândi străin şi chiar opus modului cuvenit de a întâmpina 
revelaţia dumnezeiască. A fost nevoie de un intens şi îndelungat 
travaliu pentru a altoi limbajul vremii pe trupul revelaţiei creştine, 
de a conferi cuvintelor cu largă circulaţie sau cu un rol important în 
articularea viziunii creştine exact acel sens care să exprime schim-
barea minţii prilejuită de apropierea Împărăţiei cerurilor. Reuşita 
„transplantului” lingvistic a favorizat răspândirea veştii celei bune, 
asimilarea ei ca expresie a universalităţii mesajului creştin.  

Una din provocările contemporane cele mai acute o reprezintă 
întâlnirea dintre cultura creştină şi spiritualitatea orientală. Gnosti-
cismul creştin din primele veacuri poate fi, la rândul său, privit ca o 
expresie a încercării de a realiza un corp comun între creştinism şi 
diverse concepţii ale spiritualităţii orientale. O încercare eşuată, din 
perspectivă creştină, dar care aruncă o lumină asupra tectonicii 
acestei întâlniri între culturi şi spiritualităţi. Amintim ca un material 
de referinţă lucrarea lui Henri-Charles Puech, „Despre gnoză şi 
gnosticism”51. Spre exemplu, atitudinea faţă de corp, lume şi timp în 
gnosticism, arată Puech, contrastează în mod substanţial cu modul 
de gândire creştin, miza mântuirii fiind plasată, pentru gnosticişti, 
în afara lor. Deficienţele lor, înregistrate ca atare de conştiinţă, într-
o lume supusă căderii, degradării, şi morţii, sunt întâmpinate 
printr-o operaţie radicală de reducţie a lor, de eliminare a lor din 
câmpul aşa-numitului „eu atemporal”. Identitatea omului, la gnos-
ticişti, este una imobilă, iconoclastă, corespunzând tendinţei de a 
exclude din ecuaţia ei corpul, spaţiul şi timpul, practic de dezîntru-
pare. Prioritar până la exclusivitate în raport cu o metamorfoză 
progresivă, care concepe omul şi lumea în devenirea lor istorică, se 
profesează o metamorfoză regresivă către o realitate anistorică cu 
care omul se identifică în ceea ce consideră că îl reprezintă 
esenţialmente.  

Reacţia de negare în bloc a realităţilor supuse căderii şi de 
expulzare a lor din câmpul identitar îl conduce pe gnosticistul 
consecvent ei până la capăt la o scindare dualistă în concepţia sa 
teologică. Astfel, Dumnezeul cel bun ajunge să fie opus Creatorului 
                                                             
51 Ed. Herald, Bucureşti, 2007.  
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lumii, timpului şi corpului, acesta fiind privit ca un Demiurg rău. 
Creaţia lumii şi mântuirea ei sunt raportate una la cealaltă într-o 
manieră antagonistă. Răul apare solidar cu creaţia lumii. Lipsită 
fiind de mobilitatea devenirii, libertatea umană este înţeleasă 
unilateral, operând ca negare radicală a ceea ce pare a oculta 
identitatea, fie în sensul rigorismului ascetic extrem, ca mortificare 
sau anihilare în sine a corpului, lumii şi timpului, fie în sensul 
deprecierii lor extreme prin acte profanatoare.  

În creştinism, prin venirea lui Hristos şi revelarea întrupării lui 
Dumnezeu, corpul, spaţiul şi timpul capătă sensul liturgic al 
progresivei înaintări în această taină centrală a creaţiei, taină care 
transcende constelaţia aspectelor căderii. Înaintarea spirituală nu 
are loc în modalitatea ascensiunii unei rachete, prin arderea sau 
consumarea treptelor inferioare în vederea propulsării celor supe-
rioare, până la străpungerea forţei gravitaţionale de către capsula 
imuabilă a fiinţei ce se înscrie pe orbita eternităţii. Perspectiva 
apare în creştinism inversată, elementul inferior având să fie salvat 
şi integrat devenirii spirituale şi, mai mult, împlinind-o pe aceasta, 
recuperarea şi transfigurarea elementului inferior în slava divină 
fiind un semn al deplinătăţii demersului duhovnicesc. Accesul la 
identitate are, astfel, loc prin chipul care circumscrie omul întreg, 
trup şi suflet, şi, mai mult, descoperă o creaţie îngemănată cu 
Dumnezeu, participativă la taina dumnezeiască întrucât Dumnezeu 
însuşi participă prin taina întrupării Logosului la taina creaţiei.  

În această perspectivă iconică, materia şi trupul însuşi exprimă 
o condiţie euharistică, a participării la viaţa celuilalt, a fiinţei create 
întru comuniune. Astfel, realitatea creată şi cea divină nu sunt 
juxtapuse pe scara cunoaşterii, ci apar întrepătrunse, astfel încât, 
remarcă părintele Ghelasie Gheorghe, „Gnoza Creştină nu înseamnă 
desacralizarea Tainei-Apofatismului, ci totodată Apofaticul-Ascunsul 
cu Catafaticul-Descoperirea ca Deschidere şi Revelaţie. Icoana în 
Sine nu este doar Apofatism absolut (stil blagian), ci tocmai Taina 
în Descoperire continuă de Taină, fără să micşoreze Taina, Afirmând 
mereu Taina. Taina în Sine Tatăl Dumnezeu este Descoperit de 
Sfântul Duh, Taina Tainei Tatălui şi Descoperit încă o dată de Fiul 
Asemănarea Tainei Tatălui, Recunoaşterea Tainei-Icoanei în Sine. 
Catafaticul nu este negativul Apofaticului, ci Reafirmarea 
Apofaticului, iar Apofaticul este Deplinul Catafaticului. După 
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Căderea din Rai, căzând din Logica Perfecţiunii, noi vedem Taina 
cu anihilare de Descoperire şi Descoperirea ca anihilare de Taină, 
când în fond, sunt Deodată, în Egalitate, în Întrepătrundere, şi 
niciodată unul în lipsa celuilalt, fără amestecare”52 . Existând pe 
temeiul Întrupării divine, măsura cunoaşterii celor divine este dată 
de înaintarea în această taină care circumscrie creaţia53.  

Este adevărat, gândirea orientală manifestă o puternică nostalgie 
după unirea spiritului cu divinitatea. Şi chiar dacă, în sens creştin, 
omul nu e deofiinţă cu Dumnezeu, nu este, aşadar, de esenţă 
divină, părintele Ghelasie vine cu anumite precizări, menite să 
păstreze, fără a afecta în vreun fel personalismul creştin, maxima-
lismul acestei dorinţe de unire cu Dumnezeu, precizări referitoare 
la taina icoanei, taina chipului privit ca „esenţa esenţei”. Fiinţa 
creată poartă în sine pecetea chipului lui Dumnezeu, chipul de 
creaţie şi pecetea chipului lui Dumnezeu pe fiinţa creată fiind 
înrudite iconic şi îngemănate în sine şi astfel, evitându-se orice 
amestec panteist, creaţia ce culminează în făptura umană apare 
altoită pe chipul lui Dumnezeu întrupat, putând să se facă, prin răs-
punsul ei de actualizare în Hristos a condiţiei de filiaţie de creaţie şi 
a asemănării dumnezeieşti, părtaşă la firea divină (sfântul Apostol 
Petru)54.  

Creaţia nu există prin sine însăşi, ci este întemeiată iconic în 
Dumnezeu, arată părintele Ghelasie, astfel încât înstrăinarea de 
                                                             
52 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 61. 
53„Gnosticismul antic, de Cunoaştere a FIINŢEI, era considerat de creştinism o 
erezie, dar şi «agnosticismul absolut» este considerat tot erezie. DUMNEZEU 
ca FIINŢĂ în sine este necunoscut, dar este Cunoscut prin HARUL tot 
DUMNEZEIESC” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Mystagogia Icoanei”, ed. Platytera, 
2010, p. 208). 
54  „În Creştinism, UNIREA cu DUMNEZEU nu este prin «absorbire şi 
pierdere», ci prin TEOMORFIZAREA-ETERNIZAREA Creaţiei în CO-
MUNIUNE neamestecată cu DUMNEZEIREA, ca PARTICIPAREA Creaţiei 
la CELE DUMNEZEIEŞTI, prin care Creaţia se Îndumnezeieşte, fără să se 
«transforme» în DUMNEZEU. Deosebiţi DUMNEZEIREA doar a Lui 
DUMNEZEU de Îndumnezeirea doar a Creaţiei. URCAREA Creaţiei în 
DUMNEZEIRE este ETERNITATEA Creaţiei prin PARTICIPAREA la 
CELE ETERNE DUMNEZEIEŞTI, fără confundare, ci prin TAINA 
TRANSFIGURĂRII-PARTICIPĂRII la SUPRACHIPUL DUMNEZEIRII, 
prin Propriul Chip, fără amestecare FIINŢIALĂ”. Ierom. Ghelasie Gheorghe, 
„Mystagogia Icoanei”, p. 277. 
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Dumnezeu aduce cu sine o orbire a conştiinţei proprii de creaţie, 
„care se compensează apoi cu iluziile-adaosurile imperfecte” ale unei 
conştiinţe ce se raportează negativ la Conştiinţa Dumnezeiască. De 
aici, „inconştienţa căderii până la apariţia subconştientului, chipul 
însuşi al căderii. Subconştientul apare doar după cădere”55. Dacă 
slăbirea legăturii cu Dumnezeu generează o pierdere esenţială la 
nivelul conştiinţei o dată cu proliferarea adaosurilor imperfecte, 
tonifierea acestei relaţii prin actualizarea propriei condiţii euharis-
tice este solidară cu o cunoaştere dătătoare de viaţă veşnică, o 
cunoaştere participativă la taina Întrupării divine, o cunoaştere 
purificatoare, iluminatoare şi mântuitoare. Această cunoaştere este 
solidară, astfel, cu Iubirea lui Dumnezeu, fără de care Creaţia nu 
are în sine iubire şi cade în ucidere de conştiinţă56. Iubirea însăşi e 
cheia eliberării de sub urmările căderii, ce afectează condiţia euha-
ristică a făpturii prin însăşi trupul ei, care păstrează şi transmite 
genetic mai departe, din generaţie în generaţie, memorialul căderii. 
Doctrina orientală a reîncarnării capătă, la părintele Ghelasie, un 
sens al „reîncarnării” memorialului genetic în trupul urmaşilor, care 
au menirea hristică de a asuma participativ moştenirea genetică a 
„părinţilor” şi a lumii în genere. Prin împărtăşirea de tainele 
creştine şi întreg procesul sporirii duhovniceşti, „lanţul reîncarnării 
păcatelor” e rupt, memorialul lor este „ars” şi trunchiul neamului şi 
al lumii se luminează prin fiii vrednici.  

În parabolele sale referitoare la căderea îngerilor, părintele 
Ghelasie indică faptul că deficienţa lumii create are drept cauză 
primă tocmai actul de desolidarizare a unor spirite îngereşti de 
taina întrupării divine, neînţelegerea rostului ierarhiei spirituale în 
direcţia liturghisirii Trupului lui Hristos, a slujirii celui mai mic de 
către cel mai mare, a dăruirii de sine iubitoare şi a sporirii pe 
măsura darului împărtăşit. Lucifer ar fi vrut să creeze el lumea, 
asemenea demiurgului gnostic cel rău, şi aşa generează o realitate 
de adaos, printr-o raportare contrară la Împărăţia sau Trupul unirii 
creaţiei cu Dumnezeu, o lume de gând fantomatică, având ca 
finalitate „destruparea”, golul-neantul rezultat în urma ocultării 
plinătăţii dumnezeieşti pecetluite în chipul creat şi auto-satisfacerea 
cu iluzia auto-îndumnezeirii aşa-zisului „spirit pur”.  
                                                             
55 Idem, p. 62.  
56 „Dumnezeu care poate fi cunoscut e unul care poate fi iubit”, afirma Jean-
Yves Lacoste („Fenomenalitatea lui Dumnezeu”, ed. Deisis, Sibiu, 2011, p. 101). 
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De asemenea, părintele Ghelasie face o netă distincţie între 
gnoza sau cunoaşterea creştină şi gnosticismul raţionalist, între 
gnoza mistică şi gnoza desacralizată: „Gnoza Creştină în sens 
Mistic este Ritual-Laudă şi Cântare a Tainei”, iar „Ştiinţa creştină 
este «Ritualul Cântării Tainei Dumnezeieşti», ce Coboară în 
Descoperire”, pe când „o Cunoaştere-Gnostică Ruptă de 
Taină-Mistica în sine nu mai este o Cunoaştere Sacră, ci laicizată 
până la pervertire şi inferiorizare. Cunoaşterea este Taină-Mistică 
în Descoperire. În Creştinism este reală Cunoaşterea ca Desco-
perire prin Sfântul Duh şi Limbaj de Logos-Fiul lui Dumnezeu 
Direct, fără urmă de Îndoială. (…) Mistica nu Înseamnă doar 
Apofatism, o Imposibilitate absolută de Cunoaştere, ci înseamnă şi 
Cunoaştere-Gnoză ca Memorie şi Limbaj de Taină Absolută.”57.  

Astfel, în sens creştin, se poate vorbi de o Trinitate a 
Cunoaşterii, care „este Treimea totodată, neamestecată, ca Mistică, 
Teologie, Metafizică. Mistica este Taina Absolută, Tatăl Dumnezeu, 
Metafizica este Descoperirea-Memoria-Cunoaşterea-Gnoza Tainei 
prin Sfântul Duh, Memoria Fiinţială a Tainei Tatălui, şi Teologia 
este Limbajul-Revelaţia prin Sfântul Duh a Vorbirii Hristice, a 
Fiului-Logosului Fiinţial”58. Spre deosebire de o Gnostică în care 
Catafaticul apare străin de apofaticul Tainei  Dumnezeieşti, în 
gnoza creştină „Apofaticul este totodată cu Catafaticul, adică 
Fiinţa-Taina are totodată Har-Energii de Fiinţă, care sunt 
Afirmaţia-Catafaticul” 59 . Gnosticismul raţionalist reduce, într-un 
anumit sens, taina fiinţei, a persoanei, a întregului iconic viu, la 
planul energiilor60.  Divinul oglindit în gândire şi în simţire nu se 
                                                             
57 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Medicina Isihastă”, ed. Platytera, 2007, pp. 75-76. 
58 Ibid., p. 75. 
59  Ibid., pp. 218-219. „Tragedia căderii din Rai constă tocmai în «ruperea 
Energiilor de Fiinţa lor», «înlocuirea» Limbajului Fiinţial cu Gândirea Energetică 
«impersonală»” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 201). 
60 În anumite teorii orientale se ajunge până la „glorificarea” vacuităţii, conse-
cinţă a „apofatismului energetist” aniconic. Părintele Ghelasie remarcă insufi-
cienţa acestui demers din punct de vedere creştin: „Icoana naşte Taina, nu Taina 
Naşte Icoana. (...) Taina simplă şi singulară este mai mult «principiu» abstract, 
decât Deplin concret şi Substanţial-Fiinţial. Taina nu este un gol în care se 
topesc şi tac toate. Taina este într-un Plin-Icoană, care, aceasta, se Descoperă-
Deschide ca Taină şi Arătare. Icoana este Chipul-Ipostasul-Persoana ca Supra-
Taină din care se Revarsă Taina. Taina, în sens pur creştin, nu este o «fixitate» 
fără Mişcare, ci este tocmai Mişcarea în Sine a Icoanei-Persoanei-Chipului în 
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confundă, însă, cu ele, ci le transcende, şi cum „Religia este a 
FIINŢEI, nu a energiilor”, „Religiile metafizice raţionaliste şi 
gnostice se pierd tot mai mult”61.  

În creştinism, remarcă Părintele de la Frăsinei, cultul înseamnă 
„Dezvăluirea Tainei”, iar „Cultura-Cunoaşterea nu este 
«de-sacralizarea» Tainei, ci ÎNTRUPAREA ei ca EUHARIS-
TIE-ÎMPĂRTĂŞIRE de Taină Inepuizabilă. Fără ÎMPĂRTĂŞIRE 
nu există «VIAŢĂ», ne spune Însuşi DOMNUL. Cultura- 
Cunoaşterea este ÎMPĂRTĂŞIREA Spirituală. «Împărăţia Lui 
DUMNEZEU este Să Te Cunoască pe Tine, DUMNEZEU 
TATĂL, şi pe FIUL pe care Tu L-ai Trimis», ne Spune de 
asemenea Evanghelia. Dacă Practica Mistică Isihastă Creştină a 
început cu cei mai mari Sfinţi, «Cunoscători ai Tainelor DIVINE», 
şi s-a extins până la «cei mai simpli», acum va trebui o Reîntoarcere 
la «Cunoaşterea de Cultură profundă». Doar cei care se vor «adânci» 
în «Cunoaşterea de Taină» a Misticii vor face cu adevărat Trăire 
Mistică. Cei care se opresc la «suprafaţă», cu «Vopsire artificială», vor 
rămâne nişte «gălăgioşi» veşnic nesatisfăcuţi şi nemulţumiţi. Viitorul 
Misticii Isihaste este al celor care tind la «Elevaţia Mistică». Toţi pot 
ajunge la «Elevaţie-Înălţime de Taină»”62. 

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea de sine, precum şi 
cunoaşterea creaţiei, au în centru participarea la taina lui Hristos, a 
întrupării lui Dumnezeu, întrucât Fiul lui Dumnezeu este Cel ce  
„«coboară» CHIPUL DUMNEZEIESC în Chipul Creaţiei”, fiind 
„TAINA TATĂLUI şi totodată TAINA Creaţiei, EL fiind MIJ-
LOCITORUL. Noi cunoaştem pe TATĂL DUMNEZEU prin 
                                                                                                                                   
Sine. Taina este un gol insuficient fără suportul Icoanei. Icoana este Deplinul 
Tainei. (...) Fiul este Descoperirea Icoanei-Chipului Tatălui. (...) Descoperirea 
este în Mişcarea Sfântului Duh-Tainei”. Ibid., p. 50.  
61 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Scrieri Isihaste”, ed. Platytera, 2005, p. 17. „Diferitele 
«teorii», ca evoluţionismul, deismul, panteismul, existenţialismul şi secul ateism, 
sunt «depăşite», fiind «secte» ale „gnosticismului raţionalist”, care se dovedeşte 
tot mai insuficient. Un Divin ce «evoluează» este un «Divin scos din propria 
Divinitate», ca «de-divinizare». O creaţie care stă doar pe propria «natură» (deismul) 
este un «auto-deism» iluzoriu. Panteismul este «visul demonic» al absorbirii Lui 
DUMNEZEU în Spiritul creat. 61  Existenţialismul este un «pesimism» semi-
demonic al neputinţei păcatului şi al consolării cu moartea. Lumea nu este 
„absurdă”, ci păcatul ei, din care trebuie să se iasă. Aparenta dominare a răului 
nu trebuie să ne rupă de «veşnicia dominării Binelui»”. Ibid., p. 18. 
62 Ibid., p. 314.  
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FIUL SĂU. Mai mult, noi ne cunoaştem pe noi înşine tot prin 
FIUL DUMNEZEIESC, Cel care ne ÎNTIPĂREŞTE CHIPUL 
Lui DUMNEZEU TATĂL în Chipul Creaţiei”63. Aşadar, Hristos, 
Unicul Mijlocitor, pecetluind în creaţie chipul Întrupării Sale, ca 
dar de iubire adus Tatălui, întru bucuria Sfântului Duh, revelează 
pe Unul Dumnezeu cel viu în Treime, şi nu „un Dumnezeu 
abstract şi izolat, fără viaţă proprie, ce are nevoie de «intermediari» 
din afară ca spirite demiurgice”64. 

În viziunea creştină, omul este creat de Dumnezeu „în vederea 
Destinului de ÎNTRUPARE HRISTICĂ”, trupul său fiind modelat 
ca „Potenţă de Prefigurare a TRUPULUI HRISTIC”, care urmează 
să se întrupeze prin făptura umană. Plămada dumnezeieştii întru-
pări sau a pecetei hristice este, după părintele Ghelasie, „un fel de 
«Preînchipuire» a Botezului”. În acest sens, „Omul-Făptura nu este 
«valoare de Spirit» (ca Îngerii) şi nici de Viaţă (ca Natura), ci este 
Valoare de «SACRALITATE-TRUP HRISTIC, TRUP-Cosmic» 
(ce Uneşte toată Creaţia cu DIVINUL şi DIVINUL cu toată Creaţia)”. 
De aceea, ispita „şarpelui-demon” survine ca o abatere a omului de la 
sacralitatea sa, „prin chipul de Spirit-cunoaştere” («veţi cunoaşte»)”65, 
o cunoaştere deja marcată de luciferism, „ruptă” în „dualitatea 
contrară a binelui şi a răului”; în cazul omului, cunoaşterea 
spirituală s-ar cuveni să iasă din întruparea sacramentală a 
spiritualului, din „ritualul sacru” 66.  

Cunoaşterea lui Dumnezeu nu este generată de operaţii ale 
minţii sau gândirii, ci este o „CUNOAŞTERE VIE, Întâlnirea 
                                                             
63 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Taina Filiaţiei”, p. 129. „Noi ca să «descoperim» 
propriul nostru Chip trebuie să «Primim Icoana Chip a lui Dumnezeu» şi din 
Chipul Lui Dumnezeu să ne «Redescoperim propriul nostru Chip». De aceea 
vine Logosul Direct şi se Întrupează în Creaţie, ca să Vină cu «Chipul Icoană» 
prin care să ne «Regăsim» propriul Chip de Creaţie pierdut. Fără «Coborârea» 
Chipului Lui Dumnezeu în Creaţia căzută, nu este posibilă nici «Regăsirea 
Chipului propriu de Creaţie»” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, 
pp. 273-274). „Teologic, Dumnezeirea se Uneşte în Tatăl Dumnezeu, iar creaţia 
se uneşte mai întâi în Fiul-Logosul-Cuvântul şi prin El apoi se face Unirea cu 
Dumnezeirea în totalitate” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, 
vol. II, ed. Platytera, 2005, p. 101). 
64 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Scrieri Isihaste”, p. 132.  
65 Ibid., pp. 40-41.  
66 Ibid., p. 63.  
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PERSONALĂ cu DIVINUL prin IUBIRE”67. Aşa, „Mistica este 
Realitate VIE de COMUNICARE şi RĂSPUNS, nu de «simplă 
Cunoaştere Obiectuală»”68. În acest act, se cer evitate atât „panteismul 
fiinţial”, cât şi „panteismul energetic al minţii”, astfel încât o dată 
cu „apofatismul Fiinţei în sine” este afirmată posibilitatea „de a ieşi 
FIINŢA din Sine tot ca FIINŢĂ, prin IPOSTASUL FIINŢIAL al 
FIULUI-CUVÂNTULUI CARE Se ÎNTRUPEAZĂ”69. 

Pe de o parte, „Omul trebuie să se recunoască pe Sine ca 
Făptură, că nu este DIVIN în Sine, ci are MENIREA de a «Face 
Lumea DAR», ca DUMNEZEU Să VINĂ să-l PRIMEASCĂ”70. 
Pe de alta, „Creaţia se «înrudeşte» în primul rând cu Chipul Fiului 
Lui Dumnezeu-Logosul şi Chipul Fiului Dumnezeiesc Ridică apoi 
Chipul de Creaţie la «Asemănare-Înrudire» cu Chipul propriu-zis al 
Dumnezeirii”71. Cu alte cuvinte, „Viaţa Creaţiei este Mistica Liturghiei 
Iubirii Fiului Lui Dumnezeu Coborâtă în Creaţie şi totodată 
Ridicată prin Creaţie la iubirea către Dumnezeu Tatăl”72. 

Cunoaşterea lui Dumnezeu se descoperă, astfel, „după Ochii de 
Creaţie”, în categoriile Întrupării73. Părintele Ghelasie observă că 
atât Persoana, cât şi lucrarea lui Hristos, se identifică în chipul 
Liturghiei Sale, ce le actualizează pe ambele, „deodată şi fără 
despărţire”74. 

Este esenţială, în acest punct, recunoaşterea chipului adevărat 
al lui Hristos, pe care creştinismul ortodox se străduieşte să-L 
păstreze, urmând  Sfinţilor Părinţi, „care au UNIT cele Trei Hristologii 
(cosmică, biblică şi eclesială)”75. Aceştia au evitat pericolul „deper-
sonalizării” lui Hristos, risc generat de identificarea Lui printr-un 
                                                             
67 Ibid., p. 22.  
68 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Μystagogia Icoanei”, p. 261. 
69 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Scrieri Isihaste”, p. 178.  
70 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Trăirea Mistică a Liturghiei”, ed. Platytera, Bucureşti, 
2008, p. 329. 
71 Ibid., p. 59.  
72 Idem. 
73 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Scrieri Isihaste”, p. 240.  
74 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Trăirea Mistică a Liturghiei”, p. 234. „EU sunt cu 
voi în toate Zilele până la sfârşitul Veacului” (Matei 28. 20). „Dacă Mă Iubeşte 
cineva, va păzi CUVÂNTUL Meu şi TATĂL Meu îl va IUBI. Noi vom Veni la 
el şi Vom Locui Împreună cu el” (Ioan 14, 23). Idem. 
75 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Taina Filiaţiei”, p. 9.  
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principiu, sau numai prin cuvântul scripturistic, ori numai printr-un 
„complex de harisme individuale”76.  

Ţinând cont de distincţia palamită între fiinţă şi energii, 
transpusă în plan antropologic, Părintele Ghelasie subliniază 
„insuficienţa Raţiunii în Cunoaştere”, dat fiind că raţiunea este 
„Informaţie de Mişcare de Conştiinţă”,  „Urmă de Conştiinţă”, 
„Semn de Conştiinţă, dar nu însăşi Conştiinţa”, aşa încât „o 
Raţiune care nu mai este în Sacralitatea Iubirii-Conştiinţei devine o 
Raţiune distructivă”77. Conştiinţa nu doar reflectă realitatea în lu-
mina pe care o înregistrează pasiv, ci o recreează participativ şi 
responsiv prin lumina pe care o aruncă ea însăşi asupra realităţii, 
arată părintele Ghelasie, confirmând în cadrul misticii iconice 
relevanţa extrem de actuală a teoriei constituirii: „Conştiinţa nu 
este o «oglindă» în care se vede Lumina, ci este tocmai cea care 
«Emite» Lumina ce face posibilă Vederea”78. Mai mult, limbajul 
fiinţial al conştiinţei este cel ce face posibilă depăşirea operaţiei de 
separare abstractă între subiect şi obiect pe care o efectuează 
gândirea: „Gândirea desparte Subiectul de Obiect şi aşa se face 
Limbaj-discurs de Gândire, între părţi Subiect şi Obiect, ca să le 
«Unească» apoi «în Identificarea Subiect-Obiect». În Limbajul pur 
Fiinţial Personal, Subiectul şi Obiectul sunt deja Unite, Persoana 
fiind Integralitatea Subiect-Obiect, încât Limbajul este între 
Persoane Integrale, nu între părţi de Persoană”79. 

Cum „Fiul este Descoperirea Icoanei-Chipului Tatălui”, iar 
„Descoperirea este în Mişcarea Sfântului Duh-Tainei”, creştinismul 
dezvoltă o logică iconică trinitară, de afirmaţie tot prin afirmaţie, 
deosebindu-se de orice logică dualistă care, operând prin raportare 
contrară sau negaţie, consideră că „Taina în descoperire se distruge 
ca Taină”80 şi prezintă un raport antagonist între fiinţă, mişcările ei 
şi raţiunile ei.   
                                                             
76  Idem. „Un HRISTOS ca LITURGHIA DIVINĂ a IUBIRII ce Coboară în 
Creaţie; un HRISTOS care «Se face DIVIN-Făptură»; un HRISTOS care Revelează 
DIVINUL şi-L face accesibil condiţiei de Creaţie; un HRISTOS care prin LITUR-
GHIA TRUPULUI Său EUHARISTIC URCĂ în DIVIN Creaţia. Toate acestea 
deodată şi fără despărţire sunt CHIPUL Lui HRISTOS”. Ierom. Ghelasie 
Gheorghe, „Taina Filiaţiei”, pp. 48-49. 
77 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 39.  
78 Ibid., p. 202. 
79 Ibid., p. 203.  
80 Ibid., p. 50.  
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După părintele Ghelasie, „logica dualistă a contrariilor este 
logica ruperii INTEGRALITĂŢII Chipului. Noi avem nevoie mai 
întâi să ne Refacem Integralitatea Chipului. De aici necesitatea, 
totuşi, a «logicii contrare», prin care ne vedem «căderea». Dar oprirea 
în «logica contrariilor» este o «inaccesibilitate» în Adevăratul Chip, 
ce este Dincolo, în «Altă Logică», a Trinităţii, doar a AFIRMA-
ŢIILOR fără contrar. Antichipurile căderii în contrarietate noi le 
deosebim prin dualitatea Bine-Rău, pozitiv şi negativ. Însă noi 
aspirăm la Chipul INTEGRAL DINAINTEA ruperii Chipului în 
«Bun şi Rău»”81.  

Faţă de filosofia spiritual-raţionalistă şi filosofia magică 
orientală, pentru care „fiinţările Fiinţei” sunt fie „panteism”, fie 
„iluzii-proiecţii”, precum şi faţă de filosofia ocultă ce realizează un 
hibrid între primele două, creştinismul se identifică prin „Revelaţia 
şi Taina Fiinţei-Treimice cu totodată Energie Harică, fără 
amestecare şi fără despărţire”82.  

Dacă filosofii antici „consideră Fiinţa în Sine Nemişcatul 
Absolut, iar Mişcarea o cred «Energie» din afara Fiinţei în Sine”, 
creştinismul revelează mişcarea fiinţială în Dumnezeul cel viu, 
posibilă pentru că El este Unul în Treime. Energiile sunt apoi reflec-
tarea, „prelungirea în afară” sau „urma” mişcării fiinţiale. Mistica 
Isihastă apare, de aici, „ca Mistică de Fiinţă în Sine şi Mistică de 
«Energii» din «afara» Fiinţei, ca «dublă» Mistică, de Fiinţă şi 
Energiile Sale, cum spune Sfântul Grigorie Palama”83.  

Înţelegem că „Gnoza Creştină este o Veşnică Descoperire prin 
Sfântul Duh şi în Limbajul Hristic, fără Desacralizarea Tainei 
Absolute, Izvorul Gnozei-Cunoaşterii”84, iar „creştinismul nu este 
Sistem Religios sau Filosofic, ci este Viziune în veşnică 
Deschidere-Descoperire”85.  

Prin urmare, din perspectivă creştină, cunoaşterea nu este în 
stil „Teosofic-Dualist”, de „Monolog şi Absorbire a Multiplicării în 
Singularitatea Absolută”. Cunoaşterea apare în sens creştin ca 
„Dialog-Coexistenţă între Creator şi Creaţie, fără amestecare şi 
                                                             
81 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Taina Filiaţiei”, pp. 172-173. 
82 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 110.  
83 Ibid., pp. 220-221. 
84 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Medicina Isihastă”, p. 98. 
85 Ibid., p. 12.  
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absorbire, ci ca Transfigurare-Permanentizare Unul în Celălalt, fără 
anihilarea vreunuia”86. 

Pe de altă parte, contrarierea dintre fiinţă şi energii în planul 
creaţiei se cere restabilită printr-o „Medicină Integrală de Suflet şi 
Corp, în împletire armonioasă, fără amestecare, în Supra- 
Evidenţiere reciprocă, Ştiinţa Sacralizându-se prin Taina Religiei şi 
Religia Descoperindu-se prin Cunoaşterea Stiinţei”87 . De regulă, 
teologii se tem că ştiinţa ar putea desacraliza taina, iar oamenii de 
ştiinţă că religia ar putea aduce mistificări, însă în viziunea creştină, 
ele se împletesc fără să se mutileze reciproc şi „fără amestecurile 
deformatoare şi falsificatoare atât ale Tainei, cât şi ale Ştiinţei”, 
astfel încât Ştiinţa Adevărată este „Ritual-Cântare de Taină”, 
„Coexistentă cu Religia şi în raport de Transfigurare Reciprocă”, 
descoperind „Urmele lui Dumnezeu”, „Taina dincolo de Ştiinţă”88.  

Dacă, de regulă, separăm „modurile de cunoaştere, pe cel 
filozofic ca metafizică şi raţionamente, pe cel mistic ca miracol şi 
pe cel ştiinţific ca dovezi sensibile”, mistica isihastă le înglobează în 
„Unitatea care în mod normal trebuie să fie”89. Iar acest chip al 
integralităţii iconice se accesează prin participarea la taina lui 
Hristos cel înviat, pentru că „Hristos prin înviere face Unirea con-
trariilor. Grecii l-au numit pe Sfântul Pavel nebun când le spunea 
că trupul înviat poate coexista cu Sufletul într-o realitate integrală 
fără contrazicere. Învierea este Realitatea de Rai în care Spiritul şi 
Materia coexistă fără anihilare într-un chip Unic perfect de Icoană, 
în care Dumnezeu şi Creaţia se întrepătrund. Căderea a fost primul 
Iconoclasm, Învierea lui Hristos restabileşte Icoana. Specificul 

                                                             
86 Ibid., p. 13.  
87 Ibid., p. 98. După părintele Ghelasie, cunoaşterea în accepţie creştină este 
„Viul Transcendental al Unirii Suflet-Corp. Filosofia a uitat de Cunoaşterea pură 
de Suflet şi se opreşte la cunoaşterea de Minte Raţională conceptuală. Sufletul 
este în Esenţă Persoană Eu-Conştiinţă, dar nu ca un Principiu nedefinit, ci ca 
definitul însuşi, care, paradoxal, cuprinde Infinitul nu ca limitare, ci ca 
Deschidere necuprinsă”. Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I,  
p. 241. În acest sens, „Filosofia fără Mistică este ca Trupul fără Suflet, iar Mistica 
fără Filosofie este ca Sufletul fără Corp. Idealul este Unirea într-o Realitate 
Integrală Suflet-Corp, Cunoaştere-Pură de Eu-Duh şi Cunoaştere de Raţiuni 
Corp. Mistica Isihastă aspiră la această Integritate de Dublă Trăire ca Unire-
Mistică apoi cu Dumnezeu Creatorul”. Ibid., pp. 175-176. 
88 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Medicina Isihastă”, pp. 119-120.  
89 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I, p. 243. 
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creştinismului este tocmai Icoana, întrepătrunderea Spiritului Suflet 
cu Materia Corp în Unitate şi armonie, a formei şi abstracţiei”90, 
Trupul fiind „Miracolul Coexistenţei egale între Suflet-Conştiinţă şi 
Energii-Raţiuni”91. 

În aceste condiţii, mistica, aşa cum o înţelege părintele Ghelasie, 
„nu este o Învăţătură Ocultă-Secretă, ci este o Cunoaştere dincolo 
de Minte-Raţiuni de Corp. Şi o astfel de Cunoaştere nu se face prin 
Minte-Raţiuni, ci prin transcenderea lor în Realitatea de Duh-Spirit 
ce este Vorbire nu prin Raţiuni, cât ar fi ele de Pure, ci prin 
Vorbire de Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă şi Spirit-Sine, care sunt 
Limbaj în Sine Total şi Deplin de alt Mod de Mişcare, deosebit de 
modul de Gândire. Noi, după Cădere, uitând de modul de Vorbire 
Pur de Suflet, îl confundăm pe acesta cu Modul de Minte, Vorbirea 
în Sine de Corp”92. Pentru antropologia creştină, „Sufletul este în 
Esenţă Persoană Eu-Conştiinţă, dar nu ca un Principiu nedefinit, ci 
ca definitul însuşi, care, paradoxal, cuprinde Infinitul nu ca 
limitare, ci ca Deschidere necuprinsă”93.  

Această deschidere necuprinsă este făcută posibilă de însăşi 
taina Întrupării lui Dumnezeu în creaţie ce stă la temelia actului 
creator dumnezeiesc, care nu este săvârşit de la distanţă şi nu e 
„rupt” de fiinţa dumnezeiască94. Este vorba, în fapt, de o „dublă 
                                                             
90 Ibid., p. 247. 
91 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, II, p. 139. 
92 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I, p. 187. 
93 Ibid., p. 241. 
94 „De frica Amestecului Fiinţei de Creaţie cu Fiinţa de Dumnezeu, Teologia 
Distanţează până la Imanentism Întâlnirea dintre Fiinţa de Creaţie şi Fiinţa de 
Dumnezeu, care astfel nu se pot Întâlni niciodată, ci doar printr-un Intermediar 
Nefiinţial ce este un Simplu Har-Energetic ce ţine distanţa absolută dintre cele 
Două Fiinţe, de Dumnezeu şi de Creaţie. Neofit încearcă o Adâncire, conside-
rând că Intermediarul e Însuşi Logosul, Limbajul pur Dumnezeiesc, care este 
Fiinţă, nu simplă energie Divină. Logosul nu ca simplu Har se Întrupează în 
Creaţie, ci ca Fiinţă totală. Şi dacă Logosul Fiinţă de Dumnezeu se Uneşte cu 
Fiinţa de Creaţie prin Întruparea Hristică, înseamnă că este Posibilă o Întâlnire 
Fiinţială cu Dumnezeu, dar în Asistenţa Nedespărţită a Harului. Şi Întâlnirea este 
Dialog Fiinţial, nu Amestec-Absorbire Fiinţială. Creştinismul are o Mistică 
Dialogală Transcendentală, nu o Monologare Transcendentală de Închidere a 
Dialogului, ci de Deschidere Permanentă. Fiinţele se Întâlnesc nu să se Anihileze 
Reciproc, ci tocmai să se Permanentizeze Reciproc prin Dialog-Transfer de 
Unul în Celălalt, Fiecare Permanentizând pe Celălalt în Proprie Permanentizare.” 
Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, II, p. 254. 
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deschidere, de Dumnezeu în creaţie şi de creaţie în Dumnezeu”95 şi 
de o dublă asumare participativă, încât „prin Creaţie Dumnezeu ca 
Chip Dumnezeiesc se Îmbracă în Chip de creaţie şi Lasă creaţia să 
fie în Faţă ca Chip, deşi Chipul de Dumnezeu este în Egalitate 
Prezent”, iar „în Îndumnezeirea creaţiei, creaţia ca Chip pur de 
creaţie se Îmbracă în Chip de Dumnezeu şi Lasă Chipul de 
Dumnezeu în Faţă, deşi Chipul de creaţie este în Egalitate 
Prezent”96. Îndumnezeirea nu este asigurată prin creaţia după chi-
pul lui Dumnezeu, ci se dobândeşte prin „acordarea propriei mişcări 
cu mişcările Dumnezeieşti”, prin participarea proprie la dialogul cu 
Dumnezeu, Cel prin Care ne îndumnezeim cu adevărat97.  

Viaţa isihastă, înţeleasă ca „«Destinul Hristic» în lucrare 
Proprie” şi „«Suflul de Viaţă al Sfântului Duh» în duhul Vieţii 
Proprii”98, pune început urcuşului spiritual  în „Conştiinţa «Reînvierii 
la Chipul Vieţii»”, astfel încât „«Iubitorii de Dumnezeu» simt din 
plin «Destinul Hristic» al «Ieşirii din mocirla păcatului», al «Curăţirii 
Vieţii prin Sfântul Duh»”99. Distincţia între fiinţă şi energiile sale se 
aplică, de altfel, şi în cea dintre o morală fiinţială – nelegiferată din 
afară, ci asumată deliberat ca un „duh al Chipului Vieţii”, având la 
bază Mişcarea Sfântului Duh ce împuterniceşte sufletul să nu fie 
atins de fărâmiţările păcatului – şi morala obişnuită a legilor şi 
normelor impuse spre a îngrădi păcatul100.  

                                                             
95 Ibid., p. 123. 
96 Ibid., p. 146.   
97  Ibid., p. 122. „Nefiind „Conştiinţă prin sine, ci datorită Celei creatoare”, 
creaţia este îndumnezeită după „participarea sa deliberată la Dumnezeire, într-o 
cunoaştere a Lui Dumnezeu prin proprie Conştiinţă de creaţie”. Ibid., p. 114. 
Astfel, cunoaşterea mistică nu este o simplă reflectare a lui Dumnezeu în 
conştiinţă, ci şi o „participare deliberată şi devoţională a propriei Conştiinţe (...) 
la realitatea dumnezeiască în care se transfigurează” (Idem). Căci „Creaţia Lui 
Dumnezeu este o Creaţie Vie, Capabilă de Răspuns faţă de Creator, încât Creaţia 
face Act Asemănător de Redăruire, de Recunoaşterea Creatorului din Creaţie şi 
de Participare Dialogală cu Creatorul”. Ibid., p. 56. 
98 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 257. 
99 Idem.  
100 „Creştinismul a venit cu «Mesajul Resfinţirii Lumii», care tot mai mult se 
dovedeşte singura «Salvare». Este îmbucurător că «Tinerii de astăzi» au în ei 
«Duhul Sfinţirii», care se va face «baza» unei Morale Neimpuse, superioară Moralei 
obişnuite a normelor şi «legilor». Şi în Creştinism mulţi se «împiedică» de „Morala 
Creştină”, de zisele «legi şi norme care ţi se impun şi par să-ţi îngrădească Viaţa». 
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Totodată, putem înţelege mai bine, prin acest gen de discerneri, 
importanţa pentru cunoaştere a rugăciunii, ce vizează şi escaladează 
evenimentul întâlnirii cu Dumnezeu şi cunoaşterii Lui faţă-către-
faţă. Astfel, remarcă părintele Ghelasie, dacă „mulţi se mulţumesc 
cu Informaţii Mental-Raţionale, fără Concretul Fiinţial direct”, 
„Mistica tinde tocmai la Concretul Fiinţial, dincolo de simplele 
Informaţii Mental-Energetice. Misticile necreştine Caută prin Minte 
să Vadă pe Dumnezeu, şi de aceea fac un fel de Metafizică Mistică 
sau o Teologie Mistică, ca Informaţii Vorbire despre Dumnezeu, 
nu fac Mistică-Mistică de Întâlnire directă cu Dumnezeu, de Vorbire 
directă cu Dumnezeu, de Stare Faţă în Faţă”101. Fiind după chipul 
lui Dumnezeu, fiinţa de creaţie „are şi Capacitatea de Comunicare-
Dialog Cu Fiinţa Dumnezeiască, ca Fiinţe Faţă către Faţă”, deşi 
„Căderea din Rai, Orbindu-ne Sufletul-Fiinţa, aduce această nepu-
tinţă de Comunicare, rămasă doar ca Relaţie Informativă de Minte şi 
Raţiuni de Legătură”102. Însă cum „Fiinţa, în viziunea Creştină, este 
totodată Personală, tacit Dialogul între Persoane se face prin Duhul 
Fiinţial, ce are capacitatea să se Întindă şi să Pătrundă şi în alte 
Persoane Fiinţiale fără să se amestece sau să se absoarbă, ducând 
Mişcări şi Preluând Mişcări ale altei Fiinţe Personale”103. 
                                                                                                                                   
Mistica faţă de Religie are o «Morală» care nu se impune, ci se Asumă deliberat, 
ca un Duh al însuşi Chipului Vieţii. Sfântul Duh este «baza Moralei fiinţiale» 
Dincolo de legi şi Norme, ca „Închinăciune-Dragoste”, ca Gesturi Sacre în Sine 
şi peste Sine, ca Mişcări mai presus de «alegerile convenţionale». Mistica Isihastă 
«redescoperă» un Creştinism al Sfântului Duh şi al Destinului Hristic prin 
«Morala Fiinţială» mai presus de Morala «Raţională-Legiferată». Cine va avea în 
Sine pe Sfântul Duh şi Limbajul Hristic va fi capabil de o «Morală propriu-zisă»”. 
Viul Moralei este Duhul Fiinţial, Suflul «Puterii Sufletului» de a «Fi Indestructibil» 
faţă de «fărâmiţările păcatului». Duhul Fiinţial este «Puterea isihastă» şi în Sfântul 
Duh este Lucrarea de Taină a Isihiei. Începeţi astfel «Calea Isihiei» cu «Primirea 
în Fiinţa proprie a Sfântului Duh» deodată cu Asumarea «Destinului Hristic», al 
Crucii Aducătoare de Înviere”. Ibid., p. 258.  
101 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, II, p. 63. 
102 Ibid., p. 66. 
103 Idem. „Dialogul nu este Amestec, nu este Transformare, nu este Pierdere, ci 
este Împărtăşire-Comunicare-Dăruire-Participare-Întâlnire directă-Cunoaştere 
Faţă către Faţă-Transferare reciprocă prin Duh, este Iubire Transcendentală, 
este Transfigurare, este Odihnă-Pace-Linişte-Isihie în Dumnezeu. Aceasta este 
Conştiinţa Fiinţială şi totală de Creaţie. Căderea vine cu o Conştiinţă anormală, 
de Adaus, negativă şi Contrară, care se face astfel Inconştiinţă-Iluzie-Închipuire. 
Conştiinţa de Creaţie este Întindere-Deschidere Infinită în Spaţiul Conştiinţei 
Dumnezeieşti”. Ibid., p. 48. 
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Se poate vorbi chiar de o „Trinitate a Cunoaşterii”, în care 
Mistica, Teologia şi Metafizica sunt „egale, totale, neamestecate şi 
niciodată vreuna în lipsa celorlalte”, în accepţia că „Mistica ar fi 
Unirea directă cu Dumnezeu, Metafizica ar fi Întâlnirea-
Cunoaşterea Faţă către Faţă a Lui Dumnezeu, iar Teologia ar fi 
Vorbirea directă Dialogală cu Dumnezeu” 104 . Este semnificativ 
faptul că prin oprirea biblică de a gusta din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului, Dumnezeu „nu Interzice Cunoaşterea cum vor 
unii să creadă, ci avertizează Creaţia să nu facă Experienţa Anti-
Cunoaşterii deja Inventată de Diavolul-Îngerul Căzut, experienţa 
unei Cunoaşteri Iluzive Mincinoase care aduce Auto-Orbire, tocmai 
Pierderea Cunoaşterii. Căderea este Omorâre de Cunoaştere-
Conştiinţă, nu Îmbogăţire de Conştiinţă”105.  

Şi tocmai pentru că înstrăinarea de Dumnezeu descrisă de 
căderea omului este în acelaşi timp un refuz adresat propriei 
conştiinţe şi o blocare a actualizării potenţelor propriului chip, 
putem înţelege că, în esenţă, „iadul este Iubire Maltratată, nu 
pedeapsă. Iadul este auto-chinuirea propriei Iubiri, pe care nu o 
poţi omorî. Suferinţa este Conştiinţa Iubirii chinuite. Iadul în sens 
mistic este încercarea de a-ţi omorî propria Iubire şi Conştiinţă. 
Revenirea la Iubirea esenţială ce este Deschiderea faţă de 
Dumnezeu este transformarea iadului în Cerul adevărat”106.  

„Fenomenologia experienţei estetice” 107  scrisă de Mikel Dufrenne 
este unanim apreciată ca una din cele mai remarcabile opere filoso-
fice de inspiraţie fenomenologică ale timpului nostru. Conceptul 
central aici este sensibilul, strâns legat de ceea ce Dufrenne a numit 
categoriile apriori ale afectivităţii. „Experienţa estetică pune în joc 
                                                             
104  Ibid., p. 31. În acest model trinitar, Mistica este „Corespondenţa Lui 
Dumnezeu Tatăl, Originea şi Întoarcerea Treimii, Deschiderea Infinită şi 
Cuprinderea a însuşi Infinitului, Unirea-Deofiinţa Treimii”, Teologia „nu este 
doar o zisă Cunoaştere despre cele Revelate-Dumnezeieşti, ci este şi o Vorbire 
Vie cu Dumnezeu direct prin Cuvântul Hristic, Vorbirea Lui Dumnezeu Însuşi”, 
iar Metafizica, ce nu se reduce la „Cunoaşterea Raţională mentală”, „ar fi cores-
pondenţa Sfântului Duh, a Contemplării Mistice, a Încunoştinţării Cunoaşterii, a 
Participării la Cunoaştere”. Ibid., p. 29. 
105 Ibid., pp. 264-265. 
106 Ibid., p. 216. „Binele este Chip-Icoană ce nu se poate anihila, dar se poate 
masca de o participare rea, care nu afectează Esenţa, ci doar Mişcarea Esenţei” 
(Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, p. 51). 
107 Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976, 2 vol. 
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veritabile categorii apriori ale afectivităţii, şi anume în sensul în care 
însuşi Kant vorbeşte de categoriile apriori ale sensibilităţii şi ale 
intelectului. Aşa cum în gândirea kantiană categoriile apriori sunt 
condiţiile sub care un obiect este dat sau gândit, acestea sunt, în 
cazul afectivităţii, condiţiile sub care o lume poate fi resimţită, dar 
nu de către subiectul impersonal la care se referă Kant, ci de către 
un subiect concret, capabil să întreţină o relaţie vie cu o lume”108. 
Postulatul fenomenologic afirmă că apriori-ul rezidă deopotrivă şi 
în obiect şi în subiect. „A încerca un sentiment, dar nu doar ca 
stare a fiinţei mele, ci ca proprietate a obiectului. Afectivitatea este 
în mine şi răspunsul la o anumită structură afectivă existentă în 
obiect. Şi invers, această structură afectivă atestă faptul că obiectul 
este pentru subiect, că obiectul nu se reduce la dimensiunile 
obiectivităţii după care el este pentru nimeni”109. 

De la transcendentalism la ontologie, trecerea se face prin 
intermediul ideii că există un limbaj al naturii, „o natură care 
vorbeşte şi care inspiră, martorul şi expresie, am spune, a unei 
naturi naturante, care ne vorbeşte ea însăşi”.110 Natura ascultă ea 
însăşi de o necesitate mai înaltă decât „necesitatea brută a lucrului 
inert”. „Necesitatea pe care percepţia estetică trebuie s-o recu-
noască nu este necesitatea brută a lucrului inert şi nici necesitatea 
logică a unui discurs raţional. Este necesitatea tainică potrivit căreia 
o floare înfloreşte sau un animal zburdă”111. Există o fiinţă poetică 
a naturii, dar, trebuie subliniat, ea apare în poezie nu ca un epife-
nomen, sau ca un divertisment trecător pentru ochiul uman, ci ca o 
necesitate naturală motivată interior ca un fel de natură originară, 
mai reală decât natura secundă a apariţiilor nepoetice (divertisment 
trecător, consum) ce, placate peste chipul existenţelor, îl distrug. 
Necesitatea originară a expresiei, a formelor, a viului, izbucneşte 
covârşitor în poezie cu putere ontologică. Nefiind doar un diver-
tisment, ea îşi arată şi faţa tragică. Apriori-ul afectiv se substituie, 
de aceea, ca o motivaţie de a fi întemeiată în ordinea fiinţei cauza-
lităţii mecanice. Natura este un fond inepuizabil de expresie, iar 
                                                             
108 Mikel Dufrenne, „Fenomenologia experienţei estetice”, vol. 2, p.120. 
109 Ibid., p. 125.  
110 Mikel Dufrenne, „Poeticul”, Bucureşti, ed. Univers, 1971, pp. 66-67. 
111 Ibid., p. 63.  
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conştiinţa umană e în stare să-l ilumineze112. „Poeticul indică expre-
sivitatea imaginilor în care se exprimă poiein-ul naturii”113. Fiinţa 
este în sine poetică, este expresivitate, ea însăşi comună obiectului 
estetic şi naturii. Căderea din expresivitate reprezintă o cădere din 
adevăr atunci când încetăm să recunoaştem necesitatea fericită a 
Originii, supremaţia absolută a Vieţii şi a Transcendenţei asupra 
determinismului şi morţii.  

Desemnând această „necesitate liberă” cu cuvântul „Hotar”, 
care înseamnă oprire de sine înaintea Celuilalt, care poate fi 
Dumnezeu sau lumea, ca într-un gest iconic întemeietor în cel mai 
înalt grad de libertate, părintele Ghelasie a fundamentat libertatea 
în însuşi actul închinării. Relaţia cu Dumnezeu este prin excelenţă 
actul dătător şi dezvăluitor de Viaţă, dătător şi dezvăluitor de Formă. 
Pe de altă parte, părtăşia cu Dumnezeu se arată a fi modul suprem 
                                                             
112 „Omul este «CHIPUL CUVÂNTULUI-FIULUI DUMNEZEIESC», de unde 
Taina EXPRIMĂRII. EXPRIMAREA să nu se confunde cu «manifestarea», ce 
este «propria desfăşurare din sine». EXPRIMAREA este «peste» manifestare, 
este «DAR, PRINOS, IUBIRE, SACRALITATE». COMUNICAREA SFÂNTĂ 
este EXPRIMAREA. Simpla Comunicare, de relaţii şi legături, nu este adevărata 
EXPRIMARE. De aceea EXPRIMAREA este SACRALITATEA FIINŢEI, ce 
se face ALTAR, DĂRUIRE, ÎNTÂLNIRE şi ÎMPĂRTĂŞIRE. Doar în 
Integralitatea acestora este adevărata EXPRIMARE. Încă o dată menţionăm, să 
nu se confunde EXPRIMAREA cu relaţiile de zisă Comunicare, ca «între-
desfăşurările propriilor manifestări de sine». În contextul general de mediu şi 
Viaţă, Comunicările sunt multiple şi relaţiile sunt inerente. EXPRIMAREA este 
«RODUL ultim al ÎMPLINIRII» tuturor relaţiilor şi Comunicărilor de desfă-
şurare. Toate au «Orientarea» spre acest ROD, care se concretizează tot mai 
mult în Viaţa fiecăruia. Păcatul a distrus în mare EXPRIMAREA şi a făcut-o 
«relaţionismul dintre părţi şi manifestări contrare». LIMBAJUL este Taina 
EXPRIMĂRII Chipului de Om. Se face caz de «cugetarea» din Spiritualitatea 
din interior a Omului. Cugetarea este o «auto-exprimare». Noi insistăm pe 
EXPRIMAREA Ultimă, de Integralitate Fiinţială. Copilul are în sine «potenţa» 
Comunicării, dar numai LIMBAJUL îl Creşte ca Om. Sunt date în care Copiii 
lipsiţi de Limbaj se dezvoltă «animalic». Omul modern este în pericol să se 
«rupă» tot mai mult tocmai de Taina Chipului de Om, ce este LIMBAJUL. Excesul 
de «informaţie mentală», şi aceasta «artificială-mecanică», de «maşini memorative», 
limitează LIMBAJUL la «semne şi acţiuni mecanice», ce nu mai cuprind 
Integralitatea Fiinţială. LIMBAJUL nu este din «semne şi simboluri», ci este 
EXPRIMAREA VIE şi Integrală, peste acestea. Omul fără Taina LIMBAJULUI 
se degenerează tot mai mult” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Acatistier-Sinaxar. 
Sfinţii Români”, ed. Conphys, Rm.-Vâlcea, p. 8).  
113 Mikel Dufrenne, „Poeticul”, p. 245.  
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al relaţiei sufleteşti, non-locale, prin care se manifestă puterea 
întâlnirii directe între suflete, aşa cum o desluşesc şi poveştile 
nemuritoare. După părintele Ghelasie, ţărâna nu se identifică cu 
materia moartă, ci un limbaj şi cu un memorial al naturii. 
Întruparea însăşi, ca o îmbrăcare a lui Dumnezeu cu trup omenesc, 
poate fi înţeleasă cu o îmbrăcare a Creatorului cu răspunsul creaţiei 
dat de Hristos ca Om desăvârşit, punct în care natura însăşi îşi 
împlineşte destinul umanizării, al restaurării ei. În înţelegerea 
iconică, „holograma” cu cea mai mare putere de cuprindere a 
adevărului este conştiinţa.  

Dialogul cu Dumnezeu ajută la orientarea şi la integrarea 
informaţiei pe o dimensiune a cunoaşterii şi a relaţiei care este 
iubirea, cea care deschide „vederea de suflet”. Sufletul este cel ce 
ascunde şi apără în sine Chipul lui Dumnezeu. „Sufletul Vede 
Realitatea şi ca Eu-Conştiinţă şi ca Minte-Raţiuni şi ca Forme 
Fizice, toate dintr-o dată, în tot Complexul şi totodată în toate 
Modurile-Nuanţele, nu pe rând şi în Timp”114 . „Mistica Isihastă 
aspiră la Mistica Integrală, de Unire mistică şi cu Dumnezeu Cel 
Real Personal, nu Cel Simbolic. (...) O Mistică de Suflet fără Un 
Dumnezeu Personal şi o Mistică de Corp fără Raţiunile divine 
Harice nu mai constituie o Mistică Isihastă Creştină”115. „Conştiinţa 
este Memorie Totală şi dintr-o dată, care însă are Miracolul de a fi 
în moduri nenumărate şi nefragmentate”116 „Creştinismul Vine cu 
Refacerea Familiei Fărâmiţate a Creaţiei, dar nu se opreşte aici, 
cum fac Misticile necreştine, ci merge până la Unirea Familiei de 
Creaţie Restabilită cu Familia Trinitară Dumnezeu”117. 
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114 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I, p. 201.  
115 Ibid., p. 203.  
116 Ibid., p. 204. „Se vorbeşte obişnuit de Sfărâmarea-Ruperea Nivelurilor de 
Conştiinţă. Conştiinţa nu are Niveluri, ci Limbaj de stări diferite de Conştiinţă. 
Conştiinţa nu se rupe-fărâmiţează, ci se închide de Iluziile Căderii ce se interpun 
ca un geam opac, oprind Vederea-Întinderea Conştiinţei” (Ierom. Ghelasie 
Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, II, p. 49). 
117 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, I,  p. 205.   
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Subiect semiotic/Chip iconic 
 
 
Semiotica între moarte şi viaţă 
– iconismul şi non-iconismul criticii iconismului – 
Într-un studiu asupra subiectivităţii umane din perspectivă 

semiotică, profesorul de filosofie Vincent M. Colapietro1 declară că 
semioza lui Peirce ne descoperă caracterul cel mai profund al 
subiecţilor umani care nu numai că folosesc semne, dar ei înşişi 
devin procese şi produse ale semiozei. Este o chestiune de abilitate 
să interpretezi semnele care ni se adresează în permanenţă sub 
forme care ascund şi revelează simultan statutul lor de semne. 
Colapietro îl vede pe Peirce ca pe un explorator al semnelor şi 
consideră că citirea operei acestuia ne demonstrează că semnele 
există pretutindeni, trebuie doar să le putem descifra.      

O privire asupra operei lui Charles S. Peirce2 scoate în evidenţă 
faptul că, deşi definiţia semnului este dificilă, ea este absolut 
necesară întrucât gândirea noastră reprezintă o interpretare de 
semne. Preferinţa lui Peirce pentru trihotomii este binecunoscută3 
dar noutatea crucială pe care o aduce este aceea a modelului triadic: 
Semn (Representamen) – Obiect – Interpretant, ce contrastează cu 
modelul diadic propus de Saussure (Semnificant – Semnificat). 
Semnul este definit în felul următor: „Un semn este ceva care ţine locul a 
ceva pentru cineva, în anumite privinţe sau în virtutea anumitor însuşiri. El se 
adresează cuiva, creând în mintea acestuia un semn echivalent, sau poate un 
                                                             
1  Vincent M. Colapietro, Peirce’s Approaches to the Self: A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, State University of New York Press, Albany, 1989, p. 47.  
2 Charles S. Peirce, The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, 1893-1913, 
vol. 2, Indiana University Press, Bloomington, 2001, pp. 4-10. 
3 Există trei tipuri de interes pentru un anumit lucru. În primul rând, avem un 
interes primar pentru acesta; în al doilea rând, avem un interes secundar datorită 
reacţiei acestuia cu alte lucruri; şi în al treilea rând, avem un interes mediat 
pentru el în măsura în care creează în mintea noastră o idee despre acel lucru. 
Astfel, acel lucru devine un semn, adică o reprezentare. 
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semn mai dezvoltat. Semnul acesta pe care-l creează îl numesc interpretantul 
primului semn. Semnul ţine locul a ceva, anume al obiectului său. El ţine locul 
acestui obiect nu în toate privinţele, ci cu referire la un fel de idee, pe care am 
numit-o uneori fundamentul representamenului” (Peirce, 2001, p. 4).    

Asemănările sunt indispensabile în intercomunicaţie, susţine 
Peirce. Doi oameni aflaţi departe de civilizaţie şi care nu au o limbă 
comună vor putea comunica atât prin sunete şi gesturi imitative, 
cât şi cu ajutorul imaginilor. Potrivit lui Peirce, limbajul primitiv a 
constat ori din cuvinte imitative, ori din nume convenţionale care 
au fost ataşate imaginilor. Limba egipteană este relevantă în acest 
sens. Nu numai că este cea mai veche, dar scrierea ei constă în 
totalitate din imagini. Unele din acestea au ajuns să reprezinte 
sunete, litere şi silabe, dar altele reprezintă direct idei. Nu sunt 
substantive sau verbe, sunt idei pictoriale.  

În opinia lui Peirce, imaginile singure, care sunt asemănări 
pure, nu pot exprima o informaţie. Deşi poate părea paradoxal, 
nicio combinaţie de cuvinte (cu excepţia substantivelor proprii) nu 
poate exprima nici cea mai mică urmă de informaţie. Pentru 
exemplificare, Peirce oferă următorul dialog imaginar:  

Doi oameni, A şi B, se întâlnesc pe un drum de ţară. 
B: Stăpânul acelei case este cel mai bogat din aceste părţi. 
A: Care casă? 
B: Cum de nu vezi o casă în dreapta ta la aproape 7 km distanţă 

pe un deal? 
A: Da, cred că o văd.  
B: Foarte bine, aceea este casa.  
În felul acesta, A a obţinut informaţii. Dar dacă merge într-un 

sat îndepărtat şi spune: „Stăpânul unei case este cel mai bogat din 
aceste părţi”, remarca nu se va referi la nimic dacă nu va explica 
interlocutorului său cum să ajungă de acolo în acea regiune şi la 
acea casă. Pentru a identifica un obiect, trebuie să îl plasăm în timp 
şi spaţiu şi să facem o legătură cu experienţa anterioară a interlo-
cutorului.  

Este adevărat că o hartă, de exemplu, care este un soi de imagine, 
este extrem de folositoare în identificarea unei locaţii. Dar dacă 
aceasta nu conţine indiciul unei locaţii cunoscute şi o scală în mile, 
nu ne poate indica unde este locul respectiv mai mult decât o hartă 
din Călătoriile lui Gulliver ne arată unde se află ţara Brobdingnag. 
Este adevărat că dacă s-ar descoperi o insulă în Marea Arctică, 
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spune Peirce, locaţia acesteia ar putea fi uşor identificată pe hartă, 
chiar dacă aceasta nu ar avea meridiane şi paralele, deoarece contu-
rurile familiare ale Islandei, Groenlandei, etc., îi indică poziţia. 
Această experienţă a lumii în care trăim face ca harta să fie mai 
mult decât un icon, conferindu-i caracteristicile unui indice. Astfel, 
e adevărat că un semn poate fi în acelaşi timp un icon şi un indice. 

 
Într-o teorie a semioticii ce vrea să demonstreze faptul că 

însuşi omul este un semn, noţiunea de iconicitate apare în mod 
natural. Potrivit unei alte clasificări triadice ale lui Peirce, un semn 
poate fi un icon, un indice sau un simbol. Iconurile sau asemănările 
sunt semne primare care exprimă idei despre lucrurile pe care le 
reprezintă prin imitarea lor. Fotografiile, în special instantaneele, 
sunt exact ca şi obiectele pe care le reprezintă într-un anumit sens. 
Această asemănare se datorează faptului că fotografiile sunt pro-
duse în împrejurări care le forţează fizic să corespundă cu exacti-
tate naturii surprinse. Cazul este diferit, observă Peirce, dacă ne 
gîndim că zebrele sunt animale încăpăţânate sau chiar dezagreabile 
pe baza asemănării lor cu catârii. Aici catârul reprezintă o asemănare 
probabilă cu zebra. Un alt exemplu pe care îl dă Peirce este orice 
schiţă a unui artist: o compoziţie pictorială, un element decorativ, 
etc., prin contemplarea căreia artistul îşi dă seama dacă ceea ce îşi 
propune este frumos şi satisfăcător. Utilitatea asemănării pentru 
matematicieni consistă în faptul că ea sugerează într-un mod foarte 
precis noi aspecte ale unor presupuse stări ale lucrurilor.  

Peirce arată că un semn poate fi în acelaşi timp un icon4 şi un 
indice. În acest sens, s-ar putea obiecta că iconurile, ca şi indicii, se 
                                                             
4 În Images, Diagrams, and Metaphors: Hypoiconi in the Context of Peirce’s Sixty-Six-Fold 
Classification of Signs (www.edu.ro), Priscila Farias şi Joao Queiroz menţionează că 
abia în anul 1893 Peirce vine cu o definiţie mai riguroasă a conceptului de icon, 
făcând diferenţa dintre icon şi semne iconice sau hypoiconi. Aceştia din urmă 
pot fi împărţiţi în funcţie de modul de Primitate pe care îl au. Astfel, semnele 
iconice care au calităţi simple sunt imaginile, cele care se bazează pe analogie 
sunt diagramele, iar cele care fac un paralelism cu altceve sunt metaforele. Farias 
şi Queiroz explică deci că un icon pur este, strict vorbind, o posibilitate logică, 
dar nu ceva care există, o concluzie întărită de faptul că în cadrul posibilităţilor 
de relaţie dintre un semn şi obiectul său, relaţiile de natură existenţială sunt mai 
degrabă de natură indexală, nu iconică.  
   Daniel Chandler notează că în general semioticienii susţin că nu există iconi 
puri, întrucât există întotdeauna un element de convenţie culturală. Chandler 
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bazează pe experienţă. Dar imaginea culorii roşii, de pildă, nu are 
însemnătate pentru daltonist. Peirce afirmă deci că nu experienţa, ci 
capacitatea pentru experienţă este esenţială pentru o asemănare, nu 
pentru a fi interpretată, ci pentru a fi percepută de simţuri. Foarte 
diferit este cazul unei persoane experimentate şi a uneia fără expe-
rienţă care, întâlnind acelaşi om şi observând aceleaşi particularităţi, 
îşi „construiesc” două istorii diferite ale aceleiaşi persoane.   

Orice atrage atenţia, susţine Peirce, este un indice: o giruetă 
indică direcţia vântului, ceasul indică ora exactă. În geometrie se 
folosesc litere pentru anumite părţi ale unei diagrame şi apoi 
literele sunt folosite pentru a indica acele părţi. O bătaie la uşă este, 
de asemenea, un indice.  

Simbolul este un semn convenţional sau unul care depinde de 
obişnuinţă, dobândită sau înnăscută. Pentru greci, simbolul repre-
zenta o convenţie. Aristotel numeşte substantivul „simbol”, adică 
un semn convenţional. În limba greacă, un foc de veghe, o insignă, 
un crez al bisericii, un bilet erau considerate simboluri. Mai mult 
decât atât, orice exprimare a unui sentiment era un simbol. Peirce 
susţine că orice cuvânt obişnuit poate fi un simbol, de pildă, „pasăre” 
sau „căsătorie”. Acest lucru este valabil pentru orice cuvânt care 
exprimă o idee care are legătură cu cuvântul. Cuvântul în sine nu 
identifică acele lucruri, nu ne arată deci o pasăre sau o căsătorie, ci 
presupune că putem să ne imaginăm acele lucruri şi am asociat 
cuvântul cu ele.  

În viziunea lui Peirce, gândim numai prin semne. Aceste 
semne mentale au o natură mixtă. Părţile-simboluri sunt concep-
tele. Un nou simbol se creează datorită gândurilor care implică 
concepte. Astfel, un simbol se poate dezvolta numai din simboluri. 
Omne symbolum de symbolo (Orice simbol derivă dintr-un alt simbol). 
                                                                                                                                   
menţionează afirmaţia lui Peirce conform căreia orice imagine vizuală, de pildă 
un tablou, poate fi percepută ca fiind asemănătoare cu ceea ce reprezintă. Cu 
toate acestea, modul său de reprezentare este în mare parte convenţional. Peirce 
spune că portretul unei persoane pe care nu o cunoaştem este convingător. 
Deci, în măsura în care privitorul îşi formează o idee despre persoana repre-
zentată, tabloul este un icon. Dar nu este un icon pur, deoarece privitorul ştie că 
este un efect realizat de artistul care a pornit de la înfăţişarea originală a unei 
persoane. În plus, portretele au o mică asemănare cu originalul, consideră Peirce, 
cu excepţia cazurilor în care se respectă anumite convenţii (Daniel Chandler, 
Semiotics: The Basics, Routledge, London, 2002, p. 40). 
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Un simbol se răspândeşte şi înţelesul său se dezvoltă. Cuvinte 
precum „forţă”,  „lege”, „bogăţie”, „căsătorie” au pentru noi înţe-
lesuri foarte diferite faţă de ceea ce reprezentau ele pentru stră-
moşii noştri primitivi. 

Ceea ce Peirce demonstrează, în esenţă, este faptul că gândirea 
noastră funcţionează pe baza unei combinaţii de iconi, indici şi 
simboluri. În felul acesta, arta gândirii este arta organizării acestor 
semne şi a descoperirii adevărului.   

Susan Petrilli5 afirmă că modelul triadic propus de Peirce insistă 
pe conceptul interpretării. Semiotica lui Peirce este deci o teorie a 
cunoaşterii, o semiotică cognitivă şi în consecinţă uneşte logica şi 
semiotica. Niciun tip de cunoaştere nu este posibil fără semne, 
spune Petrilli. Aşa se explică faptul că în modelul diadic al lui 
Saussure, bazat pe o relaţie de egalitate între semnificant şi semni-
ficat, asistăm la o criză. Petrilli vede comunicarea propusă de 
lingvistul genovez în termenii trecerii unui pachet de la o poştă la 
alta. Tot ceea ce destinatarul trebuie să facă este să înregistreze 
conţinutul mesajului. În realitate, acesta trebuie să decodifice 
mesajul fără să îl interpreteze. Petrilli susţine că interpretarea, spre 
deosebire de decodificare, nu este niciodată finală şi nici garantată 
de un cod care are funcţia de a prescrie modul în care semnifi-
cantul şi semnificatul pot fi schimbate între ele. De asemenea, 
Enciclopedia de Filosofie Stanford6 apreciază concepţia lui Peirce 
confom căreia semnificaţia nu este o simplă relaţie diadică între 
semn şi obiect: un semn semnifică doar dacă este interpretat. Acest 
lucru face ca interpretantul să fie central conţinutului semnului, 
întrucât sensul unui semn devine manifest în interpretarea pe care o 
generează în utilizatori.  

Thomas A. Sebeok7 adânceşte  deschiderea spre cunoaştere, 
spre viaţă, a producerii şi interpretării semnelor propusă de Peirce. 
În introducerea la volumul Semnele, Marcel Danesi subliniază faptul 
că lucrările lui Sebeok „arată cum interacţionează semiotica cu procesele şi 
                                                             
5 Susan Petrilli, Introduction, în Gérard Deledalle, Charles S. Peirce: An Intellectual 
Biography, J. B. Pub, Philadelphia, 1989.  
6  Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/ 
peirce-semiotics/). 
7 Thomas A. Sebeok, Semnele: O introducere în semiotică (trad. Sorin Mărculescu), 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002.  
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produsele biologice, psihologice şi culturale”. În Global Semiotics8, Sebeok 
arată că împărtăşeşte aceeaşi viziune asupra semioticii ca şi profe-
sorul său, Charles Morris, cel care în cartea Signs, Language, and 
Behaviour îşi exprima convingerea că progresul în domeniul com-
plex al semioticii trebuie să se bazeze pe dezvoltarea unei ştiinţe a 
semnelor, cel mai probabil pornind de la biologie. Roman 
Jakobson, cel de-al doilea maitre à penser al lui Sebeok, fiind întrebat 
ce tipuri de semne intră în studiul semioticii, a răspuns ferm că 
semiotica se ocupă de toate tipurile de semne întrucât este ştiinţa 
semnelor.  

În viziunea lui Sebeok, există şase specii de semne care consti-
tuie caracteristica esenţială nu numai a vieţii umane, ci a celei 
biologice în general: semnalul, simptomul, iconul, indexul, simbolul 
şi numele. În ceea ce priveşte iconul, Sebeok aduce aminte în pri-
mul rând de modelul triadic al lui Peirce şi de ulterioara clasificare 
făcută de acesta iconului în imagini, diagrame şi metafore. Prezen-
tarea succintă a noţiunii de icon scoate în evidenţă un aspect greşit 
al interpretării imaginilor: „Noţiunea de icon – care este racordabilă în 
ultimă instanţă procesului platonician de mimesis şi pe care Aristotel a lărgit-o 
apoi astfel încât, dintr-o reprezentare preponderent vizuală, ea să ajungă a 
îmbrăţişa întreaga experienţă cognitivă şi epistemologică – a fost supusă unei 
analize laborioase în diversele ei varietăţi şi manifestări, şi totuşi mai subzistă 
unele chestiuni teoretice aparent insolubile. Imaginile (care continuă să fie în 
mod simplist echivalate cu toţi iconii sau, şi mai grav, sunt considerate în mod 
naiv ca limitându-se doar la sfera vizuală), au fost studiate în două investigaţii 
excepţional de atente, cea a lui Eco (1972b) şi a lui Wallis (1973)” 
(Sebeok, 2002, pp. 74-75). 

Sebeok susţine teoria lui Peirce conform căreia semnul iconic 
se bazează pe noţiunea de similaritate, spre deosebire de Eco care 
consideră naivă concepţia lui Peirce, deoarece, la Eco, semnele 
iconice se bazează pe convenţii culturale. Sebeok subliniază faptul 
că şi Peirce recunoaşte importanţa convenţiei atunci când susţine 
că orice imagine materială „este în mare măsură convenţională în 
modul ei de reprezentare deşi ar putea fi numită hypoicon” (Sebeok, 
2002, p. 134). Terminologia lui Peirce este consfinţită de timp, 
fiind folosită într-o gamă largă de ştiinţe umane. 
                                                             
8 Thomas A. Sebeok., Global Semiotics, Indiana University Press, Bloomington, 
2001, p. 3. 
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Sebeok insistă pe analiza noţiunii de icon într-un context larg al 
unei ştiinţe a semnelor. Din discursul zoosemiotic, exemplul unei 
specii de furnici care emit o cantitate de feromon în funcţie de 
mărimea şi calitatea hranei este relevant. După cum explică Sebeok, 
„feromonul acţionează ca un vehicul de semn iconic în măsura în care stabileşte 
în mod analog o legătură cu intensificarea sau diminuarea urmelor de ghidaj 
limfatic” (p. 136). La acest exemplu de „iconicitate programată 
genetic” se adaugă feluritele metode de autoapărare ale animalelor, 
printre care este menţionată şi capacitatea unei specii de păienjeni 
de a-şi confecţiona autocopii pentru îndepărtarea prădătorilor.  

Semioticianul atrage atenţia asupra unei erori care se face în 
mod frecvent, şi anume că semnele iconice sunt identificate drept 
imagini. De asemenea, diagramele nu primesc atenţia cuvenită, cu 
toate că în cercetarea sa semiotică, Peirce le-a studiat în mod 
deosebit. Sebeok vede definiţia dată limbii de către Peirce (limba 
este un soi de algebră sau un mod de formare a unei diagrame) ca 
având o importanţă crucială pentru toţi lingviştii: „Semnificaţiile 
cuvintelor depind în genere de tendinţele noastre de a îmbina 
calităţi şi de aptitudinile noastre de a vedea asemănări sau, ca să 
folosim expresia acceptată, de asociaţiile prin similaritate; pe cînd 
experienţa e coagulată şi recognoscibilă doar cu ajutorul forţelor 
care acţionează asupra noastră sau, ca să folosim un termen tehnic 
şi mai prost ales, prin intermediul asociaţiilor prin contiguitate” 
(Sebeok, 2002, p. 138). 

În consecinţă, constată Sebeok, studiul iconicităţii nu poate 
face abstracţie de grafurile existenţiale ale lui Peirce. Iconicitatea nu 
se poate rezuma la imaginile vizuale, un argument important fiind 
reprezentările iconice multisenzoriale din viaţa umană şi animală. 
Modul în care membrii unei familii stau la masă reprezintă un 
exemplu de iconicitate, căci ne aşteptăm ca în capul mesei să se 
aşeze capul familiei. Sfera de interes pentru reprezentările iconice 
nu se restrânge doar la studiul semiotic, ci la probleme „de identitate, 
analogie, asemănare şi contrast (…), similaritate şi disimilaritate, arbitra-
rietate şi motivaţie, geometrie şi topologie, natură şi cultură, spaţiu şi timp, 
viaţă şi moarte” (Sebeok, 2002, pp. 139-140). 

Trăsături şi habitusuri ale iconicităţii surprinse de Sebeok: 
– Discuţiile legate de conceptul de icon sunt legate în special 

de numele lui Platon şi Peirce. Principiul similarităţii pe baza căruia 
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ideile se asociază între ele a devenit esenţial în înţelegerea modului 
în care se realizează operaţiile mentale.  

– Iconul lui Peirce bazat pe asociaţia prin asemănare este surprin-
zător de nou datorită faptului că este inclus „într-o matrice semiotică 
tot mai complexă, mai profundă şi mai productivă care, în plus, e concepută în 
egală măsură ca teorie a comunicaţiei şi teorie a semnificaţiei”.  

– Nu există niciun semn iconic pur. Se poate vorbi de o 
„tendinţă diacronică spre un echilibru în sisteme mixte de semne (ca limbajele 
gestuale utilizate în unele comunităţi de surzi)”. 

– Comunicarea verbală şi non-verbală a omenirii abundă 
în semne iconice. 

– Întreaga filogeneză este caracterizată de semne iconice. 
Aici intră toate mijloacele prin care membrii unei specii capătă 
informaţii despre propriul mediu. Iconicitatea are un rol crucial în 
toate modalităţile de iluzionare (mimetism) la care recurg plantele, 
animalele şi oamenii. 

– Există multe enigme legate de modul în care se produc, se 
stochează şi se transmit ocurenţii ca semne iconice. Unele dintre 
acestea ţin de domeniul logicii, altele de cel al psiho-fiziologiei sau 
etologiei. Soluţiile pot fi aduse de noi instrumente analitice, cele 
mai promiţătoare fiind cele care ţin de categoria catastrofelor 
„întrucât arată felul în care procesul de copiere acţionează pretutindeni la nivel 
molecular, guvernează percepţia, impregnează sistemele comunicaţionale ale 
animalelor ca şi ale oamenilor şi constituie un principiu fundamental al 
sociobiologiei” (Sebeok, 2002, pp. 140-141).                     

Sebeok atrage atenţia că a existat o tendinţă printre filosofi de 
a considera iconul o categorie banală de semne (Thom) sau de a 
vedea distincţia dintre iconic şi alte semne trecătoare drept trivială 
(Goodman). Dar, semnele iconice merită o atenţie mult mai mare 
decât cea primită până acum, nu numai datorită unor motive ce ţin 
de logică, ci pentru a pune în lumină bazele psihologice ale carac-
teristicilor lor. De altfel, Sebeok dă exemplul a două cazuri care 
ilustrează clar importanţa crucială a iconicităţii. Este vorba de 
procesul doctorului Edelin şi de cazul lui Karen Ann Quinlan.  

Jocul cu fantasme, volum de eseuri al lui Thomas Sebeok9, e bazat 
pe studiul lui Peirce asupra conceptului de Spieltrieb (instinct de 
                                                             
9 Thomas A. Sebeok. Jocul cu fantasme: semiotică şi antropologie (trad. M. Neţ), Ed. 
All Educational., Bucureşti, 2002.   
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joc), inspirat de Scrisorile de estetică ale lui Friedrich Schiller. Sebeok 
afirmă că la temeiul cărţii stă convingerea că „semiotica începe şi se 
sfârşeşte cu biologia şi că ştiinţa semnelor şi ştiinţa vieţii se implică, ineluctabil, 
una pe alta” (Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 4). Sebeok îl citează pe 
John G. Whittier, care a formulat acelaşi argument în următorii 
termeni: „Căci natura vorbeşte în simboluri şi în semne/ Iar prin imaginile 
ei lasă să se-ntrevadă soarta omenească”. Sebeok aminteşte că Peirce însuşi 
considera omul un şir de simboluri, un text.  

Noţiunea ludică propusă de Peirce are legătură şi cu o con-
troversă legată de realitatea lui Dumnezeu. În viziunea lui Peirce, 
spune Sebeok, există trei Universuri: al ideilor, al realităţii brute şi 
cel semiotic, acesta din urmă cuprinzând toate elementele care pot 
face legătura între obiecte diferite chiar dacă aparţin unor univer-
suri diferite. Peirce a identificat un suflet al semnului care are capa-
citatea de a media între propriul obiect şi o minte. Cel care acceptă 
să intre în acest joc cu fantasme va observa fenomene de omogenitate 
în fiecare univers, ceea ce îl va determina să facă conexiuni între 
două sau trei universuri diferite. În felul acesta, ideea Realităţii lui 
Dumnezeu i se va părea cugetătorului atractivă: „Cu cât se va opri 
mai mult asupra ei, cu cât va găsi rezonanţă în fiecare colţişor al minţii sale, 
pentru că este o ideee frumoasă, pentru că îţi oferă un ideal în viaţă şi pentru 
că explică în mod cât se poate de satisfăcător întregul mediu înconjurător 
tridimensional” (Sebeok, p. 3).  

Peirce a fost inspirat nu numai de Scrisorile de estetică ale lui 
Friedrich Schiller, ci şi de Jocul cu mărgele de sticlă a lui Hermann 
Hesse. Romancierul german, observă Sebeok, propune un joc în 
care cifrele şi formulele constituie o metasemiotică, adică un „limbaj 
universal” al simbolurilor şi semnelor. Sebeok insistă asupra unui 
fragment din roman pe care îl consideră vital pentru înţelegerea 
semioticii: „Scopul nostru este să discernem între contrarii, considerându-le 
mai întâi ca opoziţii, dar, în cele din urmă, ca poli ai unei singure unităţi. 
Acest principiu se aplică şi Jocului cu mărgele. (...) Vei ajunge să cunoşti 
aceste antiteze, iar cu timpul vei realiza faptul că nu sunt obiective, ci 
subiective şi că, de pildă, un artist visător nu poate evita matematica pură sau 
logica pentru că a recunoscut-o şi a descoperit că e contradictorie, ci pentru că 
înclinaţiile sale se îndreaptă instinctiv în altă parte” (Sebeok, p. 7). 

În alt eseu din acelaşi volum, Sebeok susţine că teoria semiotică 
a lui Charles Morris, cel ce i-a fost profesor şi model de urmat, 
surprinde deschiderea acestei ştiinţe spre alte domenii, de pildă, 
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literatura şi filosofia. Sebeok menţionează o scrisoare pe care 
Morris a adresat-o lui Robert Y. Zachary în anul 1974 în care făcea 
următoarele comentarii asupra poeziei sale numită Icon: „Ca tona-
litate, Icon este un text poetic şi conţine câteva fragmente pe care 
oricine le-ar numi poezie. Dar cartea în totalitate este o formă de 
literatură sapienţială – cum sunt Calea lui Laotze, Fragmentele lui 
Heraclit, Zarathrustra lui Nietzsche şi chiar Firele de iarbă ale lui 
Whitman. (...) Icon este o imagine a operei mele, ca întreg, şi a dece-
niilor de istorie socială pe care le acoperă. Dar este scris într-un 
idiom specific al literaturii sapienţiale. Consider acest text drept o 
încununare a vieţii şi operei mele” (Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 45). 

Devine evident că literatura sapienţială a lui Morris reprezintă 
„efortul autentic de a-şi distila rezultatul celor mai adânci cugetări”, pe care 
nu le putea exprima într-un discurs adecvat unei ştiinţe a semnelor, 
scoţând astfel în evidenţă feluritele modalităţi în care pot fi folosite 
semnele.  

Un an mai târziu, spune Sebeok, într-o comunicare adresată 
unui departament editorial, Morris şi-a exprimat într-un mod mai 
tehnic concepţia sa în ceea ce priveşte poezia: „(…) poezia e cea mai 
înaltă formă a simbolurilor umane, folosind toate resursele furnizate de formele 
specializate ale simbolizării umane, cum sunt cele care apar în ştiinţă, filosofie, 
în artele speciale şi în viaţa omenească. (…) Ea reflectă atât gândirea umană, 
cât şi valorile umane” (Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 46). Volumul de 
poezie Icon publicat în 1976 cu titlul Image nu a stârnit, însă, reacţii 
din partea criticii oficiale.  

Sebeok îşi arată admiraţia pentru poezia Animal Symbolicum şi 
pentru „eseul cadenţat”, intitulat Semiotică, în care Morris se apleacă 
asupra importanţei semnelor pentru descifrarea propriului eu, pe 
care Sebeok îl numeşte „eu semiotic”. În eseu, Morris vorbeşte 
despre bătrânii care caută liniştea şi care pot părea de neînţeles 
pentru noi, cei care „suntem presaţi de multitudinea de semne ale lucrurilor 
ce vor parveni până la noi”: 

Aceşti bătrâni închinători în linişte sunt oare atât de greu 
de înţeles? E oare, într-adevăr, exagerat să pretinzi ca iniţiaţii  
să se abţină de la vorbă? Noi, care suntem presaţi de multitudinea de semne 
ale lucrurilor ce vor parveni până la noi, oare nu e normal să înţelegem  
starea aceea veche care face ca pentru multă vreme vorbirea să-nceteze?  
                  Charles Morris (cf. Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 49). 
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Astfel, Charles Morris poetul arată că simbolurile sunt cea mai 
grea povară a omului, instrumentele propriei anxietăţi, „scutul care-l 
ascunde de el însuşi şi de tot ce e altceva decât el însuşi” (Sebeok, p. 48). 
Trupul nostru îşi arată slăbiciunea sau puterea prin alte semne, iar 
viaţa este, de fapt, „o lungă vorbire cu noi înşine, o confirmare,/ ca şi o negare 
a vocilor din trup, o confirmare şi-o negare/ a tot ce alte trupuri ne spun despre 
ce vicii şi virtuţi avem” (Sebeok, p. 49). Sebeok precizează că paispre-
zece texte din Image au ajuns să fie intitulate Maitreya, un simbol din 
înţelepciunea budistă des utilizat de Morris.  

Datorită dexterităţii cu care a abordat semnele atât în tratate de 
semiotică, cât şi în texte de proză sau într-o poezie profundă, 
Sebeok îl consideră pe Morris un „prestidigitator talentat” ce a reuşit 
să proiecteze o imagine „care s-a metamorfozat, ca prin farmec, într-un 
caleidoscop în mişcare”. Această comparaţie este cu atât mai potrivită 
cu cât Morris a hotărât să devină iluzionist de profesie în anul 
1911, idolul său fiind Howard Franklin Thurston10 . După cum 
remarcă Sebeok, Morris a ajuns să asimileze magia cu Magia, 
aplecându-se asupra artei Marelui Magician în poezie.  

Nu întâmplător, Sebeok se întreabă care este relaţia dintre 
semiotică şi taumaturgie, iar răspunsul este simplu: iluzioniştii 
„manevrează semnele, trimiţând într-o direcţie greşită «plămada din 
care e făcută iluzia», după cum a subliniat Leech” (Sebeok, p. 52). 
Astfel, Sebeok numeşte magia „un gag metafizic”11. El observă că 
Morris a numit magie acele practici care sunt în mod esenţial sim-
bolice şi care nu influenţează atingerea scopului. Morris a realizat 
totuşi că acţiunea simbolică poate avea însemnătate din punct de 
vedere tehnic, iar discursul tehnologic poate fi potrivit unor 
scopuri religioase sau morale. În timp, remarcă Sebeok, fanteziile 
lui Morris legate de puterea absolută a magiei „s-au transsubstanţiat în 
Magie, în formele gemene ale poeziei şi ale religiei – ambele îmbibate puternic 
de Maitreyism” (Sebeok, p. 53). În acelaşi timp, interesul lui Morris 
                                                             
10 Într-o scrisoare, aproape necunoscută publicului, adresată clubului de femei 
din Rogers Park, tânărul Morris face o invitaţie la propriul spectacol de magie 
care va uimi oraşul Chicago prin noutate şi unicitate, printr-o artă care va face 
imposibilul posibil. 
11 Sunt evidenţiate trei operaţii semiotice de bază: 1. „Dispariţia” sau „Orice 
duce la nimic” (atunci când un semn palpabil dispare brusc); 2. „Producţie” 
(iluzionistul creează ceva din nimic); 3. „Transpoziţie” (un semn palpabil se 
transformă într-o persoană) (Sebeok, Jocul cu fantasme, pp. 52-53). 
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pentru procesele de semnificaţie pe care se bazează numerele de 
magie s-au dezvoltat într-o teorie a semnelor.  

Morris a îmbrăţişat Calea maitreyică, ca una prin care omul poate 
intra în relaţie cu sine şi cu lumea înconjurătoare, şi a susţinut că 
omul maitreyic va părea, atât pentru sine cât şi pentru ceilalţi, „un 
proteu cameleonic – un tip de persoană la un moment dat şi un alt tip în clipa 
următoare” (Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 54). Sebeok consideră că 
această Cale maitreyică a fost exemplificată de însuşi Morris, care a 
căutat şi încercat să integreze plăcerea, acţiunea şi contemplarea într-un 
mod dinamic. În felul acesta, Morris s-a străduit să ajungă la 
propria iluminare spirituală urmând, însă, modelul lui Buddha.  

Moartea unui semiotician 
Venera semnele, le ridica în slăvi, 
le iubea; totuşi încerca 
a fi deasupra lor... Dar ele aveau 
altă părere. Era atât de-asediat, 
îmbibat, asfixiat şi contorsionat, 
alintat, obsedat de violenţa 
semnelor, încât, făr-a fi plâns, 
în linişte, cu simplitate, a murit – re-semnat.  
         Charles Morris (cf. Sebeok, Jocul cu fantasme, p. 43)  
 
John Deely12 vine cu o teorie a semioticii în care accentul se 

pune pe relaţie, prin care subiectul se descoperă pe sine şi universul 
înconjurător. Deely consideră că doctrina semnelor a intrat pe un 
nou făgaş odată cu semioza lui Peirce, cel care a înţeles că dezvol-
tarea deplină a semioticii avea nevoie de o perspectivă dinamică a 
semnificaţiei ca proces. Semioza se distinge nu numai prin faptul 
că este o activitate care implică trei elemente, ci mai ales pentru că 
unul dintre aceste elemente poate să nici nu existe. În alte tipuri de 
acţiune, ambii termeni sunt necesari. De pildă, pentru ca o maşină 
să se izbească într-un copac este nevoie ca acel copac să existe, dar 
un semn poate semnaliza un pod aflat în apropiere chiar dacă 
podul nu mai este acolo. Deely vede interpretantul ca o noţiune 
importantă şi unică ce reprezintă cheia înţelegerii acţiunii semnelor 
                                                             
12  John Deely, Basics of Semiotics (www.carbon.ucdenver.edu/~mryder/deely/ 
basics/ch4.html) 
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ca proces. Prin urmare, ca modalitate de investigaţie semiotică, 
semioza poate reprezenta baza pentru întreaga cunoaştere umană, 
atât pentru ştiinţele umane şi sociale, cât şi pentru cele naturale.     

Deely susţine triadicitatea ireductibilă a lui Peirce, considerând 
relaţia dintre un semn şi semnificat drept una semiotică doar dacă 
există referinţa la un al treilea element, interpretantul, care poate fi şi 
virtual, „aşteptând” să fie realizat. Este cazul, de pildă, al unui os 
care urmează a fi descoperit şi care aparţine unei specii de dino-
zauri despre care nu se ştia că a trăit în Montana. În primul rând, 
atrage atenţia Deely, semnul depinde de altceva decât de el însuşi, 
fiind reprezentativ printr-o capacitate de subordonare. Deci, ceea 
ce este fundamental pentru un semn este noţiunea de relativitate, 
de relaţie. Fără acest aspect esenţial, un semn încetează să mai fie 
un semn.  

Pentru a demonstra importanţa crucială a relaţiei, Deely pune 
următoarea întrebare: „În ce sens este părintele unui copil care moare părinte?”. 
Pentru a răspunde la această întrebare, Deely pleacă de la momen-
tul reproducerii în care bărbatul şi femeia devin ceea ce nu erau 
înainte, adică părinţii unui copil. Se observă că a fi sau a deveni 
părinte este rezultatul unei acţiuni ce depăşeşte fiecare individ luat 
în parte. Caracteristica de a fi părinte se coordonează cu un anumit 
rezultat, o a treia fiinţă. A fi părinte ţine în primul rând de o 
permanenţă care nu are legătură cu ordinea materială sau biologică, 
ci cu ordinea discursului şi a înţelegerii. Faptul că un copil este al 
anumitor părinţi este o problemă de adevăr. Chiar dacă fiecare 
dintre cei trei au o existenţă separată, niciunul dintre ei nu poate fi 
înţeles pe deplin decât în relaţia părinte-copil, copil-părinte. Rela-
ţiile sunt văzute de Deely drept modele conform cărora au loc 
anumite cauze şi efecte. Să fii părinte înseamnă o relaţie în care 
părintele este agentul, iar copilul este efectul. Fundamentul acestei 
relaţii este rezultatul clar al unei acţiuni clare, dar relaţia nu rezidă 
nici în acţiune, nici în efect. Relaţia, subliniază Deely, este mo-
delul13, terţitatea, care le uneşte pe cele două.      
                                                             
13  Un alt exemplu edificator în acest sens este acela al unei camere în care 
mobilierul este adunat în mijloc şi al aceleaşi camere în care acelaşi mobilier este 
aranjat cu gust. Nimic nu este diferit în cele două cazuri în afară de ceea ce există 
între lucruri, adică modelul sau aranjamentul. Şi totuşi, ce diferenţă există între 
cele două camere, observă Deely. 
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Concluzia lui Deely este că un părinte rămâne părinte şi după 
ce îi moare copilul la nivelul relaţiei transcendentale, în timp ce 
încetează a mai fi părinte la nivelul fizic, cu toate că relaţia fizică 
poate exista în mod obiectiv în măsura în care părintele sau altci-
neva se gândeşte la ea. Astfel, Deely scoate în evidenţă importanţa 
crucială a relaţiei care duce la înţelegerea mai profundă, spirituală a 
omului. Faptul că porneşte în demersul său de la semioza lui Peirce 
accentuează „deschiderea” spre cunoaştere a teoriei triadicităţii, 
diferită de cea diadică a lui Saussure, care menţine omul într-o 
zonă a mentalului.  

Umberto Eco 14  consideră că toate aspectele culturii pot fi 
examinate din punct de vedere semiotic şi că teoria lui se poate 
aplica unor discipline diverse. În abordarea sa se arată îndatorat 
îndeosebi teoriilor lui Saussure şi Peirce, care, totuşi, nu sunt lipsite 
de erori. De pildă, Saussure a lăsat semnificatul „la jumătatea drumului 
între o imagine mentală, un concept şi o realitate psihologică” (Eco, p. 14) şi 
a insistat că semnele naturale nu merită atenţie. Teoria lui Peirce i 
se pare lui Eco mai abstractă şi mai cuprinzătoare, dar noţiunea de 
referent constituie o eroare şi trebuie eliminată. Ceea ce propune 
Eco este o teorie a codurilor ce vizează semnificarea şi o teorie a 
producerii şi interpretării semnelor ce vizează comunicarea.  

Eco susţine că referentul contravine flagrant teoriei codurilor. 
Luând în considerare modelul hidraulic, Eco spune că apa repre-
zintă condiţia necesară pentru construirea lui, dar nu şi condiţia 
necesară pentru funcţionarea lui semiotică. Dacă cineva utilizează 
aparatul pentru a transmite o minciună, modul în care funcţionează 
întregul lanţ semiotic rămâne neschimbat. Situaţia este identică cu 
cea a unei persoane care se preface că este bolnavă utilizând un 
anume comportament. Modul în care funcţionează acest compor-
tament din punct de vedere semiotic poate fi analizat, crede Eco, 
neţinând seama că persoana respectivă minte: „De aceea, ori de câte 
ori se manifestă o posibilitate de a minţi ne aflăm în faţa unei funcţii-semn” 
(Eco, p. 90). Faptul că orice minciună implică semnificare demons-
trează că există un prag între condiţiile de semnificaţie şi condiţiile 
de adevăr, adică între „o semantică intensională şi o semantică extensională”, 
prima constituind sursa de interes pentru teoria codurilor. Această 

                                                             
14 Umberto Eco, O teorie a semioticii, Ed. Trei, Bucureşti, 2008. 
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teorie se interesează numai de funcţii-semn şi de regulile combina-
ţiilor lor posibile, de condiţiile pe baza cărora mesajul poate fi 
comunicat şi înţeles; deci trebuie să studieze tot ceea ce poate fi 
folosit pentru a minţi. 

Eco încearcă să demonstreaze că diagramele lui Ogden şi 
Richard (Simbol/ Referenţă/ Referent), Peirce (Representamen/ 
Interpretant/ Obiect) şi Frege (Sinn/ Zeichen/ Bedeutung) nu 
sunt utile din punctul de vedere al teoriei codurilor. El spune că refe-
rentul trebuie exclus, întrucât reprezintă o „prezenţă stingheritoare care 
compromite puritatea teoretică a teoriei însăşi” (Eco, p. 93). Orice expresie 
transmite un conţinut cultural. Mai mult, Eco susţine că orice tentativă 
de a stabili referentul unui semn ne conduce la definirea lui în 
termenii unei entităţi abstracte care reprezintă o convenţie culturală 
(Eco, p. 102).  

Dacă Peirce a susţinut că un semn poate fi explicat numai 
printr-un alt semn, Eco arată că un semn-vehicul nu corespunde 
neapărat unui obiect real, cum se întâmplă în cazul unor entităţi 
inexistente precum unicornul sau sirena. Teoria codurilor nu 
trebuie să recurgă la noţiunea de extensiune sau de lume posibilă. 
Societatea acceptă codurile care construiesc o lume de ordin cul-
tural în care conţinuturile sunt importante, nu referenţii. Deci, con-
ţinutul se defineşte ca o unitate culturală. În viziunea lui Eco, unitatea 
culturală „nu cere niciodată să fie înlocuită cu ceva care nu este o entitate 
semiotică, nu pretinde să fie explicată printr-o entitate platonică, psihică sau 
obiectuală. Semioza se explică prin ea însăşi; această continuă circularitate este 
condiţia normală a semnificării, este ceea ce permite utilizarea în comunicare a 
semnelor în vederea referirii la lucruri” (Eco, p. 109). După cum afirmă 
Eco, moartea constituie acel unic referent sau eveniment care nu 
poate fi semiotizat (în sensul că un semiotician mort nu mai comu-
nică teorii semiotice); până în ultimul moment dinainte de moarte,  
„moartea” este utilizată mai cu seamă ca unitate culturală.  

În atare teorie a codurilor, şi a unităţilor culturale, pentru Eco: „Faptul 
că pentru multe persoane «transubstanţiere» corespunde unui eveniment sau 
unui fapt real poate fi abordat semiotic afirmând că acest eveniment sau acest 
lucru se explică în termeni de unităţi culturale. Dacă nu ar fi fost aşa, nu ar 
mai fi avut loc discuţiile teologice pe această temă, iar credincioşii ar fi 
continuat să primească Sfânta Împărtăşanie fără a se preocupa de cei care nu 
credeau în ea. A fost, dimpotrivă, necesar să se conceapă un univers astfel 
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organizat, încât o unitate culturală corespunzătoare «transubstanţiere» să-şi 
poată găsi loc ca porţiune precis segmentată în conţinutul unui fond cultural 
dat”  (Eco, p. 95).  

Teoria codurilor este interesată, aşadar, doar de funcţiile semn şi 
de modul în care mesajul este comunicat şi înţeles, nu de valoarea de 
adevăr a mesajului. De pildă, cel care receptează mesajul «casa ta a ars 
până la temelii» are cel mai probabil o reacţie pragmatică de a veri-
fica valoarea de adevăr a aserţiunii. Totuşi, mesajul dobândeşte sens, 
susţine Eco, chiar dacă destinatarul are o casă care arde sau nu. 

Orice expresie relevă, în opinia lui Eco, o unitate culturală care 
este acceptată chiar dacă vorbitorul are sau nu experienţa referen-
tului real, cum ar fi, de pildă, un nume de stea. Sau, spre exemplu, 
în cazul termenului «câine», referentul este reprezentat de toţi câinii 
existenţi, deci de o clasă: „Orice tentativă de a stabili referentul unui semn 
ne conduce la definirea lui în termenii unei entităţi abstracte care reprezintă o 
convenţie culturală” (Eco, p. 102). Semnificaţia nu poate fi identificată 
cu referentul, „altfel ar trebui să eliminăm toate semnele-vehicul 
cărora nu le corespunde un obiect real, de pildă termenii «la» sau 
«cu». Semnificaţia unui termen este, prin urmare, o unitate culturală 
care poate fi definită din punct de vedere semiotic şi ca unitate 
semantică inserată intr-un sistem” (Eco, p. 103), sau o unitate 
interculturală. Acceptarea acestei teorii a unităţilor culturale conduce 
la afirmaţia că limbajul este un fenomen cultural.  

În teoria lui Peirce, arată Eco, interpretantul unui semn este 
numit printr-un alt semn care are un alt interpretant, ş.a.m.d. 
Această semioză nelimitată înseamnă că limbajul este un sistem ce se 
explică prin sisteme consecutive de convenţii ce se explică unele pe 
altele. Peirce identifică limita acestei serii infinite de reprezentări 
într-un obiect absolut pe care mai târziu îl numeşte obişnuinţă şi îl 
consideră interpretantul final.  

Peirce revine adesea asupra ideii de regresie infinită: „Semnul şi 
Explicaţia alcătuiesc împreună alt Semn şi, câtă vreme explicaţia va fi un 
Semn, ea va cere probabil o explicaţie adiţională, care luată împreună cu 
Semnul deja lărgit va genera un Semn mai cuprinzător. (...) Va trebui să 
ajungem până la urmă la un Semn al Semnului însuşi, care să conţină propria 
explicaţie şi pe cea a părţilor sale semnificative” (Eco, p. 106). Eco 
susţine, însă, că teoria conform căreia un semn generează alte 
semne la nesfârşit îl determină pe Peirce să nu vadă că Semnul final 
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nu este un semn, ci „întregul câmp semantic ca structură legând semnele 
între ele” (Eco, p. 106). 

Şi trihotomia lui Peirce, care face deosebirea între simboluri 
(corelate arbitrar cu propriul obiect), iconi (asemănători propriului 
obiect) şi indici (corelaţi fizic cu propriul obiect), este criticată de 
Eco. Motivul principal este acela că la Peirce referentul este pre-
zentat drept parametru crucial, ceea ce contravine teoriei codurilor, 
asumată de Eco. Tocmai de aceea, spune Eco, iconii şi indicii pot 
fi consideraţi „categorii-bune-la-toate sau categorii umbrelă” (Eco, p. 252). 

În ceea ce priveşte replicabilitatea semnelor-vehicul, Eco face 
distincţia între faptul că un cuvânt poate fi reluat la infinit fără a 
avea o valoare economică, dar o monedă are o valoare materială în 
sine şi nu poate fi reprodusă la infinit, sau multiplicarea ei depinde 
de procedee tehnice foarte dificile. De asemenea, încercarea de a 
crea o replică a unui tablou al lui Rafael este sortită eşecului, copia 
fiind socotită imperfectă. Astfel, există semne ale căror ocurenţe 
pot fi reproduse la nesfârşit, semne ale căror ocurenţe au o 
anumită caracteristică materială unică şi semne în cazul cărora 
ocurenţa şi tipul sunt identice. Eco afirmă că această distincţie 
poate fi considerată echivalentul altei distincţii pe care Peirce o 
face, şi anume aceea între legisemn, sinsemn şi qualisemn. Faptul că o 
bancnotă este falsă, consideră Eco, nu are importanţă din punct de 
vedere semiotic. În acest caz, nu se poate spune decât că avem de-
a face cu o minciună. O replică perfectă a unei statui a lui 
Michelangelo are aceleaşi trăsături semiotice ca şi originalul, deci 
valoarea de autenticitate a statuii originale ţine mai mult de o teorie 
a mărfurilor. În viziunea lui Eco, dacă există o replică absolut 
perfectă a unei statui, „a privilegia originalul echivalează cu a da mai mare 
importanţă primului exemplar numerotat al unui poem decât unei ediţii de 
buzunar a lui” (Eco, p. 254). Eco face şi diferenţa între replici 
absolut similare, pe care le numeşte dublete, şi replici parţiale, 
numite replici. 

Dacă avem un cub cu proprietăţi precise şi se produce un cub 
cu aceleaşi proprietăţi, cel de-al doilea cub nu este un semn al 
primului, ci este un alt cub. Totuşi, spune Eco, în cazul în care se 
păstrează un număr maxim de caracteristici parametrice, se acceptă 
faptul că o replică este un exemplar al aceleiaşi clase de obiecte. De 
pildă, o maşină de aceeaşi marcă şi culoare cu alta trebuie 
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considerată un dublet, nu iconul primei maşini. Pentru obţinerea unui 
dublet trebuie să se cunoască legea care a stat la baza creării 
obiectului-model15.  

În cazul replicilor, spune Eco, ocurenţa este diferită de tip. 
Acesta din urmă stabileşte care sunt trăsăturile esenţiale pe care 
trebuie să le aibă ocurenţa pentru a putea fi considerată replică 
satisfăcătoare. Emiterea de foneme şi cuvinte funcţionează pe baza 
acestei relaţii între tip şi ocurenţă. Diferenţele regionale de pronun-
ţare, de pildă, nu contează atâta timp cât proprietăţile pertinente 
sunt recunoscute16. Orice replică se bazează pe o relaţie tip-ocurenţă 
care poate fi de două feluri: ratio facilis şi ratio dificilis: „Avem un caz 
de ratio facilis când o expresie-ocurenţă se acordă cu o expresie-tip. 
(…) Avem un caz de ratio dificilis când o expresie-ocurenţă este 
direct acordată cu propriul conţinut”17 (Eco, p. 260). 
                                                             
15  Maltese consideră că nu există replici perfecte. După corpul uman nu se 
poate face un duplicat tocmai pentru că majoritatea legilor sale funcţionale şi 
organice ne sunt necunoscute. De asemenea, este foarte greu de obţinut dupli-
catul unei picturi căci nu se cunoaşte la perfecţie textura microscopică a arte-
factului. Este imposibil să se realizeze un duplicat al unei picturi de Rafael şi 
datorită faptului că „pictorul îşi inventa regulile în timp ce picta, propunând 
funcţii-semn noi şi imprecise şi săvârşind prin urmare un act de instituire de 
cod” (Eco, p. 257).  
16 Referindu-se la cele zece tipuri de relaţie tip-ocurenţă promovate de Maltese, 
Eco arată că un semnal rutier /stop/ este dubletul absolut al altor semnale din 
aceeaşi clasă; acelaşi semnal este considerat semn numai în cazul în care ocurenţa 
este absolut fidelă tipului. „Tipul prescrie forma, mărimea, liniile pictate şi culo-
rile, netezimea materială a suprafeţei, greutatea, etc., fără admiterea variaţiilor 
libere” (Eco, p. 259). Acestea nu împiedică recunoaşterea semnului, dar o per-
soană pricepută ar putea bănui că este un fals.   
17 În prima categorie intră cuvintele şi semnele de circulaţie, de exemplu. Ratio 
facilis guvernează o replică, nu un dublet. Un deget aţintit dobândeşte semni-
ficaţia de apropiere chiar în lipsa obiectului. Degetul rămâne un fenomen fizic 
deoarece substanţa expresiei se datorează unei părţi a corpului omenesc. El este 
guvernat de ratio facilis şi poate fi reprodus la infinit. În indicii kinezici, degetul 
trebuie să se mişte către punctul din spaţiu unde se află sau ar trebui să se afle un 
lucru, ceea ce înseamnă că posedă coordonate spaţiale. Tocmai aceste coordo-
nate spaţiale ale conţinutului vehiculat conduc la o expresie care are unele carac-
teristici spaţiale ceea ce determină o ratio dificilis. De aceea, spune Eco, „un indice 
nonverbal are aceeaşi structură de funcţie-semn ca şi un indice verbal, aceeaşi capacitate de a fi 
analizat în mărci semantice şi sintactice, dar unele din aceste mărci sintactice par motivate de 
conţinutul lui” (Eco, p. 263). Eco atrage atenţia că degetul aţintit nu este similar cu 
posibilul său referent, deci nu este iconic.  
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Eco îşi roteşte critica iconismului prin funcţia-semn, care este o 
corelaţie, dintre o expresie şi un conţinut, ce se bazează pe un cod – 
sistem de reguli corelaţionale – stabilit prin convenţie 18 . De asemenea, 
regulile care produc funcţiile-semn sunt furnizate de coduri, deci 
tot de convenţii care, subliniază Eco, au o conexiune culturală. Produ-
cerea unui semnal care poate fi corelat cu un conţinut echivalează 
cu producerea unei funcţii-semn, dar un cuvânt nu se corelează cu 
conţinutul lui în acelaşi fel în care o face imaginea.  

Pentru a vedea dacă o convenţie culturală operează în cazul 
cuvântului, dar nu al imaginii, sau dacă în ambele cazuri această 
convenţie funcţionează, chiar dacă diferit din punct de vedere 
operaţional, Eco consideră că sunt de eliminat câteva „idei naive” 
vizavi de semnul iconic:  

„(i) aşa-numitul semn iconic are aceleaşi proprietăţi ca şi obiectul 
său; (ii) aşa-numitul semn iconic este asemănător obiectului său; (iii) 
aşa-numitul semn iconic este analog obiectului său; (iv) aşa-numitul 
semn iconic este motivat de obiectul său; (v) aşa-numitul semn iconic 
este codificat arbitrar; (vi) aşa-numitele semne iconice, arbitrare sau 
nu, sunt analizabile ca fiind alcătuite din unităţi pertinente codifi-
cate şi pot fi subiectul unei articulări multiple, cum se întâmplă cu 
semnele verbale” (Eco, p. 272). 

Eco declară definiţia lui Charles Morris conform căreia un semn 
este iconic dacă are proprietăţile denotaţilor săi ca inacceptabilă, 
deoarece ar însemna ca, de exemplu, portretul reginei Elisabeta 
făcut de Annignoni să aibă aceleaşi proprietăţi cu regina Elisabeta. 
Totuşi, specifică Eco, Morris a revenit asupra acestei definiţii, 
recunoscând iconicitatea parţială a unui portret şi faptul că nici 
cinematograful, deşi mai iconic, nu este complet iconic. Morris a 
afirmat că un semn iconic „este orice semn similar în anumite privinţe cu cu 
ceea ce denotează”, iconicitatea fiind astfel „o problemă de grad” (Eco, p. 273). 
Eco este de părere că această definiţie, chiar dacă mai flexibilă, nu 
poate fi aplicată din punct de vedere semiotic.  

Pentru a demonstra că semnele iconice nu sunt întotdeauna 
„asemănătoare” cu obiectele pe care le înlocuiesc, Eco compară o 
reclamă în care se poate vedea o mână întinzând un pahar de bere 
rece cu experienţa pe care cineva o are când priveşte un veritabil 
                                                             
18  Eco ţine să precizeze că noţiunea de convenţie nu e coextensivă aceleia de 
conexiune arbitrară, ci aceleia de conexiune culturală. 
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pahar de bere rece. În ambele cazuri funcţionează aceleaşi meca-
nisme de percepţie, dar stimulii vizuali sunt diferiţi. Datorită 
aşteptărilor anterioare sau codurilor pe baza cărora funcţionează 
coordonările perceptive, Eco propune perspectiva că semnele iconice 
nu posedă „aceleaşi proprietăţi fizice ca şi obiectele lor, ci că se bazează pe 
aceeaşi structură perceptivă sau pe acelaşi sistem de relaţii” (Eco, p. 275). 
Însă, Eco se întreabă dacă nu cumva este mai pertinent să se 
afirme că, pe baza aceleiaşi aşteptări anterioare, vedem două 
rezultate care au fost percepute diferit drept „unul şi acelaşi rezultat 
perceptiv”. În cazul conturului unui cal pe hârtie, linia neagră 
continuă reprezintă o proprietate pe care un cal adevărat nu o are. 
Sau, chiar dacă pe fundalul cerului un cal poate părea o linie 
continuă, conturul nu este atât de precis ca cel grafic. De aceea, 
spune Eco, „o convenţie grafică ne permite să transformăm pe hârtie 
elementele unei convenţii conceptuale sau perceptive schematice care a 
motivat semnul” (Eco, p. 275). 

 
Eco aminteşte de sugestia lui Maltese conform căreia urma 

continuă lăsată de un corp într-o substanţă maleabilă sugerează nu 
o experienţă vizuală, ci una tactilă. Deci, conturul şi urma unei 
mâini nu constituie semne iconice, ci „stimuli surogat” care, pe baza 
unei convenţii, îşi aduc aportul la procesul de semnificare. Eco 
subliniază că aceşti stimuli surogat nu pot fi confundaţi cu iconii19. 

 Dacă Peirce definea semnul iconic drept semnul care este în 
primul rând similar obiectului său, Eco susţine că similaritatea nu 
înseamnă că semnul are unele dintre proprietăţile obiectului. 
Întrucât definiţia se bazează pe noţiunea de „similitudine”, Eco se 
opreşte asupra definiţiei similitudinii în geometrie: „proprietatea a două 
figuri egale în toate privinţele, cu excepţia mărimii” (Eco, p. 278). 
Comparând o şopârlă cu un crocodil, vedem totuşi că diferenţa de 
                                                             
19 Aici, pentru Eco, exemplul „asemănării” zahărului cu zaharina este elocvent. 
În primul rând, componentele chimice ale zahărului sunt total diferite de cele ale 
zaharinei. Şi, din punct de vedere vizual, zahărul se aseamănă mai mult cu sarea 
decât cu zaharina. Deci, similar este doar efectul celor două substanţe. Dar, 
proprietatea de a fi dulce nu este intrinsecă celor doi compuşi, ci este rezultatul 
interacţiunii dintre papilele noastre gustative şi aceştia. De asemenea, într-o 
societate culinară în care se face diferenţa dintre gustul dulce, pe de-o parte, şi 
cel amar şi sărat, pe de altă parte, „dulceaţa” zaharinei va fi diferită de dulceaţa 
zahărului. 
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mărime nu este deloc neglijabilă, ceea ce înseamnă că numim două 
lucruri ca fiind similare prin alegerea unor elemente pertinente şi 
ignorarea altora. Similitudinea poate fi definită mai exact ca 
„proprietatea comună a două figuri care au unghiuri egale şi laturi 
proporţional echivalente”, şi aici funcţionează criteriul de selecţie a 
unor parametri şi neglijarea altora. Eco sesizează faptul că „motivaţia” 
care uneşte două laturi echivalente se bazează pe o regulă conven-
ţională ale cărei rădăcini sunt factorii psihologici care generează 
iluzia optică conform căreia două laturi sunt echivalente. De aceea 
corectitudinea similitudinii poate fi recunoscută doar atunci când 
proporţiile sunt verificate.  

Dacă parametrii spaţiali sunt consideraţi pertinenţi în simili-
tudinea geometrică, în teoria grafurilor similitudinea se realizează 
pe baza unor relaţii topologice sau relaţii de ordine. Chiar dacă aceste 
grafuri furnizează aceeaşi informaţie (de exemplu, tipurile de legă-
turi interdisciplinare între şase facultăţi din aceeaşi universitate), nu 
prezintă aceleaşi proprietăţi geometrice. Cu greu se poate, deci, 
admite că acest tip de izomorfism este o similitudine geometrică: 
„A numi iconică o astfel de relaţie înseamnă a face o simplă metaforă” (Eco, 
p. 280). Este ceea ce face Peirce în Existential Graphs, afirmă Eco. 

În acest studiu al diagramelor logice, Peirce se foloseşte de o 
convenţie prin care anumite relaţii abstracte (de exemplu, aparte-
nenţa la o clasă) pot fi redate prin relaţii spaţiale. În încercarea de a 
stabili relaţia dintre o expresie şi conţinutul său tip, Peirce se folo-
seşte de noţiunea de obiect şi astfel imaginile mentale, grafurile, 
picturile sunt considerate iconice. Însă importanţa acordată de 
Peirce obiectului este considerată de Eco o licenţă metaforică: „Un 
graf arată desigur o anumită proporţionalitate între o expresie dată şi un 
conţinut, acest conţinut nefiind un obiect, ci o relaţie logică” (Eco, p. 282). 
Prin urmare, ceea ce are însemnătate este relaţia dintre o imagine şi 
conţinutul, nu obiectul ei, iar acest conţinut este rezultatul unei 
convenţii. În concluzie, similitudinea geometrică şi izomorfismul 
topologic se realizează pe baza unor transformări prin care unui 
punct din spaţiul efectiv al expresiei ajunge să îi corespundă un 
punct din spaţiul virtual al unui conţinut pe baza unor convenţii. 

Pentru a verifica dacă semnele iconice sunt analoage, Eco ia exemplul 
unui aşa numit computer analogic care stabileşte, de pildă, că unui 
curent de intensitate x îi corespunde o mărime fizică y. Nu se 
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poate stabili, totuşi, un raport de proporţionalitate fără existenţa 
unui al treilea termen. Deci, analogia nu indică o relaţie constantă 
între două entităţi, ci „o proporţionalitate constantă între două serii 
de entităţi, dintre care una este semn-vehicul al celeilalte” (Eco, p. 284). 
Este evident că în urma stabilirii unei relaţii de proporţionalitate se 
poate vorbi de analogie, nu invers. Dar, spune Eco, dacă motivul 
pentru care unei anumite intensităţi x îi corespunde o mărime y 
este acela al unei analogii, aceasta nu ar fi o proporţie deoarece nu 
există al treilea termen. Astfel, noţiunea de analogie ar putea fi 
înlocuită cu aceea de asemănare, ceea ce ar însemna că între cele 
două entităţi există o relaţie iconică. Situaţia este absurdă, subli-
niază Eco, întrucât se face apel la analogie pentru a explica 
iconismul şi la iconism pentru a explica analogia. În concluzie, 
analogia reprezintă o procedură pe baza căreia se poate opera o 
transformare. 

În ceea ce priveşte reflexele speculare, Eco susţine că acestea nu 
pot fi considerate semne, ele reprezentând o formă de egalitate ba-
zată pe proprietăţile reflexivităţii, simetriei şi tranzitivităţii. Astfel, 
imaginea în oglindă este o imagine virtuală care nu înlocuieşte un 
alt lucru; dimpotrivă, ea există datorită prezenţei unui anumit lucru 
în faţa oglinzii, iar dispariţia acestuia atrage şi dispariţia 
„pseudoimaginii” din oglindă (Eco, p. 286). Ideea că imaginea 
speculară nu poate fi considerată semn este întărită de faptul că, în 
cazul unei persoane care se priveşte în oglindă, transmiţătorul 
coincide cu receptorul şi expresia coincide cu conţinutul. 

De asemenea, dubletele şi replicile guvernate de ratio facilis nu 
trebuie considerate iconi. Replicile guvernate de ratio dificilis redau 
caracteristici consfinţite de tipul lor. Este cazul unui semn rutier 
sau al unui fonem rostit. Eco susţine că anumite semnale care par 
să aibă proprietăţi expresive nu sunt iconice. Mulţi artişti au vorbit 
despre faptul că o anumită linie poate „produce” un sentiment de 
forţă, de slăbiciune, de echilibru, etc. Aceste cazuri de empatie sunt 
considerate de Eco stimulări care trebuie studiate de fiziologia 
sistemului nervos. 

Odată cu eliminarea acestor idei, considerate de Eco naive, 
semioticianul italian delimitează similaritatea la legăturile dintre 
imagine şi un conţinut bazat pe un cod cultural. În acest sens, el 
aduce ca argument rezultatul experienţei lui Constable de a reda 
lumina pe pânză într-o manieră cât mai autentică. Pentru privitorul 
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de atunci, tehnica pictorului era percepută ca fiind o manifestare a 
unei libertăţi stranii, dar pentru noi, tablourile lui Constable sunt 
evident fotografice. Astfel, chiar dacă reprezentarea iconică nu cores-
punde unui cod prestabilit, ea devine convenţională în timp, afirmă 
Eco: „Reprezentarea iconică, oricât de stilizată ar fi, apare ca fiind mai 
adevărată decât experienţa reală, iar oamenii încep să privească lucrurile prin 
filtrul convenţiei iconice” (Eco, p. 290).  

Pentru redarea grafică a unui percept trebuie să alegem trăsă-
turile fundamentale ale acestuia care se sprijină pe anumite „coduri 
de aşteptare”. Modul în care sunt selectate aceste trăsături determină 
recunoaşterea semnului iconic. În cazul desenului unui cal, de pildă, se 
poate susţine necesitatea existenţei unui cal iconic în funcţie de care 
artificiul grafic este echivalent unei trăsături pertinente dintr-un 
cod de aşteptare. Problema care se iveşte este dacă aceste pro-
prietăţi sunt cele care se văd sau cele care se ştiu. Eco este de părere 
că ambele răspunsuri sunt valabile. 

 În concluzie, semnul iconic posedă trăsăturile optice, ontologice 
şi convenţionalizate ale obiectului. Acestea din urmă se bazează pe 
o convenţie iconografică. De pildă, soarele este reprezentat icono-
grafic ca un cerc din care radiază numeroase linii, convenţie care 
este rezultatul experienţei de a privi către soare cu ochii parţial 
închişi. Aceeaşi convenţie mai reflectă şi cunoştiinţele ştiinţifice pe 
care le avem despre astru: un corp sferic care răspândeşte raze de 
lumină datorită temperaturii foarte ridicate. Dat fiind faptul că 
noţiunea de rază de lumină este o abstracţie, devine evident faptul 
că un artificiu grafic reproduce unele dintre proprietăţile altui 
artificiu grafic. În consecinţă, există o legătură între imagine şi modelul 
abstract al soarelui: „Codul iconic stabileşte ori o corelaţie între un semn-
vehicul grafic şi o unitate percepută deja codificată, ori o corelaţie între o unitate 
pertinentă a sistemului grafic şi o unitate pertinentă a unui sistem semantic 
depinzând de o codificare anterioară a experienţei perceptive” (Eco, p. 295). 

Eco vorbeşte şi de semne care sunt considerate în mod obiş-
nuit iconice deoarece „doar dau impresia de similaritate”. Este cazul 
semnelor care posedă câteva din proprietăţile obiectelor şi reuşesc 
astfel să fie percepute ca fiind similare cu acestea. Eco propune 
posibilitatea ca acest artificiu iconic să aibă „anumite mărci iconice 
elementare” şi că semnul iconic are aceeaşi funcţie cu obiectul chiar 
dacă nu au aceeaşi formă. Eseul lui Gombrich despre copilul care 
foloseşte o coadă de mătură drept un căluţ de lemn este considerat 
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de Eco revelator. Unica trăsătură comună dintre băţ şi căluţ este 
accea că ambele pot fi încălecate. Deci, copilul foloseşte un obiect 
nu pentru că îi seamănă altuia, ci pentru că are „o funcţie analoagă”. 
Băţul poate fi folosit drept sceptru sau spadă, elementul comun al 
acestor obiecte fiind linearitatea lor, verticală sau orizontală. Acest 
exemplu de iconicitate este considerat un „act intrinsec codificat” sau 
„o semnificare prin utilizarea unei părţi a referentului” (Eco, p. 296). 

Există anumite gesturi care au o anumită asemănare cu 
obiectele pe care le desemnează. Un exemplu pentru aceste „semne 
iconice kinezice” este cel al unui copil care îşi foloseşte arătătorul în 
locul unui pistol, iar degetul mare în locul cocoşului. Această 
situaţie de iconicitate directă devine un act intrinsec codificat în 
cazul în care copilul îşi mişcă arătătorul ca şi când ar apăsa pe 
trăgaci, iar celelalte degete indică modul în care ţine patul pisto-
lului. Eco este de părere că „actul de a trage este denotat cu 
ajutorul unui semn-vehicul gestual care, de altminteri, este prezent 
fizic ca parte a presupusului referent (nu e vorba de pistol, ci de o 
mână care îl apucă, iar gestul semnificant este tocmai mâna care 
ţine un pistol)” (Eco, p. 297). 

Dificultatea de a stabili care sunt trăsăturile unui semn iconic este 
sporită, conform lui Eco, şi de faptul că unele relaţii aparţin mai 
multor categorii. Astfel, pentru a realiza iconul unui steag roşu avem 
nevoie de un pătrat roşu cu marginile ondulate. Acest pătrat se 
aseamănă cu pânza din care este confecţionat steagul, dar nu 
aparţine obiectului în sine. Eco vorbeşte aici de două niveluri de 
abstractizare: „linearitatea (verticalitatea sau orizontalitatea) este o 
dimensiune spaţială, reprezintă un mod de a percepe şi a alege spaţiul, 
pe când pătratul este deja o figură construită în spaţiu” (Eco, p. 298). 
Din punct de veder semiotic, şi băţul şi pătratul sent semne, dar 
primul nu este iconic, pe când cel de-al doilea este. Aparenţa de 
iconocitate în primul caz este generată, pe de-o parte, de folosirea 
linearităţii ca trăsătură de expresie ce se substituie linearităţii 
limitate a unui cal şi, pe de altă parte, de recurgerea la un tip de 
comportament care exprimă ideea că acel băţ este un cal. Eco 
atrage atenţia că trăsăturile de expresie trebuie deosebite de trăsăturile 
de conţinut: „Singura soluţie este să se deosebească mai bine imitans 
şi imitandum; cu alte cuvinte, ceea ce înlocuieşte ceva de ceea ce este 
înlocuit”  (Eco, p. 301). 
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Eco consideră că ideea de asemănare este ambiguă, atunci când 
vorbim de fenomene formale elementare, şi aminteşte de observa-
ţiile lui Roman Jakobson legate de redarea unui răspuns afirmativ 
în diferite culturi. De pildă, „da” poate fi exprimat prin mişcarea 
capului în jos, iar „nu” printr-o mişcare de la dreapta spre stânga. 
Jakobson consideră motivaţia gesturilor ca fiind iconică deoarece 
sugerează mişcarea de supunere şi respectiv de dorinţa de întoar-
cere a feţei de la interlocutor. Întrucât nu toate gesturile afirmative 
sau negative pot fi explicate iconic, Jakobson spune că, datorită 
unei forme iconice anterior stabilite, o altă formă apare printr-o 
opoziţie formală. Deci, afirmă Eco, dacă unele gesturi arbitrare pot 
fi explicate iconic, atunci şi unele relaţii pot părea iconice datorită 
unor codificări arbitrare.  

Eco observă că poate fi luat drept icon ceea ce de fapt doar o 
condiţie constitutivă pentru impresia de iconism, la fel cum se pot 
descoperi elemente de convenţionalitate în miezul unor procedee 
iconice. De aici, sesisează două ecuaţii opuse la fel de dogmatice:  
1. iconic = analogic = motivat = natural; 2. convenţional (şi cultural) 
= arbitrar = digital – adică, „semnele iconice sunt în întregime o 
chestiune de convenţie (aşa cum sunt semnele verbale) şi ar trebui 
să fie susceptibile de articulare multiplă şi de digitalizare completă” 
(Eco, p. 302). Pe ambele le consideră incorecte.  

Pentru a analiza gradul de articulare al semnelor vizuale, Eco 
pleacă de la întrebarea ce, deşi o vede venind dintr-un dogmatism 
verbocentric, nu crede că-i poate afecta seriozitatea, şi anume: 
există propoziţii şi foneme iconice? Orice imagine, spune Eco, transmite 
un conţinut ce, odată verbalizat, ne face să aflăm unităţi semantice 
recognoscibile. Chestiunea e dacă există şi în imagine unităţi de 
expresie, care corespund acestor unităţi de conţinut, ce pot fi supuse 
unei subdivizări analitice în unităţi mai mici, lipsite de semnificaţie. 
Eco observă că, dacă în limbajul verbal, prezenţa unităţilor discrete 
se învederează la toate nivelurile, de la unităţi lexicale la foneme şi 
de la foneme la trăsăturile distinctive, în cazul „presupuselor coduri 
iconice, panorama e mult mai încâlcită” (Eco, p. 303). 

În textul iconic, spune Eco, sunt implicate relaţii contextuale 
complexe, şi „deşi în continuumul iconic pot fi delimitate unităţi pertinente 
discrete”, „abia delimitate, ele par să se dizolve iarăşi” (Eco, p. 304). Ceea 
ce face ca figurae iconice să nu corespundă fonemelor lingvistice, 
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pentru că nu au valoare poziţională şi opoziţională, valoarea pozi-
ţională variind odată cu convenţia instituită de context. Se desco-
peră astfel o sumedenie de idiolecte, şi posibila existenţă a codurilor 
iconice, ce „durează cât l’espace d’un matin”, şi seamănă cu idiolectele 
estetice (Eco, p. 305). În atare condiţii, spune Eco, un semn iconic 
trebuie înţeles ca „un text vizual care nu este analizabil mai departe 
nici în semne, nici în figurae”, întrucât echivalentul său verbal „nu 
este un cuvânt, ci o propoziţie, uneori o întreagă relatare” (Eco, p. 306).  

„Unităţile care alcătuiesc un text iconic sunt stabilite – dacă 
sunt – de context. În afara contextului, aceste aşa-numite „semne” 
nu sunt deloc semne, pentru că nici nu sunt codificate, nici nu 
seamănă cu ceva. Astfel, în măsura în care stabileşte valoarea 
codificată a unui semn, textul iconic este un act de instituire a unui 
cod” (Eco, p. 306).  

Concluzia de context a lui Eco este că iconismul nu este un 
fenomen unitar, nici doar semiotic, că este „o colecţie de fenomene puse 
laolaltă sub o etichetă bună la toate”, cu specificaţia că „unele dintre aceste 
fenomene ascunse nu pot fi nicidecum privite ca semiotice, iar altele nu sunt 
deloc iconice”.  

Pe linia acestei concluzii aduce în centrul atenţiei un „principiu 
metodologic: însăşi noţiunea de semn este de nesusţinut” (Eco, p. 307). 
Eco precizează că nu e vorba de inexistenţa noţiunii de semn, ci de 
sensul confundării ei cu „unităţi semnificante elementare şi de corelaţii 
fixe”. Însă, pentru Eco, „semne” există – acestea „rezultă din corelarea 
dintre o textură imprecisă în planul expresiei şi o vastă şi inanalizabilă 
porţiune de conţinut –, precum există „artificii de expresie care vehiculează 
diferite conţinuturi, în funcţie de diferite contexte”, demonstrând că 
„funcţiile semn sunt adesea rezultatul tranzitoriu al unor stipulări procesuale 
şi circumstanţiale” (Eco, p. 307). Ceea ce face ca şi semnele iconice să 
fie sensibile la circumstanţe. 

Chestiunea se transferă către moduri de producere a funcţiei semn şi 
către o clasificare ce înglobează atât funcţii-semn izolate gramatical 
cât şi funcţii-semn macroscopice, ca unităţi textuale de mai mare 
globalitate, cum sunt „aşa-numitele semne iconice” ca „macro-unităţi 
textuale care desigur au funcţie de semnificare, dar în care sunt imposibil de 
identificat semne ca unităţi gramaticale” (Eco, p. 308). Astfel, Eco, prin 
suveica funcţiei-semn, închide şi deschide în bucle recursive a sa 
critică a iconismului. Aceeaşi suveică o petrece şi prin ţesătura-text 
a subiectului semiotic.  
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Subiectul semiotic 
– a fi sau a nu fi în Chipul Iconic – 
„Care este, în semiotică, subiectul acţional al fiecărui act de 

semioză” – protagonistul transcendental sau empiric al acestui proces –, 
întreabă Eco (Eco, p. 423), pentru care, orice luare în considerare a 
subiectului în discursul semiotic – afară de subiectul presupus de 
enunţuri, citit ca element al conţinutului vehiculat – va obliga 
semiotica să depăşească una din frontierele sale „naturale”. Eco 
recunoaşte existenţa abordărilor semiotice ce depăşesc acest hotar, 
„înţelegând subiectul nu ca ego fenomenologic transcendental, ci 
ca subiect „adânc”, „profund”; dar, în atare caz, semiotica nu e 
numai „teoria producerii de semne, ci şi teoria originilor indivi-
duale „profunde” ale oricărei „voinţe de a produce semne”” (Eco, 
p. 424). 

Pentru Eco, subiectul semiotic înscris în O teorie a semioticii, este un 
fel de a privi lumea, ce poate fi cunoscut numai ca mod de seg-
mentare a universului şi de asociere a unităţilor semantice cu 
unităţi expresive. Astfel, semiotica, pe baza teoriei codurilor, înţe-
lege că „subiectul oricărei cercetări semiotice nu este altceva decât subiectul 
semiotic al semiozei, rezultatul istoric şi social al segmentării lumii pe care 
examinarea Spaţiului Semantic o face disponibilă” (Eco, p. 424). În plus, 
subiectul actului de semioză este definit numai cu ajutorul catego-
riilor semiotice, subiectul semnificării nefiind decât „sistemul continuu 
neîncheiat de sisteme de semnificare care cugetă la sine” (Eco, p. 425).  

Eco nu neagă, însă, existenţa şi importanţa subiecţilor materiali 
individuali şi nici a lucrurilor şi a stărilor fizice ale lumii, dar 
consideră că studiul lor revine altor tipuri de abordare. Aşadar, 
semiotica tratează subiecţii în propriul cadru semiotic, sens în care 
subiecţii actelor de semioză sunt sau structuri semiotice sau nu 
există deloc. Subiecţii sunt definiţi ca subiecţi empirici, ca mani-
festări ale dublului aspect, sistematic şi procesual, al semiozei, care este: 
procesul prin care comunică subiecţii empirici, procesele de comu-
nicare fiind posibile datorită elaborării sistemelor de semnificare. 
Iar semiotica recunoaşte subiecţii semiotici numai când ei mani-
festă, produc, critică, funcţii-semn sau restructurează funcţiile-
semn existente (Eco, p. 426).  

Un alt element interesant, ce poate subîntinde definirea 
subiectului semiotic la Eco, este acela că semiotica este văzută 
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drept o teorie a minciunii: „Semiotica are de-a face cu orice lucru care 
poate fi considerat drept semn. Este semn orice lucru care poate fi 
considerat drept un substitut semnificant pentru altceva. Acest 
altceva nu trebuie în mod necesar să existe şi nici nu trebuie să se 
afle undeva în momentul în care semnul îl înlocuieşte. În acest 
sens, semiotica este în principiu disciplina care studiază tot ceea ce poate fi 
folosit pentru a minţi. Dacă ceva nu poate fi folosit pentru a minţi, 
atunci nu poate fi folosit nici pentru a spune adevărul: de fapt, nu 
poate fi deloc folosit pentru a  «spune» (Eco, p. 20). 

 
Pentru Julia Kristeva, o critică a „semiologiei sistemelor” şi a bazei 

ei fenomenologice este posibilă numai dacă o teorie a semnificaţiei 
devine cu necesitate „o teorie a subiectului vorbitor”20. Răscrucea sesi-
zată de Kristeva trimite către două parcursuri distincte ale teoriei 
semnificaţiei. Într-o direcţie, o formalizare a sistemelor de 
semnificare, „sporind sofisticarea instrumentelor logico-matematice, 
care îi permit să formuleze modele pe baza unei concepţii (deja 
datate) a semnificării, ca act al unui ego transcendental, rupt de pro-
priul corp, de propriul inconştient şi de propria istorie”. În altă 
direcţie, o teorie a semnificaţiei care se va acorda teoriei subiectului 
vorbitor, ca subiect divizat (conştient/ inconştient), şi „va încerca să 
definească tipurile de operaţii caracteristice celor două părţi care rezultă din 
respectiva ruptură”, expunându-le proceselor biofiziologice, respectiv 
constrângerilor sociale (Eco, p. 465).  

Apropo de subiectul semiotic şi hotarul semioticii, am văzut că 
Charles Morris relevă o cale spirituală a subiectului prin care 
semiotica se depăşeşte ca ştiinţă, iar John Deely consideră că 
subiectul semiotic este implicat în relaţie într-o căutare ce ajunge 
într-un plan transcendent.  

Însă, în perspectiva lui Eco, determinanţii subiectivi ai unui 
text alcătuiesc indubitabil o problemă semiotică numai atunci când 
                                                             
20 În studiul intitulat The Subject in Process, Johanne Prud’homme şi Lyne Légaré 
consideră că, pentru Kristeva, semnificarea nu se comportă conform unei legi 
universale. Acest proces tinde să respingă o poziţie unificatoare (conştient/ 
subconştient, semnificant/semnificat). Orice unitate (subiect, semn, limbaj) este 
văzută doar în cadrul unui proces, ceea ce duce la respingerea oricărei noţiuni de 
subiect unitar. Kristeva propune, deci, o chora semiotică: subiectul complex 
văzut în mişcare nu poate fi constrâns, cenzurat de nicio structură cu rol 
unificator. (http://www.signosemio.com/kristeva/subject-in-process.asp). 
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sunt exprimaţi drept conţinut implicit al textului însuşi, ca enunţă-
torul cuprins în enunţ. Aici, Eco se sprijină pe Peirce, pe care îl 
citează: (...) cuvântul sau semnul pe care îl foloseşte omul este omul 
însuşi. Căci, aşa cum faptul că orice gând este un semn, luat în 
legătură cu faptul că viaţa este un şir de gânduri, dovedeşte că omul 
este un semn, tot aşa faptul că fiecare gând este semn exterior dove-
deşte că omul este un semn exterior. Ceea ce înseamnă că omul şi 
semnul exterior sunt identici, în acelaşi sens în care cuvintele homo 
şi om sunt identice. Astfel limbajul meu este suma totală a sinelui 
meu, căci omul este gândul” (Eco, p. 426). Aşadar, Eco e interesat 
de subiectul semiotic atâta timp cât este înfăşurat în text, supra-
punând/ substituind/ identificând omul cu gândul şi gândul cu 
semnul... Semnul cu funcţia semn...   

  
Faţă de această identificare a omului cu gândul, ieromonahul 

Ghelasie de la Frăsinei, în viziunea misticii isihaste, arată că omul 
nu poate fi circumscris şi redus la gând, că omul nu este doar 
gândul, că omul este şi gândul, dar este mai mult decât gândul, că 
în om se distinge un limbaj de cuvânt fiinţial al sufletului în sine, 
din care iese mintea-gând. Unul este limbajul de cuvânt şi altul este 
limbajul de gând. În plus, sufletul-cuvânt îşi are originea-arhetipală 
în Însuşi Cuvântul. Astfel, gândul este semn de cuvânt. „Sacralizarea 
cuvântului şi odihna gândurilor în Cuvântul Arhetipal este prima nevoinţă şi 
începutul tuturor nevoinţelor isihaste (...) : 

 
– Doamne Iisuse, Cuvântul Fiinţial al Lui Dumnezeu, 
Numele Tău este Cuvântul ce are în sine toate Cuvintele, 
Toate Memoriile veşnice sunt în Numele Tău. 
Noi fiecare suntem o Memorie de Mişcare, 
O Anume Rostire a Cuvântului Tău, 
Ce se întrupează într-o anume Fiinţă Creată de Cuvântul Tău. 
Noi fiecare suntem un Glas al Cuvântului Tău, 
Ce Creează o Anume Fiinţă care să întrupeze Acest Glas Dumnezeiesc, 
Ce se face şi o Cântare de Creaţie. 
Eu sunt o Anume Rostire a Cuvântului Tău 
Şi această Rostire este Arhetipul meu Fiinţial 
Un Nume al meu Născut din Cuvântul Numelui Tău. 
(...) 
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În Minte este Gândul mişcarea Mişcării de Suflet-Fiinţă 
Dar Gândul este Ieşire din Cuvânt 
Şi de aceea este doar Semn de Cuvânt, nu Cuvântul însuşi. 
Eu doresc Cuvântul însuşi, nu Semnul său abstract, 
Eu doresc Rostirea în Glasul Tău real, nu informaţional, 
Vreau să mă Întâlnesc direct cu Glasul Tău, Cuvântul Viu. 
Rostesc Numele Tău, Doamne Iisuse, 
În Glasul Numelui Tău să Regăsesc Glasul Cuvântului Viu, 
Să Regăsesc Rostirea a însăşi Fiinţei mele de Creaţie. 
Am să rostesc Numele Tău, Doamne Iisuse, neîncetat ziua şi noaptea, 
Până când voi Auzi în Numele Tău şi Glasul Cuvântului meu Fiinţial, 
Rostirea Cuvântului Tău Întrupată în Fiinţa mea. 
Taina Rostirii Numelui Tău, Iisuse, 
Este Taina Odihnei Minţii, 
Este Cuvântul dincolo de Minte prin care pot să Vorbesc cu Tine. 
În Numele Tău voi Reînvăţa Limbajul uitat direct de Suflet, 
Îmi voi Reaminti Rostirea Unică ce Sunt eu Personal, 
Şi voi Auzi Glasul Tău propriu Fiinţial. 
Coborârea Gândului în Cuvânt 
Este Taina Trăirii Isihaste, 
Cuvântul fiind Vorbirea directă cu Dumnezeu21. 
 
Pentru isihastul carpatin, persoana, în esenţa ei, este limbaj; 

prin limbaj produce şi gândirea ca „energie de limbaj în sine de 
persoană”22. Tot prin limbaj avem şi conştiinţa: „Noi numim greşit 
conştiinţa ca produs al gândirii, când în realitate conştiinţa este 
însăşi limbajul fiinţei în sine. Am putea zice că fiinţa chip persoană 
în sine „gândeşte” prin limbaj, nu prin gândire. Conştiinţa fiinţă are 
conştiinţă, în sine, prin limbaj nu prin gândire-energie, şi apoi în 
afară. Limbajul persoanei este substanţial şi fiinţial, pe când gân-
direa este doar „informaţie de substanţă”. Ideile substanţiale plato-
nice (usia-eidos) nu sunt gândire ci limbaj, dar noi considerăm greşit 
că fac parte din gândire” (idem).  

În mistica iconică, arată isihastul, cuvântul este direct conştiinţă, 
fără a se preface în gândire – conştiinţa în ea însăşi fiind chip 
                                                             
21 Ghelasie Gheorghe, Nevoinţele isihaste în Memoriile unui isihast, II, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, pp. 10-11. 
22 Ghelasie Gheorghe, Dialog în Absolut, IV, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 209. 
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triadic: conştiinţa, memoria, limbajul-semnificaţia23. De fapt, 
pentru isihastul de la Frăsinei „trifiinţialitatea limbajului reprezintă 
supramodelul fiinţial ce stă la baza sistemului gândirii, a aşa-zisei 
logici în sine. Sistem de gândire ca logică: „idee în sine, imaginaţie 
(memorie de idee), simţire de idee şi raţiune (cuvânt de idee)” (Ghelasie, 
Dialog în Absolut, p. 210). Ni se atrage atenţia asupra diferenţei ce 
trebuie făcută între aşa-zisa „gândire” fiinţială („ca limbaj pur 
supra-arhetipal”), care este limbaj apofatic, şi gândirea energetică 
mentală. Gândirea fiinţială înseamnă limbaj pur fiinţial, adică, 
rostiri în sine, „ce sunt dincolo de toate asemănările cuvintelor pe care le 
avem noi în mod obişnuit, ca limbaj derivat din gândirea energetică”.  

Omul, după căderea din rai, „a uitat” aceste cuvinte în sine şi a 
rămas doar cu „urme-umbre energii” de cuvinte, ca limbaj de procese 
şi structuri de gândire-minte.  

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

                              (Ghelasie, Dialog în Absolut, p. 213) 
 
Însă căderea omului a atras după sine pierderea sacralităţii 

conştiinţei, de aceea structurile raţiunii noastre devin raţiuni nega-
tive, adică desacralizate. Aceste raţiuni negative, explică părintele, 
apar în logica unei pseudo-conştiinţe, de structuri şi procese de 
minte desacralizată. De înţeles totodată că „raţiunea este semn 
de conştiinţă, dar nu însăşi conştiinţa, de unde insuficienţa 
raţiunii în cunoaştere” (Ghelasie, Dialog în Absolut, p. 39). Dar şi că 
raţiunile, de sunt lipsite de taina conştiinţei, adică de taina iubirii, 
                                                             
23  În Dialog în Absolut, părintele afirmă că „gândirea nu este Limbaj, ci 
Mişcare-Memorie de Conştiinţă. Memoria este Conştiinţă în Moduri de Mişcare, 
ca Moduri de Conştiinţă în Sine. Orice Memorie este o Stare-Mod de Conştiinţă, 
ce nu mai are nevoie de altceva, dar care Multiplică Conştiinţa în Memorii de 
Conştiinţă”. Limbajul nu este echivalentul memoriei, spune părintele: „Memoria 
este desfăşurare de Conştiinţă în ea Însăşi. Limbajul este Reîntoarcerea Conştiinţei 
în ea Însăşi. Orice Cuvânt este o Judecată, o Conştiinţă Regrupată-Revenită în ea 
Însăşi. Cuvântul este în el Însuşi Conştiinţă” (Ghelasie, Dialog în Absolut, p. 91). 
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pot fi aducătoare de moarte. Cu alte cuvinte, o raţiune ruptă de 
sacralitatea iubirii conştiinţei se transformă într-o raţiune distru-
gătoare. La acelaşi risc se supune gândul rupt de cuvântul în sine al 
persoanei-conştiinţei. 

În fiinţialitatea ei, persoana-conştiinţă este deplină; deci nu 
evoluează şi nu se devine persoană, întrucât persoana este şi se 
descoperă ca un dat în sine ontologic. Însă, fiinţa în sine a omului 
ca persoană este „Supra-Minte-Conştiinţă Directă-Limbaj în Sine”, 
iar mintea-gândire este „Energie de Mişcare în afară a Supra-Minţii 
Limbaj Fiinţial”. Astfel, limbajul gândirii este limbaj de ordin 
secund în raport cu limbajul fiinţial al persoanei în sine, iar practica 
trăirii isihaste, în viziunea misticului de la Frăsinei, înseamnă 
„Redescoperirea Limbajului pur Fiinţial Dincolo de Limbajul Gândirii 
Energetice” (Ghelasie, p. 39). Mistica isihastă este „întoarcerea 
Gândirii în Originea sa, Limbajul pur Fiinţial” (Ghelasie, Dialog în 
Absolut,  p. 212). Prin urmare, se vede fiinţa ca persoană şi persoana 
drept un dialog fiinţial în sine şi peste sine, ca vorbire în sine şi 
dincolo de sine. 

Isihastul evidenţiază în acelaşi timp o logică triadică ca trifiinţiali-
tatea: supraformă, formă şi conţinut. „Supraforma este Arhetipul-Conştiinţa- 
Originea Formei şi Conţinutului. Spiritul, în viziunea creştină, este mai întâi 
de toate Supraforma-Persoana Fiinţială, care Aceasta se Deschide în două 
Moduri deodată, ca Formă-Duh-Memorie şi Conţinut-Limbaj. Conţinutul 
este Structura ce tinde la Formă, având, deci, Memoriile Formei. Conştiinţa 
Conţinutului este Forma. Astfel, Conştiinţa Limbajului este Supra-Forma- 
Persoana” (Ghelasie, p. 19). Devine clar că limbajul devine posibil 
datorită chipului esenţial de persoană. Limbajul, în atare viziune 
isihastă, ia propriu-zis naştere din „Arhetipul Supraformei-Persoanei- 
Conştiinţei”. 

Însă, isihastul de la Frăsinei vorbeşte şi despre iconicul limbajului, 
ca viul cuvântului, care este cuvântarea în sine/de sine a persoanei, ca 
articulare fiinţială: „Orice Cuvânt este «Sămânţă VIE» de Cuvântare 
Personală, de aceea Cuvântul are în sine memoria şi structura Personală. 
Cuvântul este întotdeauna «viu interpersonal». Iată taina Limba-
jului Iconic prin care Cuvântul este „Trupul de Taină” al 
CHIPULUI PERSOANEI respective”24.  
                                                             
24 Ghelasie Gheorghe, Scrieri isihaste, ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 89. 
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Prin urmare, caracterul comunicării dezvăluie personalitatea 
omului. Cuvântul, cum s-a arătat, nu trebuie confundat, însă, cu 
gândul. Dar, „Limbajul este el mai întâi o «Supra-Identitate» de 
Sine (fiind ICONICUL PERSOANEI) care dă apoi memorie de 
identitate şi gândirii. De aici, specificul nostru de a găsi caracterul 
Limbajului nu în gândire, ci în SACRUL ICONIC al CUVÂNTU-
LUI PERSOANEI FIINŢIALE” (Ghelasie, Scrieri isihaste, p. 91). 

De fapt, Ghelasie isihastul atrage atenţia că, spre deosebire de 
anticii metafizici, care considerau că limbajul îşi are originea în 
gând-idee, creştinismul vede cuvântul drept „ICONICUL SACRU 
al PERSOANEI FIINŢIALE”, iar gândirea ca „harul-energia 
cuvântării Cuvântului ca ICONIC PERSONAL” (Ghelasie, Scrieri 
isihaste, p. 90). De aceea, pentru isihast, „Cuvântul şi gândul sunt două 
«realităţi» net distincte, ce nu se pot amesteca sau substitui”. Mai mult, 
Cuvântul, în viziunea misticului isihast, nu se poate face niciodată 
„gând”, întrucât „Cuvântul are „esenţa” de a se „face TRUP-ICONIC- 
ARĂTARE”, pe când gândul are „esenţa” de a se „face idee-ascundere- 
închidere”. Cuvântul nu are voie să fie „mentalizat” (idealizat- 
abstractizat), pentru că aşa se maltratează până la distrugere; 
Cuvântul este Iconic-Pâine de Dăruire. Anticii, iconoclaşti, distrug 
Cuvântul şi-l fac zisa „spiritualitate”. Cuvântul reprezintă Persoana, 
iar gândul reprezintă „impersonalul”” (Ghelasie, p. 90).       

Cuvântul-persoană este, pentru isihastul carpatin, cuvântare, iconizare, 
dăruire, împărtăşire25. Iar mistica iconică urmăreşte recuperarea me-
moriei trupului cuvântului, întrucât: Cuvântul trup s-a făcut26.  
                                                             
25 Iată reperele Limbajul Iconic: 
 – Persoana este originea directă a Cuvântului; 
 – Cuvântarea reprezintă direct Persoana respectivă, ca activul ei Personal; 
 – Iconizarea Cuvântului cu Chipul Persoanei proprii şi al Persoanei faţă de 
care se Adresează; 
 – Dăruirea şi Împărtăşirea reciprocă Inter-Personală, ca un tainic Euharistic al 
Comunicării Cuvântului (Ghelasie, Scrieri isihaste, p. 90).  
26 Numele, spune isihastul, reprezintă iconicul cuvântării ceea ce înseamnă că 
orice nume este sacru şi are o taină a lui şi anume taina cuvântului care trebuie să 
se facă trup: „NUMELE SACRU este Sămânţa SACRĂ din care Creşte TRUPUL 
NUMELUI, şi din TRUPUL NUMELUI se Naşte apoi PERSOANA 
respectivă” (Ghelasie, Scrieri isihaste, p. 91). Părintele Ghelasie arată că menirea 
numelui iconic este de a renaşte existenţa, divinul şi creaţia deopotrivă. Aşadar, 
renaşterea noastră permanentă se face prin numirea numelui lui Dumnezeu: „A 
Pronunţa NUMELE DIVIN nu este a-ţi reaminti de El, ci este a te Naşte şi a 
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„LIMBAJUL, în sens creştin, înseamnă CUVÂNTAREA 
ORIGINII. 

De aceea se zice că noi ne Naştem deja cu „Limbajul Originii”, ce 
este de fapt „codul genetic”, după care ne structurăm şi creştem. 
Noi nu avem direct Limbajul Originii, ci Memoria Cuvântării 
Limbajului Originii. Păcatul ne-a produs căderea în „golul de 
Cuvântarea Originii”, de unde noi trebuie să „Rememorăm 
Cuvântarea” (pe care noi o confundăm cu însuşi Limbajul în 
sine). Limbajul Originii în noi este „ascuns şi îngropat” şi trebuie 
dezgropat ca „mărgăritarul din ţarină”” (Ghelasie, p. 94). 

 
Aşadar, chestiunea cine-lui care se înfăşoară desfăşurat în text e 

o miză ce descoperă calea pe care se aşterne omul, sensul ei. Un 
subiect semiotic care se între-ţese până la o confundare cu/în iţele 
textului, ca însăşi textură-structură poate fi o cale a stingerii, a 
ascunderii subiectului sau o substituire a subiectului-substanţă printr-
un subiect-proces, auto-definit structural şi sistemic în bucle 
recursive, asemeni inelelor unui nesfârşit ouroboros. Desemnarea 
acestui subiect semiotic ca ego-transcendental, aşa cum îl numeşte 
Kristeva, devine potrivită, dacă ego-ul transcendental e masca de 
pînză mumificantă ce ascunde eul transcendent. E, într-adevăr, aici 
şi o chestiune ce priveşte pe fond sensul unităţii/unificării şi al 
identităţii/identificării acestui subiect semiotic. La Eco, subiectul 
semiotic survine asemeni unui păianjen ţesut de/din pânza-matcă 
(plasa/matrice-funcţii semn, ce(-l)(se) re-produce incontinent), cu 
care se înfăşoară, din care se hrăneşte, de care se pătrunde, cu care 
se confundă, şi-n care pare că dispare, înainte de a se (des)prinde 
că, surprins de apariţia/aparenţa că ea e el şi el e ea, e doar 
pradă/parte a unui joc de-a fantasmele funcţiei-semn.  

 
Această gândire circulară e cea despre care isihastul spune că 

trebuie să se răstignească ca să-şi recupereze originea, pentru ca să 
se întoarcă la sursă. Pentru aceasta, girueta gândurilor, antropologic 
vorbind, trebuie să-şi identifice originea – care este alta decât bătaia 
                                                                                                                                   
Renaşte Lumea din NUMELE GENERATIV” (Ghelasie, p. 97). Numirea iconică a 
numelui lui Iisus este un gest sacru prin care fiecare dintre noi renaşte şi la fel şi 
lumea. Primul pas al misticii iconice este de a ne închina numelui Divin, căci 
„unde este NUMELE Lui DUMNEZEU, acolo este şi PREZENŢA Sa” 
(Ghelasie, p. 100).  
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de vânt nedesluşit a sistemului nesfârşit de „sisteme care cugetă la 
sine”, anume persoana ca realitate fiinţială dincolo de gând. 
Trebuie să înţeleagă că gândul e semn de cuvânt. Ruptura gândului de 
cuvânt şi autonomia gândului, în înţelegerea isihastului, este un 
demers de factură iconoclastă, întrucât gândul se învârte în gol de 
persoană, uitând de cuvântul ce are în sine memoria identităţii 
persoanei. Rememorarea cuvântării, de care vorbeşte misticul 
isihast, este calea de iconizare şi a gândului.   

 
Persoana este, pentru părintele Ghelasie, „însăşi originea iconicului 

şi tot universul acestuia”. Fără taina chipului de persoană, nici taina 
iconicului nu se poate dezvălui, spune isihastul de la Frăsinei, pentru 
care persoana este reprezentarea întregii fiinţe, „cu precădere în 
activul ei total”; este „conţinutul esenţei fiinţiale care distinge 
esenţa în evidenţiere de sine şi care, mai mult, oglindeşte esenţa în 
deschiderea ei nesfârşită” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 15). 
Persoana este, deci, originea iconicului şi numai taina acestui chip 
al persoanei poate dezvălui taina iconicului.  

Mistica iconică este, pentru părintele Ghelasie, o mistică perso-
nalistă care evidenţiază „chipul de persoană ca origine în sine”, 
nu ca „însuşire”, şi cea care vede persoana drept „iconicul viu al fiinţei 
în sine şi fiinţa ca natura fiinţială a persoanei” (Ghelasie, p. 16). Pe de 
altă parte, fiinţa, fiind treimică, „înseamnă că are un ceva intrafiinţial”, a 
cărui taină este însăşi taina persoanei, adică iconicul fiinţei.  

Misticul de la Frăsinei insistă pe taina trifiinţialităţii fiinţei în 
sine, pe „trifiinţialul iconic al fiinţei în sine”, afirmând că există o 
trifiinţialitate „cu distincţii” şi o trifiinţialitate „fără distincţii”, şi că cea 
mai „grea” problemă a teologiei este înrudirea dintre esenţă şi dis-
tincţiile sale, ca trecere de la „esenţa supraesenţială”  la „distincţia supra-
distincţială”; este tocmai găsirea punţii  între „esenţă-dumnezeire şi 
distincţii-treimea de persoane” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 19). 
Aceste chestiuni de trecere/punte sunt văzute de părintele Ghelasie 
ca fond al unei deosebiri nete, fundamentale, între mistica creştină 
şi celelalte mistici antice sau metafizici panteiste, emanaţioniste, 
prin care se separă de golul dintre impersonalul esenţei divine şi 
„personalul” acesteia, înţeles nu ca fiinţialitate, ci ca însuşiri-calităţi27; 
                                                             
27  „Se vorbeşte de un «DUMNEZEU fără Nume», ca DUMNEZEIREA 
esenţială, şi de un «Dumnezeu cu Nume», ca TREIMEA cu Însuşirile-calităţile 
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un gol ce exprimă o ruptură iconică, o ascundere a iconicităţii. 
Părintele Ghelasie subliniază că ipostasul-persoana nu este „un 
produs de structurare evolutivă şi de devenire”, nu este un produs 
al esenţei (p. 22); propriu-zis persoana este tot esenţă, dar nu ca 
structurare ci ca descoperire a ceea ce este însăşi esenţa, ca însăşi 
actul esenţei de a se distinge. „De aceea, noi, ca Mistică ICONICĂ, 
mai folosim o noţiune” puţin cam «forţată», dar «necesară» după 
părerea noastră, noţiunea de «TRIFIINŢIALITATEA FIINŢEI- 
Esenţei». De aici şi limbajul iconic care foloseşte «Întregul Trifiinţial 
ca supraunitatea apoi a Unităţilor Fiinţiale»” (Ghelasie, Mistagogia 
Icoanei, p. 23). 

 
SUPRAORIGINE NEÎNCEPUTUL Esenţă 
ORIGINE FIINŢA Natură 
ORIGINALUL FIINŢIALITATEA Predistincţie 
 
ARHE-CHIPUL ICON  TEO-CHIP 
ARHE-FIREA ICONARE TEO-NATURĂ 
ARHE-PERSOANA ICONIC TEO-PERSOANĂ 
 
SUPRACONŢINUT  DUMNEZEIRE 
FIRE  PERSONALITATE 
CONŢINUT PATERNITATE 

(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 19) 
 
Limbajul iconic trimite, astfel, la repere fiinţiale şi nu la „numiri 

de calităţi şi însuşiri”; indică Fiinţialitatea Intrafiinţială şi nu „fiinţările” 
Fiinţei (Ghelasie, p. 36). Limbajul iconic evidenţiază distincţiile 
intrafiinţiale, ca întreguri fiinţiale în iconări-distincţii fiinţiale, prin 
care sunt posibile şi însuşirile-calităţile-fiinţările. Aceste „iconicuri 
de distincţii intrafiinţiale” ca „arhechipuri se fac modelele însuşi-
rilor şi calităţilor” (Ghelasie, p. 37).  

Dar limbajul iconic evocă şi actul în sine intrafiinţial. „Noi, ca 
Mistică, susţinem şi posibilitatea unui ACT INTRAFIINŢIAL, ca 
ACTE ICONICE, ARHECHIPALE, şi datorită Modelului lor 
                                                                                                                                   
DUMNEZEIRII. Acest fapt poate foarte uşor cădea în considerarea că 
TREIMEA DIVINĂ de fapt nu este Ontologică-Origine în Sine, ci «emanaţie» a 
DUMNEZEIRII cea «impersonală»” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 20).  
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sunt posibile apoi Actele energetice, ca Descoperire de ACTE 
FIINŢIALE. VIAŢA DIVINĂ INTRAFIINŢIALĂ este în Taina 
acestor ICONĂRI FIINŢIALE, care sunt «apofatice-inaccesibile» 
pentru noi, ca NATURĂ, şi totuşi «accesibile» ca transpunere de 
«Asemănare» de CHIP ICONIC”28 (Ghelasie, p. 37). 

Părintele Ghelasie arată reperele iconice ale „trifiinţialităţii-
dumnezeirii în sine” pentru a evidenţia chipul de persoană ca 
„ontologie-origine”, ca Originalul, prin care accentuează, de fapt, că, 
fundamental, Treimea creştină este intrafiinţialitate, spre deosebire 
de alte mistici ce vorbesc de o treime „în afara” fiinţei. În acest sens, 
părintele Ghelasie afirmă şi că introduce „această noţiune-categorie 
mistică de «TEO-PERSOANĂ», ca Originea, apoi, a CHIPULUI de 
Distincţii TRI-PERSONALE, ale FIINŢEI TREIMICE din 
Revelaţia Creştină”29.  

Însă, „TEO-PERSOANA, ca ORIGINALUL FIINŢIAL, 
este PATERNITATEA, care este astfel ARHECHIPUL de 
PERSOANĂ ca Distincţie a TREIMII DUMNEZEIEŞTI” 
(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 20). 

Iconicul se identifică în taina dumnezeirii, ce nu înseamnă trei 
fiinţe, ci o fiinţă absolută a cărei esenţă este trifiinţialitatea; iconicul ca 
arhechip de trifiinţialitate şi originea tainei iconicului ca paternitatea. 
Paternitatea reprezintă „Originea originilor”. De aceea părintele 
Ghelasie desemnează dumnezeirea drept „Paternitatea în sine, ca 
Originea-Supraesenţa în Sine” 30  (Ghelasie, p. 25), şi susţine că 
„Originea iconicului rezidă în Teo-Chipul Paternităţii Arhepersoanei 
Tatăl” (Ghelasie, p. 27). 

Pe de altă parte, pentru isihastul de la Frăsinei există o distincţie 
clară între iconicul creat şi Supraiconicul Divin, fiinţa creată fiind 
                                                             
28 Isihastul de la Frăsinei previne: „Unii cred că introducem «însuşirile» în FIINŢĂ, 
ceea ce nu se poate face. Deci noi nu introducem însuşirile în FIINŢĂ, ci «dotăm» 
FIINŢA cu aceste Tainice ICONĂRI FIINŢIALE, care sunt tocmai ARHE-
CHIPURILE posibilităţii însuşirilor” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 37). 
29  „DUMNEZEIREA-TRIFIINŢIALITATEA în Sine este TREIMEA fără 
Distincţii şi FIINŢA este TREIMEA cu Distincţii. Şi «Puntea de Înrudire» 
dintre TRIFIINŢIALUL fără Distincţii şi FIINŢIALUL cu Distincţii este astfel 
tocmai «ARHECHIPUL de TRIFIINŢIALITATE», adică ICONICUL în Sine” 
(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, pp. 24-25.) 
30 De aceea, în Mistica Iconică, isihastul de la Frăsinei insistă că orice rugăciune 
începe şi se sfârşeşte cu rugăciunea Tatăl Nostru.  
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iconicul creat al Teo-Iconicului Creator 31 . Dar creaţia intră în 
categoria de fiinţă întrucât are „Chipul Fiinţei Creatoare Divine” 
(Ghelasie, p. 29). Originea fiinţei create se află în Creatorul ei. 
Datorită acestei peceţi şi fiinţa creată are categoria trifinţialităţii, 
adică are o esenţă, o natură şi o distincţie proprie32. Trifiinţialitatea 
creată: 

Icon Creat, Întrupare de TEO-ICON 
Natură Creată a Creaţio-Iconului 
Persoana Creată, ca Unire a Creaţio-Iconului cu 

TEO-ICONUL 
(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 32).  

Şi: 
Esenţă Creaţio-Chip Origine în DIVIN 
Natură Creaţio-Natură Origine în sine 
Pre-distincţie      Creaţio-distincţie Dublă Origine 

Icon Creat Creaţio-TEO-Chip 
ICONARE Creată Creaţio-Fire 
ICONIC Dublu Creaţio-TEO-Persoană 
 
Iconul creat este, prin urmare, „prin şi cu Pecetea 

TEO-CHIPULUI, ca TEO-ICON Întrupat în Icon Creat” 
(Ghelasie, p. 30). Iconul creat este dublu: este natură creată care se 
uneşte cu Teo-iconul. Dacă fiinţa lui Dumnezeu este în esenţă 
Teo-Chipul care trece în distincţiile sale iconice treimice, pentru 
fiinţa creată iconicul este „conţinut şi supraformă”: conţinut de 
natură creată şi supraformă de Divin.  

          
ICON Creaţio-TEO-ICONIC 
ICONARE Creaţio-Natură 
ICONIC Creaţio-TEO-Asemănare. 

                                                             
31  Sfinţii Părinţi s-au aplecat îndeosebi asupra perihorezei dintre Divinul care 
coboară în creaţie şi creaţia care urcă în Divin. Părintele Ghelasie evidenţiază trei 
perihoreze ale misticii creştine: Supraperihoreza Intradivină, perihoreza propriei 
naturi fiinţiale creaţie şi perihoreza dintre Divin şi creaţie. 
32  Mistica iconică vorbeşte de „o ESENŢĂ deja TRIFIINŢIALĂ în Sine, ca 
TEO-CHIPUL, care datorită Propriei Esenţe este o TEO-NATURĂ în 
Distincţie TREIMICĂ de PERSOANE” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 31). 
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Cu alte cuvinte, fiinţa creată are Pecetea Teo-Chipului, are 
propria natură creată, dar „ca Persoană-Iconic de Creaţie trebuie să 
se facă ICONIC de UNIRE a Naturii Create cu 
TEO-ICONICUL, ce realizează ICONICUL TEO-Asemănare” 
(Ghelasie, p. 35).  

În aceste repere, în care iconarea omului se face prin întru-
parea Teo-Iconului, păcatul este înţeles ca orientare spre o anti-
iconare, spre o depersonalizare33. 

Isihastul de la Frăsinei subliniază că persoana este capacitatea 
de comunicabilitate fiinţială care prin eul său face comunicarea 
intrafiinţială şi interpersonală; eul de personalitate este capacitatea 
personală a persoanei care „rememorează esenţa şi natura în dis-
tincţii de esenţă şi natură”34  (Ghelasie, p. 39). Pentru Mistagogia 
Icoanei, eul de personalitate este tocmai activul viu al iconicului, fără de 
care icoana nu decât o „simplă reprezentare memorială de chip al 
persoanei”. Personalizările persoanei fiinţiale sunt intrafiinţiale, 
sunt fiinţialităţi nu calităţi; persoana creată se personalizează pe 
sine prin creşterea naturii create în Teo-Chipul Creator (Ghelasie, 
Mistagogia Icoanei, p. 63).  

Perihoreza între Divin şi creaţie este taina împlinirii mistagogiei 
iconicului, ce se dezvăluie prin iconicul hristic, iconicul propriu-zis. De 
aici, personalizările pe care trebuie să le facă persoana creată prin 
iconicul hristic (Ghelasie, p. 77). De fapt, chipul iconic hristic des-
chide taina Bisericii ca posibilitate a iconărilor noastre ce se împli-
nesc în euharisticul liturgic. Iconicul Maicii Domnului este în mistica 
iconică uşa de intrare în iconicul hristic, iar trupul euharistic 
hristic35  este iconicul posibil de acces la iconicul nevăzut Divin 
(Ghelasie, p. 96).   
                                                             
33  Pecetea CHIPULUI Lui DUMNEZEU de pe Chipul Creat este această 
TEO-SUPRAFORMĂ, pe care trebuie să şi-o ASUME Persoana Creată, ca să 
se facă Asemănare de DIVIN (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 34).  
34 „PERSOANA nu este «rezultat» al «Relaţiei» dintre TREIMEA de PERSOANE, 
ci tocmai CAPACITATEA de RELAŢIE, care apoi face posibilă Relaţia. Dacă nu ar 
fi mai întâi «CAPACITATEA» de Relaţie, nu ar exista nici Relaţia, nici PERSOANA 
însăşi. Aceasta este menţiunea noastră de fond, ca Ontologie-Origine a 
CHIPULUI de PERSOANĂ” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 38). 
35  „În EUHARISTIE este astfel un Dublu ICONIC, de TEO-FORMĂ 
«peste» Natura Creată şi totodată de Creaţio-Formă «peste» TEO-FORMA 
ÎNTRUPATĂ, ca ICONIC DIVIN şi ca ICONIC de Creaţie, care Dialoghează 
Faţă către Faţă” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 95). 
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Părintele Ghelasie insistă pe iconicul trupului euharistic hristic, 
care deschide calea îndumnezeirii omului ce va fi adâncită în veacul 
viitor, şi accentuează că fără iconizarea prin iconicul hristic nu există 
nici iconicul haric al Sfântului Duh, chiar dacă sunt mulţi care vor 
să treacă direct la iconicul haric de lumină Divină36. În urcuşul de 
hristificare se face şi iconarea harică a iconicului Sfântului Duh. 
Isihastul atrage atenţia asupra legăturii între Iconicul Hristic şi 
Iconicul Sfântului Duh, care sunt în legătură, dar care nu se 
confundă şi nu se amestecă în activul lor propriu, şi subliniază 
caraterul hristocentric al isihasmului:  

„Hristos ne aduce Chipul Tatălui, ca înfiere faţă de Tatăl. Şi tot 
prin Hristic vine apoi şi Sfântul Duh, ca încununare a Sfintei Treimi 
Dumnezeieşti”37 (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 99).  

Claudia ŢÂŢU 
 
 
 

                                                             
36  Isihastul de la Frăsinei subliniază că trebuie înţeles că iconicul hristic este 
singurul iconic de accesibilitate la Dumnezeu, şi chiar iconicul Sfântului Duh 
este lucrător tot prin păstrarea iconicului hristic. Îndumnezeirea este doar prin 
Iconicul de îndumnezeire al Trupului Hristic, ca o adâncire a participării în 
iconicul trupului înviat hristic, care ne împărtăşeşte totodată şi harul. Însă 
„legătura” va fi tot Trupul Înviat, care este Înălţat la Dreapta Tatălui pentru 
veşnicie şi prin care şi noi putem urca la Tatăl (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 97).  
37 De fapt, Iconicul Sfântului Duh nu absoarbe Iconicul Hristic, ci îl evidenţiază 
şi mai mult, în taina iconării noastre ca fiinţă creată ce se pecetluieşte de către 
Dumnezeu:            

CHIPUL Creat cu Pecetea TEO-CHIP, în general; 
Natura Creată cu Botezul-Pecetea HRISTO-CHIP, în special; 
Persoana Creată ca UNIRE prin Personalizări proprii cu HRISTO-CHIPUL 

(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 99). 
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Din tainele ritualului 
 
 
1. Ritual şi transformare 
Bucură-te, spălare cu apa ritualului de taină1 
Într-o omilie la Epistola către Romani Sfântul Ioan Gură de Aur 

notează că în Legea Veche „sărbătorile, şi ritualurile, şi sacrificiile, 
şi, în fine, toate aveau în vedere acelaşi lucru: ca omul să se îndrep-
teze”2 . Invers, „fără rituri şi principii morale, oamenii sunt răi, 
perverşi şi nechibzuiţi”, afirmă Xun Zi. Cu atât mai mult „dacă 
stăpânul unui stat mare nu preamăreşte normele fundamentale de 
comportament şi nu este respectuos faţă de legile vechi, dar iubeşte 
strategiile şi intrigile, atunci curtea şi miniştrii de tot soiul îi vor 
urma exemplul şi îşi vor însuşi obiceiul de a nu preamări riturile şi 
principiile morale şi vor iubi căile ocolite, subversive3. Dacă astfel 
sunt obiceiurile curţii şi miniştrilor de tot soiul, atunci oamenii de 
rând îi vor urma, îşi vor însuşi obiceiul de a nu preamări riturile şi 
principiile morale şi vor iubi cu lăcomie câştigul”, notează acelaşi 
filozof confucianist. În consecinţă, şi la nivel macro, „dacă un stat 
nu are rituri, atunci nu poate fi îndreptat. Prin rituri se îndreaptă 
statul” .  

Tot Xun Zi observă că „Prin ritual, cel tânăr se maturizează, 
cel bătrân îşi găseşte resursele. (...) Ritul reprezintă calea prin care să  
te-ndrepţi; maestrul reprezintă calea prin care ritul să-l îndrepţi. Dar fără rit 
cum aş putea eu să mă-ndrept? Şi fără maestru cum aş putea afla ce-ar trebui 
să fac? Dacă acţionezi întocmai precum îţi cere eticheta rituală, atunci aceasta 
                                                             
1 Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog în Acatistier al sfinţilor isihaşti şi mărturisitori, 
2009. 
2 Sfântul Ioan Gură de Aur, 2005. 
3 Invers, „De urmează ritul, regii şi ducii stăpânesc Lumea Subcerească. De nu, 
ei duc la ruină altarele pământului”. Din punct de vedere duhovnicesc nu se 
pune problema de a stăpâni Lumea Subcerească, ci propria lume subterană, pati-
mile ce mişună acolo. Dacă nu urmezi ritul vei aduce la ruină propriul altar 
interior, templul Duhului Sfânt care eşti. 
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înseamnă că simţămintele în rituri se limpezesc. Dacă grăieşti întocmai precum 
grăieşte maestrul tău, atunci aceasta înseamnă că prin cunoaştere te asemeni 
lui. Când simţămintele în rituri se limpezesc şi prin cunoaştere te asemeni 
maestrului tău, atunci tu eşti un înţelept. (...) Omul Ales îşi găseşte 
liniştea în rituri”. Nu doar că „prin ritual acţiunea se desăvârşeşte.”, 
ci ritul e, în final, „marea împlinire a Căii omului” . 

În corespondenţa lui Kafka citim că acesta era de părere că 
„preoţii şi ritualurile sunt doar cârje pentru viaţa infirmă a 
sufletului” . Nu sunt doar atât, ci şi călăuze pe calea desăvârşirii. Se 
povesteşte că un om a început să citească în fiecare zi la aceeaşi oră 
acatistul sfântului pe care îl avea ca patron, implorând-l să îl îmbo-
găţească. A continuat astfel să se roage fără nici un rezultat timp de 
zece ani, după care a realizat brusc deşertăciunea bogăţiei şi s-a 
retras într-o sihăstrie, ducând o viaţă de eremit. Odată, pe când se 
ruga sfântului său patron, a văzut în faţa sa pe cineva semănând leit 
cu el, aşa cum era reprezentat în icoană, aflat într-o orbitoare 
lumină. Şi-a făcut semnul crucii şi, după ce s-a rugat pentru a se 
asigura că nu este o înşelare drăcească, a întrebat:  

– Cine eşti şi ce faci aici?  
– Sunt sfântul tău patron, căreia i-ai recitat acatistul în fiecare 

zi la aceeaşi oră timp de zece ani, i-a răspuns acela. Am venit să îţi 
împlinesc dorinţa. 

– O, sfinte, i-a răspuns omul, între timp am cunoscut frumu-
seţile vieţii duhovniceşti şi mi-am pierdut dorinţa de a fi bogat. Ai 
venit prea târziu. Spune-mi, totuşi, de ce ai întârziat atât de mult? 

– Ca să fiu sincer, i-a răspuns acela, dat fiind faptul că ai citit 
acatistul timp de zece ani fără vreun rabat şi cu atâta credinţă, ai fi 
meritat cu vârf şi îndesat să fii bogat, dar în marea mea iubire 
pentru tine şi în dorinţa mea de a-ţi asigura adevărata bunăstare, 
cea interioară, am preferat să mai aştept puţin. Şi ceea ce mi-am 
dorit s-a întâmplat”. „Prin închinare ca actualizare iconică, ritualică- 
liturgică a relaţiei omului cu Dumnezeu, scrie Florin Caragiu în 
Antropologia iconică, „chipul se înviorează de viaţa prototipului”  
(Părintele Stăniloae). 

Constanţa în practicarea ritualului va aduce în cele din urmă 
sublimarea. E ceea ce marele isihast Sandu Tudor ştie din expe-
rienţă: „Nu avem nicio îndoială că numai o viaţă aşezată şi bine 
urzită pe sfânt obicei îndelung şi bună rânduială de rugăciune, adică 
de Pravilă şi canon de o viaţă întreagă, ne poate trece la stadiul cel 
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duhovnicesc al împlinirii noastre. Darul acesta de răbdare ordo-
nată, monotonă, cuminte şi mult stăruitoare, numai el poate creşte 
clipă cu clipă, organic, trupul duhovniciei noastre, al omului nostru 
lăuntric. (...) această zidire vie în buna obişnuinţă se poate pre-
schimba într-o a doua fire a noastră, născută nu din ceva trupesc, 
nici din voia vreunui om, ci din Duhul”  (Tudor, 2000).  

În ortodoxie, rolul ritualului liturgic este şi acela de „realizare 
participativ-dialogală a condiţiei euharistice” (Florin Caragiu), a stării 
necesare pentru a primi Sfânta Împărtăşanie. „Puritatea rituală, 
înţeleasă liturgic, înseamnă tocmai pocăinţa cerută pentru apro-
pierea cu vrednicie de Euharistie”, subliniază acelaşi Florin Caragiu. 
„Numai în sfintele taine şi nicăieri în altă parte găseşti într-adevăr 
harul: puterile tale trupeşti se adună şi se unesc cu nobila putere a 
prezenţei trupeşti a Domnului nostru4, în aşa fel încât toate gân-
durile tale împrăştiate se adună şi se unesc în spiritul tău, şi, deşi 
erau despărţite şi îndreptate spre cele de jos, se regăsesc îndreptate 
şi se înfăţişează după cuviinţă în faţa lui Dumnezeu. Şi prin 
Dumnezeul care locuieşte în ele, te înveţi cu ceea ce este lăuntric şi 
te dezveţi de piedicile trupeşti pe care le pun lucrurile vremelnice, 
ca degrabă să te încredinţezi lucrurilor divine”  (Eckhart, 2004). 

Desăvârşirea spirituală nu se realizează imediat. Ea este un 
lucru care cere timp şi multă osteneală. Ea presupune parcurgerea 
unor etape care includ nevoinţe, renunţări, penitenţe, încercări de 
tot felul şi mai presus de orice participarea la ritualul liturgic. 
„Ritualurile Bisericii, scrie mitropolitul Antonie de Suroj, ce îşi au 
rădăcinile în experienţa şi credinţa a mii de ani, ne descoperă 
adeseori prin imagini, prin simboluri, profunzimi ale experienţei 
omeneşti a dragostei, bucuriei, amărăciunii care nu numai că pot fi 
folositoare credinciosului, ci şi necredinciosului îi pot descoperi o 
anumită profunzime a propriului său suflet şi a propriei sale vieţi”  
(Antonie de Suroj, 2011). Mai mult, „toate acţiunile curente de 
                                                             
4  Pentru un nepracticant precum Cioran lucrurile nu stau însă deloc aşa. 
„Misterele antice, pretinse revelaţii ale tainelor ultime, nu ne-au lăsat nimic în 
materie de cunoaştere. Iniţiaţii erau neîndoielnic siliţi să nu transmită nimic; este 
totuşi de neconceput ca printre ei să nu se fi găsit nici măcar un singur flecar; ce 
poate fi mai opus naturii umane decât o asemenea încăpăţânare în a păstra o 
taină? De fapt, nu exista nici o taină; existau rituri şi fioruri. Vălurile odată ridi-
cate, nu puteau dezvălui nimic altceva decât abisuri lipsite de orice consecinţă. 
Nu există decât iniţierea întru neant – şi întru ridicolul de a fi viu.” (Cioran, 1996). 
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până atunci dobândesc – prin cult şi prin comunitatea care îl 
practică – o nouă semnificaţie, un nou regim ontologic, suspen-
dând drumul sinuos al zilelor ce curgeau stereotip şi propunând, 
brusc, o altă dimensiune, un alt regim existenţial5, are darul de a 
zgudui interioritatea, somată – prin simpla participare la eveni-
mentul ritualic – să îşi reevalueze actele automate (mersul, rostirea, 
ascultarea, repausul) şi să urmeze deschiderea”. A merge, a vorbi, a 
mânca devin cu timpul acte ritualice. Văzând cum mănâncă nişte 
bătrâni ţărani evlavioşi, un poet scria: „mâncau de parcă se cuminecau” . 

Despre rabi Leib, un om care răspândea în jurul lui veselie, se 
spune că a fost primul rabi pentru care dansul era un ritual sacru. 
Văzându-l dansând, fiul marelui Maghid din Meserici i-a spus: 
„Paşii tăi contează mai mult decât rugăciunile mele” (Wiesel, 2001). 
Paşii lui au devenit paşi sacri. Un astfel de om păşeşte pe calea 
faptelor rituale, pe calea acţiunilor rituale. Acest lucru nu trebuie 
confundat cu starea de îndrăgostire când ţi se pare că persoana care 
ţi-a căzut cu tronc face totul altfel. Mai ales dacă a dat peste o 
femeie fatală. „Pentru ochiul privitorului, mai ales dacă este bărbat, 
tot ceea ce face o femeie fatală se transformă într-un ritual, per-
soana ei conferind însemnătate celor mai obişnuite lucruri, de la 
spălatul vaselor la fumat, de la condusul maşinii la dansul de sâm-
bătă seara” . La un om duhovnicesc cele mai banale acte pe care le 
săvârşeşte devin ritualice. 

 
Ritualul are un efect integrator atât la nivel individual, cât şi 

colectiv. El transformă dezordinea în ordine, haosul în cosmos. 
Ritualul transformă un om multipsihic, instabil, dezintegrat, într-
unul monopsihic, echilibrat, integrat. El conectează gândirea cu 
sentimentul, raţiunea cu intuiţia, mintea cu trupul. Ritualul armoni-
zează, integrează părţile disparate ale fiinţei umane şi, ca o conse-
cinţă, odihneşte creierul şi detensionează trupul. În cuvintele lui 
Xun Zi, „pentru cel care le performează, indiferent dacă execu-
tantul este suveranul, un ministru de rang superior sau inferior ori 
este om de rând, ritualul ţinteşte spre acordarea planului inferior cu 
planul superior şi postarea armonioasă a omului într-un univers ce 
în nici un caz nu este unul ostil, străin şi fără rezonanţă. De aceea, 
                                                             
5 „Ce este un rit? întreabă Micul Prinţ. Este ceea ce face ca o zi să fie diferită de 
alte zile, o oră de alte ore” (Antoine de St Exupéry). 
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prin rituri omul slujeşte în plan superior Cerul, iar în plan inferior 
slujeşte Pământul”. 

În plan colectiv,  „ritualul transformă grupul comunitar într-o 
unitate care celebrează Divinul într-un fel anume, sintetizând 
deschiderile individuale şi participând în mod direct la modelarea 
trăirii religioase personale. Eu mă regăsesc în noi –  în comunitatea 
religioasă care-L sesizează, gândeşte, imaginează şi celebrează pe 
Dumnezeu într-un mod original. Fiecare experienţă personală se 
înscrie în experienţa religioasă comunitară care, la rândul ei, 
modelează retrospectiv experienţele religioase individuale” (Mircea, 
2006). Pe lângă aceasta „cultul este mijlocul privilegiat de a-ţi 
asigura binecuvântarea divină, de a reînnoi, în contact cu locurile, 
cu timpurile, cu riturile sacre, puterea vitală a omului şi a lumii 
sale”  (Vocabular de teologie biblică, 2001). 

Ca efect secundar al practicării ritualului religios apar foloase şi 
în planul sănătăţii trupeşti: „ritualurile religioase vor avea un efect 
benefic asupra creierului” (Andrew Newberg şi Mark Robert 
Waldman, 2009). Practicarea unui ritual cu trezvie „întăreşte un 
circuit specific – ce implică lobul prefrontal şi orbito-frontal, cingu-
latul anterior, ganglionul bazal şi talamusul –, care altfel s-ar dete-
riora cu vârsta. Acest circuit guvernează o largă varietate de 
activităţi implicate în conştiinţă, claritatea minţii, formarea realităţii, 
eroarea de detecţie, empatia, compasiunea, echilibrul emoţional şi 
suprimarea furiei şi fricii. Când acest circuit particular merge prost 
sau se deteriorează, contribuie la apariţia depresiei, anxietăţii, com-
portamentului obsesiv-compulsiv şi schizofreniei. Putem menţine 
acest circuit sănătos şi chiar îl putem îmbunătăţi încorporând”, 
practicând constant ritualul. 

Autorii mai sus citaţi afirmă: „Ritualurile adaugă substanţă 
credinţelor noastre şi, cu cât ritualul este mai intens, cu atât devine 
mai probabil că vom avea o epifanie religioasă sau spirituală. Prin 
urmare, practica spirituală este cheia cu ajutorul căreia Dumnezeu 
capătă semnificaţie şi devine real. (...) Vă recomandăm în schimb să 
alegeţi o frază care are semnificaţie pentru voi, pentru că aceasta vă 
va intensifica semnificativ practica. Creierul „marchează” aceste 
ritualuri importante şi deci de fiecare dată când le veţi face, 
circuitele voastre de memorie vă vor ghida spre starea de spirit 
dorită mai rapid şi cu o mai mare intensitate” . Oamenii de ştiinţă 
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ajung să confunde efectul cu cauza. Nu îndeplineşti un ritual 
religios ca să te relaxezi, să te linişteşti, să obţii un anumit efect 
asupra creierului. Acestea vin ca un efect secundar. Stările duhov-
niceşti înalte nu se confundă cu stările şi trăirile creierului şi cu 
efectele asupra sa. Practicarea unui ritual nu induce automat o stare 
duhovnicească, aceasta fiind darul lui Dumnezeu. Sfântul Iustin 
Matirul şi Filozoful arată clar că „Iertarea păcatelor a fost făgăduită 
prin sângele lui Hristos, iar nu prin diferitele spălări rituale ale 
iudeilor şi că îndreptăţirea omului se face prin conversiunea inimii, 
iar nu prin riturile externe”  (Apologeţi de limbă greacă, 1980). 

În viaţa Sfântul Eftimie cel Mare se relatează că Terevon 
saracinul, luând femeie dintr-al său neam şi multă vreme trăind 
împreună cu dânsul, n-a avut fiu, ea fiind stearpă; pe aceasta 
aducând-o la purtătorul de Duh Eftimie, îl ruga, zicând: „Ştiu să 
mă plec cinstite părinte, că te va asculta pe tine Dumnezeu, dacă te 
vei ruga; pentru că El face voia celor ce se tem de Dânsul. Deci, fiindcă 
atât de multă vreme a trecut şi nu m-am putut învrednici a avea fiu, 
pentru că aceasta era stearpă, te rog cinstite părinte, roagă pe 
Iubitorul de oameni să ne dăruiască nouă fiu” . Bătrânul înţelegând 
credinţa lor, i-a pecetluit de trei ori cu semnul Crucii, atingând cu 
mâna pîntecele femeii şi a zis: „Mergeţi, bucurându-vă întru Domnul, 
pentru că iată vă dăruieşte prin iubirea Lui de oameni trei fii, parte 
bărbătească”. Crezând dar cuvintele sfântului bătrân, s-au dus cu 
bucurie la ale lor; apoi a zămislit cea stearpă şi a născut întîi fiu pe 
Petru, (...) apoi a născut după Petru alţi doi fii, după proorocia 
părintelui purtător de Duh” (Vieţile sfinţilor pe luna ianuarie, 2005).  
O rugăciune săvârşită ca un ritual automat, sau orice ritual profan 
sau tehnică de meditaţie nu poate realiza aşa ceva. 

Popoarele aşa-zis primitive, prelogice, care trăiau într-un 
sistem de valori tradiţional, cunoşteau puterea ritualului. Odată 
Jung, pe când se afla în Africa, a vrut să trimită o scrisoare la Gara 
64, aflată la o distanţă de două zile şi jumătate de alergare. I-a dat 
ordinele de cuviinţă mesagerului, dar acesta stătea în faţa lui fără să 
înţeleagă. Atunci, unul dintre somalezi l-a luat deoparte şi i-a spus 
că ordinele trebuie date într-un ritual magic. După ce s-a confor-
mat, mesagerul a zâmbit mulţumit şi a pornit în goană, parcurgând 
apoi pe jos o sută de kilometri în treizeci şi şase de ore de alergare 
non-stop (Mclynn, 1996). De aceea se spune că într-o societate 
tradiţională ritualurile sunt mai puternice decât realitatea. 
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2. Atitudinea ritualică 
Pentru Xun Zi, „Marea Regulă a ritului este: slujeşte-i pe cei vii 

într-un mod care să exprime bucuria; condu-i pe ultimul drum pe 
cei morţi într-un mod care să exprime îndurerarea; slujeşte în armată 
într-un mod care să exprime puterea”. Fii mereu viu, prezent, implicat 
când practici un ritual. Tara Bennett-Goleman îşi aminteşte: „Odată 
am fost invitată la un ceai de către un bătrân maestru zen, la o mănăstire de 
la marginea oraşului Kyoto. Urmam nişte cursuri la una dintre principalele 
şcoli din Japonia care predau ceremonia ceaiului, încercând să deprind detaliile 
servirii ceaiului. Fiecare etapă a servirii ceaiului are o coregrafie precisă; există 
o formă corectă pentru fiecare detaliu, de la împăturirea şervetului de mătase 
până la amestecarea ceaiului. Fiind un elev conştiincios, mă aşteptam la toate 
formalităţile şi întreaga ordine rituală a servirii ceaiului. Dar acest venerabil 
maestru era un artist al spiritului liber, cel care a stat la originea ceremoniei 
ceaiului. El respecta forma generală a servirii ceaiului, dar improviza după 
bunul său plac. La cursuri, învăţasem exact care este maniera elegantă în care 
trebuie împăturit şervetul de mătase înainte de a fi folosit pentru a şterge lingu-
riţa. Acest maestru însă nu avea acele şervete de mătase cerute, aşa că a luat 
dintr-o cutie un şerveţel de hârtie şi a şters linguriţa cu nonşalanţă. În prima 
clipă am fost uimită; m-am gândit: „Dar a uitat să...”  Apoi, privindu-l mai 
bine, am observat că acorda o atenţie deplină tuturor gesturilor pe care le făcea 
şi că încălca regulile cu cea mai mare naturaleţe. Era un contrast izbitor faţă 
de eticheta rafinată a şcolii de ceai – o lecţie despre contestarea prejudecăţilor. 

Când mintea noastră funcţionează în mod automat, gândurile noastre 
urmează acelaşi traseu familiar, viaţa are un caracter static, fix. Flexibilitatea 
ne poate fi de ajutor în viaţă. În  loc să reacţionăm ca de obicei, putem încerca 
să schimbăm ceva, indiferent că e vorba despre a duce copiii la culcare sau despre 
a face o pauză de câteva momente atunci când ajungem acasă, în loc să ne grăbim 
să deschidem corespondenţa. Atunci când ne supunem aceloraşi vechi rutine de 
a gândi şi de a simţi, există prea puţine şanse de schimbare. Dar din moment 
ce prin contemplaţie lucrurile se reînnoiesc, aceasta poate deschide noi posibili-
tăţi, dă la iveală potenţialul schimbării” (Tara Bennett-Goleman, 2002). 

Orice ritual implică practici repetitive. Dar tu eşti de fiecare 
dată altul, de aceea dacă-l practici atent, debarasându-te de gânduri 
şi sentimente trăirea ta va fi mereu alta. Cu atât mai mult când dove-
deşti flexibilitate în a adapta ritualul la situaţia dată. Odată Părintele 
Nicolae Bordaşiu, pe când se afla în temniţă la Jilava, a săvârşit o 
Sfântă Liturghie de Înviere cu participanţii şezând pe paturi, oficiind 
în şoaptă, pentru a nu fi auziţi de gardieni. 
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Spre  sfârşitul Antichităţii religiile oficiale erau caracterizate de 
un ritualism exagerat. Atunci Părinţii Bisericii s-au văzut constrânşi 
să combată o asemenea mentalitate. După Sfântul Ioan Hrisostom 
„Lucrul de căpetenie ţine nu de atitudinea exterioară, ci de dispozi-
ţia interioară. Pavel s-a rugat culcat în închisoare, tâlharul s-a rugat 
spânzurat pe cruce”. Invers, la ce bun, mustră Origen, să îngenun-
cheze înaintea lui Dumnezeu, dacă în inima sa omul îngenunchează 
înaintea diavolului? (Spidlik, 1998).  

La ce bun să stai în genunchi în faţa lui Dumnezeu, iar cu 
gândul să fii la cu totul alte lucruri? Trebuie să fii prezent în ceea ce 
faci. „Indiferent ce faci, sfătuieşte un contemporan, fă într-o stare 
de receptivitate; apoi, chiar şi lucrurile mărunte devin sacre. După 
aceea gătitul şi spălatul devin sacre; devin ritualuri. Nu este vorba 
despre ceea ce faci, este vorba despre cum faci ceea ce faci. Poţi 
spăla pardoseala ca un robot, ceva mecanic; trebuie să o speli, aşa 
că o speli. Şi atunci pierzi ceva frumos. Risipeşti acele momente 
doar spălând pardoseala. Spălarea pardoselii putea să fie o expe-
rienţă extraordinară şi ai ratat-o. Acum, pardoseala este curată, însă 
nu s-a petrecut ceva ce ar fi trebuit să se petreacă în tine. Dacă ai fi 
fost receptiv, nu doar pardoseala, ci şi tu ai fi avut o senzaţie de 
profundă curăţare. Spală pardoseala plin de receptivitate, luminat 
de receptivitate. Munceşte, şezi sau mergi, însă un lucru trebuie să 
fie permanent prezent: luminează-ţi din ce în ce mai multe mo-
mente din viaţă fiind receptiv. Lasă lumânarea receptivităţii să ardă 
în fiecare clipă, în fiecare acţiune” .  

Odată un preot şi-a anunţat enoriaşii că lisus Hristos Însuşi va 
veni în biserica lor în următoarea duminică. Evident, oamenii s-au 
adunat în număr mare ca să-l vadă pe Domnul. Toată lumea se 
aştepta ca el să ţină o predică, dar Iisus s-a limitat să le zâmbească, 
şi după ce preotul L-a prezentat, doar i-a binecuvântat. Toţi cei de 
faţă i-au oferit ospitalitate pentru noapte, dar el a refuzat politicos, 
spunându-le că îşi va petrece noaptea în biserică. Normal, s-au 
gândit cu toţii. 

Dimineaţa devreme, a dispărut. Când porţile acesteia au fost 
deschise, spre oroarea tuturor, preotul şi credincioşii au descoperit 
că biserica fusese vandalizată. Pe toţi pereţii era scrijelit acelaşi 
cuvânt: ATENŢIE. Nu exista nici un colţişor din biserică, inclusiv 
altarul, pe care să nu fi fost scris cuvântul ATENŢIE, cu litere mai 
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mari sau mai mici, în toate culorile posibile. Oriunde îţi întorceai 
privirea, nu vedeai decât acelaşi cuvânt: „ATENŢIE, atenţie, 
Atenţie, ATENŢIE, atenţie, atenţie...”. 

Ce şocant. Ce iritant. Ce confuz. Cât de fascinant, dar şi de 
teribil în acelaşi timp. La ce trebuiau oare să fie atenţi? Nu exista 
nici o precizare în această direcţie. Singurul cuvânt scris era 
ATENŢIE. Primul impuls al oamenilor a fost să şteargă literele, 
acest adevărat sacrilegiu. In cele din urmă s-au abţinut de la acest 
gest, dar numai la gândul că cel care le-a scris a fost însuşi lisus. 

Ce s-a întâmplat în continuare? De câte ori veneau la biserică, 
misteriosul cuvânt le sărea în ochi oamenilor, până când le-a intrat 
în subconştient. Ei au început să fie mai atenţi la scripturi, desco-
perind înţelesuri noi. Au început să devină mai atenţi la slujbe, la 
fiecare rugăciune din  ritual, la predică. Au început astfel să pună în 
practică ceea ce auzeau. Au început să devină mai atenţi la rugăciu-
nile pe care le făceau acasă, ba au reuşit să se roage şi când făceau o 
activitate fizică.  

Dacă veţi trece noaptea prin acea regiune, veţi observa deasupra 
bisericii acelaşi cuvânt, alcătuit din neoane aprinse în puzderie de 
lumini multicolore. 

Când atenţia se împleteşte cu evlavia, atunci când vei intra într-un 
lăcaş de cult, nu-ţi vei face doar mecanic o cruce, ci vei păşi cu o 
atitudine corespunzătoare, cu acel amestec de cutremurare şi fasci-
naţie. Părintele Ioan Buga povesteşte despre „un ţăran înalt, drept, 
cumpătat la vorbă, care când îşi face Sfânta Cruce, oficiază întregul 
ritual creştin, şi concentrează în semnul absolut întregul univers 
religios. (...) El nu doar stă la Liturghie, el este Liturghie; trăieşte 
fiecare clipă „cu cunoaştere”, nu mecanic şi absent, nu ritualistic, ci 
viu şi comunial. Departe de un simplu pietism emoţional, credinţa 
şi închinarea Lui exprimă o bărbăţie a sfinţeniei, o simţire puter-
nică, dar lucidă, un univers integral şi desăvârşit echilibrat” (Buga, 
2001).  

Fără atenţie, totul devine ritualism. Dacă nu participi la ritual 
cu atenţie şi cu dăruire, nu se întâmplă ceea ce aştepţi să se întâmple, 
ba are chiar efectul contrar: vei ajunge să te plictiseşti să-l tot faci. 
Va deveni o formalitate, o povară, ţi se va urî de el. De aceea unii 
au ajuns să conteste ritualul, să vorbească de inutilitatea lui. Au 
ajuns să-l definească, precum Ambrose Bierce, drept „O ceremonie 
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religioasă sau semi-religioasă stabilită prin lege, precepte sau 
obiceiuri, cu uleiul esenţial al sincerităţii stors cu grijă din ea”  
(Bierce, 2004). Şi aici e clar că vina o poartă cei care ar fi trebuit să 
fie modele în ce priveşte trăirea ritualului, implicarea în el. Ei i-au 
smintit pe cei mici (Mt. 18, 6) care au crezut că e ceva în neregulă cu 
ritualul, nu cu cei ce nu s-au făcut vrednici de a-l sluji. Rugăciunea  
pe care preotul o rosteşte în timpul  cântării Heruvicului stipulează 
clar că „Nimeni din cei legaţi cu desfătări sau cu pofte trupeşti nu 
este vrednic să vină, să se apropie sau să-ţi slujească Ţie, Împărate 
al slavei, căci a sluji Ţie e lucru mare şi înfricoşător chiar pentru 
puterile cereşti” .  

Părintele Arsenie Strelţov afirmă că în Rusia primii atei 
înverşunaţi au fost fiii preoţilor de la începutul secolului XX care 
n-au văzut la părinţii lor nici o roadă duhovnicească, ba, din contră, 
roade ale întunericului. Reforma protestantă a fost şi ea o reacţie 
de respingere a formalismului fariseic al clerului catolic. Oamenii, 
din lipsă de discernământ, au respins odată cu slujitorii nevrednici 
şi ritualurile pe care le oficiau, dar, inconştient, şi-au creat alte 
ritualuri, pentru că omul, făptură creată, nu poate trăi fără ritual. În 
locul Sfintei Liturghii protestanţii şi-au alcătuit un simulacru de 
cină, şi-au creat propriile cântări religioase, propriile lecturi biblice 
şi tâlcuiri. Ateii au pus în locul Sfintei Scripturi scrierile lui Marx şi 
Engels, care au devenit apostolii lor.   

Lev Tolstoi se află în aceeaşi barcă. Sfântul Ioan de Kronstadt 
scria despre el: „Nereuşind  să înţeleagă şi să trăiască în Duhul 
Sfânt ritualul Bisericii, Tolstoi i-a declarat război acestuia din urmă 
considerându-l pur ritualism, într-o polemică deschisă cu statul 
ţarist şi Biserica Ortodoxă. Premiza fundamentală este cea a con-
tradicţiei pretins ireconciliabile dintre Evanghelie şi Biserică, dintre 
Evanghelie şi civilizaţie (stat, cultură, tehnică, ştiinţă). Toate acestea 
ar bloca accesul la „creştinismul” autentic. Vinovate în primul rând de 
falsificarea Evangheliei prin „absurdităţile” dogmelor şi „superstiţiile” 
riturilor ar fi Bisericile. Ele ar „hipnotiza” masele prin seducţia 
estetică a cultului şi le-ar „idiotiza” prin violenţa ascetică a rugă-
ciunii, posturilor şi supunerii oarbe faţă de autorităţi... Ritualurile 
trebuie excluse, dogmele eliminate, Vechiul Testament desfiinţat, 
iar Noul Testament şi Evangheliile sever epurate de teologja 
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(„kabalistică” ) paulină şi de miracole (naştere virginală, înviere)”  
(Sfântul Ioan din Kronstadt, 2005). Tolstoi se va concentra în 
direcţia unei recreări a „creştinismului” ca religie morală şi umani-
tară şi astăzi vedem câţi purici a făcut. Sacrul înseamnă ritual 
iconic, arată Părintele Ghelasie. Mulţi, mai ales intelectuali, consi-
deră ritualul o „de-spiritualizare”, de unde confesiunile religioase 
„fără ritual”, doar cu un „Cuvânt Biblic”. Dar, avertizează Părintele, 
cine distruge iconicul şi ritualul, goleşte creştinismul tocmai de 
conţinutul său sacru... „Fără sacru noi nu avem viaţă, ci doar 
„mişcare mecanică”, fie ea zis spirituală. Viaţa creştină accentuează 
pe sacru, care nu este posibil decât prin ritualul liturgic hristic... Ritualul este 
supramişcarea mai mare decât zisa lege” şi înaintea acesteia. Legea este 
„umbra” ritualului sacru, care apoi se transpune şi ca lege-perma-
nenţă de mobilitate. Viaţa  nu este „lege” , ci ritual sacru. 

Părintele Nicolae Steinhardt, născut sub Lege, îşi aminteşte despre 
botezul său din temniţă de la Jilava: „Eu am cunoscut prin starea 
de extraordinară euforie de care am fost de îndată şi total cuprins 
că botezul nu este o simplă formalitate, un ritual, o ceremonie, ci cu 
adevărat o incomparabilă şi indubitabilă Taină, un foc „mistuitor”. 
Starea aceasta de fericire a durat în toată vremea detenţiei; a rezistat 
unor grele încercări; mi se întâmpla – la Jilava, la Gherla –  să nu 
pot dormi, ori să mă deştept în plină noapte de cât de fericit eram” 
(Steinhardt, 2009). Astfel, trebuie să fie viaţa fiecărui creştin autentic. 
Înaltpreasfinţitul Irineu Bistriţeanu arată că „Fiecare credincios 
trebuie să experimenteze Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh în 
viaţa personală, căci o viaţă creştină fără Rusalii interioare este ca o 
Liturghie fără Consacrare, adică fără Sfinţirea Darurilor. În exterior 
totul poate fi perfect: aceleaşi ritualuri, aceleaşi rugăciuni, aceleaşi 
gesturi liturgice şi invocaţii..., dar nu se întâmplă nimic, n-are loc 
prefacerea euharistică. Rusaliile sunt Duhul lui Iisus în noi, Care 
transformă întregul nostru mod de a gândi, de a simţi, de a voi, de 
a alege şi de a vorbi” (ÎPS Irineu Bistriţeanu, 2008).  

Enumerând praticile ascetice şi slujbele la care poate şi este de 
dorit să participe creştinul:  „vecernia, utrenia, liturghia, praznicele 
bisericeşti, procesiunile Crucii, rugăciunile pentru diferite trebuinţe 
– în casele oamenilor şi in biserică –, pelerinajele la locurile sfinte şi 
mai ales sfintele posturi, ţinute cu evlavie şi cu împărtăşirea cu 
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Sfintele Taine”, Sfântul Teofan Zăvorâtul are în vedere un element 
atitudinal esenţial, anume râvna: „Cu cât participă cineva cu mai 
multa râvnă la toate aceste sfinte ritualuri, cu atât mai tare se va 
aprinde în el scânteia harului, până când se va transforma într-o 
flacără care-i va cuprinde toata alcătuirea fiinţei – atât cea sufle-
tească, cât şi cea trupească. Cine va face aşa, acela nu-şi va epuiza 
niciodată puterile, nu-şi va pierde niciodată vigoarea pe drum şi nu 
va cădea în nepăsare”  (Teofan Zăvorâtul,  2000).  

În acelaşi spaţiu liturgic rus, Sfântul Ioan de Kronstadt îi lămu-
reşte pe cei ce consideră ritualurile datorită repetitivităţii inevitabil 
plictisitoare: „Ce să spunem celor ce zic că profesia noastră preoţească e o 
materie plictisitoare: mereu unul şi acelaşi lucru, unele şi aceleaşi slujbe, unele 
şi aceleaşi cuvinte, ritualuri, etc.? În primul rând, nu este în fiecare zi acelaşi 
lucru, ci în fiecare zi cultul divin se diversifică. Dumnezeieştile Taine sunt 
unele şi aceleaşi şi se săvârşesc întotdeauna într-un singur chip: dar şi soarele 
este acelaşi, apare la orizont în fiecare zi şi în fiecare an în acelaşi chip, după 
cum tot în acelaşi chip luminează şi dă viaţă făpturilor cât timp se află pe cer; 
şi stelele sunt aceleaşi, şi luna; roadele pământului sunt şi ele aceleaşi şi 
Dumnezeu le face să crească şi să dea în pârg, în fiecare an în aceleaşi forme şi 
cu acelaşi gust, iar ele hrănesc creaturile vii, organice, supuse descompunerii, în 
acelaşi mod. Care este însă obiectul cultului divin? Dumnezeu Cel infinit, 
bunătatea Lui nemărginită, înţelepciunea Sa, atotputernicia, dreptatea, sfinţenia, 
veşnicia, pronia Sa, lucrarea Sa mântuitoare, minunile Sale, învăţătura, viaţa, 
pătimirea, moartea, îngroparea, învierea, înălţarea la cer, a doua venire. Ce 
duh insuflă cultul divin? Duhul atotcuprinzător al iubirii Bisericii (faţă de 
toţi), al sfinţeniei, adevărului, nădejdei în mila lui Dumnezeu, al pocăinţei şi 
năzuinţei după viaţa veşnică. Idealul cultului divin e desăvârşirea întru toate a 
omului, perfecta asemănare cu Dumnezeu prin feluritele virtuţi. Minunat 
ideal! Potrivit înaltelor scopuri, idealuri şi obiecte ale cultului divin, el trebuie 
săvârşit cu măreţie, cu rigoare, cu frumuseţe. Cine la biserică sau acasă se 
roagă lui Dumnezeu cu inima deschisă şi îl slăveşte împreună cu sfinţii Săi, 
acela este cu Dumnezeu iar păcatul nu se atinge de el” (Sfântul Ioan din 
Kronstadt, 2005).  

Aceasta înseamnă să slujeşti cu credinţă: „De credinţă ai 
nevoie tot timpul în viaţă şi nu mă refer numai la credinţa obiş-
nuită, ci la credinţa în Dumnezeu. Ea este necesară, mai ales, în 
săvârşirea dumnezeieştilor slujbe, a tainelor şi a ritualurilor Credinţei. 
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Fără credinţă este extrem de greu să săvârşeşti vreo slujbă, taină 
sau ritual, iar cu credinţă este uimitor de uşor şi plăcut6. Atunci oste-
neala este liniştitoare şi de viaţă făcătoare pentru suflet”  (Sfântul 
Ioan de Kronstadt, 2012). În viziunea sa, „Cultul divin este o slujire 
reciprocă: a lui Dumnezeu de către oameni şi a oamenilor de către 
Dumnezeu sau un răspuns al omului dat din inimă, cu recunoştinţă 
şi evalavie iubirii, dreptăţii, puterii şi bunei purtări-de-grijă (pronii) 
a lui Dumnezeu faţă de oameni arătate în crearea pentru om, ca 
împărat al creaturilor, a lumii văzute, şi o dulce convorbire cu 
Dumnezeu, o doxologie adusă Lui şi o cerere pentru trebuinţele 
noastre” (Sfântul Ioan din Kronstadt, 2005). Totuşi sfântul constată 
realist o dureroasă stare de lucruri: „Când aduc slujire lui 
Dumnezeu, şi spun rugăciuni sau săvârşesc ritualurile, nu arareori 
sfinţiţii slujitori sau mirenii se gândesc puţin la Dumnezeu, la sfinţii 
Lui, prezenţi acolo prin har; sau au puţină evlavie către Dumnezeu 
şi sfinţi şi gândul le stă la oamenii care stau de faţă, şi pentru unii 
dintre ei nutresc slugărnicie, favoritism sau frică, – de aceea ei fac 
rugăciunile cu nepăsare, sunt departe cu inima de Dumnezeu şi 
rugăciunile rămân sterpe, reci, pustii, incapabile să aducă pace, seci 
duhovniceşte” (ibidem).  

Lipsiţi de o minimă mistagogie, „Este de mirare, întreabă 
Sfântul Inochentie al Penzei, dacă fără luminarea aceasta unii 
uşuratici iau drept lege rătăcirile moşilor şi strămoşilor, drept 
evanghelie – basme oarbe, drept fapte virtuoase – ritualuri de 
puţină însemnătate? Este de mirare dacă, neînţelegând esenţa 
religiei, sunt mânaţi doar de exterior şi adeseori cred că prin 
arderea pe altar a câtorva grăunţe de tămâie binemirositoare pot 
acoperi putoarea păgânătăţii lor, schimonosind astfel sfintele 
ritualuri?7”  (Sfântul Inochentie al Penzei, 2012).  
                                                             
6 Pentru filozoful rus Mihail Bahtin „performarea unui act politic sau ritual religios 
în calitate de reprezentant împuternicit, constituind astfel o acţiune specializată, 
nu exclude responsivitatea mea personală”. Credinţa fără de care este extrem de 
greu să săvârşeşti vreo slujbă presupune responsivitate. În lipsa credinţei responsivi-
tatea devine un fel de conştiinţă care operează în plan orizontal, în raport cu sine 
şi cu semenii. 
7 Astfel de oameni săvârşesc şi păcate din categoria celor numite păcate rituale, 
adică păcate în ce priveşte încălcarea datinilor rituale ale Bisericii: păzirea sărbă-
torilor, a posturilor, a rugăciunilor. 
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Aceastei jalnice stări de lucruri Părintele Bizău îi cunoaşte cauza: 
„Trebuie să recunoaştem că, de prea multă vreme, cultul Bisericii nu este nici 
explicat credincioşilor şi nici înţeles de către aceştia ca având o legătură decisivă 
cu propria lor existenţă şi, mai presus de toate, ca fiind icoana desăvârşită a 
vieţii celei noi, evenimentul care judecă şi reînnoieşte vechea viaţă a lumii. Pe 
fondul unui secularism atot-cuprinzător s-a generalizat un „pietism liturgic” 
fără legătură concretă cu principiile vieţii în Hristos, alimentat de stufoasele 
explicaţii sentimentaliste şi pseudo-simbolice ale riturilor şi obiectelor de cult. 
Tocmai pentru că, în mintea creştinilor, a devenit ceva „sacru” pentru şi prin 
sine însuşi, cultul eclesial ajunge să facă şi mai „profană” viaţa reală care 
începe dincolo de incinta „casei de rugăciune”. 

Se înţelege că această criză a teologiei şi a cultului este expresia contra-
dicţiei dintre evenimentele întemeietoare ale Bisericii şi viaţa reală a creştinilor, 
care nu se mai articulează în baza acestor întemeieri şi nu este orientată în 
raport cu ele. Cum bine spunea părintele Alexander Schmemann, învăţătura 
lui Hristos a fost propovăduită ca o credinţă mântuitoare, şi nu ca un cult 
mântuitor. Fapt pentru care cultul nu poate fi considerat obiect de credinţă, ci 
rodul şi expresia credinţei celei adevărate, care poate aduce mântuirea oamenilor. 
În centrul kerigmei apostolice se află proclamarea împărăţiei lui Dumnezeu şi 
chemarea oamenilor la credinţa că acest eveniment are o semnificaţie decisivă 
pentru destinul lor de aici şi din eternitate. Ca urmare, un nou eon îşi face loc 
în viaţa lumii, revelându-se continuu prin slujirea sacramentală şi liturgică a 
Bisericii. Or, credinţa este aceea care îi instituie pe oameni în orizontul de har 
şi lumină al acestui eon nou. Iar cultul Bisericii este realizarea şi continua 
actualizare a ceea ce oamenii au dobândit deja prin credinţă, întreaga lui 
semnificaţie constând în faptul de a conduce pe calea Împărăţiei noul Popor al 
lui Dumnezeu, adus la fiinţă şi instituit ca atare prin actul credinţei. Pe de 
altă parte, cultul stabileşte şi menţine vie realitatea Bisericii. Fapt pentru care 
scopul său nu este atât sfinţirea sau binecuvântarea individuală a credincioşilor, 
ci crearea Noului Israel ca Trup al lui Hristos şi Templu al Sfântului Duh, 
adică manifestarea Bisericii ca viaţă nouă în timpul nou al împărăţiei. Cultul 
nu este un scop în sine, ci modul cel mai propriu de manifestare a dreptei 
credinţe. Iar dacă este să-l considerăm ca scop şi conţinut al vieţii Bisericii, 
atunci el se împlineşte ca atare numai în măsura în care însăşi ideea de cult 
este reînnoită, primind o nouă valoare, anume aceea de a fi revelaţia plenitudinii 
eshatologice a împărăţiei, anticiparea Zilei Domnului. Într-adevăr, cultul creştin 
este proclamarea naturii mântuitoare a iconomiei lui Hristos, în care este înră-
dăcinată întreaga viaţă sacramentală şi liturgică a Bisericii” (Bizău, 2012). 
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În acelaşi registru atitudinal cu Sfântul Teofan Zăvorâtul şi 
Sfântul Ioan de Kronstadt se situează şi Părintele Teofil Pârâian: 
„Noi spunem cuvintele acestea ca nişte cuvinte de ritual, dar 
trebuie să le spunem şi ca nişte cuvinte care se adeveresc întru noi. 
Se adevereşte faptul că Domnul Hristos a omorât moartea şi a 
sfărâmat iadul” (Pârâian, 1998).  

Tot Părintele Teofil foloseşte pentru adevărata atitudine 
ritualică sinonimul angajare: „Noi trebuie să ştim că a existat un progres 
în gândirea creştină, că a existat un progres în exprimările creştine, şi că 
lucrurile s-au formulat mai bine spre folosul tuturor, dar de la început nu a 
fost aşa. Unii dintre creştinii care nu mai au slujbele noastre spun că lucrurile 
acestea s-au adăugat şi că nu au valoare, că trebuie să trăim creştinismul de la 
început şi au dreptate în ceea ce priveşte trăirea creştină. De ce? Pentru că de 
multe ori oamenii când fac slujbele intră într-un sistem pe care nu-l înţeleg şi 
pe care nu-l trăiesc, ci au doar nişte formule de ritual. Ori, asta nu este destul 
pentru că cei care au făcut slujbele (şi slujbele sunt „vuietul Duhului”, căci 
Duhul Sfânt este Autorul slujbelor) au avut în vedere viaţa creştină, trăirea 
creştină, n-au avut în vedere nişte formule ca să se împlinească un ritual – să 
facem o vecernie, să facem o utrenie, să facem o slujbă de dimineaţă, să facem o 
slujbă de seară, să facem o slujbă de noapte – ci o angajare. Trăirea creştină 
trebuie să pornească de la slujbe, de aceea e foarte important felul cum se fac 
slujbele şi din punct de vedere al exprimării şi din punct de vedere al 
intensităţii. Adică e o propovăduire, credinţa noastră e propovăduită, e 
cuprinsă în sfintele slujbe şi propovăduită prin împlinirea sfintelor slujbe. Deci, 
credinţa noastră creştin-ortodoxă este în cărţile de slujbă şi se exprimă. E 
foarte important ca toţi cei care iau parte la sfintele slujbe să înţeleagă ce se 
spune şi toţi care rostesc ceva să ştie că nu spun numai pentru Dumnezeu şi 
pentru ei, ci pentru toţi cei care sunt de faţă. Acesta e un lucru foarte 
important. Dacă cei care te ascultă nu te aud, dacă cei care te ascultă nu 
înţeleg slujbele, sunt nişte forme de ritual şi n-au nici o valoare reală, n-au nici 
o angajare a credincioşilor. De aceea e foarte important felul cum se slujeşte şi 
intensitatea cu care se spun lucrurile, fie să le înţeleagă toţi, fie să nu le 
înţeleagă nimeni. La începutul creştinismului nu erau slujbe, ci erau doar 
întâlniri ale credincioşilor care făceau şi un fel de slujbe, toate improvizate, toate 
făcute de ei. Erau foarte mulţi oameni care nu ştiau carte, erau foarte mulţi 
oameni care nu se puteau angaja la nişte lucruri deosebite, dar exista, totuşi, o 
angajare în slujbă” (Pârâian, 2008). 
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Prin urmare, Părintele Teofil îndeamnă să „ne angajăm cu toţii 
la slujbă, pentru că altfel dă impresia de ritualism. E frumos să ţii 
un ison, dar să se audă foarte bine textul cântat. De aceea se 
rosteşte, ca să se angajeze toţi. (...) Sfânta Liturghie nu este un ritual, 
ci este o realitate în care credincioşii au posibilitatea să se unească 
cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că 
acesta este scopul Sfintei Liturghii”. Ea, trebuind să se desfăşoare 
în spaţiu şi timp, are nevoie de ritual. „În fiecare Sfântă Liturghie 
vine împărăţia lui Dumnezeu aici pe pământ, pentru că îi închipuim 
pe Heruvimi în taină, în mod tainic. Nu este o simplă formulă de 
ritual, ci este o realitate şi trebuie să devină realitate această zicere 
care ni se pare uneori doar o formulă de ritual”. Practica ritualică, 
notează Florin Caragiu, are ca orizont „tendinţa de a depăşi gestul 
în Taina pe care o poate deschide acesta”8. 

Contemporan Părintelui Teofil, Andrei Pleşu propune o altă 
perspectivă:  „Ritualul nu e o simplă „disciplină” , pentru că nu are 
structura „soluţiei”, ci pe aceea a „drumului”. Ţi se dă un reper 
stabil, transcendent, şi ţi se lasă libertatea să mergi spre el pe o cale 
proprie, imprescriptibilă. Creştinismul declară că nu poţi funcţiona 
în această lume după regulile ei, ci după regulile Celui care a creat-o. 
Cu alte cuvinte, n-o locuieşti cuviincios decât păstrând mereu un 
punct de sprijin aflat dincolo de ea” (Pleşu,  2011). E şi aceasta o 
atitudine ritualică potrivită. 

Arătând că „în Biserica Ortodoxă nu există o separaţie între 
doctrină şi cult, între teologie şi spiritualitate, căci întreg cultul, 
departe de a fi o sumă de ritualuri mecanice, eficiente prin ele 
însele, este tocmai întruparea densă şi fidelă a doctrinei, ferind-o de 
a rămâne o teorie şi o abstracţie şi transformând-o în experienţă 
harică vie”, Părintele Gheorghe Remete clarifică şi faptul că 
„Tainele nu pot fi acte mecanice, ritualuri valide şi eficiente prin 
ele însele, pentru că atunci ar fi acte magice. Ele trebuie să aibă 
neapărat un caracter personal, iar la baza lor stă întruparea Logosului. 
(...) Deşi lucrarea harului în Taine este obiectivă şi eficace prin sine, 
totuşi Dumnezeu lucrează asupra oamenilor numai ca spirit asupra 
spiritului, ca libertate asupra libertăţii. (...) Duhul Sfânt se face 
                                                             
8  Tot el observă că „menirea ritualului este nu autocontrolul, ci deschiderea 
pentru a primi”. 
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prezent în orice Taină în urma unei invocări, a unei epicleze. (...) În 
măsura în care Hristos îl ia pe oficiant în slujba Sa, îl împuter-
niceşte ca „iconom al Tainelor Sale” şi-i porunceşte „aceasta să o 
faceţi!”, în această măsură oficiantul este colaborator al lui Hristos, 
împreună cu întreaga comunitate şi are o reală potestas sacrificandi. 
Ex opere operantis înseamnă necesitatea intenţiei oficiantului de a 
săvârşi actele harice ca acte ale Bisericii; aceasta este necesară 
tocmai pentru că subliniază supunerea, ca simplu executant, al 
oficiantului faţă de Biserică şi faţă de voinţa lui Hristos. Intenţia 
oficiantului arată că Tainele nu sunt acte magice, eficiente automat 
prin cuvinte şi gesturi rituale mecanice” (Remete, 2012).  

Acelaşi lucru îl spune şi Vladimir Lossky: „Tainele şi riturile 
sfinte săvârşite în Biserică vor presupune deci două voinţe, două 
lucrări, împlinindu-se deodată: preotul invocă Sfântul Duh binecu-
vântând pâinea şi vinul pe altar, şi Duhul lucrează taina euharistică; 
duhovnicul rosteşte cuvintele de dezlegare, şi păcatele sunt iertate 
prin voia lui Dumnezeu; episcopul pune mâinile pe cel ce se hiro-
toniseşte, şi Sfântul Duh dă harul preoţesc etc.”9 (Lossky, 2010). 

Ritualul trebuie trăit, oficiat cu aceeaşi intensitate oriunde. Pe 
când Ileana principesă de România servea ca asistentă medicală la 
o cantină a Crucii Roşii din Braşov  în martie 1944, îşi aminteşte: 
„Într-unul din vagoanele unui tren de refugiaţi am găsit o femeie în durerile 
naşterii, pe care o moşea o bătrână şi în jurul lor stătea restul familiei. Pe 
lângă ei mai erau o vacă, câţiva porci şi găinile care cotcodăceau supărate. Am 
ţâşnit de acolo ca să aduc doctorul, apă fierbinte, prosoape şi celelalte lucruri de 
trebuinţă, ceea ce nu era deloc uşor deoarece trenul oprise pe o linie îndepărtată 
şi era mult de mers până la cantină şi la dulapul cu medicamente de acolo. (...) 
Totul a mers bine cu naşterea şi până la urmă ne-am trezit cu o fetiţă în 
braţe. Doctorul a plecat să vadă de alt caz, iar eu am rămas să o ajut pe 
bătrână să facă curăţenie şi să o aranjăm pe tânăra mamă cât se putea de bine 
                                                             
9 „Sfintele Taine – scrie Panagiotes Trembelas – sunt în acelaşi timp semne şi 
vehicule, simboluri şi canale ale harului...; după expresia Sfântului Irineu, ele sunt 
Dei operationes, lucrări tainice ale lui Dumnezeu”. Caracterul supranatural şi 
suprasensibil domină până într-atât în ele, încât Sfântul loan Hrisostom pro-
clamă: „Hristos nu ne-a transmis nimic sensibil, ci numai lucruri duhovniceşti 
sub semne sensibile”. În această perspectivă se insistă mai cu seamă asupra 
eficacităţii ritualului: „ele săvârşesc ceea ce semnifică” (efficiunt quid significant)” 
(Spidlik, 1998), decât asupra atitudinii ritualice a săvârşitorului. 
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în acea situaţie. În timpul acesta o fată care venise să vadă familia respectivă 
m-a recunoscut, spre încântarea tuturor celor de faţă. Oricum, când familia a 
început să mă roage să fiu naşa fetiţei nou-născute, am fost de acord şi am 
plecat în căutarea unui preot. Pe când mă grăbeam pe peron, m-am întâlnit cu 
comandantul general însoţit de câţiva ofiţeri şi m-am oprit să-l salut. Era 
Generalul Nicolae Tătăranu, un vechi prieten de-al meu şi unul din cei mai 
buni şi curajoşi generali ai noştri. I-am scuturat mâna cu căldură şi am 
început imediat să îi povestesc de întâmplarea cu copilul nou-născut. Ar putea 
să trimită cumva după un preot? A dat imediat ordinul necesar (...) Până  
m-am întors la vagon, preotul ajunsese înaintea mea. Am reuşit să-l urcăm în 
vagon cu greutate, pentru că era bătrân şi destul de corpolent şi acolo, cu vaca 
lângă noi, preotul a dus la îndeplinire sacrul ritual în cele mai neobişnuite 
condiţii. Eu am ţinut bebeluşul deasupra unei cristelniţe improvizate în timp 
ce găinile scurmau în jurul nostru şi porcii grohăiau, dar mama zâmbea 
mulţumită, bunica îşi ştergea o lacrimă, ceilalţi copii chicoteau timid şi pentru 
o clipă toată lumea a fost fericită. Singura întrerupere serioasă a fost cauzată 
de un soldat bine făcut, o ordonanţă care aflase de botez şi a găsit pe undeva o 
lumânare care, credea el, era potrivită cu solemnitatea ocaziei. Nemaifiind loc 
şi pentru el în vagonul foarte aglomerat, a adus de undeva o scară mică, 
părăginită, pe care a pus-o chiar lângă uşă şi s-a suit pe ea, ţinând lumânarea 
sus tot timpul. Deodată s-a auzit un zgomot infernal. Scara cedase sub greuta-
tea lui şi lumânarea, cu tot cu purtătorul ei, au aterizat pe scara transformată 
instantaneu într-o grămadă de lemne numai bune de foc. După ce ne-am 
convins că nu se lovise prea tare, slujba a continuat, cam în grabă spre sfârşit, 
pentru că trenul urma să plece. Pe când se punea în mişcare, toţi făceau cu 
mâna şi zâmbeau ca şi cum nu ar fi existat nici o nenorocire în toată lumea” 
(Ileana, principesă de România şi arhiducesă de Austria, 1999). Un 
om cu adevărat religios îşi practică ritualurile sacre indiferent de 
condiţii. În cumpliţii ani de teroare stalinistă ritualul religios al 
Părintelui Valentin, viitorul Arhiepiscop Luca – chirurgul fără de 
arginţi, făcut în văzul tuturor dinainte de operaţie era următorul: în 
faţa icoanei era mereu aprinsă o candelă. Înaintea operaţiei nu 
numai că făcea semnul crucii, dar rostea şi o rugăciune scurtă şi 
făcea cruce de trei ori în spaţiul sălii de operaţii înainte de a lua 
bisturiul în mână (Antonopoulos, 2007).  

Preoţi vrednici de laudă au oficiat Sfânta Liturghie în temniţele 
comuniste în condiţii greu de imaginat. Au făcut spovedanii în 
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unghere unde ochiul vigilent al gardianului nu putea să răzbată. 
Unii călugări au refuzat să părăsească biserica în timpul Sfintei 
Liturghii în vreme de cutremur deoarece Sfânta Liturghie era 
pentru ei ritualul cel mai sacru. Cum trăiau astfel de oameni ritualul 
bisericesc? „Rugăciunile şi formulele de ritual, cuvintele rostite de 
milenii, în gura lui dobândeau prospeţime şi frumuseţe de nou-
născut. Textul liturgic ţi se aşeza uşor şi măiestrit ca roua pe suflet 
şi plecai sătul şi fericit, purtând dulcea povară a sensului divin al 
existenţei, într-o lume transfigurată în lumina slujirii acestui irepe-
tabil sacerdot”, îşi aminteşte Părintele Ioan Buga despre Părintele 
Iulian Stoicescu (Buga, 2001); la Sfântul Munte Părintele Efrem 
Katunakiotul cădea adesea în extaz în timp ce recita rugăciunea din 
timpul cântării Heruvicului; pentru părintele Ieronim, sihastrul din 
Egina, rugăciunea nu era un simplu ritual, ci parte intrinsecă a 
propriei vieţi. În felul său ocolit, cum obişnuia, odată a spus că 
„unii oameni, când trece puţin timp fără a se ruga, nu mai suportă 
suferind din cale-afară. Ceasurile când vor să se roage, dar nu pot, 
le par un chin cu adevărat mucenicesc”10 (Botsis, 2003). Pentru 
astfel de oameni rugăciunea, slujbele de fiece zi, nu sunt simple 
ritualuri, ci dăruire deplină, deoarece „Pentru a vă ruga, nu de buze 
sau de limbă aveţi nevoie. Ci, mai degrabă, vă trebuie o inimă 
tăcută, trează, căci cuvintele nu sunt de nici un folos dacă inima nu 
se află acolo de faţă şi trează, în fiecare silabă” (Naimy, 2006). Mai 
bine un scurt ritual în care inima se află acolo de faţă şi trează, 
decât unul lung în care inima e absentă. 

Preotul din sat era un om sfânt, aşa că ori de câte ori oamenii 
aveau probleme apelau cu încredere la el. Părintele se retrăgea 
atunci într-un loc special din pădure şi rostea o rugăciune pe care 
Dumnezeu o asculta inevitabil, astfel încât sătenii primeau întot-
deauna ajutorul cerut. 

Când preotul a murit, oamenii au continuat să apeleze la 
succesorul acestuia, care nu era un om la fel de sfânt, dar cunoştea 
secretul locului din pădure şi rugăciunea specială. De aceea, el s-a 
dus la locul respectiv şi a început să se roage: 

                                                             
10 Părintele stăruia asupra ideii că slujbele la biserică sunt absolut necesare. El 
însuşi participa la toate slujbele. 
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– Doamne, tu ştii că eu nu sunt un sfânt, dar sper că nu o să 
te împiedici de acest lucru şi o să le refuzi consătenilor mei ajutorul 
cerut... De aceea, ascultă rugăciunea mea şi vino în ajutorul nostru. 

Iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi întregul sat a fost ajutat. 
Când şi acesta a murit, sătenii au continuat să apeleze la succe-

sorul său, care cunoştea doar rugăciunea specială, nu şi locul din 
pădure. De aceea, el s-a rugat: 

– Doamne, ce îţi pasă ţie de un anumit loc? Oare nu este 
sfinţit locul de însăşi prezenţa ta sacră? De aceea, ascultă rugă-
ciunea mea şi vino în ajutorul nostru. 

Din nou, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi a continuat să-i 
ajute pe săteni. 

Când şi acesta a murit, sătenii au continuat să apeleze la 
urmaşul său, care nu cunoştea nici măcar rugăciunea specială. De 
aceea, el s-a rugat: 

– Doamne, nu cred că există nişte cuvinte speciale care să te 
impresioneze la fel de mult ca şi strigătul unei inimi tulburate. De 
aceea, ascultă rugăciunea mea şi vino în ajutorul nostru. 

Din nou, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi a continuat să-i 
ajute pe săteni. 

Oricum ar fi, atitudinea faţă de Dumnezeu trebuie să se concre-
tizeze într-un ritual, într-o rugăciune, cât de mică, dar trăită. În ce 
priveşte rugăciunea euharistică, anaforaua, în primele secole creştine 
nu era deloc de mari dimensiuni. Deşi poate fi improvizată, lucru ce 
se întâmpla pe atunci, aceasta trebuie să respecte şi să reflecte ade-
vărul de credinţă şi părţile constitutive specifice. Ritualul bisericesc 
trebuie să expună corect învăţătura Bisericii, dar nu e obligatoriu să 
aibă o formă şi doar o formă. Lucrarea numită Tradiţia Apostolică, 
scrisă în latină pe la anul 218, arată că în acea vreme episcopul care 
celebra Sfânta Liturghie avea libertatea de a rosti propria Anafora11, 
singura condiţie pe care trebuia s-o respecte fiind „ca rugăciunea lui 
să fie sănătoasă în dreapta credinţă” (Pruteanu, 2012) şi ca el să 
ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi să slujească cu evlavie pentru 
                                                             
11 Una dintre părţile constitutive ale anaforalei este anamneza. Aşa cum explică 
Vladimir Lossky, „simbolismul ritual este mai mult decât o reprezentare care se 
adresează simţurilor pentru a ne reaminti realităţile de ordin duhovnicesc. Cuvântul 
anamneză  nu vrea să însemne numai reamintire. El arată mai degrabă o iniţiere 
în taine, descoperirea unei realităţi mereu prezente în Biserică” (Lossky, 2010). 
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a nu alunga Duhul Sfânt. În Viaţa Sfântului Vasile citim că acesta 
avea şi următorul dar: pe când slujea şi înălţa Sfintele Daruri, 
cunoştea că vine darul Sfântului Duh, printr-un semn ca acesta: 
Porumbelul acela de aur, care era deasupra dumnezeieştii Mese, cea 
cu Sfintele Daruri, mişcându-se de dumnezeiasca putere, de trei ori 
se clătina. Odată, slujind fericitul şi înălţând Sfintele, nu s-a făcut 
obişnuitul semn al porumbelului, care, prin cea de trei ori mişcare, 
însemna pogorârea Duhului Sfânt. Drept aceea, Vasile gândind la 
aceasta, a văzut un diacon din cei ce ţineau ripidele făcând semn 
spre o femeie ce sta înaintea altarului. Deci, a poruncit ca să se 
depărteze diaconul acela de la Sfânta Masă, şi şapte zile i-a dat 
canon ca să postească şi să se roage, şi fără somn toată noaptea la 
rugăciune să petreacă; iar din averile lui să  dea la săraci” (Vieţile 
Sfinţilor pe ianuarie, 2005). 

Ceea ce contează e starea de spirit în care practici ritualul. 
Lupii au atacat un sat de lângă o mânăstire. De aceea, timp de o 
săptămână, stareţul s-a dus în fiecare noapte în cimitirul de lângă 
sat pentru a se ruga. În acest fel, atacurile lupilor au încetat. Sătenii 
erau în culmea fericirii. Ei l-au implorat să le reveleze ritualulul 
secret pe care l-a practicat în cimitir, astfel încât să se poată proteja 
ei singuri pe viitor de lupi. 

Stareţul le-a răspuns: 
– Nu am făcut niciun ritual secret. M-am aşezat pur şi simplu 

la rugăciune, când mai mulţi lupi s-au apropiat de mine. Animalele 
mi-au lins vârful nasului şi mi-au adulmecat hainele. Întrucât am 
rămas însă în starea de rugăciune, în starea de spirit corectă, nu m-
au muşcat.  

A te lăsa în voia lui Dumnezeu e o stare de spirit corectă, o 
stare ritualică, o atitudine ritualică autentică. Într-un mic sat trăia 
odată un ţesător, un suflet foarte pios. El rostea neîncetat rugă-
ciunea, iar oamenii aveau în mod firesc mare încredere în el. După 
ce ţesea o cantitate suficient de mare de pânză, el o ducea la piaţă 
ca să o vândă. Când cineva îl întreba ce preţ are pânza, el răspundea 
ceva de genul următor: 

– Prin voia Domnului, preţul materiei prime este de 35 de bani; 
munca valorează 10 bani. Profitul, prin voia Domnului, este de  
4 bani. Deci, în total, prin voia Domnului, preţul acestei bucăţi de 
pânză este de 49 de bani. 
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Oamenii aveau o încredere atât de mare în acest om încât nu 
se târguiau niciodată cu el. Plăteau imediat preţul cerut şi plecau 
apoi cu bucata de pânză cumpărată. 

Ţesătorul nostru avea obiceiul să meargă noaptea la biserică 
pentru a se închina la Dumnezeu şi pentru a-i lăuda numele. Într-o 
noapte, după ce şi-a încheiat ritualul, în biserică a intrat o bandă de 
tâlhari. Aceştia aveau nevoie de cineva care să le transporte obiectele 
furate de acolo, aşa că i-au spus: 

– Vino cu noi. 
Ţesătorul nu a ripostat, ci s-a limitat să îi însoţească, ducând 

obiectele în cârcă. În scurt timp, poliţia a dat de urmele hoţilor, iar 
aceştia au rupt-o Ia fugă. Ţesătorul a alergat alături de ei, dar fiind 
un om mai în vârstă şi împovărat de acele obiecte n-a putut ţine 
pasul cu ei. Poliţiştii l-au prins şi găsind obiectele furate la el, l-au 
arestat şi l-au vârât la închisoare. 

În dimineaţa următoare ţesătorul a fost dus în faţa judecăto-
rului, fiind acuzat de tâlhărie. Întrebat ce are de spus în apărarea sa, 
omul a răspuns: 

– Onorată instanţă, prin voia Domnului, noaptea trecută după 
cină am mers la templu, pentru a mă închina Domnului. Când am 
terminat, prin voia Domnului, o bandă de hoţi a năvălit înăuntru. 
Prin voia Domnului, mi-au poruncit să le transport ceea ce furaseră. 
Mi-au pus o încărcătură atât de mare în spinare încât atunci când, 
prin voia Domnului, poliţia a început să ne urmărească, am fost 
prins imediat. Atunci, prin voia Domnului, am fost arestat şi 
aruncat în închisoare. Iar acum, prin voia Domnului, mă aflu în 
faţa dumneavoastră, aşteptând să fiu judecat. 

Judecătorul i-a spus poliţistului: 
– Dă-i drumul acestui om. În mod evident, este deranjat mintal. 
Când piosul ţesător a ajuns acasă, vecinii l-au întrebat ce s-a 

întâmplat. Iată ce a răspuns el: 
– Prin voia Domnului, am fost arestat şi trimis în judecată. 

Apoi, prin voia Domnului, am fost achitat. 
 
Julia Kristeva compară ritul cu o maioneză iar pe cel ce 

practică cu cel ce se străduieşte să n-o taie: „Un rit e ca un fel de 
maioneză. Nu e de ajuns să amesteci ingredientele, trebuie să le faci 
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să „crească”. Un rit este o cremă, şi ca s-o reuşeşti, trebuie să ştii  
s-o baţi. Puţin, nu mult, mai ales nu prea mult timp, chestie de ritm, 
de durată şi de temperatură. Înveţi făcând-o” (Catherine Clement 
şi Julia Kristeva, 2001). Cunoşti adevărata stare ritualică doar prac-
ticând suficientă vreme ritualul în condiţiile specificate mai sus. 

Pentru mitropolitul Antonie Plămădeală, „din momentul intrării 
în biserică totul devine sacru, ritualic. Fiecare pas e un pas hieratic, 
fiecare gest, un gest sacru” (Plămădeală, 2004). Ca loc al ritualului, 
biserica este un spaţiu sacru şi consacrat. Când întreaga lume o vei 
resimţi ca pe o imensă biserică atunci toate actele tale vor deveni 
ritualice, sacre. E ceea ce a văzut Bucur Chiriac la un călugăr din 
Sfântul Munte: „Am vizitat apoi grădina din jurul mănăstirii, încon-
jurată de ziduri vechi şi groase, unde, într-o fărâmă de teren, din 
care au fost înlăturaţi bolovanii, cioturile şi rădăcinile uscate şi a 
răsărit, ca prin minune această „Grădină Ghetsimani” , înviorată de 
stropii de apă pulverizată de instalaţii ascunse văzului ochilor. 
Printre rândurile de zarzavaturi, un călugăr bătrân, ca într-un ritual, 
plivea buruienile, îndrepta ţâşnitoarele şi haracii, mişcările lui aju-
tând la creşterea miraculoasă a plantelor în această lume sălbatică şi 
secetoasă a muntelui” (Chiriac, 2005). Să trăim ritualic înseamnă să 
ne bucurăm chiar şi de cele mai mărunte lucruri: fiecare masă ar 
trebui să fie simultan o rugăciune de mulţumire; fiecare strângere 
de mână ar trebui să fie un ritual, un act de dăruire. Culegerea 
florilor este pentru brahmani un act ritual în vederea ofrandei 
aduse zeilor. Săvârşit neatent, sau incorect, el privează ritualul de 
valoarea sa benefică. Dacă pentru brahmani e aşa, de ce n-ar fi şi 
pentru noi? Gabriel Liiceanu susţine că „Romeo o sărută pe Julieta 
după ce mai întâi o „iconizează”. Ceea ce atinge el cu buzele este o 
donna angelicata, o Julieta hieratizată de însuşi ritualul îndrăgostirii”  
(Liiceanu, 1992). De ce n-am iconiza şi noi fiecare lucru înainte de a-l atinge, 
de ce nu am face din el o Julieta hieratizată?  

Tot Gabriel Liiceanu rememorează o întâlnire cu filozoful 
parizian originar de pe coasta Boacii: „Am vorbit (cu Cioran) preţ de o 
oră în română cu senzaţia, comună cred, că săvârşeam un ritual. La 
despărţire mi-a spus că în ziua aceea nu va mai putea scrie în franceză”  
(ibidem). De ce n-am putea şi noi vorbi cu senzaţia că săvârşim un ritual? În 
Pateric se relatează că într-o seară a venit la chilia avvei Ioan un frate 
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care se tot grăbea să plece, dar vorbind ei despre virtuţi, s-a făcut 
dimineaţă, fără să-şi dea nici unul seama. Bătrânul a ieşit, ca să-l 
conducă şi au rămas la vorbă până la ceasul al şaselea. Atunci l-a 
poftit înăuntru şi fratele a plecat abia după gustare (Pateric). Cu 
siguranţă aceşti oameni care nici nu şi-au dat seama cum a trecut 
noaptea vorbind săvârşeau un ritual. 

Adevărata atitudine ritualică e plină de iubire, de devoţiune, de 
smerenie, de cutremurare precum cea a puterilor cereşti. Ea ar 
trebuie să fie un fel de a fi, un fel de viaţă. Atunci actele sau com-
portamentul nostru sunt ritualice. La finalul vieţii duhovniceşti 
fiecare act sau percepţie, fiecare gest cotidian încetând să fie un 
mijloc devine un lucru sau un scop în sine, încărcat de aceeaşi 
solemnitate ca şi în ritualizarea actelor. 

Deşi substanţa interioară a fiecărei ritualităţi ar trebui să fie 
iubirea12, ea se cristalizează, însă, treptat. Gesturile exterioare par la 
început ritualuri goale, dar încet, încet, dobândesc sens, putere, ne 
pun în contact intim cu Dumnezeu. Pentru neiniţiat ritualul e 
teatru, pentru iniţiat sursă de putere. Pentru unul e doar din apă, 
pentru celălalt din apă şi din Duh (In. 3, 5); pentru unul e doar semn, 
pentru celălalt simbol. Treptat, cuvântul, gestul, se încarcă de har, 
devin epifanii tot mai intense. Dacă până la un moment dat tu 
lucrai ritualul, vine ceasul (In. 4, 21; 5, 25, 29) când ritualul începe să 
lucreze în tine. Într-o anume zi, şi aceasta e o zi mare pentru cel în 
cauză, scopul devine mijloc. Acum fiecare gest a devenit unul 
ritualic. Acum timpul tău a devenit timp liturgic, eşti în acelaşi timp 
aici şi, simultan, dincolo de „uşile” istoriei. Acum întreaga lume a 
devenit pentru tine o biserică. Acum, asemeni lui Alioşa Karamazov, 
săruţi pământul pentru că e sacru. 
                                                             
12 În Biserica primară sărutarea păcii nu era numai un simbol al iubirii, ci o 
lucrare sfântă a iubirii, semnul ei, ritualul văzut în care şi prin care, în mod 
nevăzut dar real, se săvârşea revărsarea iubirii lui Dumnezeu în inimile credin-
cioşilor. Sau, în cuvintele Părintelui Ghelasie:  
Iubirea este necontenita liturghisire, 
Este nesfârşita naştere  de sine, 
Iubirea este „absolutul ritual” 
Ce se face Euharistie-dar. 
În vechime sărutarea păcii avea loc, lucru semnificativ, înaintea anaforalei, 
ulterior între acestea interpunându-se în mod artificial Crezul. 
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3. Dezvoltarea ritualului 
Cultul nu poate fi considerat obiect de credinţă, ci rodul şi expresia credinţei celei 

adevărate. 
Alexander Schmemann  

 
În poemul Ardere Lucian Blaga se întreabă: „Fiinţă tu – găsi-voi 

cândva cuvântul / sunet de argint, de foc, şi ritul / unei rostiri egale / 
în veci arderii tale?” (Ardere) Aşa cum artiştii caută să-şi exprime 
trăirile, arderea interioară, tot astfel Biserica a căutat să expliciteze, 
să manifeste, atât cât e omeneşte posibil, sămânţa de foc a reve-
laţiei hristice care i s-a încredinţat (Lc. 12, 49). În cuvintele lui 
Serghei Bulgakov, „ritualul serviciului divin apare firesc ca o formă 
de manifestare şi de întrupare a adevărului de credinţă” revelat, iar 
în exprimarea Părintelui Bizău, „cultul Bisericii este realizarea şi 
continua actualizare a ceea ce oamenii au dobândit deja prin cre-
dinţă (...), modul cel mai propriu de manifestare a dreptei credinţe” 
(Bizău, 2012). Similar, pentru Părintele Remete, cultul este 
„întruparea densă şi fidelă a doctrinei”. Noul Testament, explică el, 
„n-a indicat de altfel nici un ritual pentru vreun sacrament, nici 
chiar pentru Botez sau Euharistie, ci numai esenţa sacramentală a 
actului haric respectiv” (Remete, 2012). Această esenţă, această 
sămânţă a încolţit, a crescut în pământul Bisericii. După Georges 
Florovski, „Credinţa şi-a găsit prima expresie tocmai în  formulele 
şi ritualurile sacramentale – „crezurile” care erau o parte integrală 
din ritualul iniţierii” (Florovski, 2006). „Tradiţia nescrisă” din 
ritualuri şi simboluri nu adaugă nimic la conţinutul credinţei 
scripturistice” (Sfântul Vasile cel Mare), ci e doar instanţierea ei. 
„Tainele nu erau doar ritualuri antice opţionale, erau absolut 
esenţiale pentru o hristologie a întrupării complet dezvoltată şi 
pentru mântuire13. Liturghia, Sfintele Taine, Tradiţia, comuniunea 
sfinţilor, abordarea spiritualităţii în sine, erau parte dintr-o haină a 
cărei ţesătură era credinţa apostolică” (Gillquist, 2011).  

Savantul liturgist Hans-Joachim Schulz a arătat că dezvoltarea 
ritualului liturghiei bizantine s-a făcut nu numai în paralel, ci şi în  
întrepătrundere dinamică cu dogma, mistagogia liturgică şi 
arhitectura-iconografie.  
                                                             
13 Taina ritualului hristic – care este liturghia, este şi o reactualizare perpetuă a 
Întrupării. 
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Controversele  dogmatice ale secolului IV şi-au lăsat amprenta 
asupra anaforalelor sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Hrisostom, ele 
însele explicitări are rugăciunilor euharistice din primele secole 
creştine, care la rândul lor sunt explicitări ale Cinei de Taină. În 
urma confruntărilor cu monofizitismul şi nestorianismul de după 
Sinodul de la Chalcedon, în Liturghie sunt introduse Imnul „Sfinte 
Dumnezeule” (apărut între anii 430-451) şi Imnul lui Iustinian 
„Unule-Născut” (introdus în jurul lui 532).  

Influenţele mistagogiei asupra ritualului litugic s-au concretizat 
într-o serie de modificări şi adaosuri în înseşi ordinea şi modul 
celebrării pentru a face ritul să se conformeze simbolismului (şi nu 
invers). Între acestea Părintele Pavlos Koumarianos enumeră: 
săvârşirea Intrării Mari cu darurile şi de presbiteri, deşi la început 
era efectuată doar de diaconi, presbiterii primind darurile alături de 
episcop; introducerea troparelor punerii în mormânt la depunerea 
darurilor pe sfânta Masă; inversarea sensului dialogului protos şi 
ceilalţi clerici („Duhul Sfânt să vină peste tine...”); renunţarea la 
caracterul de concelebrare al anaforalei rostită iniţial de toţi clericii 
(episcop şi presbiteri) împreună şi binecuvântarea darurilor la 
sfinţire de toţi clericii împreună cu răspunsul „Amin” al întregului 
popor; împărtăşirea individuală cu sfintele Taine a clericilor de 
acelaşi rang fiecare pentru sine, când în vechime toţi o primeau de 
la altcineva, chiar mai mic în treaptă etc.  

În sec. VI se configurează simbolic ritul Intrării Mari cu darurile 
aduse în procesiune solemnă de la skevophylakion la altar pe 
fundalul muzical al Imnului Heruvic (introdus în 573), rit fastuos şi 
spectaculos, care a preluat elemente din ceremonialul imperial 
(Ioan I.Ică jr., 2011). Augustin Ioan a evidenţiat „influenţele pe 
care strămutarea din catacombe în bazilici le-a indus în ritual. 
Intraţi în bazilică, creştinii acomodează ritualurile lor la noul tip de 
spaţiu. Ritualuri care, devenind în timp, vor solicita modificări ale 
planului, dar şi care vor suferi, convers, obligatorii adaptări la natura 
spaţiilor pe care le ocupă” (Ioan, 1999). Ultimul autor citat mai 
face şi observaţia semnificativă că „Ritualurile locuităţii sunt mai greu 
de modificat decât formele arhitecturii”. Aşa cum era de aşteptat, 
„Căutările care pot fi decelate în arhitectură pe parcursul Evului 
Mediu timpuriu coincid cu procesul de definire a ritualului şi com-
portamentului religios cu particularităţile sale” (Bica, 2000).  
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În cele din urmă, atât ritualul individual cât şi cel comunitar 
încheindu-şi creşterea ajung să se concretizeze într-o succesiune 
riguros ordonată de mişcări simbolice ce exprimă adevărul revelat, 
credincioşia comunităţii care se voieşte a fi Trupul tainic al lui 
Hristos14. În  practicarea ritualului, „În adorare sunt folosite şi ges-
turile rituale, ele, ca şi cuvintele, fiind expresiile şi suporturile deci-
ziei spirituale” (Zimmer, 2012), modul lor concret de manifestare. 
„Sacramentul nu poate fi numai o teorie şi o predică ci trebuie 
exprimat în acte şi elemente materiale concrete”, arată Părintele 
Remete (Remete, 2012). Concretizarea atitudinii ritualizante se 
realizează în ceremonialuri şi în ceea ce unii au numit neinspirat 
„tehnici de adecvare rituală”. După o definiţie de manual, „Actele 
liturgice, materia cultică, obiectele de cult şi cuvântul sau graiul ca 
formă de expresie a adevărurilor revelate, toate acestea îmbinate la 
un loc alcătuiesc, structura ritualului cultic sau a ceremoniilor 
religioase prin care se exprimă şi se reprezintă întregul conţinut al 
religiei creştine” (Arhim. Lect. dr. Vasile Miron). 

Taximetristul croat care l-a dus la aeroport la Berlin pe Andrei 
Pleşu afirma: „Din momentul în care începi să crezi, tot ce ţi se 
întâmplă se întâmplă în perimetrul credinţei tale, în datele ei. 
Opţiunea creează sistem, iar sistemul garantează o perfectă 
coerenţă” (Pleşu, 2010). Exprimarea e cel puţin în parte greşită. 
Sistemul e modul firesc de manifestare, de întrupare a credinţei în 
această lume. Studiind fenomenul religios, René Girard va 
conclude că „Nici o ştiinţă, nici o gândire nu este capabilă să 
inventeze riturile în întregime, să ajungă spontan la sisteme atât de 
constante (...) aşa cum sunt sistemele religioase ale umanităţii” 
(Girard, 1999). Riturile nu sunt inventate, ci ele au apărut ca forme 
fireşti de manifestare a credincioşiei şi a adevărurilor de credinţă. 
Eroarea şoferului-filozof devine evidentă atunci când afirmă: 
„Credinţa instituţionalizată produce dezastre”. Credinţa instituţio-
nalizată pune la dispoziţie un ritual ajuns la maturitate, verificat, 
care dacă e practicat aşa cum se cuvine dă roade şi te scuteşte de 
parcurgerea unui drum ocolit, de bâjbâirea pentru construirea unui 
ritual care nu poate fi decât cel mult echivalent celui propus de 

                                                             
14 Desigur că în concret lucrurile nu sunt atât de simple. Procesul de dezvoltare 
are parte de excrescenţe şi/sau degenerescenţe, pe care practica rituală le va elimina 
sau ar trebui să le elimine. 
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Biserică. Când Pleşu îl provoacă spunându-i: „Bănuiesc totuşi că 
aveţi anumite reguli de viaţă, dacă nu un tip sau altul de ritual”, 
acela răspunde: „Nu. Fiecăruia i se impun de la sine, în anumite 
momente, unele reguli şi acestea trebuie asumate. De pildă, am fost 
în situaţia de a flămânzi şi mi-a prins bine să fac faţă acestei situaţii. 
Dar nu e acelaşi lucru să-ţi propui să flămânzeşti”. Da, aceste reguli 
care i se impun de la sine sunt benefice, dar există altele desco-
perite şi verificate de sfinţi care sunt eficiente şi benefice. Postul 
are trepte care îl înalţă mult pe cel ce le practică. Nu e vorba să 
flămânzeşti, ci să posteşti. După Xun Zi, „Ritul reprezintă calea prin 
care să te-ndrepţi; maestrul reprezintă calea prin care ritul să-l îndrepţi”. Un 
om sfânt, un bătrân duhovnicesc ne ajută să ne algoritmizăm şi să ne 
eficientizăm actele şi gesturile.  

Unii practicieni au darul să sistematizeze ritualul individual sau 
comunitar şi să-l eficientizeze. Sadoveanu îşi aminteşte din vremea 
copilăriei sale: „Codul manierelor cuviincioase conţinea puţine prejudecăţi 
dăunătoare şi practici ermetice, în raport cu masa acelor precepte care creşteau 
copilul în obiceiuri ce fac cinste ţăranilor noştri legaţi de educaţia transmisă din 
moşi. Bineţele adresate oricărui trecător străin de sat şi ospitalitatea, discreţia 
gesturilor şi sfiala, cântărirea vorbelor, politeţea străbună, care urăşte atât 
impertinenţa cât şi umilinţa, preţuind demnitatea şi cunoscând înfruntarea sub 
chipul unei aparente şi calculate umilinţe – toate acestea erau înscrise în codul 
bătrânicăi astfel cum le-a condensat poporul în rânduieli şi formule, ca o altă 
faţă a aceleiaşi înţelepciuni condensate în proverbe şi snoave, fabule şi ghicitori. 
Ceremonialul „fiecărei zile”, al „fiecărui ceas” şi „fiecărui pas” implica, până 
la detalii, gesturi şi cuvinte în care se înscrisese o imemoriabilă practică a 
convieţuirii sociale... Semnele şi cuvintele consacrate pentru ceasurile culcării şi 
deşteptării, ale începerii şi încheierii fiecărei mese, ale plecării la drum şi ale 
altor momente repetabile cotidian erau hotărâte ca anumite porunci sacre şi erau 
exprimate ritualic, dar îndărătul hotărârilor şi al exprimării era înţelegerea că 
fiecare moment al vieţii angajează fiinţa spirituală, nu numai pe aceea a 
corpului. Hrana zilnică era sfinţită şi consumată cu gravitate, cu conştiinţa 
preţului ei, a muncii înglobate în ea şi a primejdiei de a nu o avea. În pâine şi 
în bliduri, în zorii deşteptării şi în întunericul dinainte de somn, pe uşă şi pe 
ogor, oamenii aveau să citească inscripţii săpate de veacuri, din sudoarea 
frunţii şi sânge, din griji şi nădejdi. Se poate ca unii şi unele să îndeplinească 
ceremonialul cu anumită ipocrizie convenţională, ca intr-un joc sau ca la 
teatru. Dar gestul prescris poartă în sine o etică a comportării, şi fiecare ştie ce 
se cade şi ce nu. Sfiala unor fecioare poate fi contrafăcută, dar regula pe care o 
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respectă, stând cu genele plecate când vorbeşte întâia oară cu un străin, îşi are 
tâlcul precis şi bine cunoscut. La fel, când „femeile nu se putea să nu ştie că, 
după ce au sorbit o parte din băutură, e cuviincios să întoarcă paharul pe 
jumătate, oţărându-se şi acoperindu-şi gura cu palma stângă, bunica avea alte 
cuvinte potrivite, ca să le-ndemne să-l deşerte” şi „vorbele ce se rostesc cu 
asemenea prilej nu sunt oarecare...”15 (Bratu, 1963).  

Într-un fel ritualurile au luat naştere practicând un ritual de 
încercuire al sâmburelui subiectului de interes: „În filozofie, explică 
Gabriel Liiceanu, nu se cade niciodată direct asupra unei probleme, aşa cum se 
cade, în cele din urmă, asupra prăzii vizate. Aici ritualul de încercuire e totul. 
De pildă, ne-am propus astă-seară să facem împreună – alcătuind o comu-
nitate spirituală în jurul unui om şi al unei probleme – elogiul lui Maiorescu. 
Dacă vom vrea să ne supunem ritualului filozofiei, vom întreba mai întâi ce 
este un elogiu. După care vom vorbi despre Maiorescu nu direct, ci deschizând 
doar, prin el, cercul magic al unei probleme. De aceea filozofia poate ajunge să 
dezamăgească; ea vorbeşte adesea despre altceva decât a promis să vorbească 
sau nu mai ajunge niciodată să vorbească despre ceea ce a promis. Întotdeauna 
prada şi câştigul filozofiei se află în altă parte decât acolo unde te-ai aştepta să 
le găseşti. Orice discurs filozofic se mişcă în spaţiul surprizei” (Liiceanu,  
1992). Cu atât mai mult ritualurile sfinte. 

 
4. Ritualul ortodox 
Petre Ţuţea afirma: „Nivelul meu intelectual, chiar dacă sunt 

savant, nu depăşeşte nivelul unui popă obscur din Bărăgan. Pentru 
că preotul ăla, în ritualul lui din biserica aia din lemn sau piatră, stă 
de vorbă cu absolutul”. În viziunea acestui mare gânditor creştin, 
„omul e liber si eliberat numai în templul creştin, acolo, în ritual, 
când se comunică tainele care îi învăluiesc deopotrivă şi pe sacerdot, 
şi pe credincioşi”, chiar dacă, „pentru necredincioşi, Taina e numai 
un rit şi Biserica numai o societate”16 (Stăniloae, 1993). Biserica, 
Adunarea creştină – ekklesia – este condiţia sine qua non a oricărui 
                                                             
15 Ritualizarea, în ce priveşte lumea sublunară, ţine de partea stabilă, previzibilă a 
vieţii. 
16  Pentru Vasili Rozanov, „sufletul ortodoxismului stă în darul rugăciunii. 
Riturile, cultul formează trupul său. Dar cine a putut gândi că, în afară de rituri, 
nu mai conţine nimic (Harnack, un berlinez ţicnit), acela, cu toată mintea sa, nu 
a înţeles nimic” (Rozanov, 1993). 
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ritual liturgic. Ekklesia nu se referă la mulţimea abstractă a creştinilor 
ce vieţuiesc în comunităţi diverse, ci la adunarea lor concretă, de aici şi 
de acum, într-un spaţiu destinat (biserica) şi într-un timp consacrat (liturgic). 

În cadrul eclezial vor lua naştere şi se vor dezvolta riturile 
Bisericii. „Vechii evrei, explică Cristian Bădiliţă, se „împărtăşeau”, în timpul 
marilor sărbători, inclusiv la Paşti, din patru pahare cu vin, „aducând 
mulţumire”. Iisus îşi apropriază ritul, conferindu-i o semnificaţie nouă, 
mistică. Creştinii se împărtăşesc din trupul şi din sângele unei Persoane, care 
este Dumnezeu însuşi. Ceea ce fusese până acum simbol devine comuniune 
personală cu Dumnezeu printr-un ritual mistico-sacramental.” (Evanghelia 
după Matei, 2009), care în Orient se va dezvolta mai bine de un mileniu.  

Alte ritualuri vor cunoaşte o dezvoltare mult mai restrânsă atât temporal cât 
şi dimensional, însă numitorul lor comun le va fi puterea, eficacitatea. Actorii 
romani care batjocoreau Tainele creştine, doar prin simpla punere 
în scenă a ritualului Botezului ajungeau să se convertească 17 . 
Teodor al Mopsuestiei li se adresează astfel celor ce se pregăteau 
pentru luminare: „Dar, întrucât a venit vremea Tainei şi întrucât voi 
mergeţi, cu harul lui Dumnezeu, să vă împărtăşiţi de Sfântul Botez, 
este nevoie ca mai departe – şi rânduiala cere aceasta – să vă 
înfăţişez puterea Tainei şi a ritualurilor ce se săvârşesc”. El 
descoperă cauza care dă putere acestor ritualuri: „Într-adevăr, când 
oficiantul zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt el îţi 
descoperă prin aceste cuvinte cine este cauza a ceea ce se 
săvârşeşte” (Teodor al Mopsuestiei, 2008). Sfântul Dionisie 
Areopagitul observă că „sfintele ritualuri şi slujbe au puterea 
dumnezeiască de a ne curăţi”. Sfântul Maxim Mărturisitorul merge 
mult mai departe. Pentru el, „sfintele şi dumnezeieştile slujbe sunt 
curăţire, luminare şi desăvârşire”.  

Ioan Ică jr., analizând opera Sfântului Simeon Noul Teolog, 
arată că dogmele şi ritul Bisericii comunică o realitate, Realitatea, şi 
că de aceea putem – sau mai degrabă trebuie – să ne împărtăşim de 
ea încă din această viaţă. După Pavel Florenski, „în concepţia vechi 
creştină şi ortodoxă, cultul nu e un rit accesoriu vieţii sau poezie 
fără adevăr (cum a fost degradat în catolicism, ca să devină în 

                                                             
17 Dacă într-o relaţie ritualul relaţionării celor doi este doar atât de puternic, pe 
cât angajamentul reciproc al partenerilor îi permite să fie (Paul Ferrini), în ritualul 
bisericesc nu e neapărat aşa, căci unde voieşte Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii. 
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protestantism o simplă expresie a subiectivităţii 18 ), ci realitate 
obiectivă”. Cultul ortodox fiind „străbătut de cel mai desăvârşit 
realism, tot ce spunem în cult e o realitate actuală, nu numai 
realitate trecută sau poezie” (Ioan I. Ică jr., 2008).  

Părintele Boris Bobrinskoy va reitera acest adevăr: „Liturghia 
este plină de teologie: nu numai textele liturgice, rugăciunile, imnele, 
litaniile, lecturile, propovăduirea reflectă o bogată doctrină teologică 
şi exprimă credinţa Bisericii, ci şi acţiunea liturgică însăşi, celebrarea 
rituală şi simbolică exprimă, prin gesturile sacramentale şi prin 
actele adunării, o realitate teologică. Ele manifestă, pe de o parte, 
prezenţa lui Dumnezeu, pregustarea în Biserică a împărăţiei trei-
mice („în Biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare a sta”), 
semnificând, pe de altă parte, atitudinea doxologică (adică de laudă) a 
Bisericii în faţa prezenţei lui Dumnezeu (Bobrinskoi, 2005). Tot el 
va nota în acelaşi registru: „Riturile liturgice sau icoana sunt limbaje 
sacramentale (...) ce ne introduc, prin participare la misterul 
mântuirii, cu mult dincolo de limbajul verbal sau conceptual” 
(Bobrinskoy, 2002). 

Şi la riturile aşa-zis secundare numitorul comun rămâne tot 
puterea. Vorbind despre importanţa practică a procesiunii anuale 
de Bobotează, Sfântul Ioan de Kronstadt arată că aceasta „nu este 
doar un ritual impresionant – Biserica nu ocupă pe nimeni şi nu se 
ocupă de spectacole inutile – ci unul sfânt; e un rit de rememorare 
impus de o necesitate extremă a naturii însăşi sau a fiinţei elemen-
telor (stihiilor) sale – apa şi aerul – spurcate şi stricate neîncetat de 
păcatele oamenilor şi de necesităţile aceloraşi oameni care vieţuiesc 
în spaţiul atmosferei şi au continuă nevoie de elementul apă. 
Întreaga natură, toate elementele ei sunt spurcate necontenit de 
păcatele omeneşti, de viclenele duhuri ale întunericului care vieţu-
iesc în văzduh şi care generează în el tot felul de fluxuri de 
                                                             
18  Pe aceeaşi linie polemică, Nae Ionescu vorbind despre Biserica de Apus 
consideră că „organizaţia Romei se orientează către soluţia practică, imediată, 
împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Că nu a izbutit să o facă, aceasta este o altă 
chestiune. Dimpotrivă, Biserica noastră este o instituţie strict rituală, care – 
figurat – nu se raportează decât la viaţa de apoi. Din această orientare, jumătate 
lumească, jumătate spirituală în cazul întâi, în întregime şi pur spirituală în cazul 
din urmă, decurg toate deosebirile din aşezământul celor două Biserici” 
(Ionescu, 2003). Pentru Alexandru Horia, „faţă de forfota vie, am putea spune 
sărbătorească, a slujbelor ortodoxe, ritualistica apuseană inspiră tristeţea unui 
moment funerar” (Horia, 1995). 



DAN POPOVICI 

 128

stricăciune şi boli. Apare deci ca o necesitate presantă sfinţirea şi 
însănătoşirea prin Biserică a acestor stihii” (Sfântul Ioan din 
Kronstadt, 2005).  

Ritualul sfinţirii clopotelor nu e nici el unul de aflare în treabă. 
Acest ritual, afirmă Paul Evdochimov, „le încorporează acţiunii 
sacre; în sonoritatea lor aproape vie, însăşi materia cântă liturghia. 
Acesta este şi un exorcism care purifică văzduhul de elementele 
demonice, glasul lor răsunător rostind orele de rugăciuni” 
(Evdochimov, 1993). Teologul rus din exilul parizian observă şi că 
„ruga unui preot şi ritualul sfinţirii sunt necesare pentru instituirea 
icoanei în funcţia ei liturgică şi deci în cea teofanică. O imagine a 
cărei corectitudine dramatică, a cărei conformitate cu tradiţia şi al 
cărei nivel artistic necesar au fost verificate de preot, devine, prin 
răspunsul dumnezeiesc la epicleza ritului, „icoană făcătoare de 
minuni””.  

Pentru Sfântul Ioan de Kronstadt, „nu există în Biserica noastră 
nici o instituţie, nici un obicei sau un ritual care să nu fi fost 
aşezate prin voinţa Capului ei, Domnul nostru lisus Hristos, şi a 
Celui ce pe toate le plineşte – Duhul Sfânt. (...) Întrucât prin 
intermediul ritualurilor cunoscute şi a actelor sacre îşi săvârşeşte în 
noi puterea Sa de-viaţă-făcătoare – cultul divin este şi actualizarea 
sfinţită a tainelor dumnezeieşti ale credinţei unite cu ritualuri sfinte. 
(...) Sfânta Biserică apostolică Ortodoxă a cunoscut gândul Domnului 
(I Cor. 2, 16), de aceea toate rugăciunile, ecfonisele, cântările, 
rânduielile, ritualurile şi celelalte ale ei au o însemnătate şi o putere 
deosebit de înalte, vrednice de tot respectul” (Sfântul Ioan din 
Kronstadt, 2005).  

În viziunea sa, conformă cu cea a Bisericii, „conţinutul cultului 
divin este, deopotrivă, sacral istoric-bisericesc, dogmatic, moral, 
sacramental, ritual, rugător, doxologic. Scopul lui e să satisfacă cele 
mai înalte cerinţe ale sufletului omenesc creat după chipul lui 
Dumnezeu, dar care a fost lovit de marea nenorocire a căderii în 
păcat, să-l ridice din cădere, să-l înnoiască, să-l lumineze, să-l 
cureţe, să-l sfinţească, să-l mângâie, să-l hrănească şi întărească, 
comunicându-i acel curent al vieţii adevărate, sfinte şi dumne-
zeieşti, cu care se înrudeşte, să-l unească cu Dumnezeu, cu Cel 
dintru început şi Prototipul său. Cultul divin este o manifestare 
evlavioasă prin care omul îşi exprimă în cuvinte lui Dumnezeu, 
credinţa, nădejdea şi dragostea sa, pocăinţa pentru păcatele săvârşite, 
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mulţumirea şi doxologia sa; e o comunicare reciprocă între 
Dumnezeu şi om; o slujire reciprocă a lui Dumnezeu către om şi a 
omului către Dumnezeu, cum a spus Domnul: După cum şi Fiul 
Omului n-a venit să i de slujească, ci să slujească El şi să-şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi (Mt. 20, 28). Această slujire a lui Dumnezeu 
de către oameni se realizează mai cu seamă în dumnezeiasca litur-
ghie, fiindcă în persoana preotului sau arhiereului, în timpul liturghiei 
slujeşte însuşi Hristos Dumnezeu, unicul, veşnicul Arhiereu”. Non-
contradictoriu, Sfântul Ioan va mai afirma şi că puterea cu care 
lucrează oficiantul e cea a Duhului Sfânt, reliefând astfel misterul 
Sfintei Treimi: „Duhul Sfânt străbate toate ritualurile Bisericii; el 
lucrează în sfinţiţii slujitori şi îi îmbracă în frumuseţe şi putere 
duhovnicească, atrăgând spre el minţile şi inimile poporului cre-
dincios; ei învaţă, liturghisesc, conduc şi zidesc prin El”.  

Punerea în legătură a Duhului Sfânt cu buna mireasmă îl va 
determina pe Alexandru Horia să numească cultul ortodox cult 
olfactiv: „Kenoza Duhului nu e întrupare (precum e cea a lui Iisus), 
e mai degrabă o înfăţişare volatilă. Duhul coboară pe pământ ca o 
mireasmă divină, este o prezenţă „olfactivă”  evanescentă. De aceea 
ritualul ortodox este puternic înmiresmat, plin de arome tainice. 
Persoana-fără-chip aduce parfumul ceresc, aduce harul sfinţeniei 
care converteşte sufletul. Duhul transportă energii dumnezeieşti, 
aşa cum vântul răspândeşte polenul florilor, făcând să sporească 
viaţa pe pământ. El fecundează fiinţele umane, le umple de har 
divin. Duhovnicia înseamnă umplere cu energie binecuvântată. 
Omul absoarbe harul în propria sa făptură, aşa cum plămânul 
absoarbe aerul din jur; el e o fiinţă pnevmatică; rugăciunea sa e o 
experienţă „respiratorie”, nu cerebrală”19 (Horia, 1995). Horia revine 
asupra temei şi dintr-un unghi hristologic: „Risipa de parfum e 
caracteristică tradiţiei liturgice ortodoxe, pentru că mireasma sacră 
relevă prezenţa nevăzută a lui lisus. Ortodoxia cultivă intens 
ritualul olfactiv (arome de tămâie, smirnă etc.), deoarece în 
Liturghia răsăriteană prezenţa Mântuitorului este efectivă, ea este 
simţită „prin toţi porii”, prin toate simţurile (imagine, auz, gust, 
miros). Putem spune că ortodocşii au o Liturghie „înmiresmată”, 
fiindcă lisus coboară în lume cu atributele Lui sfinte, El este 
Persoană miruită, purtătoare de parfum ceresc, El este uns cu 
„untdelemnul bucuriei””. 
                                                             
19 Pe această linie, Sfântul Ioan Scărarul va defini rugăciunea ca respiraţia sufletului. 
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Într-o pătrunzătoare analiză-sinteză, Părintele Ghelasie Gheorghe 
va decela şi el un specific al ortodoxiei carpatine. După ce arată că 
„DIVINUL Însuşi prin FIUL HRISTIC face RITUALUL VIEŢII 
şi Lumea prin ICONICUL de Creaţie al MAMEI-Biserici face de 
asemenea RITUALUL de Răspuns”, el observă că „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, ca din această 
ÎNTÂLNIRE apoi să „iasă” şi Transcendentul şi Spiritualul şi 
Duhovnicescul.”   

Dincolo de toate, cultul şi ritualul creştin nu doar înnoiesc 
viaţa fiecărui credincios, prin structurarea timpului şi spaţiului, prin 
oferirea unui sens existenţei, prin construirea de semnificaţii 
ontologice şi axiologice, care îi permit o reprezentare asupra realităţii20, ci 
îi oferă în Sfânta Împărtăşanie comuniunea cu Însuşi Dumnezeu. 
Pentru mitropolitul Bartolomeu Anania „Rostul preotului în 
ritualul euharistic este unul transuman: „bucură-te că-n ospăţul 
mântuirii eşti paharnic”; îndeplinind ritualul împărtăşaniei din 
metafizica divină, „părintele” nu trăieşte pentru sine, fărâma sa de 
individualitate umană este mistuită de jertfirea proprie întru 
asigurarea semenilor unei posibilităţi de a dobândi acces la 
transcendent”. 

 
5. Ritualismul 
Ritualism. O Grădină Olandeză a lui Dumnezeu prin care El se poate 

plimba în libertate rectilinie fără să calce iarbă.  
Ambrose Bierce 

Teologul Radu Leonte relatează că atunci când era în anul 
patru la teologie, profesorul Tudor Popescu îi ducea la biserici să 
se obişnuiască cu ritualul liturgic în vederea preoţiei lor. Când au 
mers la biserica Negru Vodă, preotul care slujea, când a ieşit cu 
Sfintele Daruri a făcut un pas excentric la dreapta, s-a oprit, a făcut 
o rugăciune rostită încet, apoi a continuat traseul oprindu-se în 
mijlocul bisericii şi a continuat ritualul obişnuit. Amănuntul n-a 
                                                             
20  E interesantă şi observaţia lui Toffler conform căreia „comportamentul 
repetitiv, indiferent de celelalte funcţii ale sale, conferă un sens acţiunilor nere-
petitive, el constituind fundalul pe care se evidenţiază noutatea”. 
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scăpat neobservat profesorului T. Popescu. După terminarea 
serviciului divin l-a întrebat pe preotul paroh de ce procedează aşa. 
„Aşa am pomenit că se face în biserica Negru Vodă”, a zis preotul. „Hai 
să mergem la părintele care a slujit până acum, trăieşte încă!”. Am mers şi 
am întrebat şi preotul bătrân a spus tot aşa. „Nu ştiu nici eu, aşa am 
pomenit că se face în biserica Negru Vodă”. Şi, profesorul care avea 
personalitate, a intervenit la culte, la monumente istorice şi a 
obţinut să facă investigaţii, săpături. Sub lespedea de piatră, pe care 
fusese scris ceva dar se ştersese de-a lungul veacurilor, au desco-
perit un cavaler cu armuri, cu paftale de aur, cu însemne heraldice. 
Era ctitorul bisericii Negru Vodă. Deci, dacă acel singur pas făcut 
excentric nu s-ar fi respectat, păstrând tradiţia, n-ar fi fost desco-
perit mormântul ctitorului bisericii Negru Vodă” (Ştefănescu, 2012). 

Pe cât de important e să păstrezi o tradiţie, pe atât de păgu-
bitor e să nu-i mai înţelegi sensul. Atunci ritualul se transformă în 
ritualism, devine „executare mecanică (simularea tehnică perfectă) 
a unui set de acte fără implicarea inimii, fără responsivitate 
(Bahtin)” (Florin Caragiu). Practici ceva în chip mecanic, fără 
efecte benefice asupra ta. Un contemporan nota: „Când eşti plin 
de încredere şi evlavie  faţă de un bătrân duhovnicesc, de un om cu 
viaţă sfântă,  simţiţi că vrei să-ţi pleci capul la picioarele sale. 
Făcând asta simţi o putere revărsându-se dinspre el înspre tine. De 
fapt, oricând vrei să primeşti orice fel de revărsare trebuie să te 
apleci. Dacă vrei să umpli o oală cu apă din râu trebuie să te apleci. 
Dacă vrei ca un preot să-ţi pună mâna pe cap şi să te binecu-
vânteze trebuie să te apleci. Trebuie s-o faci atunci când vrei să 
primeşti revărsarea oricărui curent pentru că toate curentele curg în 
jos”. Deci dacă simţi că dinspre cineva se revarsă o putere, cu cât 
îţi apleci capul mai mult în acel moment, cu atât mai receptiv devii. 
Femeia cu curgere de sânge de doisprezece ani s-a atins de poala 
hainei lui Iisus şi, încă pe la spate, şi s-a tămăduit. Iisus, voind să-i 
facă şi pe ceilalţi conştienţi de acea putere ce se revărsa din El, 
întreabă: „Cine este cel ce s-a atins de mine? (...) Căci am simţit o putere care 
a ieşit din Mine”  (Lc. 8, 45-46).  

Harul pe care clericii îl au de la hirotonie aceştia îl dau celor-
lalţi, fie prin semnul binecuvântării, fie prin punerea mâinilor. Cu 
cât te apleci mai mult, cu atât acel har te va pătrunde mai adânc. 
Când Părintele Porfirie s-a plecat cu multă smerenie şi evlavie în 
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faţa bătrânului Dimas atunci i s-au transmis harismele aceluia. 
Lucru semnificativ, la hirotonie candidatul face trei metanii până la 
pământ în faţa arhiereului şi apoi stă în genunchi cu capul plecat 
pentru a primi harul care se revarsă prin punerea mâinilor aceluia. 
Intuitiv se crede că energia, puterea se revarsă din corp prin 
extermităţile ascuţite ale acestuia, prin degetele de la mâini şi de la 
picioare. Deci ucenicul care doreşte binecuvântarea lui gheronda îşi 
va pune capul la picioarele aceluia, iar gheronda îşi va pune mâna 
pe capul celui care o primeşte. Este normal ca mulţi oameni să 
imite gestul. Dar dacă o fac fără evlavie şi fără să înţeleagă ce fac e 
foarte probabil că nu se va întâmpla nimic. Lucrurile vor deveni şi 
mai grave când vor fi siliţi să practice acel ritual. De aceea, Sfântul 
Ioan de Kronstadt avertiza că „O rugăciune impusă ajunge să 
cultive bigotismul, îl face pe om apatic faţă de orice şi chiar faţă de 
îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, îl face robul ritualismului,  
duce la fariseism şi la făţărnicie în îndeplinirea poruncilor lui 
Dumnezeu” (Sfântul Ioan de Kronstadt, 2007).  

Astfel un principiu foarte profund, un ritual eficace a devenit o 
simplă formalitate. Iar când o formalitate continuă o perioadă 
lungă de timp oamenii se vor revolta împotriva ei. Vor spune: „Ce 
e cu prostia asta? De ce să-ţi pui capul la picioarele cuiva? Şi ce se 
întâmplă când îţi atinge capul?”. Oamenii sfinţi chiar evitau să bine-
cuvânteze pe cei ce veneau să ia binecuvântarea doar de formă, fără 
cuvenita plecăciune, lăuntrică în primul rând şi în al doilea rând 
exterioară, necesară şi ea. Când Filip a ajuns stareţ la mânăstirea 
Soloveţk, ducând o viaţă duhovnicească autentică, la polul opus a 
ceea ce Mihail Sadoveanu numea „slujitori întârziaţi în rutină”, el a 
strălucit ca soarele şi întreaga Rusie a auzit de el. Aşa s-a făcut că 
ţarul lvan cel Groaznic l-a convocat să ocupe locul vacant de 
mitropolit al Episcopiei Moscovei în anul 1566 după Hristos. Într-o 
duminică, după Sfânta Liturghie, Ivan cel Groaznic s-a apropiat de 
mitropolitul Filip ca să capete binecuvântare. Mitropolitul s-a 
prefăcut că nu-l vede pe ţar şi a privit la icoana Mântuitorului. 
Aghiotantul ţarului l-a mustrat pe mitropolit şi i-a zis: „Preafericirea 
ta, ţarul îţi stă înainte, binecuvântează-l!”. Mitropolitul a privit la ţar şi a 
zis: „O ţare, teme-te de judecata lui Dumnezeu. Iată aici noi aducem Domnului 
jertfa nesângeroasă, iar în afara zidurilor bisericii se varsă valuri de sânge 
creştinesc! Au câţi nevinovaţi nu suferă? Tu stai pe tron, dar nu uita că şi tu 
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eşti om.”  Ţarul înfuriat i-a poruncit mitropolitului să-şi ţină gura, dar 
mitropolitul a continuat: „Şi unde-mi mai este credinţa, dacă voi tăcea?”. 
Atunci când ţarul a început să-l ameninţe pe mitropolit, acesta a zis 
liniştit: „Călător sunt eu şi oaspete pe acest pământ, iar pentru adevăr viaţa 
mi-o pun în orice clipă”. Şi ţarul a plecat înfuriat fără a primi binecu-
vântarea. Nu se punea problema că cealaltă persoană era obligată 
să-şi pună mâna pe capul tău. În anumite momente mâna i se 
îngreuna şi ceva se pregătea să iasă prin ea, dar şi-o punea pe capul 
celuilalt doar dacă acela era gata să primească. 

După mult timp dacă se transmite doar ritualul exterior fără 
duhul lăuntric corespunzător totul devine ritualism fără sens. Actul 
transmiterii binecuvântării este foarte semnificativ, dar doar când 
se petrece între un bătrân viu şi un discipol receptiv. Acesta din 
urmă rămâne pur şi simplu încântat; simte cum graţia se revarsă 
asupra lui.  

Lucrurile nu stau diferit cu formula de adresare „Sărut mâna, 
Părinte!”.  Aceasta iniţial nu era doar o formulă, ci un gest însoţit de 
evlavia, de respectul corespunzător, dar care în timp a devenit o 
formulă stereotipă, goală de orice evlavie, de fiorul că te-ai întâlnit 
cu omul căruia Dumnezeu i-a pus mâna în cap.   

E de dorit împlinirea precisă a unui ritual prin respectarea 
gesturilor şi actelor verbale care îl compun, mai ales atunci când o 
lungă tradiţie l-a validat, dovedindu-i eficienţa şi puterea. Dacă 
dacă nu avem şi starea lăuntrică corespunzătoare, care să nu alunge 
Duhul Sfânt, nu vom da dovadă decât de scrupulozitate algoritmică, 
ritualistă. Konstantinos Yannitsiotis îşi aminteşte despre Părintele 
Porfirie: „Odată îmi vorbea despre rostul muzicii bizantine în cadrul 
ritualului ortodox şi despre psalţii aghioriţi, care cântau psalmii 
simplu, cucernic, smerit, gândindu-se doar să-i ajute pe călugării ce 
se rugau. Şi a adăugat: „Desigur, şi-aici în lume există psalţi buni, însă 
aici, cum să-ţi spun, adesea cântă psalmii cu egoism”. Părintelui îi plăceau 
foarte mult cântările bizantine din sfintele slujbe, care erau smerite 
şi puteau astfel să creeze o atmosferă de cucernicie” (Yannitsiotis, 
2002).  

Pentru creştini, Tipicul, care constituie un mijloc, trebuie să 
slujească scopului esenţial al iubirii în Hristos. Iar când se separă de 
scopul său şi devine scop în sine, se transformă dintr-un element 
pozitiv într-unul negativ. S-a scris că „atunci când omul îşi pierde 
esenţa se ataşează deznădăjduit de Tipic”. Devine un adorator 
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fanatic şi scrupulos al Tipicului, amăgindu-se – cu mândrie omenească 
plină de mulţumire de sine – că prin această activitate a sa, lipsită 
de substanţă, îi slujeşte lui Dumnezeu. Ataşamentul său pentru 
tipicuri, ca substitut al ritualului substanţial, devine îndreptăţire 
făţarnică, care îi ascunde propriul gol sufletesc. Fariseii ţineau 
morţiş la respectarea „formelor” care le ascundeau trista realitate a 
goliciunii spirituale interioare. Părintele Nicolae Steinhardt descrie 
formidabil trista stare de lucruri a spiritualităţii evreieşti din vremea 
sa, pe când încă nu se creştinase: „Iudaismul mi se arată a fi 
devenit strict talmudic; suflul vestitor şi glasul de tunet al profeţilor 
au făcut loc unor prea numeroase şi migălite porunci ritualistice, 
unei exegeze fără sfârşit, unor slujbe care sunt simple şedinţe de 
memorizare. Până şi clocotul hasidic s-a decantat în bigotism” 
(Steinhardt, 2009).  

Acelaşi pericol îi paşte pe creştini, fie ei clerici, mireni sau 
teologi: „Fără să pătimească naşterea din nou, avertizează Mihail 
Neamţu, teologul ar cădea în platitudinea exteriorităţii; el n-ar 
practica decât o foarte săracă algebră dogmatică sau un orb 
formalism filologic – cearta pe litere sau prepoziţii; la cealălată 
extremă nu se găseşte decât un ritualism decerebrat şi asemantic, 
încurajat de o vagă psihologie a fricii şi potenţat de reflexul 
muzeificării” (Neamţu, 2008). Ritualismul îşi atinge culmile când 
oficiantul pune cu bună ştiinţă în scenă o farsă pentru a înşela 
naivitatea credulilor şi a obţine avantaje pecuniare.  

Preasfinţitul Lazăr Puhalo prezintă un astfel de caz: „În societatea 
nord-americană suntem confruntaţi cu multe scandaluri, printre cei din afara 
Bisericii, care pretind că ar vesti Evanghelia. Apogeul acestor crize este repre-
zentat de aşa numiţii „tele-evanghelişti”, nu numai pentru că se adresează 
atâtor oameni, ci pentru că stilul lor este caracteristic predicatorilor din grupă-
rile evanghelice şi cele fundamentaliste. Atât predicatorii ce se auto-intitulează 
„cruciaţi” pentru Evanghelie, cât şi cei de pe micul ecran sunt de fapt implicaţi 
într-o afacere religioasă, o afacere foarte profitabilă care i-a îmbogăţit pe mulţi 
dintre ei. Ei deţin timpi de emisie foarte importanţi şi prezintă Evanghelia în 
aşa fel încât au încurajat generaţia tânără să respingă creştinismul şi pe 
Hristos. Predica acestora este adesea foarte teatrală, adesea vrednică de vodevil 
dar în acelaşi timp extravagantă şi foarte bine pusă în scenă. Aproape toţi 
dintre aceşti predicatori populari folosesc aceeaşi coregrafie şi aceleaşi false 
inflexiuni vocale, îndelung studiate, care au devenit un ritual, pe care cineva le-a 
denumit „Dialectul Institutului Moody” . Ei cer oamenilor să aibă o viaţă 
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morală, pentru care este nevoie de multă nevoinţă, post şi rugăciune şi totuşi 
resping cu totul sau cel puţin ignoră asceza. (...) În vremurile noastre s-a 
produs o schimbare în atitudinea pe care o avem faţă de rugăciune când îi 
vedem pe aceşti predicatori dansând în jurul podiumului, strigând isteric şi 
înscenând false vindecări” (Puhalo, 2006). La extrema opusă acestor 
şarlatani, de altfel buni ritualişti, se află cei ce nu s-au priceput să 
aprindă focul Duhului, care n-au depăşit stadiul de papagal sau 
magnetofon. Un bătrân pios se ruga de mai multe ori pe zi, în timp 
ce partenerul său de afaceri nu punea niciodată piciorul în biserică. 
Acum, când împlinea 80 de ani, el s-a rugat astfel: 

– O, Doamne! Încă din tinereţe nu a trecut nici măcar o 
singură zi fără să vin la biserică şi să rostesc rugăciuni, chiar de mai 
multe ori, împlinind cu vârf şi îndesat ritualul. Nu am făcut nici o 
mişcare, nu am luat nici o decizie, importantă sau nu, fără a invoca 
mai întâi Numele tău. Iar acum, la bătrâneţe, mi-am dublat efortu-
rile şi am ajuns să mă rog ţie fără încetare, zi şi noapte. Şi iată-mă 
în faţa Ta, mai sărac decât un şoarece din biserică. În schimb, 
priveşte-l pe partenerul meu de afaceri: nu se sfieşte să bea şi să 
joace, şi cu toată vârsta lui înaintată, se însoţeşte de femei cu un 
caracter îndoielnic; şi totuşi, este putred de bogat. Mă întreb dacă 
s-a rugat măcar o singură dată în viaţa lui. Doamne, nu mă rog ţie 
să fie pedepsit, căci ar fi un act lipsit de compasiune creştină, dar te 
implor, spune-mi: de ce, de ce, de ce... l-ai lăsat pe el să prospere, 
în timp ce pe mine m-ai ignorat cu totul? 

– Deoarece eşti îngrozitor de plictisitor! i-a răspuns Dumnezeu. 
Părintele Boris Bobrinskoy i-ar fi spus: „Abundenţa de rituri şi 

forme prin care se exprimă lex credendi, adică acea supraabundenţă a 
veşmântului în care este îmbrăcat esenţialul, devine, adeseori, tot 
mai greu de purtat. Trebuie să fim cu luare aminte pentru a nu 
confunda taina credinţei cu acest veşmânt exterior, legat de timpuri 
şi locuri diferite” (Bobrinskoy, 2002). Dacă nu poţi să te menţii 
treaz, viu, participativ, într-un lung ritual trebuie să alegi, să cauţi 
celebrările scurte şi semnificative. 

Ritualismul poate apărea şi când devii un fanatic al formei. 
Intervenţiile Patriarhul rus Nicon (1605-1681) în cărţile de slujbă şi 
în ritualul bisericesc au dus la aşa-numitul raskol în urma căruia au 
apărut creştinii ruşi de rit vechi, vechii ritualnici, cei care au refuzat 
cu înverşunare cea mai mică schimbare în cărţile de cult sau în 
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ritual21. Sfântul Teofan Zăvorâtul a arătat că aceştia n-au dreptate 
în refuzul lor de a admite posibilitatea schimbării unor forme litur-
gice accidentale. Şi Sfântul Ignatie Briancianinov este de aceeaşi 
părere: „Unora duhul căzut le-a insuflat să dea prea mare însem-
nătate laturii văzute a ritualurilor bisericeşti, umbrind latura duhov-
nicească. Astfel, răpindu-le acestor nefericiţi miezul creştinismului, 
le-a lăsat doar învelişul lui denaturat, materialnic şi i-a tras spre 
căderea din Biserică, spre cea mai greşită şi neroadă superstiţie, 
spre rascol (schismă).” (Briancianinov, 2011).  

Vorbind despre evlavia de tip ritualist, dacă aceasta poate fi 
numită evlavie, maica Maria Skobtova scrie: „Mişcarea vechilor credin-
cioşi a crescut în acest duh şi a atras mulţi ritualişti. Suferind schimbări care  
l-au făcut mai complex, acest tip de evlavie a supravieţuit până în zilele noastre. 
Este fără îndoială moştenirea cea mai înspăimântătoare şi mai retrogradă pe 
care ne-a lăsat-o Rusia moscovită. (...) Moscova a asimilat o mare parte a 
moştenirii bizantine, dar nu a ştiut să ia pe seama ei şi spiritul ei creator; ea a 
îngheţat întreaga efervescenţă antinomică şi dezlănţuită a geniului bizantin 
într-o formă imobilă, într-un cult al literei şi al tradiţiei, într-un gest repetat 
ritmic. Îngheţând  moştenirea Bizanţului, Moscova a secat deopotrivă moşte-
nirea biblică, nemaipăstrând decât osatura şi pierzând duhul ei viu iluminat 
de har. După expresia profetului, ea a început să adune „poruncă peste 
poruncă, regulă peste regulă”. Din puternicul fluviu al retoricii bizantine ea a 
făcut un fel de etalon fix, o regulă de neînfrânt; a ritualizat întregul elan, a 
îmbrăcat întregul lirism religios cu laţul legii. Expresia cea mai acută a acestui 
spirit retrograd, pompos, imobilist, conservator a fost Biserica vechilor-credin-
cioşi. (...) Totul a fost păstrat, cu excepţia sufletului viu al Bisericii, viaţa ei 
sacramentală divino-umană – nu a mai rămas decât o formă frumoasă.  

E de reflectat aici. (...) Pervertind adevărul lui Hristos, oamenii au rămas 
cu învelişul său gol. Iată la ce merită să ne gândim de fiecare dată când în 
drumul nostru suntem ispitiţi să sacrificăm spiritul formei, iubirea ritului. 
Ceea ce ne pândeşte e să rămânem cu forma, cu ritul, şi să pierdem duhul şi 
                                                             
21  Deşi nu suferă comparaţie decât din punct de vedere al conştiinciozităţii, 
vrăjitorii sunt ritualişti la fel de meticuloşi şi rigizi. Dominique Camus îi caracte-
rizează ca „scrupuloşi în stricta respectare a unui ritual”, în ce priveşte „condi-
ţiile de timp (dacă e posibil, în timpul echinocţiului şi al solstiţiului; să acţioneze 
în zori, pentru cel care desface vrăji, şi seara, pentru cel care le face); de loc 
(preferinţă pentru răscruci, cimitire, camere bine închise); de mod (în raport cu 
principiile magice de contagiozitate, de contiguitate şi de asemănare)” (Camus, 
2003). 
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iubirea. (...) Continuând să piardă din spiritul viu al creştinismului, Biserica 
secolelor XVIII şi XIX n-a distrus în ea spiritul moscovit al veneraţiei pentru 
regulă, canoane, pentru tot ceea ce e stabilit, autorizat, respectat. Dimpotrivă, 
cum se sufocau în Biserica oficială, rece şi instituţională, şi nu găseau acolo 
accesul la izvoarele vii ale credinţei, oamenii au părăsit evlavia sinodală şi au 
căutat refugiu în ritualismul pe care îl opuneau birocraţiei oficiale. Dacă acest 
ritualism are trăsături comune cu estetismul şi ascetismul, el se distinge totuşi 
de acestea în sensul că aici accentele sunt puse în mod diferit” (Viaţa şi 
invăţăturile maicii Maria Skobtova, 2000).  

Problema ritualistului este aceea că „preocuparea sa principală e 
aceea ...a unei depline subordonări a vieţii sale interioare unui ritm exterior 
elaborat până în cele mai mici detalii. Acest ritm exterior înglobează totul. În 
afara bisericii el cunoaşte sensul spiritual al tuturor detaliilor vieţii cotidiene, 
respectă posturile, trăieşte zi după zi după ritmul slujbelor, aprinde candela la 
momentul prescris, îşi face corect semnul crucii. În interiorul bisericii nu 
tolerează nici un gest deplasat, nici un elan spontan. Există momente precise 
ale slujbei când îngenunchează, altele în care se apleacă, sau altele în care se 
închină. Ştie cu certitudine că nu trebuie să îngenuncheze între Paşte şi 
Înălţare, ştie de câte ori pe an va merge la duhovnic; a studiat mai ales până în 
cel mai mic detaliu canonul slujbelor şi se irită şi se enervează când se omite 
ceva în celebrarea lui. În schimb, rămâne cel mai adesea indiferent la faptul că 
ceea ce se citeşte e de neînţeles, sau citit prea repede. (...) Slujbele lui preferate 
sunt cele mai rare, cele din Postul Mare. El gustă îndeosebi slujbele complexe 
care rezultă din întâlnirea dintre o sărbătoare cu dată fixă şi una cu dată 
mobilă, ca, de exemplu, atunci când Buna Vestire coincide cu ultimele zile ale 
Săptămânii Mari. Forma, structura slujbei estompează în ochii săi sensul 
profund al cutărei sau cutărei rugăciuni. Fireşte, e un apărător feroce al slavonei, 
iar folosirea limbii ruse în biserică echivalează pentru el cu o blasfemie. Iubeşte 
slavona din obişnuinţă şi nu admite nici măcar să fie corectate expresii evident 
rău traduse, stângace sau obscure. Citirile întinse de-a lungul mai multor 
ceasuri îl aruncă într-o stare deosebită de devoţiune, creează în el un ritm 
spiritual care contează în ochii lui mai mult decât conţinutul lor. Propriile sale 
rugăciuni sunt lungi, iar el îşi face o regulă constantă şi imuabilă pentru a le 
rosti. Această regulă cuprinde frecvente repetiţii ale aceloraşi rugăciuni în 
aceleaşi locuri. Evanghelia sau „Tatăl nostru” nu sunt puse în valoare; nu 
sunt decât o parte a acestei reguli fixate o dată pentru totdeauna. Dacă îi 
spuneţi că nu înţelegeţi cutare sau cutare pasaj – fie că sensul vă scapă, fie că 
cititorul citeşte prea repede –, vă răspunde că nu e nevoie să înţelegeţi, e de 
ajuns să vă puneţi în condiţia de rugăciune şi să vă ajungă din când în când 
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câteva cuvinte izolate înţelese şi necesare. (...) Viaţa spirituală a unui ritualist 
e reglementată până în cel mai mic amănunt. El a dobândit o metodă specială 
de a se pune într-o stare duhovnicească; poate să vă spună cum trebuie să 
respiraţi, care trebuie să fie poziţia trupului în timpul rugăciunii şi dacă 
picioarele trebuie să fie ţinute calde sau reci. (...) Acest tip de devoţiune se 
sprijină pe o credinţă sălbatică în magia cuvântului, a combinaţiilor de cuvinte, 
a gestului şi a ritmului său” (ibidem).  

Totuşi, „graţie acestei metode, se poate ajunge la lucruri mari: la o imensă 
disciplină interioară, la o mare stăpânire de sine şi a contradicţiilor haotice ale 
sufletului, ba chiar la o dominare a celorlalţi, la o completă armonie a vieţii 
interioare şi exterioare, chiar la o anumită formă de inspiraţie bine controlată. 
Singurul lucru care nu-i e dat pe această cale e, desigur, iubirea. (...) Fireşte, 
faptele bune intră şi ele în ritmul general al vieţii unui ritualist: el ştie că 
trebuie să facă milostenie, mai ales în timpul Postului Mare – odinioară 
trimitea pesmeţi prizonierilor. De asemenea, e capabil să organizeze acţiuni de 
binefacere, de construire a unor case de primire, de distribuire de hrană săra-
cilor, dar motivul care îl împinge la acest gen de activitate e acela că acest lucru 
e prescris, că intră în ritmul general al vieţii sale, că face parte din concepţia sa 
despre lume. Foarte dezvoltat, simţul său al datoriei şi disciplinei îi dictează 
atitudinea faţă de aproapele, iar nu iubirea. (...) Dacă viaţa nu l-a menajat şi 
nu i-a dat reuşita şi stabilitatea exterioare, el va căuta cu atât mai febril 
confortul interior, o lume interioară perfect dominată şi reglementată. El 
aruncă asupra haosului vălul solid a ceea ce e convenit şi autorizat, şi haosul 
încetează să-l neliniştească. Cunoaşte puterea exorcismelor magice, adesea 
exprimate în forme obscure; asemenea unui derviş, el cunoaşte puterea gestului 
şi a ţinutei. Iată-l apărat şi liniştit de acestea. Iată ce explică succesul acestui 
tip ritualist de evlavie, şi probabil el va dura încă mult timp.  

De altfel epoca favorizează înflorirea lui. În toată lumea remarcăm 
această sete de directive concrete: cum să credem, pentru ce să luptăm, cum să 
ne comportăm, ce să spunem, ce să gândim. Lumea e însetată de călăuze 
autoritare conducând o masă oarbă şi ferventă. (...) Ritualiştii i-ar învăţa pe 
ceilalţi de îndată calea de urmat, cea care conţine cele mai puţine îndoieli, cea 
în care ordinele sunt cele mai precise, în care ele reglementează cel mai mare 
număr de aspecte ale vieţii umane, în fine cea în care haosul sufletului omenesc 
e îmblânzit şi pus în cuşcă. Succesul ritualismului e atunci asigurat. Dar, în 
acelaşi timp, e imposibil să vorbeşti de posibilităţile lui creatoare, fiindcă acolo 
unde există o repetiţie perpetuă a unor reguli, cuvinte şi gesturi, nu poate 
exista nici o tensiune creatoare. Din vremuri imemoriale, ritualismul s-a opus 
profetismului şi creativităţii. Obiectivul său e să conserve, nu să distrugă şi să 
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construiască. Dacă va triumfa ritualismul, asta ar însemna că spiritul de 
creaţie şi de libertate în Biserică vor fi puse sub obroc pentru decenii lungi. (...) 
Ritualistul e dedicat trup şi suflet literei, nu respectă decât regula canonică 
devenită măsură şi etalon al vieţii sale interioare. Acesta se simte în bună sănă-
tate morală, fiindcă îndeplineşte recomandările de igienă morală” (ibidem). 

Cuvintele lui Olivier Clement îi vor şoca pe ritualişti: „Când 
Biserica încetează să fie creatoare, devenind ritualistă şi moralistă, 
atunci suflarea Duhului Sfânt s-a simţit la periferia Bisericii, uneori 
chiar împotriva ei, impunând o viaţă creatoare, a dreptăţii şi frumu-
seţii. „Există atei plini de cuvântul lui Dumnezeu” , spune Peguy, şi eu 
cred că este adevărat” (Clement, 1999). Lui Cioran, antiteist creator, 
ca şi oricărui creator veritabil, ritualismul îi provoca oroare chiar şi 
în formele sale minore. Publicitatea, întregul ritual al lansării unei 
cărţi le va considera însă adevărate torturi 22 . El mărturiseşte:  
„Aşa-numita signature, acţiunea de semnare a cărţilor, care are loc la 
Gallimard când apare o carte – oh, cât îmi repugnă, aşa încât o dată 
n-am semnat decât jumătate din cărţi. Niciodată n-am avut critici 
aşa de proaste. Este un ritual, o constrângere. Nici măcar Beckett 
nu i se putea sustrage. Nici Joyce n-a putut înţelege asta niciodată” 
(Ioniţă, 1999). 

În Egiptul antic exista un ritual în care penitentul purta cărbuni 
aprinşi pe cap, ca dovadă a realităţii pocăinţei sale23. Cioran, un om 
cu capul în flăcări, desigur că l-ar fi respins dacă nu s-ar fi regăsit în 
el. Un vechi ritualist, însă, nu ar fi avut nici o problemă în a-l 
respecta. Ce folos însă dacă nu s-a aprins şi inima? La evrei, dar şi 
                                                             
22 Altora li se pare o tortură şi banalul ritual de conversaţie cu un vânzător. Unul 
dintre pacienţii lui Christophe Andre şi Patrick Legeron se confesează: „De 
fiecare dată când pot, prefer să merg într-un magazin mare. Sunt sigur că super-
marketurile, şi în general toate magazinele, fac afaceri datorită oamenilor ca 
mine. Nu pot absolut de loc să fac conversaţie cu comercianţii: asta mă ener-
vează, mă inhibă şi mă stresează dinainte... De fapt, mă simt groaznic de 
stingherit în astfel de situaţii: aceste conversaţii convenţionale, banale, aceste 
fraze gata făcute, dialogurile acestea ale căror replici le cunoaşteţi înainte chiar de 
a fi pronunţate... Ştiu că nu contează, că sunt nişte ritualuri sociale, dar asta mă 
apasă. Cel mai rău este la frizer: să suport întrebările şi conversaţia, acoperit de 
un şervet de plastic, capul înclinat în spate, clienţi care ascultă... Dacă ar exista 
saloane ţinute de surdo-muţi eu le-aş fi client!” (Christophe Andre şi Patrick 
Legeron, 2001). Părintele Ghelasie, în schimb, avea ritualuri de interacţiune 
extrem de simple, eficiente, care te înviorau. 
23 Prov. 25, 22 şi Rom. 12, 20 se pare că fac referire la acest ritual. 
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la alte popoare antice durerii inimii şi pocăinţa se exprimau prin 
acoperirea capului cu cenuşă şi prin îmbrăcarea unei haine 
grosolane numită ciliciu. Acest lucru te poate ajuta mai ales atunci 
când doreşti să-ţi impui o perioadă de pocăinţă, dar dacă rămâne 
doar un ritual exterior ce rost mai are osteneala ta? După ani de 
exersare scrupuloasă a ritualurilor, un vechi ritualist e neschimbat. 
Pe linia acestei perspective André Moreau are dreptate: „Soluţiile 
probate sunt răspunsuri ineficace pe care o persoană le repetă în faţa 
aceleiaşi probleme. Ele menţin problema deoarece împiedică 
căutarea altor soluţii. În acel caz, soluţia este problema. Dacă faceţi 
tot timpul acelaşi lucru, veţi ajunge la acelaşi rezultat24. (...) Ritualul 
face viitorul previzibil.”, conchide el (Moreau, 2006). Nu ritualul e 
de fapt problema, dovedit ca eficace în cazul altora, ci cel ce îl 
oficiază. La astfel de oameni răul trebuie tăiat din rădăcină. 

Un novice îl întreabă pe un înţelept lângă care ucenicise de 
ceva vreme, dar care nu-l lăsase niciodată să meargă la biserica 
(katholikon) sihăstriei, iar în prezenţa lui păstra tăcerea: 

– Avva, ce poţi spera de la o învăţătură mută, fără ritual, fără 
bazilici, fără scripturi? 

– Mult, mult! 
 Aici avva, citindu-l pe ucenic, nu a respins ritualul, ci idolatri-

zarea lui, a textelor sacre, a cântărilor, a locaşurilor de cult. 
Înţeleptul şi-a dat seama că acesta era un ritualist, considerând 
cultul ceva magic, automat, şi a dorit ca răspunsul să-l şocheze, să-i 
stârpească această mentalitate. Voia să-l înveţe că spiritualitatea nu 
constă într-un ritual sau altul, într-un act special, într-o devoţiune 
învăţată. Că este un fel de a fi, un fel de viaţă unde totul devine 

                                                             
24 Văzând starea de lucruri din vremea sa, că profesorii înşişi deveniseră ritualişti, 
„Noica s-ar fi dorit probabil întemeietor de Şcoală în sensul larg, maiorescian, al 
cuvântului, şcoală circumscrisă unui program, unei constante de gândire noi, 
care să aibă o influenţă tonică asupra întregii culturi. De aceea, filosoful va 
deplânge maniera superficială, rigidă, glacială, în care se  predau cunoştinţele în 
şcoala  oficială. „Esenţa profesorului a ajuns să fie aceea de a împiedica gândirea 
să fie căutare spre a fi exactitate”. Totul se petrece conform regulilor stricte ale 
unui ritual prestabilit; nereuşita lui constă tocmai în stereotipia cu care este 
reiterat. Profesorul devine emisarul unui mesaj amorf, prefabricat. „Ce stupid! 
Stai în cancelarie zece minute; îţi compui o mască, intri în sala de curs, ţii 
prelegerea şi te întorci. Aşa se prăpădesc adevărurile mari” (Bejan,  2000). 
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devoţiune, rugăciune. Actele sau comportamentele noastre prin 
sine nu pot fi niciodată religioase. Noi putem fi religioşi. Atunci şi 
actele şi comportamentele noastre, întreaga viaţă va deveni 
religioasă. 

Ce să facem dacă înţelegem că pentru ucenicii sau apropiaţii 
noştri atitudinea creştină faţă de ritual a devenit o formalitate care 
îi va aduce în starea asemănătoare cu un păgânism ortodox? 
Părintele Maxim Kozlov crede că „în astfel de cazuri, trebuie să 
apelăm la experienţa Bisericii. În vremurile când în Biserică începea 
să prevaleze atitudinea formal-ritualistă, Domnul a trimis nebunii 
pentru Hristos, care puteau să-şi arunce bălegar în cap în timpul 
slujbei, să ţipe, să-i spună ţarului, după o slujbă de multe ore, că el 
nu s-a aflat acolo, ci doar patriarhul şi împărăteasa au fost prezenţi, 
toţi ceilalţi fiind cu mintea aiurea. Sigur că nebunia pentru Hristos 
este o cale foarte greu de urmat, care necesită minte trează şi 
voinţă puternică. Dar măcar o formă slabă de nebunie pentru 
Hristos puteţi manifesta şi dumneavoastră în faţa rudelor, spre 
folosul lor. Daca vedeţi că dorm cu duhul la slujbe, chiar dacă 
procedează corect, din punct de vedere formal, începeţi să citiţi psal-
tirea incorect, ca să-i scoateţi din această stare de amorţire25. Sau, 
pentru a mai trezi oamenii, puteţi găti chifteluţe într-o zi de post 
(se subînţelege, cu carne), urmărind reacţia lor. Dau special 
exemple extraordinare pentru ca fiecare să ştie ce trebuie să caute 
şi să facă, deoarece nu poţi schimba pe cineva cu mustrări şi con-
vorbiri, ci cu ironie şi nebunie, dar acestea trebuie să fie adresate în 
primul rând propriei persoane, urmărind reacţia celor din jur”26 
(Kozlov, 2009).  

Sfântul Cuvios Nicolae cel Nebun pentru Hristos, a vieţuit, 
după cum îi spune numele, ca nebun pentru Hristos în oraşul 
Pskov, în timpul domniei ţarului Ivan cel Groaznic. Nebunii 
pentru Hristos au ca trăsătură dominantă un nemaipomenit curaj. 
Cuviosul Nicolae alerga pe străzile Pskovului prefăcându-se nebun, 
dar mustrându-i pe oameni pentru păcatele lor ascunse şi proro-
cind ceea ce avea să li se întâmple. Când Ivan cel Groaznic a intrat 
                                                             
25 Practici similare vedem la protagonistul filmului Ostrov. 
26 Acelaşi părinte arată că în săvârşirea slujbei de sfinţire a casei „ajutor va veni 
doar atunci când în suflet va încolţi dorinţa nu doar de a săvârşi ritualul, ci şi de 
a-l vedea ca pe o întâlnire cu Dumnezeu”. 
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în Pskov, tot oraşul a fost cuprins de spaima cumplitului ţar. Ca 
semn de bun venit ţarului, locuitorii oraşului au pus la porţile 
caselor lor pâine şi sare, dar ei înşişi au stat ascunşi înăuntru. Când 
primarul oraşului l-a întâmpinat pe ţar în faţa bisericii, ţinând pe 
mâini un taler pe care se aflau pâine şi sare, ţarul a lovit talerul cu 
mâna iar pâinea şi sarea s-au răspândit pe jos. În acel moment în 
faţa ţarului a apărut Cuviosul Nicolae, îmbrăcat într-o cămaşă 
lungă şi încins cu o sfoară, ţopăind precum un copil în jurul unui 
băţ, şi a strigat: „Ivanuşca, Ivanuşca, pâine şi sare să rnănânci, iar nu 
trupuri şi sânge de oameni!”. Garda ţarului s-a repezit să-l prindă pe 
Cuviosul Nicolae, dar el a fugit şi a scăpat, ascunzându-se. Ţarul  
s-a interesat mai apoi de Cuviosul Nicolae, şi aflând cine este şi 
unde locuieşte, l-a vizitat la locuinţa lui modestă. Aceea era prima 
săptămână din Sfântul şi Marele Post al acelui an. Auzind că Ţarul 
vine la el, Cuviosul Nicolae a găsit o bucată de carne crudă şi i-a 
oferit-o ţarului, după ce mai întâi i s-a închinat, zicându-i: „Mănâncă, 
Ivanuşa, mănâncă!” Mânios, ţarul cel Groaznic i-a răspuns: „Eu sunt 
creştin şi nu mănânc carne în post!”. Atunci omul lui Dumnezeu i-a 
răspuns pe dată: „Cu adevărat, mult mai rău faci: tu te hrăneşti cu trupuri 
şi cu sânge de oameni, uitând nu numai de post, dar şi de Dumnezeu!”. 
Această lecţie a atins inima ţarului, care a plecat imediat din oraşul 
Pskov, în care sosise tocmai cu intenţia de a-l masacra. Unii 
cuvioşi, atunci când ucenicii le idolatrizau cuvintele sau compor-
tamentele, făceau un lucru nebunesc tocmai pentru a le distruge 
ritualismul în curs de devenire.  

E regretabil că adeseori discipolii unui înţelept, unui maestru, 
„nu se apropie decât arareori de propria lor măiestrie. Ei se mulţu-
mesc, de cele mai multe ori, să devină o copie la indigo a 
maestrului lor pe care îl venerează şi îl transmit ca să zicem aşa în 
carne şi oase, prin imitaţie, posterităţii spirituale. Aşa se face că, în 
cele din urmă, idealul spontaneităţii este înlocuit cu scenarii care 
ritualizează gesturile maestrului şi cu imagini teatrale care 
reînnoiesc prezenţa maestrului. Este de la sine înţeles că toate 
aceste „manevre” , care se doresc spirituale, nu au nimic spiritual, 
ci evocă mai degrabă un soi de ceremonie post-funerară care are ca 
scop perpetuarea unui fragment „împăiat”  de realitate spirituală”  
(Erich Fromm şi Jean-Pierre Schnetzler, 1999). Tocmai în acest 
sens George Călinescu „dezaproba necruţător obiceiul studierii 
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exhaustive a literaturii critice înaintea redactării temei (de către 
elevii săi – n.n.), pentru că aici sesiza refuzul voalat al începătorului 
de a-şi asuma răspunderea afirmării unei opinii: „Doar nu mă inte-
resează să aflu de la dumneata ce a spus cutare sau cutare, ci să-mi 
dau seama cât şi cum receptezi personal”. Dacă respectivul se 
apăra, motivând împrumutarea ideii chiar dintr-un studiu călinescian, 
era imediat admonestat: „Foarte rău ai făcut, ţi-am spus eu 
vreodată să transcrii ce am scris eu? Scrie ce crezi dumneata. De 
unde ştii că azi n-aş scrie altfel?”  (Bălu, 1981). 

Astfel de ucenici ritualişti trebuie să se trezească şi să priceapă 
că ritualismul este „mistagogia degradată la nivelul unei gestici 
mimetice” (Neamţu, 2008), că „din întreg fenomenul religios, 
religiozitatea decadentă se simte atrasă doar de aspectele rituale, cu 
atât mai mult dacă au în sine o anumită ambiguitate, iar tradiţia 
mistică este reinterpretată într-o versiune morbid senzuală” (Eco, 
2005), şi că „astăzi spiritualitatea – păstrându-şi specificul ascetico-
mistic distinct şi rigorile proprii – nu mai poate face abstracţie de 
teologie şi cultură decât cu riscul degradării autenticităţii duhov-
niceşti înspre forme obscurantiste, regresive, a-teologice, repre-
zentate de fixaţii sentimentale antiintelectuale resentimentare, de 
utopii conservatoare timorate sau simple replieri ritualiste” (Ioan 
Ică jr., apud Sfântul Simeon Noul Teolog, 2001). 

Spre groaza ritualiştilor, Andrei Pleşu ne încredinţează că Iisus 
dezavuează „chiar ritualul legitim, dacă el se reduce la îndeplinirea 
unor forme goale, la parcurgerea unui traseu standardizat până la 
anemie. Cei care spun toată ziua „Doamne, Doamne!” şi cred că 
evlavia buzelor, pontajul surd la slujbele curente, înţelegerea vieţii 
spirituale ca simplă „ortopraxie” sunt „fapte” îndestulătoare se 
înşală. Termenul „ortopraxie” revenea adesea în conversaţia părinte-
lui arhim. Scrima, pentru a semnala riscul unei anumite „ortodoxii”  
de a se epuiza în conformitatea gestuală a unei instituţii, fără comple-
mentul decisiv al unei „lucrări” interioare de fiecare clipă. În 
aparenţă, cultul e expresia supremă a lui a face: e faptă riguroasă, 
slăvitoare, destinată să amorseze dialogul cu Dumnezeu. În reali-
tate, el nu valorează decât atât cât valorează comportamentul comu-
nităţii care îl slujeşte. O comunitate care, la ieşirea din biserică, 
trăieşte în răspăr cu Liturghia „nu face voia Tatălui”.  (...) Înclin să 
cred că, dacă Dumnezeu ar avea de ales între o comunitate 
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derapantă, dar activă ritual, şi o comunitate neglijentă ritual, dar 
cuviincioasă, ar alege-o pe cea de-a doua. Cel puţin aşa rezultă 
dintr-un formidabil text vetero-testamentar: „Ce este pentru Mine 
mulţimea jertfelor voastre? zice Domnul. Sunt sătul de arderile de 
tot de berbeci; grăsime de miei ori sânge de tauri şi de ţapi nu 
vreau, nici să veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea. Cine v-a cerut 
acestea din mâinile voastre? Să nu mai călcaţi prin curtea Mea! 
Chiar dacă aduceţi lamura făinii, e în zadar; tămâia este urâciune 
pentru Mine. Lunile voastre noi şi sabatele şi ziua cea mare nu le 
mai sufăr. Postul şi nelucrarea şi lunile voastre noi şi praznicele 
voastre le urăşte sufletul Meu. M-am săturat de voi: n-am să mai 
trec cu vederea păcatele voastre. Când vă veţi întinde mâinile către 
Mine îmi voi întoarce ochii de la voi; şi de veţi înmulţi ruga, nu vă 
voi da ascultare; căci mâinile voastre sunt pline de sânge...” (Isaia). 
Ritualismul abundent nu poate compensa, aşadar, impuritatea unei 
vieţi smintite. Evident, a face nu e destul. Problema este a face bine: 
a face ce trebuie, când trebuie şi cum trebuie. Fără o reprezentare clară 
despre „ce”, „când” şi „cum”, abţinerea de la faptă e preferabilă” 
(Pleşu, 2012). 

Tot Pleşu va sesiza că multe parabole spuse de Iisus „vizează 
orice tip de comportament care confundă viaţa credinţei cu o pură 
birocraţie etică şi rituală” (ibidem). Ele ne sună şi nouă în urechi, 
căci „dacă creştinismul a încetat să mai promoveze însuşirile morale 
pe care le-a recomandat chiar întemeietorul său, Hristos (...) şi a 
renunţat la primatul indiscutabil al virtuţii morale dinamice, pentru 
a pune înaintea sau în locul lor fastul riturilor liturgice de expec-
tativă, el îşi trăieşte începutul sfârşitului” (Jechiu, 2008).  

Totuşi, problema nu e fastul ritului, care vine ca o consecinţă a 
inevitabilor rectificări şi îmbunătăţiri pe care omul le aplică oricărui 
lucru sau proces, ci modul în care săvârşeşti ritualul. După mai 
multe astfel de modificări ritualul ajunge simultan la o desăvârşire a 
formei şi la o concizie a exprimării.  

Sandu Tudor ne revelează agonia şi extazul pe care le va cunoaşte 
cel ce-l va practica: „Sfânta Pravilă şi canonul pot ajunge o stavilă, o oprire 
în loc, un automatism, o moarte. Niciodată însă viaţa sufletului nu poate fi 
redusă la o metodă de rugăciune, la un bun şi sfânt obicei, chiar când este 
ajuns la desăvârşire, la frumuseţe lăuntrică, la o adevărată estetică spirituală, 
adică la o formă pură de stil duhovnicesc, însuşit deplin, stăpânit bine şi 
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propriu. Am putea spune că acum tocmai această desăvârşire este o moarte. Ce 
este în Biserică rutina rituală, decât această desăvârşire a sfintei Rânduieli, 
care se descoperă, fără să ştie de ce, formă minunată lipsită de viaţă? Şi aşa, 
prin desăvârşire, descoperim „canonul”, adică faţa de umbră a Sfântului 
Canon, această îndelungă şi cuvioasă moarte obosită. Nu trebuie, fireşte, să ne 
înspăimântăm. Trebuie să trecem şi prin moarte, fără de care nu este viaţă. 
Trebuie să trecem dincolo de această oboseală a vieţii, dincolo de această oprire 
în loc. Moartea vine din această oprire în loc, care este automatismul. Viaţa e 
pururi creştere mai mult, nesfârşită depăşire. O metodă ajunsă o rânduială 
intrată în obişnuinţă trebuie întrecută, trebuie biruită ca şi când nici nu ar 
mai fi, trecând mai departe, mai mult, mai plin, mai bogat. A te mulţumi 
numai cu atât cât ţi s-a rânduit, după pravilă, canon, metodă sau manual 
catehetic este binecuvântat lucru, dar după aceasta se face repede proba  
unei căderi şi oboseli interioare. Ajunşi aici nu trebuie să ne pierdem 
înspăimântându-ne, blestemând şi învinuind pravila şi canonul. Şi aceste 
pogorâri în oboseală, uneori până la deznădejde şi secăciune, sunt bune pentru 
cel ager duhovniceşte asupra sa însuşi. Pentru un timp, e bine să stăruim 
stăpâni pe noi şi liniştiţi. Tihon din Zadonsk ne sfătuieşte să ne rugăm tocmai 
atunci când nu avem plăcerea şi suntem obosiţi de a ne ruga. Cât e de mare 
puterea acestei oboseli noi nici nu bănuim, chiar dacă ea ar fi de moarte. Ea e 
una din marile puteri fireşti ale firii omeneşti. Oboseala duhovnicească e 
totdeauna destul de puternică, destul de lucrătoare şi ştie să se răscumpere” 
(Tudor, 2000).  

Conex oarecum temei, Horia Patapievici va nota: „Când religia 
s-a pierdut, rămâne singur ritualul să o perpetueze, până când un 
nou suflet resemnifică ritul, reconvertind forma deja goală la viaţa 
unei religiozităţi care nu s-ar fi putut naşte fără interimatul 
ritualistic. (...) Zeul, chiar pierdut, rămâne pururi în forma care îl 
reproduce indefinit, în funcţionarea conştiinţei noastre. Forţa 
acestei acţiuni nu este neglijabilă, căci formele sunt mai puternice 
decât conţinuturile, iar un ritual îşi transmite mesajul chiar dacă 
teologia sa este uitată, şi anume prin intermediul eficacităţii 
formelor” (Patapievici, 2006). 

 
Uneori ritualismul se naşte din cauza unor evoluţii istorice 

nefericite. Una dintre acestea a fost fenomenul tipic medieval al 
diglossiei care a avut ca şi efect secundar ritualismul: „În condiţiile 
colapsului lumii antice şi al prăbuşirii sistemelor ei educaţionale, 
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explică Ioan Ică jr., începând din secolele VI-VII se produce un 
clivaj tot mai mare între limbile populare noi (neogreacă şi cele 
neolatine) şi limbile liturgice, greaca veche şi latina clasică, ajunse 
practic neînţelese de masele populare nealfabetizate, în aceste 
condiţii – care au condus şi la dispariţia predicii şi a amvonului fix 
din centrul bisericilor – muzica şi imaginea au luat în mod 
inevitabil locul Cuvântului, atât al celui biblic, cât şi al rugăciunilor 
Liturghiei şi în primul rând al anaforalei. Rugăciunile, în frunte cu 
anaforaua, riturile euharistice şi cuminecarea, se sacerdotalizează 
devenind privilegiu, drept şi obligaţie ale clerului curat şi sfinţit, 
scufundându-se într-un ocean de tăcere, consumându-se după 
perdele protectoare, dincolo de privirile şi auzul impure ale laicilor 
profani ţinuţi la distanţă; acestora din urmă li se rezervă, pe lângă 
câteva ecfonise, o dramaturgie rituală dezvoltată şi o hipertrofiere 
compensatorie a elementului coral-muzical, care absoarbe inclusiv 
lecturile biblice şi ţine loc de predică. Un spectacol vizual-muzical-
dramatic de sunet, imagini şi lumini inundă practic toată cele-
brarea” (Ică jr., 2011). Suntem deja aproape căzuţi în mâinile 
ritualismului.  

Ieromonahul Alexander Golitzin sesizează acelaşi fenomen: 
„Handicapul considerabil reprezentat de faptul că practic întreg 
cultul se celebra – cu excepţia fericită a Ortodoxiei româneşti – în 
limbi antice (greaca veche şi slavona bisericească) necunoscute 
maselor populare, viaţa liturgică tindea spre forme tot mai ritualiste, 
exterioare, când nu de-a dreptul magice. Soluţia salvatoare a fost 
căutată atunci în promovarea cu sprijin oficial a unei forme senti-
mentaliste de viaţă religioasă alternative la scolasticism, misticism şi 
ritualism, bazată pe Biblie. Este experimentul care a stat şi stă la 
baza organizaţiilor laice create începând cu sfârşitul secolului trecut 
în majoritatea ţărilor ortodoxe şi inspirate clar din modele occi-
dentale similare generate de pietismul şi biblicismul protestant. 
Acesta se ambiţiona să fie creştinismul viu şi militant, personal şi 
evanghelic, rigorist dar şi modern, al adevăraţilor ortodocşi, spre 
deosebire de formalismul oficial al ierarhiei, de rutina clerului sau 
de ritualismul magic al maselor populare, între reprezentanţii 
acestor orientări religioase desfăşurându-se de fapt o competiţie 
subterană acerbă pentru ocuparea poziţiilor dominante în cadrul 
instituţiilor Bisericii” (Golitzin, 1998). 
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Chiar şi fără aceaste evoluţii istorice nefericite, atât la nivel 
individual, cât şi colectiv, o credinţă iniţială vie, o fervoare a 
începutului, fără perseverenţă, fără efort susţinut tinde încet-încet 
să decadă în formalism, în ritualism.  În acest sens, Papini constata: 
„Religiile, care au ca izvor revelaţia, se mărginesc din ce în ce mai 
des la nişte resturi de simboluri şi ritualuri, fără un adevărat con-
ţinut de credinţă vie” (Papini, 1997). De acest pericol nu e pândită 
doar sfera religiosului. Eugen Ionescu regretă faptul că deşi „teatrul 
ar trebui să fie ceremonie, ritual, este, cel mai adesea, instrument de 
propagandă” (Ionesco, 1999). Profesorul Gh. Ceauşu observă că 
ritualizarea a devenit un fenomen universal: „Azi, ritualizarea a 
cuprins toate sferele vieţii sociale, dar istovită de orice religiozitate 
şi chiar răsturnată întrucât se râde cu poftă de orice şi solemnitatea 
se ridiculizează în chip ceremonios”. 

Faptul că unii nu respectă ritualurile religioase nu ne îndri-
tuieşte să-i judecăm. Dacă insistăm în această privinţă, arătându-i 
cu degetul, acesta e un simptom al ritualismului. Odată un om a 
venit la un înţelept şi l-a întrebat: „Cutare înalt funcţionar din stat 
poartă pălăria de doliu şi totuşi doarme în pat. Oare respectă el 
ritualul?”. În acea vreme pălăria de doliu se purta la sfârşitul primu-
lui an de doliu, dar cel care îşi pierduse părintele putea să doarmă 
în pat abia la sfârşitul celui de-al doilea an de doliu. Înţeleptul, a 
luat o ţiglă şi cu ea a început să frece o cărămidă scoţând sunete 
asurzitoare. Omul a intrat la gânduri spunându-şi în sine: „Am 
venit la un înţelept, se pare că am dat de un nebun. Dar să mai 
aştept puţin”. Înţeleptul a continuat să frece cărămida. Omul a  
răbdat cât a răbdat şi apoi când a dat să plece înţeleptul l-a întrebat: 
„În cât timp crezi că şlefuind această cărămidă voi face din ea o 
oglindă?”. „Nu cred că eşti sănătos la cap”, a răbufnit omul. 
Înţelept a zâmbit: „Când eu voi face din această cărămidă o oglindă 
atunci vei deschide şi tu cu ritualismul tău cerul”. 

 
6. Ritual şi protecţie 
În eruditul său studiu asupra ritualului, Pascal Lardellier enu-

meră concis funcţiile acestuia: „Ritualul produce formele aparte-
nenţei colective, echilibrează trecerile şi schimbările, legitimează şi 
regenerează instituţiile care au recurs la eficacitatea sa simbolică. 
(...) Produce, de asemeni, ordo ab chao...” (Lardellier, 2003). 
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Ritualul produce formele apartenenţei colective tocmai prin 
legăturile ritualice pe care le creează. Ritualul ordonează: trans-
formă haosul în cosmos, o turmă într-un popor, o mulţime amorfă 
în Trupul lui Hristos. Ritualurile oferă celui ce îl practică protecţie de-a 
lungul nesiguranţei perioadelor liminale. 

Ritualul echilibrează trecerile şi schimbările. Ritualul constituie 
un bun amortizor al tranziţiilor şi schimbărilor, fiind în final un 
generator de stabilitate. Antropologia a arătat că repetarea anumi-
tor ceremonii – ritualuri legate de naştere, moarte, pubertate, 
căsătorie – îi ajută pe membrii societăţilor primitive să-şi regăsească 
echilibrul după evenimente care presupun eforturi mari de adap-
tare. Un astfel de eveniment ar fi pierderea unei persoane apro-
piate. Se ştie că ritualurile prin care este jelit cineva au caracter 
vindecător. „Cei îndureraţi, pentru a înfrunta moartea, au nevoie 
de un sistem de credinţe şi valori cu care să coreleze semnificaţia 
morţii concrete. Ei au nevoie de ritualuri şi simboluri prin care-şi 
vor exprima pierderea pe care o vor împărtăşi celorlalţi şi vor 
umple de sens această experienţă, au nevoie de moduri stabile prin 
care vor înfrunta experienţa pierderii şi vor întemeia o nouă formă 
de relaţii cu mortul” (Faros, 2012). La polul opus, Emile Durkheim 
vede religia ca fiind una din căile de profilaxie a suicidului. După 
opinia sa strict pragmatică, dogmele şi ritualurile unesc foarte bine 
oamenii între ei. De aceea, nu ne miră că în cantoanele catolice ale 
Elveţiei, indiferent de naţionalitatea populaţiei, sunt de 4-5 ori mai 
puţine sinucideri decât în celelalte cantoane (Zorin, 2010). 

Ritualurile nu numai că „fac posibilă depăşirea schimbării şi previn 
dependenţa regresivă”, ci şi „protejează sănătatea emoţională a iniţiatului şi a 
societăţii sale prin asigurarea dezvoltării psihologice şi sociale sigure” 
(Răducanu, 2011). Jung a arătat că „toate eforturile umanităţii s-au 
îndreptat în direcţia consolidării conştiinţei. Acestui scop i-au fost 
subordonate riturile, reprezentările colective, dogmele; ele consti-
tuiau zăgazuri ridicate in faţa pericolelor” (Jung, 2003). Teoriile 
psihanalitice freudiene, văd în mit, ritualul fiind manifestarea cores-
pondentă lui, funcţia sa de a ajuta la depăşirea sau suportarea trau-
matismelor legate de aspectele mai mult sau mai puţin sexuale ale 
grupurilor primitive. După Claude Lévi-Strauss ritualul constituie 
„garanţia împotriva unor rupturi ce ar putea compromite derularea 
trăitului”. Ritualurile instituie limite acolo unde se impune. Ele 
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reduc anxietatea existenţială şi permit înfruntarea necunoscutului şi 
alterităţii” (Gaivoronschi, 2002). Riturile acţionează în sensul adec-
vării pe multiple planuri. 

Ritualul a fost considerat forma cea mai puternică a moralei şi 
totodată modalitatea prin  care răul poate fi ţinut în afara lumii şi a 
comunităţii. Studiind practicile ritualice ale poporului român, Ernest 
Bernea a aflat că în viziunea tradiţională „hotarul satului, loc limită, 
este socotit în genere şi o bună condiţie a unor acte rituale cu 
caracter magic. Se fac farmece care privesc ogorul, împotriva a tot 
ceea ce ar putea surveni şi influenţa recolta; sunt un fel de acte 
magice preventive”. De asemenea se execută „acte rituale la locul 
unde drumul trece hotarul satului pentru prevenirea răului la 
drum” (Bernea, 1997). 

Jean Delumeau s-a întrebat: „Cum reuşeau strămoşii noştri să 
se liniştească? Cum îşi dominau fricile? Ce „sisteme de securitate”  
înjghebaseră? De ce mijloace de apărare dispuneau, într-un anume 
spaţiu şi pe parcursul unei felii de istorie, împotriva angoaselor 
individuale şi pericolelor colective?”.  Căutările sale n-au rămas fără 
rezultat: „Desigur, ei nu foloseau cuvinte ca „a securiza”, „securizare”, 
„securizant”. Dar şi ei resimţeau nevoia de a se linişti individual şi 
colectiv. După ce psihiatria contemporană a arătat importanţa 
terapiilor de grup – de vreme ce omul este un animal social –, va 
trebui să regăsim în trecut ritualuri colective care exorcizau, 
deculpabilizau, reconciliau, protejau, vindecau”.  

Delumeau ne oferă ca exemplu o recentă şi minuţioasă 
reconstituire a vieţii cotidiene din Megeve, pe la 1820-1830, care ne 
îngăduie să plasăm în calendarul anual riturile ce urmăreau 
ocrotirea sănătăţii şi a vieţii materiale, celebrate pe atunci în această 
comună din Alpi: 

– 17 ianuarie: sărbătoarea Sfântului Antonie. Liturghie specială 
pentru vite. Ţăranii aduc la slujbă sare, cânepă, ovăz şi chiar ceapă, 
care sunt binecuvântate de cler. 

– 2 februarie: Binecuvântarea lumânărilor. Preoţii binecuvân-
tează lumânările pe care fiecare familie a avut grijă să şi le procure. 
Lumânările vor fi aprinse în caz de doliu, dar şi pe timp de furtună 
sau în orice altă împrejurare neliniştitoare, îndeosebi în caz de 
boală. 
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– începutul primăverii: chetă în diferite dijmării ale parohiei. 
Din banii strânşi se vor plăti slujbe menite să aducă recolte bogate 
şi să-i păzească pe credincioşi de incendii. 

– îndată după Duminica albă (prima duminică după Paşte): 
încep muncile câmpului. După ce înfige în pământ brăzdarul plugului, 
ţăranul îngenunchează, rosteşte cu glas tare Tatăl nostru şi Bucură-te, 
Marie, şi încheie rugăciunile cu formula: „Doamne atotputernicule, 
îndură-te şi dă-mi binecuvântarea ta. Ocroteşte recoltele noastre şi 
păzeşte-le de tot răul!”. 

– în cele trei zile dinaintea înălţării: au loc rugăciunile şi proce-
siunile Rogaţiunilor, pentru a chema binecuvântarea lui Dumnezeu 
asupra roadelor pământului şi asupra animalelor. 

– Ajunul Cincizecimii: fiecare plugar străbate câmpurile pe 
care le-a semănat şi le stropeşte cu apă sfinţită. Cel puţin o parte 
din familia lui îl însoţeşte rugându-se. Tatăl nostru şi Ave Maria sunt 
urmate de invocaţia: „Iisuse, Marie, Iosife, binecuvântaţi-ne 
recoltele!”. 

– Chiar a doua zi după Joia Verde (sărbătoarea Trupului şi 
Sângelui Domnului): începe binecuvântarea păşunilor alpine de 
către cler, preotul şi vicarii împărţindu-şi teritoriul parohiei. Cu 
prilejul acestei vizite se binecuvântează cabanele de la munte – în 
exterior şi în interior, inclusiv grajdul – sarea şi apa care se găsesc 
acolo, precum şi turmele şi păşunile. Sarea va putea fi eventual dată 
animalelor bolnave. 

– 24 iunie „în zori de zi”: culegerea celor şapte plante cu pro-
prietăţi medicinale – iedera – pământului, limba-mielului, sunătoare, 
verbină, salvie, cimbrişor şi soc. Dimineaţa, liturghia în cursul 
căreia se oferă clerului miei, pui şi iepuri ţinuţi de copii, deasupra 
cărora preotul sau vicarii citesc începutul Evangheliei după Ioan. 

– începutul lui noiembrie: binecuvântarea de toamnă a caselor 
şi a recoltelor. Ceremonialul este acelaşi ca şi la binecuvântarea 
„munţilor”, care are loc după Joia Verde. 

Această listă, foarte interesantă în sine, necesită două remarci 
complementare: înşiruirea de mai sus nu conţine decât câteva 
jaloane deosebit de semnificative de pe parcursul unui an obişnuit 
din viaţa locuitorilor din Megeve în secolul al XlX-lea. Slujbele de 
duminică şi cele ţinute la marile sărbători, rugăciunea în familie 
seara, recitarea de trei ori pe zi a Angelus-ului aduceau şi ele linişte 
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şi încredere, dând oamenilor de fiecare dată prilejul de a-şi reînnoi 
speranţa că sufletele şi trupurile lor, animalele şi recoltele vor fi 
ferite de forţele rele (Delumeau, 2004). 

Orice societate, indiferent de dimensiune şi de gradul de com-
plexitate, are nevoie de control pentru a-şi asigura menţinerea 
echilibrului şi acest control se realizează prin ritual. Comparând o 
societate tradiţională cu cea actuală, „nu avem nici o dovadă, că 
lumea urbană laicizată are mai puţin nevoie de mijloace de expri-
mare rituale” (S. Kimball), care îi asigură stabilitatea şi protecţia. 
Din contră, lumea laicizată de acum e mult mai vulnerabilă. Sfântul 
Ambrozie de la Optina afirma că „ritualurile mănăstireşti sunt 
bune pentru că ţin în frâu firea noastră nesupusă şi ne obligă să ne 
lepădăm de voia noastră”.   

Pentru Jung tumultosul râu al inconştientului colectiv curge 
asemeni unui râu îmblânzit în albia sîmbolisticii credo-ului şi 
ritualului, datorită forţei şi eficienţei acestora. Cu atât mai mult un 
laic are nevoie de ritual pentru a-şi ţine în frâu firea, pentru a se 
proteja şi pentru a-i proteja pe ceilalţi de el. Denis de Rougemont 
va scrie că ritualurile sunt „mijloacele pe care le-a găsit omul pen-
tru a capta puterile sale obscure şi a le ordona spre ţeluri când 
practice, când transcendente. Canale de scurgere sau ecluze, ele 
asigură circulaţia între inconştientul colectiv şi activitatea cotidiană. 
Condamnaţi-le şi veţi crea o secetă şi o uscăciune generale în chip 
necesar urmate de o ruptură a digurilor şi de erupţia catastrofală a 
forţelor întunericului în cetăţi. Raţiunea poate sau nu să neglijeze 
aceste forţe, ea nu le poate însă înlănţui. Dacă ea distruge toate 
mijloacele cunoscute de a le îmblânzi şi domestici, şi interzice 
cercetarea plină de hazarduri a unor mijloace noi, va face să se 
ridice în jurul nostru monştri. (...) Raţionalismul dominant a putut 
produce avioane în masă şi pe calea aceasta a scos-o la capăt cu 
Hitler; dar el nu va putea preveni multiplicarea în viitor a altor 
simptome ale aceleiaşi nevroze” (Rougemont, 1994). 

Sabra E. Brock şi dr. Joseph F. Dooley, conştienţi de efectele 
benefice ale ritualului, propun să ne construim ritualuri pentru 
fiecare situaţie concretă din viaţă: „Când are loc o schimbare, 
imaginaţi un simbol sau un ritual pentru ceea ce aţi pierdut şi 
găsiţi-i un loc în mintea sau în casa dumneavoastră. Doris a făcut 
acest lucru când a pus într-un loc special fotografia câinelui ei 
mort. Îi reamintea de personalitatea jucăuşă a acestuia şi, de obicei, 
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o făcea să zâmbească. (...) Marcaţi finalurile. Ritualurile de rămas-
bun vă pot face să depăşiţi mai uşor o schimbare, de exemplu un 
transfer la locul de muncă. Păstraţi un obiect ca amintire. (...) 
Petrecerea burlacilor este un ritual prin care mirele îşi ia rămas-bun 
de la chefurile cu băieţii. Reprezintă un semn pentru viitorul soţ că, 
începând de atunci, lucrurile vor fi diferite, aşa că trebuie să 
renunţe la a se mai uita după alte femei. (...) Parcurgeţi rapid 
perioada de tranziţie şi propuneţi un ritual care să simbolizeze noul 
început. (...) Societatea s-a ocupat de crearea unor ritualuri pentru 
despărţirile importante, ca moartea, absolvirea, pensionarea. (...) 
Crearea unor ritualuri proprii pentru a ne lua rămas-bun de la 
trecut ne ajută să ne eliberăm drumul. Crează ritualuri atât pentru a 
trece la următoarea etapă a unei schimbări mici, cât şi pentru 
următoarea etapă a unei schimbări majore”  (Sabra E. Brock şi dr. 
Joseph F.Dooley, 2006). 

De fapt, rezolvarea problemei i se face de pe nivelul i+1. Prin 
ritual omul religios are conştiinţa că participă la o realitate aflată la 
un nivel ontologic superior celei mundane. Ritualurile sunt „ancorele 
prin care ne prindem în absolut” (Gheorghe, 2009). Ritualurile 
sunt modalitatea prin care omul religios îşi sacralizează existenţa, 
eliberându-se de relativitate şi de anxietatea creată de lipsa de 
repere din planul orizontal al lumii, oferindu-şi un punct de sprijin 
în planul vertical, în absolut.  

Vorbind despre ritualurile pe care omul şi le crează din nevoia 
de ritual (şi implicit de absolut şi de echilibru), unele dintre ele 
copilăreşti, ba chiar ridicole, Virgiliu Gheorghe vede rezolvarea 
problemei în recuperarea caracterului ritual al vieţii omului trade-
ţional prin însuşirea, în primul rând, a conţinutului religios al for-
melor rituale: „Pe măsură ce ritmul schimbării se accelerează, multe dintre 
ritualurile familiare îşi pierd forţa sau sunt denaturate. Şi totuşi ne luptăm să 
le menţinem. Astfel, se întâmplă ca o familie de atei să rostească la masa de 
seară cuvinte de mulţumire adresate unor binefăcători ai omenirii ca Johann 
Sebastian Bach sau Martin Luther King. Soţi şi soţii vorbesc despre cântecul 
nostru şi periodic vizitează „locul unde ne-am întâlnit prima oară”. În timp ce 
accelerăm schimbările şi introducem modele aritmice de efectuare a lor, simţim 
nevoia de a stabili care ritualuri vor fi menţinute, tot aşa cum alegem pădurile, 
monumentele istorice sau sanctuarele păsărilor pentru protejare. S-ar putea 
chiar să fabricăm ritualuri. Deschiderea lucrărilor congresului în luna ianuarie 
a fiecărui an, apariţia unor noi modele de automobil primăvara, variaţiile 
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sezoniere ale modei, data limită de 15 aprilie pentru declaraţia de venituri, 
sosirea Crăciunului şi a Anului Nou, sărbătorile naţionale la date fixe toate 
acestea punctează timpul nostru la intervale prevăzute, asigurând o anumită 
regularitate temporară care este necesară pentru sănătatea mentală. (...) Am 
mai putea, de pildă, să instituim zile de sărbătoare în onoarea lui Galilei sau 
Mozart, a lui Einstein sau Cezanne. Am putea statua o sărbătoare la scară 
mondială dedicată cuceririi spaţiului cosmic de om. (...) Olimpiadele, campio-
natele mondiale, Eurovision sau alte evenimente globale sunt construite special 
pentru a asigura nevoia de ritual a omului modern. Ele, alături de ritualurile 
cotidiene, cum ar fi vizionarea tv sau parcurgerea presei, amăgesc parţial omul, 
mai mult îl anesteziază pentru a nu simţi durerea lipsei de sens, contribuind, 
concomitent, la suprasolicitarea nervoasă şi psihică. Dar ca orice medicament 
sintetizat în laborator, ritualul ca divertisment celebrat la nivel planetar nu 
face decât să amâne manifestarea simptomelor care ar avea menirea de a trezi 
omul la viaţă, ascunde şi mai bine boala până când aceasta, metastazând în 
ascuns, va conduce la moarte spirituală şi biologică sigură. Cu siguranţă că 
recuperarea caracterului ritual al vieţii omului tradiţional ar putea constitui o 
soluţie reală, dar aceasta numai dacă acest proces s-ar produce prin însuşirea, 
în primul rând, a conţinutului religios al formelor rituale” (ibidem). 

Odată un monah cuvios se afla într-un pelerinaj către Locurile 
Sfinte. Noaptea în portul în care urma să se îmbarce dimineaţa i s-a 
oferit găzduire în căsuţa sărăcăcioasă a unui cuplu care nu putea 
avea copii. Seara, bărbatul i s-a adresat: 

– Omule al lui Dumnezeu, când ajungi la Betleem, la locul 
naşterii Domnului, pentru că noi suntem foarte săraci şi n-o să 
ajungem niciodată acolo, roagă-L să îmi dăruiască un copil. 

Într-adevăr, când omul cel sfânt a coborât în Peştera Naşterii 
s-a rugat Domnului: „Fii milostiv cu acel bărbat şi dăruieşte-i un 
copil”. După rugăciunea lui fierbinte a auzit în inima lui un glas 
care i-a spus: „Destinul acelui om nu-i permite să aibă copii”. Puţin 
tulburat, după ce şi-a încheiat ritualul, sfântul s-a întors acasă. 

Cinci ani mai târziu, el s-a dus din nou în pelerinaj şi i s-a 
oferit din nou găzduire în casa ospitalieră a celor doi. De data 
aceasta, în pragul porţii se jucau însă doi copilaşi. 

– Ai cui sunt aceşti copilaşi? a întrebat el. 
– Ai mei, i-a răspuns omul. 
Sfântul a rămas intrigat, dar bărbatul a continuat, nerecu-

noscându-l: 
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– Acum cinci ani, la noi a înnoptat un călugăr care mergea la 
Locurile Sfinte. L-am rugat să facă şi pentru noi o rugăciune acolo. 
Se pare că Dumnezeu l-a ascultat.  

Când cuviosul a rămas singur i s-a adresat lui Dumnezeu, 
exprimându-şi nedumerirea: 

– Nu mi-ai spus că destinul acelui om nu-i permite să aibă 
copii? Acum are doi! 

Auzind aceste cuvinte, Domnul a zâmbit şi i-a spus: 
– Probabil că a trecut pe la el un sfânt. Ştii, sfinţii au puterea 

de a schimba destinul. 
Doar fă-ţi ritualul cât poţi de bine şi în rest lasă celelalte în 

seama lui Dumnezeu.  
 
Ritual în eshaton? 
Intrând în cetatea Ierusalimului ceresc Sfântul Ioan Evanghelistul 

are o surpriză: Templu n-am văzut în ea, pentru că Domnul Dumnezeu, 
Atotţiitorul, şi Mielul este templul ei (Apoc. 21, 22). Sfinţii au perceput 
încă de aici lumea ca o imensă casă a lui Dumnezeu, ca un templu. 
De aceea, toate actele lor erau ritualice, sacre.  

Comentând acest verset arhiepiscopul Averchie Tausev scrie: 
„Întrucât  adorarea va fi adusă acolo fără mijlocire, nu va mai fi 
nevoie nici de templu material, nici de vreun ritual sau slujbă 
sfântă”  (Tausev, 2005). Părintele Bizău notează şi el: „Mijlocirile 
omeneşti, care au un rol decisiv pe tot parcursul pelerinajului 
Bisericii în istorie şi a căror necesitate este absolută pentru 
mântuire, vor înceta să mai aibă vreo raţiune de a fi” (Bizău, 2012). 
Da, mijlocirile omeneşti vor înceta, însă nu şi lauda adusă lui 
Dumnezeu. Făpturile create vor rămâne făpturi create, deci 
ritualice. Tot Părintele Bizău scrie: „Atunci nu va mai fi nevoie de 
instituţii, rituri şi acte liturgice pentru a simboliza şi a „localiza”  
prezenţa vie a lui Dumnezeu şi a Unsului Său. Aceasta pentru că 
slava Celui Preaînalt nu se va mai manifesta „ca prin oglindă, în 
ghicitură” (II Cor. 13, 12), adică prin semne, umbre şi figuri (cf. 
Evrei 8, 5; 10.1), ci direct, „faţă către faţă” (II Corinteni 13,12). 
Căci, în Cetatea veşniciei, oamenii care vor celebra veşnicul cult de 
adorare a Preasfintei Treimi nu vor mai fi robii păcatului, străini şi 
culpabili, ci fii preaiubiţi ai împărăţiei cereşti Integraţi în Universul 
reînnoit şi luminat de prezenţa lui Dumnezeu şi a Mielului, aceştia 
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vor contempla nemijlocit slava Celui Preaînalt şi vor bea apa cea 
vie a Duhului (Apoc. 21,1-7 şi 23; 22,1-5)”  (ibidem). Această vedere 
directă, această trăire în Împărăţia Cerurilor înseamnă sărbătorire, 
celebrare, care trebuie să se concretizeze într-un ritual, aşa cum se 
concretizează şi celebrarea angelică.  

 
7. Un mare trăitor al ritualului: Părintele Ghelasie Gheorghe 
Expresia „să slujeşti Domnului în frumuseţea sfinţeniei” i se 

potriveşte de minune Părintelui Ghelasie. Un mare trăitor al 
ritualului, un vrednic oficiant, stând la altarul Domnului plin de 
cutremurare, Părintele Ghelasie Gheorghe vede rădăcinile ritualului 
în veşnicie, în necreat: „– Părinte, iată-Mă pe Mine, Fiul Tău unic, 
absolut, deodată şi ca un chip de Fiu de creaţie pe care Ţi-L aduc prinos de 
iubire şi închinare” 27. În viziunea sa, nici Dumnezeu nu intră în creaţie 
decât „coborând” în ea: 

Însuşi Dumnezeu se-nchină 
Coborându-se-n creaţie 
Când se face Prunc făptură 
În ale Maicii Sfinte braţe. 
Aici Părintele află temeiul mistic al închinării şi metaniei 

isihaste. Făpturi create, „noi nu stăpânim viaţa, ci trebuie să ne 
închinăm ei. Originea vieţii este dăruirea şi trăirea vieţii, este 
recunoştinţa şi gestul sacru faţă de ea”, căci în faţa Tatălui nu poţi 
sta decât în gest de închinare-mulţumire şi recunoştinţă, faţă de 
viaţa pe care ţi-a dăruit-o. El scrie: „Suprasensul supramişcării 
ritualice este gestul sacru al închinării. În taina icoanei Maicii 
Domnului este tocmai aceasta”28. Isihasmul carpatin este isihasmul 
iconic. Viaţa isihastă este o trăire de duh al icoanei, în faţa căreia 
mintea se închină. Mulţi numesc isihasmul „Rugăciunea minţii”. 
Noi, distinge Părintele, o numim „Rugăciunea închinăciunii minţii”. 
                                                             
27  Creaţia, consideră el, este ritualul de mulţumire şi închinare al Fiului lui 
Dumnezeu în faţa Tatălui Său. De asemenea, „cele şase zile de creaţie sunt 
ritualul liturgic al creaţiei”. Mai mult decât atât, în lumea intratreimică „Însuşi 
Fiul cântă şi se roagă Tatălui Dumnezeu în totodată lumina fără seamăn a 
Sfântului Duh, care de asemenea face supraritualul dumneezeiesc în Sine”.  
28  Un stih din Acatistul Maicii Domnului – Arătătoarea căii cântă: „Bucură-te, 
arătătoarea închinării şi prefacerii duhovniceşti”. 
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Icoana Maicii Domnului şi acatistul ei sunt strâns legate. „Şi 
cei din lume, familiştii, arată avva Ghelasie, vor gusta din duhul 
isihiei dacă vor intra în taina ritualului acatistului Maicii Domnului. 
Călugării, în special, au ca „semn” acatistul  acesta. Prima treaptă a 
isihiei se concretizează în taina chipului icoanei Maicii Domnului, 
chipul  Bisericii vii... Trebuie să devii paraclisierul permanent al acestei 
icoane-biserică vie, aprinzând candela şi citindu-i acatistul29. Duhul 
de taină al isihiei de aici se va naşte în cel ce practică. Şi focul 
nestins al duhului isihiei tot prin aceasta se va menţine. Viaţa 
isihastă este o trăire de duh al icoanei, în faţa căreia mintea se 
închină. Isihia-pacea este închinăciunea minţii care nu mai face 
„magia minţii”, ci se „opreşte” în isihia închinăciunii. De aceea, 
avertizează Părintele, „cine nu învaţă mai întâi să se închine la 
icoană nu va intra niciodată în taina isihiei”: 

Închinarea la icoană 
Este duh de mare taină. 
Închinarea este zbor 
Pentru inima cu dor 
Care cade la picioare, 
Ca-n văzduh apoi să zboare 
În cântare. 
Începătorul este oprit de la orice „lucrare a minţii”, dar să facă 

în schimb multă lucrare a mâinilor. Cea mai puternică curăţire este 
ca mintea să o laşi în gol de sine. Dar, atenţionează avva Ghelasie, 
mintea să-şi treacă energia în lucrarea mâinilor, altfel se cade într-o 
magie a golului minţii foarte periculoasă. Ritualul şi mişcarea corpu-
lui în lucrări fizice este salvarea, aşa cum vedem în Vieţile Sfinţilor. 
Mulţi, în pustie, unde nu aveau ce lucra, cărau pietre dintr-un loc în 
altul, aduceau apă de la mari distanţe, înconjurau Biserica noaptea 
târându-se în genunchi, făceau metanii şi închinăciuni peste fire, se 
legau cu fiare grele de aproape nu le puteau duce... sau stăteau în 
poziţii dureroase ale corpului, cum sunt: mâinile ridicate la rugă-
ciune, stând în picioare, până peste limită, precum stâlpnicii. 
                                                             
29 Părintele Ghelasie precizează: „Prima treaptă este imnul-acatist al Maicii Domnului. 
Nu are importanţă frumuseţea sau măiestria literară şi artistică a acestuia, ci 
secretul este în „ritualul iconic gestic”, ce trebuie însuşit şi cultivat. Este dificil a 
explica acest „gest iconic”, dar practicând mistica imnului-acatist se va înţelege de la sine”. 
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În viziunea Părintelui, pentru a putea intra în biserica de taină 
a isihiei trebuie ca mai întâi să vezi lumea toată ca o icoană. El 
recomandă în acest sens un model întreit constând în gest de 
închinare, gest de intrare şi gest de iconare a celor din jur. „Aşa, 
zilnic, toate mişcările tale să fie mai întâi ca o închinare adusă Domnului  
Iisus care a creat totul. Faţă de orice obiect sau persoană, fă gestul 
formei de închinare ca „gest sacru de salut”. Fă o discretă „plecăciune” la 
orice mişcare. Aceasta te va obişnui să „respecţi” orice lucru. Silinţa de a 
face gest de închinare faţă de orice şi la orice mişcare va deveni, cu timpul, o 
obişnuinţă. La fel este gestul de „intrare în iconic”. La orice mişcare şi 
stare a ta, să conştientizezi că intri permanent în acel  viu  hristic care este 
peste tot şi mai ales în lucruri şi făpturi. De asemenea, gestul de 
iconare a celor din jur, prin care la toate le dai „îmbrăcămintea iconică”. 
Tot ce este formă, de la cel mai mic obiect, are iconicul hristic 
„peste” înfăţişarea sa. Să îmbraci totul cu iconicul hristic peste toate consi-
derentele. Să iconizezi totul cu iconicul hristic de taină. Aşa, dându-le la 
toate forma iconică, le „opreşti şi le închizi” toate negativurile în 
iconic şi aşa sacralizezi lumea. Chiar şi celor răi, dă-le iconicul şi vei 
observa cum parcă toate se schimbă în jurul tău. Aşa, îndeamnă 
avva Ghelasie, obişnuieşte-te să începi orice lucru cu un gest 
discret de plecăciune-închinare, ca aplecare uşoară şi neobservabilă. 
Cu orice te întâlneşti, faţă de orice vezi, fă acest gest. Şi când 
vorbeşti, orice vorbă să aibă „forma iconică”, adică să fie smerită, 
plăcută şi nevătămătoare, iertătoare. Orice lucrezi cu mâinile, să fie 
sub acest semn gestic de închinare şi plecăciune, fără să fie nevoie 
să faci semnul sfintei Cruci. Acesta îl poţi face doar când eşti 
singur şi la momente mai deosebite”. Nu trebuie să fii un „ritualist 
rigid şi fanatic”, ci, „fă gestul iconic lejer şi larg, ţinând cont de 
împrejurări şi situaţii specifice. Chiar şi gândurile bagă-le în forma 
iconică de plecăciune. Vei gândi smerit, liniştit şi nevătămător. 
Practicând zilnic, forma iconică îţi va „intra până în sânge” şi te va iconiza  
hristic. Aceasta te va deschide şi mai mult pentru rugăciunea gestică 
pe care o faci în momentele de liniştire, când viul iconic hristic te 
va pătrunde până în adâncul fiinţei. Atât de mult să-ţi „placă”  
gestul iconic, încât să-ţi devină o fire proprie şi permanentă”. 

Trebuie realizată o extindere a gestului iconic de la ritualul 
gestic pe care-l faci tu personal, în linişte şi în faţa icoanei Maicii 
Domnului sau în Biserică, la gestul iconic generalizat, prin care să dai la 
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tot ce vezi supraforma iconică hristică, văzând în toate „chipul Lui 
Hristos”, acel Cuvânt prin care toate „s-au făcut”. Ca gest iconic, să 
vezi Cuvântul creator nu ca interior, ci ca supraexterior care îmbracă şi 
interiorul şi exteriorul oricărui lucru, ca icono-formă. Aşa, totul devine 
în ochii tăi o lume sfântă, purtătoare a chipului  lui Hristos. (...) 
Aceasta este practica isihastă a specificului carpatin al pustnicului Neofit. 
Este rugăciune permanentă nu prin cuvinte, ci prin gestul iconic, 
ca rugăciune-gestică iconică. (...) De acum, lumea este pentru tine 
trupul Cuvântului  iconic  întrupat, şi aşa te închini cu o închinare 
cosmică (nu cu simpla închinare din tine). Aşa, tu totodată interio-
rizezi, dar scoţi interiorul tău în supra-exteriorul iconic al trupului 
hristic... Gestul de închinare peste toate şi prin toate este ca o 
„pecetluire hristică” pe care o faci în toate mişcările interioare şi 
exterioare; şi aceasta este rugăciunea iconică, de a întrupa pe 
Hristos în toate, ceea ce va atrage apoi dialogul-vorbirea şi cu 
persoana directă a Lui Hristos. A „cuvânta” înseamnă a „întrupa”, 
şi apoi a vorbi”30.  

Pe lângă această iconare şi închinare a celor ce ne înconjoară, 
un ucenic foarte râvnitor al pustnicului Neofit era de părere că 
„după cum soarele, vrea nu vrea, trebuie cu stricteţe să parcurgă un 
anume număr de ore, la fel şi isihastul trebuie să parcurgă un 
anume număr de metanii şi închinăciuni faţă de icoana – soarele 
întrupării  lui Hristos”31.  

Duhul isihiei nu este „nemişcarea”, ci supramişcarea ritualului 
sacru. Ritualul creştin liturgic nu este „mişcare obişnuită”, ci o 
supramişcare de duh peste mişcarea propriu-zisă.  

În practica isihastă carpatină, în faţa icoanei, mintea nu are 
voie decât să se închine şi nu poate grăi decât zicând Tatăl nostru. 
Această „oprire a activităţii intramentale a minţii” şi intrarea minţii 
în supraactivitatea „extra-mentală” este taina practicii isihiei minţii. 
                                                             
30 Mai pe larg în Ierom. Ghelasie Gheorghe, Practica Mistică Iconică a Pustnicului 
Neofit Carpatinul. 
31 Dacă modalitatea interiorizării este prin „repetarea” de 3 000 şi chiar 10 000 
de ori a rugăciunii scurte, „Doamne Iisuse, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, 
modalitatea iconică este prin „facerea gestului ritualic” faţă de sacrul trupului  hristic 
(nu de simplă prezenţă), nu ca „repetare mentală”, ci ca „gest de închinare” (dar 
nu cu mintea sau sentimentul, ci cu toată integralitatea ta suflet şi corp). Fă astfel 
de la 3 000 până la 10 000 de „gesturi de închinare” pe zi – nu cu mâna sau ca 
metanie, ci cu eul tău direct personal (metaniile şi închinăciunile cu mâna 
făcându-se separat). 



Din tainele ritualului 

 159 

– Fiule, ne îndeamnă el, fă rugăciunea neîncetată a ritualului 
icoanei având permanent înaintea conştiinţei prezenţa icoanei, în 
faţa căreia tu eşti cu metanie şi închinăciune. Această rugăciune 
tăcută, gestică, fără cuvinte, îţi va deschide apoi rugăciunea prin 
cuvintele pe care deocamdată nu eşti „vrednic” să le „rosteşti”, 
pentru că sunt „foc mistuitor” ce arde pe cei care nu se „purifică” 
mai întâi.  

Numele lui Iisus folosit în practica isihastă este nume iconic 
faţă de care se face „gest” de închinare, mai mult decât simpla 
repetare ca rugăciune monologică... Pustnicul Neofit, ca îndru-
mător duhovnicesc al practicii isihaste, cere de la început acest 
ritual iconic al numelui hristic ca gest, nu ca pronunţare. Numele este un sacru 
ce se pronunţă cu înfricoşare şi doar în anume momente speciale, altfel vei fi 
„ars” de focul mistuitor. Doar numele îmbrăcat în iconicul său poate fi 
accesibil. Numele hristic este privit ca iconic, nu ca simplă numire 
pronunţiativă. Atenţia practică nu este pe pronunţarea numelui, ci pe gestul 
faţă de iconicul numelui. Numele să nu fie cuvânt, ci iconicul cuvân-
tului. Comunicarea cu divinul hristic se face printr-o „trecere pe alt plan” 
decât al minţii,  faţă de care mintea face gestul tăcut de închinăciune. Acest 
plan este persoana directă hristică iconică. Astfel, explică Părintele 
Ghelasie, „practic, tu, ca mistică, opreşti orice activ de minte, o orientezi şi o 
scoţi pe aceasta din propriul mental şi, (pe suportul numelui chipului din 
reprezentarea icoanei zugrăvite), o duci în faţa persoanei hristice din exterior, 
pentru ca aici să facă doar „gest” de închinare, fără activ de minte. Iconicul 
hristic este o realitate faţă de care mintea nu mai face „mentalizare 
intramentală”, ci gest de închinăciune prin „tăcerea-isihia” minţii 
care primeşte în sine chipul iconic, „peste”  propria minte. Iconicul 
vine el însuşi ca şi „conţinut” care se uneşte cu cel al minţii şi 
iconizează mintea, dându-i acea transfigurare iconică... Dacă simţi 
nevoia să şi pronunţi numele lui Iisus, o poţi face, dar la intervale 
rare şi cu intensitate de gest de închinare. De nume să-ţi fie „frică”  
deocamdată, dar să-l doreşti. Închinarea să fie în gest, împletită cu 
dorirea de a ajunge la nume şi cu aşteptarea de taină mistică. 
Atenţie, să nu laşi mintea să fie centrul conştiinţei. Toată conştiinţa 
ta să fie „mutată” în iconicul hristic. Să nu anihilezi mintea, (aşa cum 
se face în meditaţia transcendentală), ci „mută” doar „locul” din mentalul 
propriu în supramentalul iconic hristic.  

De asemenea mintea, deşi o laşi pasivă, fără activ mental, 
trebuie să o ţii „trează” prin conştiinţa gestului faţă de iconicul 



DAN POPOVICI 

 160

hristic”. În gestul de închinare are loc o intrare a fiinţei  întregi, 
suflet şi corp, în iconicul activului hristic care prin minte se 
„identifică” pe sine32 . Gestul iconic-hristic este supraexterior, adică 
trebuie făcut cu toată integralitatea ta, ca suflet şi corp şi peste 
acestea. Deci, să nu faci gestul iconic doar cu mintea sau cu 
simţirea sau cu poziţia corpului, ci cu toate deodată, în unire. Doar ca 
„total” să faci gestul iconic faţă de viul prezenţei hristice. Aşa, 
mintea şi sentimentul trec într-o supra-formă de închinare iconică ce depă-
şeşte şi mintea şi inima. În gestul iconic, mintea şi inima se închină, 
dar nu prin mentalizare sau sentimentalizare, ci prin supraforma 
totală a integralităţii tale. Aici, în gest, mintea şi sentimentul nu mai sunt 
„instrumente” de lucrare, ci devin simple componente ale întregului tău care 
face gestul iconic.  

„Fiule, explică pstnicul Neofit, eu mă rog nu numai cu mintea, ci cu 
toată fiinţa mea, trup şi suflet, ca om întreg. (...) Mintea şi inima mea sunt 
însăşi închinarea şi aşa mi se opresc gândurile şi simţirile, iar cele păcătoase se 
curăţesc. (...) Din această închinare eu fac un altar pe care se coboară Domnul 
Hristos cu Preasfântul Duh. Eu nu mă unesc cu Duhul, ci cu închinarea. În 
această închinare se odihneşte Dumnezeu şi eu mă odihnesc tot în această 
închinare, şi în închinare-altar ne întâlnim şi ne unim. (...) Mintea va încerca 
să gândească, simţirile să-ţi dea imagini, dar pe toate bagă-le în formă de 
închinare. Stai în închinare ca într-o icoană. (...) Să ai doar aşteptarea venirii 
arătării Domnului Iisus, (...) Totul să fie doar tainică aşteptare, nemişcată, ce 
se învăpăiază de dorul dumnezeiesc. (...)  Eu nu caut vedenii, lumini sau cine 
ştie ce stări miraculoase… le alung imediat ce apar. Pentru mine închinarea ca 
în icoană este cea mai mare vedenie şi minune şi Lumină. Această Lumină 
harică, odihnită şi acoperită în închinarea mea este trăirea peste fire, îndumne-
zeitoare. O, de ai gusta măcar o picătură din bucuria închinării, ca în icoană!… 
Pe rugător îl cunoşti după capacitatea lui de a sta nemişcat în închinare, în 
acest gest cu toată fiinţa sa, nu cu mintea şi închipuirea. (...) Mintea să se 
oprească în însăşi oprirea şi aşa se potoleşte. Mintea este cea mai „mişcătoare” 
de aceea e şi cea mai vătămătoare şi cu patimi. Dar mintea trebuie să o legi de 
nemişcare şi aşa o potoleşti. (...) Unii fac „gândiri, meditaţii”. Fereşte-te de 
acestea că îţi dau fixări periculoase. Mintea nu are voie să se fixeze, ci să se 
oprească pe o oprire ce nu este a minţii. Oprirea minţii în propria minte este 
foarte periculoasă. Au fost unii care au înnebunit cu această practică „a fixării 
minţii în minte”. Eu opresc mintea pe oprirea închinării întregii mele fiinţe, şi 

                                                             
32 Deci, mintea nu e sub nici o formă „ieşită” afară din corp. 
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aşa mintea se închină şi ea nu în sine, ci peste sine. Fii foarte atent aici. 
Gândurile năvălesc că sunt fixări pătimaşe ale minţii unite cu simţirea şi cu 
bântuielile diavoleşti. Trebuie să le scoţi din fixarea minţii pe o oprire dincolo 
de minte şi aşa le potoleşti şi le cureţi, le despătimeşti. (...) Omul trebuie să se 
oprească în închinare sfântă, altfel face opriri distrugătoare în el. Gândurile 
pătimaşe sunt aceste opriri distrugătoare, fie ca memorii moştenite, fie produse 
de viaţa proprie. (...) Să-ţi intre bine în cap: până nu reuşeşti să câştigi oprirea 
sfântă, nici Dumnezeu nu Se va opri să se odihnească în tine” (Ghelasie, 
2001 şi  Ghelasie, 1998).  

Părintele Ghelasie arată cu claritate care este deosebirea dintre 
isihasmul clasic, filocalic, şi cel carpatin. La filocalici mintea e lucră-
toare şi activă33. Ei menţin un activ de minte prin propria minte, 
prin introducerea numelui lui Hristos în minte, ca repetare pro-
nunţiativă, ca o prefacere a minţii, care însă cere mult control din 
partea unui duhovnic iscusit. Specificul carpatin pare mai eficient 
pentru noi, cei de astăzi, care avem un mental foarte poluat şi nu 
beneficiem de duhovnici isihaşti. Deci, atunci când intri cu mintea în 
gestul iconic, intri totodată în activul prezenţei harice. Şi „aici, în 
iconic”, mintea să păstreze o conştiinţă atât de proprie fiinţă, cât şi de iconicul 
hristic. Şi în acest gest conştient, mintea să stea pasivă, să intre hristo-
iconizarea în minte, nu mintea să facă activul hristificării34. Mai mult, mintea 
să nu coştientizeze, ca mental, cum lucrează iconicul, ci să se lase pasivă şi 
tăcută în taina iconizării. Mintea să lase să curgă tot conţinutul mental 
în iconic, iar iconicul tainic să pătrundă în minte fără ca mintea să 
conştientizeze deocamdată aceasta. Toată conştiinţa să fie pe „starea 
pasivă în iconic”. (Se va face o supra-personalizare prin personalizarea 
hristică). Mintea va căpăta gustul de a se odihni în iconic şi nu-i va 
mai plăcea propria „natură” de minte, ci supranatura iconică. 

E important de precizat că practica gestului iconic este mai 
puţin „riscantă”, pentru că este ritual exterior în care se evită 
„magia minţii şi sentimentalismul bolnăvicios”, care de obicei apar în 
modalitatea de interiorizare35. Eventual, apare un „ritualism formal”, 
                                                             
33 În isihasmul carpatin activul nu este mintea, ci întregul suflet şi corp, deodată 
şi în unire. Dacă practica isihastă filocalică este ca „neîncetata rugăciune a numelui 
hristic”, mistica icoanei Maicii Domnului este ca „gestul ritualic iconic permanent” 
(Vezi pe larg, Practica Isihastă şi Mic Dicţionar Isihast). 
34 „Atenţia” nu mai este pe „concentrarea” minţii, ci pe „gestul închinării”. 
35 Modalitatea de „unire a minţii cu inima” este într-adevăr de mare importanţă, 
dar pentru lumea de astăzi mintea şi inima sunt „contrare” şi unirea lor cere un 
„efort” fără rezultat. Aşa, mintea să facă ea „gestul ritualic” faţă de iconicul hristic, 
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dar fără declanşarea „explozivităţii subconştientului”, din modali-
tatea interiorizării. 

Practica noastră ritualic-gestică este pre şi post liturgică. Fără 
ritualul sacru liturgic al vieţii, viaţa se „opreşte” din „curgerea” sa. 
Creştinismul face actualizarea acestui ritual prin Liturghia hristică şi 
fiecare creştin săvârşeşte, direct şi personal, „ritualul iconic” al acesteia. 
Liturgicul propriu-zis se face doar de către preoţia Bisericii, dar 
fiecare poate face „iconicul liturgic”, ca o „deschidere pre-liturgică” 
şi o „prelungire post-liturgică în proprie fiinţialitate” a liturgicului 
sacerdotal36. 

 
Gesturi ritualice rememorează sacrul din noi. „Limbajul gestic” 

nu se confundă cu limbajul psiho-organic pe care-l avem noi, în mod 
obişnuit. Limbajul gestic este o „umbră a vorbirii divine”. Se zice 
că „limba de rai” (pierdută la „turnul lui Babel” ) era tocmai acest 
limbaj gestic, care nu este un „limbaj mut”, ci un „limbaj direct” 
(supraintuitiv), fără instrumentalul spiritului şi organicului. În 
ritual, gestul este pe prim plan, iar „mintea-înţelegerea cu limbajul 
său organic” este ceva auxiliar şi sporadic. Acest limbaj gestic se 
„aude prin toată fiinţa”, ca limbaj al memoriilor şi totodată al 
comunicării. 

Făcând ritualul gestic iconic, vei observa că se trezesc în tine memo-
riile Botezului şi ale Mirungerii, care îţi „orientează” firea spre cele bune. 
Începi astfel să capeţi o „vedere iconică”  prin care deosebeşti răul de 
bine. Şi cu această vedere poţi lucra apoi virtuţile şi purificarea. 

Părintele Ghelasie a avut grijă să delimiteze sacroterapia de 
psihoterapie: „Sacroterapia este cu totul altceva decât psihoterapia, 
este ritual religios, prin care divinul acţionează, nu psihicul nostru. 
Viaţa are o supramemorie de ritual divin, în care se actualizează 
                                                                                                                                   
inima, la fel, să facă ea gestul iconic de închinare, fără „lupta” dintre minte şi 
inimă. (...) Gestul inimii este sentimentul. Când te întâlneşti cu cineva rău nu 
genera sentiment rău că te descoperi în faţa energiei acestuia rele şi vătămătoare. 
În faţa energiilor rele din  inimă nu reacţionaţi tot cu energii rele, că faceţi 
scurt-circuite care vă ating direct. În cap-mental gestul este gândul. Nu gândi rău 
în faţa celor răi, că te descoperi influenţei mentale rele. Binele este o platoşă de 
protejare în faţa energiilor nocive (Ghelasie, 2006). 
36  „Noi, ca medicină isihastă, subliniază Părintele, mergem pe caracterul isihast 
carpatin, caracterul iconic liturgic”. Vezi pe larg, „Practica Isihastă după tradiţia Pustnicului 
Neofit Carpatinul”. 
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chipul lui Dumnezeu din fiecare formă de creaţie. Acesta este 
suprastructura-suprapsihicul, scheletul-model pe baza căruia este şi 
structura noastră. În „gol” de această supramemorie, propria 
structură se distruge, de unde boala şi moartea. Ritualul este acela 
care rememorează permanent memoriile divine din creaţie, prin 
care se menţin apoi propriile memorii ale vieţii noastre. Toate 
memoriile vieţii noastre trebuie să aibă „rădăcinile” în suprame-
morialul divin, altfel se usucă. Ritualul face tocmai hrănirea din 
seva divină, esenţa vieţii. 

Ritualul nostru sacru este cel al Bisericii, care se prelungeşte în 
„rugăciunea particulară”. Cine nu este în „legătură cu cele şapte 
Taine” ale Bisericii şi nu face rugăciune proprie, nu face ritualul sacru 
şi este astfel „rupt” de „izvorul vieţii” care îl avem din Dumnezeu. 

Gestul iconic de închinare are ca efect secundar şi tămăduire şi 
alinare în boli şi suferinţe (Ghelasie, 1999). Părintele Ghelasie a 
creat o multitudine de reţete practice în acest sens.  

Nu cu mult timp înainte de moarte, Părintele Ghelasie nota cu 
onestitate şi smerenie: „Trebuie să accepţi cu închinare totul, acum 
doar acceptarea crucii şi a răstignirii este calea adevărată. O, cât 
este de grea crucea şi îngrozitoare răstignirea! Trebuie să fiu cu 
totul lepădat, să las să fie ceea ce trebuie să fie, să nu cer minuni, 
acum nu mai este posibilă nici o minune, deşi paradoxal, totul este 
o minune de mare taină. Trebuie să primesc cu toată dăruirea 
ceasul răstignirii. Voi striga şi eu: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, 
pentru ce m-ai părăsit?. O, cât este de greu golul părăsirii, însuţi Tu 
Doamne Iisuse Hristoase l-ai trecut cu strigare. (...) Doamne Iisuse, 
m-am dovedit laş şi nevrednic, dar sunt între nădejdea ultimă a 
iubirii Tale dumnezeieşti şi ruşinea mea. Iartă-mă! Mi-e ruşine să 
ridic ochii mei şi glasul meu păcătos, ci doar în gesturi de închinare 
spre milostivirile tale. (...) Doamne Iisuse, doar prin gestul meu de 
închinare mai lupt cu fiorul cel înfricoşător. Recunosc că mi-e frică 
şi alung acest gând şi închipuire şi doar cu închinarea peste toate, 
mai nădăjduiesc în milostivirea Ta... De acum nu mi-a mai rămas 
decât închinarea ultimă. Nu mai fac pe filozoful. Mi-e teamă să mă 
gândesc la iad. Nu am îndrăzneala şi obrăznicia să mă gândesc la 
cele cereşti, mă închin doar milostivirii Tale, Doamne”. 

 
După mulţi ani petrecuţi lângă Părintele Ghelasie am realizat 

transmisia gestului de închinare de la Părintele Arsenie Praja la 
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vrednicul său ucenic. Fie ca ea să treacă mai departe şi la noi, 
nevrednicii! Fie ca şi noi să fim deplin prezenţi în clipa de acum, 
fără gânduri, fără sentimente, într-o închinare tăcută, trează, plină 
de reverenţă, plină de gratitudine, dar şi de cutremurare!!! 

 
În dorul fierbinte al inimii către veşnicele locaşuri, 
învaţă-mă smerenia închinării 
din iadul păcatului meu 
către hotarul de taină 
al întâlnirii cu Tine... 

Dan POPOVICI 
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Iconicitate şi fizică cuantică  
 
 
1. Realitate vs. realitate 

Motto: „Sunt multe din vibraţiile lumii şi ale corpului 
ce se interpun să nu mai deosebeşti sufletul” 
(părintele Ghelasie de la Frăsinei).  

 
„Cursul de fizică Berkeley”, vol. IV, „Fizica cuantică”, include 

afirmaţia că, în fizică, teoriile clasice sunt teorii fenomenologice. 
Dar sub ceea ce apare ca fenomen, ca fapt experimental, dintr-un 
anumit domeniu limitat al fizicii, realitatea arată cu totul altfel. 
„Cititorul cu pregătire filosofică ar putea dori să remarce că în fond 
toate teoriile fizice sunt fenomenologice şi că o diferenţă dintre o 
teorie fundamentală şi o teorie fenomenologică este doar o 
chestiune de convenţie. Ca fizicieni recunoaştem însă diferenţa 
evidentă dintre cele două tipuri de teorii”1. 

Fizica atomilor, nucleelor şi particulelor elementare studiază 
acele aspecte ale naturii cunoscute sub numele de fenomene cuan-
tice. Matematica de bază a fizicii cuantice este mecanica cuantică. 
„În realitate, toată fizica este fizică cuantică; legile fizicii cuantice, 
aşa cum le cunoaştem noi astăzi, sunt cele mai generale legi ale 
naturii”2. 

Mediul fiinţelor vii este un filtrat fenomenologic. Filtrul nu lasă 
să treacă cea mai mare parte din precipitatul realităţii adânci către 
receptori. Cine şi de ce pune filtrul? 

Să existe un fel de „conspiraţie” colectivă, o cruciadă fenome-
nologică în acest sens? S-ar părea că da. Orice materie superior 
organizată este mai mult decât suma părţilor ei. Dar, cum preciza 
Ştefan Lupaşcu, aici se întâmplă ceva cu mult mai straniu decât ne 
închipuim. Actualizându-se, e ca şi când un nivel de realitate îl 
                                                             
1 Eyvind H. Wichmann, „Fizica cuantică”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 
p. 19. 
2 Idem.  
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ascunde şi îl neagă pe altul. Actualizându-se, universul fizicii clasice 
pare că a rupt orice legătură cu oceanul cuantic în care totul 
pluteşte, totul se dispersează, numai „întâiul născut”, ATOMUL 
STABIL, stă „drept”, fapt inexplicabil. Fizicianul Patrick Suppes 
afirma chiar că saltul de la fizica la chimia cuantică e ininteligibil. 
Actualizându-se, biologia nu mai arată fizica3. Realizându-se sinteza 
biologică, în acest punct de negentropie fierbinte fizica e „potenţia-
lizată”, pierzându-şi parcă expresia de sine. Când ceva se arată, 
altceva trebuie să rămână ascuns! Există nivele de realitate, prin 
urmare, sursă de reciprocă escamotare4. Fenomenologia proceselor 
obiective, după cum şi multe din trăirile noastre subiective, se 
mişcă după această logică a apariţionalului, contrară determinis-
mului. Fizica clasică lucrează ea însăşi cu idealizări, cu corpuri 
rigide punctiforme. „Când aplicăm legile fizicii clasice sistemelor 
macroscopice noi încercăm să descriem doar unele proprietăţi 
macroscopice ale comportării sistemului. De exemplu, noi consi-
derăm mişcarea unui corp rigid ca un întreg, dar nu încercăm să 
                                                             
3 Probabil, spun unii, asta se întâmplă pentru că memoria originii se trage de sus, 
nu de jos. 
4 După Patrick Suppes, „pluralismul ireductibil al limbajelor ştiinţei este o trăsă-
tură tot atât de dezirabilă ca şi pluralitatea ireductibilă a opiniilor politice într-o 
democraţie” (Patrick Suppes, „Metafizica probabilistă”, ed. Humanitas, Bucureşti, 
1990, p. 216). Ca filosof al ştiinţei, Suppes respinge posibilitatea reducţiei obiectului 
ştiinţei. „Argumente împotriva reducţiei obiectului ştiinţei pot fi găsite chiar şi în 
fizică. Un exemplu familiar este opinia curentă că este zadarnică încercarea de a 
rezolva problemele chimiei apelând la legile fundamentale ale mecanicii cuantice. 
(...) Cu toată apropierea ei de mecanica cuantică, chimia cuantică este şi va 
rămâne o disciplină esenţialmente autonomă. La nivelul calculabilităţii, reducţia 
nu este numai practic, ci şi teoretic imposibilă. (...)  Αm spune că nu putem avea 
o reducţie a obiectului la entităţi fizice ultime pentru că nu ştim ce sunt acele 
entităţi” (Ibid., p. 217). „Iată încă un exemplu: este imposibil de imaginat siste-
mul de operare complex al unui calculator modern, de orice mărime, ca fiind 
caracterizat în termeni puri fizici” (Ibid., p. 228). „Şi astfel, aş vrea să susţin că 
nu există niciun fel de unitate a ştiinţei la nivelul creierului şi minţii. Vor exista, 
desigur, conexiuni, aşa cum există conexiuni între fizică şi hidrodinamica celu-
lelor. Acele conexiuni nu reprezintă însă nimic de genul unei conexiuni reductive 
în sens tare. Istoria mintală vie şi interesantă a unui individ poate fi cunoscută 
numai pe căi mintale şi niciodată, în toate amănuntele ei importante, pe căi 
fiziologice. Chiar această linie de argumentare face din psihologie o ştiinţă tot 
atât de fundamentală ca şi fizica. Cu diferite prilejuri au fost susţinute păreri 
greşite despre reducţia psihologiei la fiziologie sau, în termeni şi mai îndrăzneţi, a 
psihologiei la fizică” (Ibid., p. 231). 
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discutăm mişcarea constituenţilor elementari ai corpului. Aceasta 
este o particularitate caracteristică a teoriilor clasice ale fizicii apli-
cate sistemelor macroscopice; cele mai subtile amănunte ale com-
portării sistemului sunt ignorate şi nu se face nici o încercare de a 
considera toate aspectele situaţiei. În acest sens, legile fizicii clasice 
sunt legi aproximative ale naturii. Trebuie să le privim ca forme 
limită ale legilor mai cuprinzătoare şi fundamentale ale naturii”5. 

Miraculos rămâne mai ales faptul că legile fizicii clasice 
funcţionează, totuşi, pe nivelul lor de realitate. Determinismul de 
deasupra nu se împiedică în indeterminismul de dedesubt.  

Îmbrăcate în „hainele lor de piele”, fenomenele acestea pot fi 
pentru o clipă icoane ale frumuseţii, ale desăvârşirii. Ele solicită 
ochiul şi imaginaţia. „Pielea” fenomenului în înţelesul său clasic, 
acel produs „lucios” al materiei superior organizate şi rotunjite ca 
un întreg, tinzând spre organicitate, spre corporalitate, spre 
potrivita măsură şi mai ales, peste toate acestea, spre unirea cu un 
concept şi cu o numire, există nu doar întrucât fenomenul este 
(indiferent cum), ci pentru că el se ARATĂ pe sine că este aşa, şi 
nu altfel6. Astfel se adevereşte, într-un fel, teza fenomenologică a 
corespondenţei dintre obiectul intenţional şi esenţa acţiunii 
lucrului, acel EIDOS în afară şi în lăuntru. Deosebirea dintre 
„fundamental” şi „fenomenal” e o temă de mare miză.  

A arăta înseamnă, pe de altă parte, a oculta7. Claritatea se obţine 
cu preţul ascunderii. Aşa se explică existenţa nivelelor de realitate. 
                                                             
5 Eyvind H. Wichmann, „Fizica cuantică”, p. 19.  
6 A arăta înseamnă a selecta, a crea noutate, dar ceea ce nu se arată în „a arăta” 
este însăşi selecţia eliminatorie, „hiatusul de nivel” antagonist. 
7 „Cu cât există mai multă cunoaştere, cu atât există mai puţină cunoaştere a 
cunoaşterii, adică cunoaştere a procesului cunoaşterii. Faptul este confirmat şi de 
cea mai neînsemnată experienţă. Se percepe nu numai fără a şti ce reprezintă 
percepţia, ci chiar şi fără a şti ce se percepe. Cunoaşterea instinctivă, atribuită 
inteligenţei animale, este o cunoaştere considerată ca ignorându-se pe sine. Chiar 
omul cel mai evoluat, cel mai complex, în marea majoritate a nenumăratelor sale 
demersuri, care, după cum se vede, sunt toate cognitive – contemplarea şi 
acţiunea fiind de asemenea procese active, dar inverse, ale cunoaşterii – nu 
cunoaşte ce cunoaşte, nu este conştient de conştiinţa sa. O stare de conştiinţă nu 
este starea de conştiinţă a acelei stări de conştiinţă decât doar printr-un proces 
secund. (...) Problema necunoaşterii n-a fost pusă niciodată explicit. Totuşi întrebarea: cum 
şi de ce putem să nu cunoaştem? este la fel de legitimă şi mult mai interesantă decât întrebarea 
care s-a pus dintotdeauna: cum şi de ce cunoaştem?  (subl. n.) În mod oarecum naiv, s-a 
considerat mereu că a ignora este un lucru firesc şi nu are nevoie de explicaţie” 
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(Ştefan Lupaşcu, „Logica dinamică a contradictoriului”, ed. Politică, Bucureşti, 1982, 
pp. 216-223). Problema necunoaşterii ridicată de Ştefan Lupaşcu este una dintre 
cele mai interesante în gnoseologie. S-ar putea spune că „necunoaşterea” e un alt 
mod de a cunoaşte, un mod de a elabora cvasi-reflex imaginea de ansamblu a 
realităţii, care se sintetizează altfel, începând cu nivelul cel mai adânc al „catego-
riilor” apriorice chiar. Activitatea conştienţială primă şi brută, favorabilă valorilor 
vitale, cum o numeşte Lupaşcu, nu ignoră, de fapt, realitatea cea împinsă 
„dedesubt”, ci posibil respinge analitismul, mecanicismul, care se răsfrâng asupra 
unui tablou al lumii devenit inconsistent. Valorile vitale cunosc prin mijlocirea 
sentimentului vieţii. Ele sunt animate de fantezie, lucrează cu imaginaţia, son-
dând aparenţele. Aşadar, nu se resping realităţi, ci mesaje ale realităţii. Realitatea 
însăşi dă mesaje – şi, încă, unele, contradictorii între ele – structurate pe nivele. 
Realitatea nu-i obiectul filosofiei, ci chiar profesorul de la catedră, care ţine 
cursul, susţinând un punct de vedere anume, recurgând la sugestive aranjamente 
retorice. Acest punct de vedere a fost insistent argumentat de părintele Ghelasie. 
După Cădere, limbile s-au încurcat. Materia însăşi rosteşte cuvinte grele 
împotriva lui Dumnezeu. În acest context, „fericita ignoranţă” poate avea şi 
rostul de a nu lua seama la „şoaptele mincinoase ale vântului”... Isihasmul 
cheamă mintea să se odihnească. Dar mintea nu se poate odihni cu adevărat 
decât în matca Vieţii apărată de har şi dătătoare de nădejde. Problema este, de 
fapt, nu că refuzăm cunoaşterea, ci rezidă în faptul că refuzăm minciuna, ne 
oboseşte minciuna. De regulă, un nivel de realitate se afirmă cu pretenţia de 
reducţie a obiectului cunoaşterii. Aşa se nasc ism-ele: materialismul, idealismul 
etc. Deşi materia e plină ea însăşi de o viaţă secretă şi enigmatică, încât în 
cuprinsul ei nu numai celulele, dar posibil până şi electronii sunt vii (ce sunt 
aceştia nu ştim încă), acest fapt cu adevărat bulversant şi chiar adus întrucâtva la 
suprafaţă prin mijlocirea unor captivante experimente nu se ARATĂ în practica 
curentă, fenomenologia materiei majoritar entropice îl trece sub tăcere cu 
obstinaţie. Viaţa trecută sub tăcere, viaţa ca o pradă, întinsul morţii nelocuit de 
nimeni, pustiul final, praful: iată ce se vede, nimic altceva decât acest gând 
obiectivat împins mult în faţă, ca un afiş ce-ţi „scoate ochii”. A fi atent la toate 
aceste inducţii ale aparenţei înseamnă a cădea pradă sugestiilor mortale. Ori e de 
remarcat un aspect capital: durerea de cap poate fi ea însăşi un ac indicator 
sincer al separaţiei dintre minciuna ontologică şi adevăr. A nu fi atent la o 
imagine despre lume e din cauză că nu poţi fi atent la ea. Nu mintea refuză 
cunoaşterea, o anumită cunoaştere, ci atenţia se desparte categoric de ea, nu 
aderă la aceea. Atenţia vitală întoarce capul, nu aderă la gândirea mecanicistă. 
Prima are nevoie să-şi imagineze, să comunice cu întregurile vii, să simtă 
frumuseţea siluetelor iconice ascunse în adâncul a ceea ce numim lucruri!  

Ceea ce ni se pare relevant în această mişcare de segregare psihică, manifestată 
prin întoarcerea feţei, sunt următoarele aspecte: 

1. Atenţia vitală nu se aplică niciodată selectiv, ci doar global la existenţă, ea nu 
poate gândi nimic mort. „Dumnezeu nu a creat nimic mort” (părintele Ghelasie). 

2. Aderenţa atenţiei creează convingeri cognitive cu tonus vital şi cu compor-
tament vital, ce acţionează prin imunitate faţă de sugestiile adverse. „Certitudinea 
este, ca să zic aşa, un ton al vocii pe care îl foloseşti atunci când declari cum stau 
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„Căderea”, poate, a încălecat lucrurile unul peste altul, a separat 
luminile, a întunecat într-un loc şi a luminat în altul.  

Buna rezoluţie a unei fotografii ţine de linie, de culoare şi de 
contrast, dar toate acestea depind mai ales de imposibilitatea de a 
pătrunde mai adânc, mai tăios şi mai scormonitor în lucruri (spre 
nivelul „fundamental”), imposibilitate care îi e proprie luminii 
vizibile. Nu-i întâmplător faptul că lumina vizibilă, care-i o lumină 
moale şi inteligentă, cu lungimea ei de undă, cu frecvenţa caracte-
ristică, are afinităţi cu dimensiunile mai mari ale structurilor 
materiale, singurele care pot fi captate, transmise şi procesate apoi 
senzorial, o dată ce fotonul calin a ajuns la ochi încărcat cu polenul 
smuls din florile lumii. Lumina e complice, aşadar, cu ochiul! Ca o 
                                                                                                                                   
lucrurile, dar nu deduci cum stau lucrurile din propria certitudine” (Ludwig 
Wittgenstein, „Über Gewissheit”, G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright, 
Oxford, 1969, p. 6). Ceea ce nu poate fi spus se ARATĂ.  

3. Cunoaşterea instinctivă a animalelor, care-i o cunoaştere vitală, dă naştere, 
paradoxal, s-ar spune, unei atmosfere prielnice pentru odihna gândirii umane şi 
totodată pentru revigorarea şi creşterea ascuţimii ei. Natura cu incocenţa ei unică 
impulsionează dimensiunea creativă a cugetării. Cu privirea ei atât de serioasă, 
atât de neclătinată, naivitatea necuvântătoarelor nu întâmplător exercită un fel de 
efect irezistibil, predispunând la glume cu tâlc pe seama ei, de genul: „Ştie tot”. 
Or se ştie şi că umorul ascute inteligenţa! 

4. Vitalul în gravitatea expansiunii lui nu vrea să audă de nimic care să-l perturbe, 
gândurile negre nu-l ating, are o capacitate fenomenală de a uita, „dezlipindu-se” 
de rău... Or, uitarea la cote înalte – s-ar putea spune, uitarea în deplină cunoştinţă 
de cauză – e un  fenomen misterios, fiindcă se sprijină nu pe reprimare, ci pe 
dizolvarea de la sine a conţinutului făcut uitat. Faptul că ne trece „durerea de 
cap” e relevant pentru faptul că în spatele ei se afla o inducţie, perversă, care s-a 
putut întrerupe, nu o realitate propriu-zisă persistentă. Medicina isihastă ia pulsul 
sufletului, în ideea de a diagnostica apropierea sau depărtarea fiinţei de adevăr.  

5. Saltul tonusului vital se încrede în aspiraţia imaginaţiei creatoare de a pune 
pe picioare un adevăr superior, după cum şi animalele şi copiii se încred în joacă 
– tot o simulare fantezistă, folosind corpul, care pune în scenă o schimbare la 
faţă a lumii înconjurătoare, către ceea ce reprezintă un fel de altă lume, un alt 
adevăr decât cel ce apasă pe percepţia curentă. Creativitatea nu complică, ci 
simplifică mult lucrurile. Un lucru „elaborat” devine mai simplu, fiind comestibil 
pentru spirit. Imaginea realităţii se cere recreată, depăşind inducţia naturalistă, 
pentru a putea fi receptată, apoi, consimţind pe deplin la ea. „Urmele travaliului 
se şterg de pe opera perfectă”.  

6. Realismul aşa cum e definit prin tradiţie nu se susţine, dacă acceptăm faptul 
că realitatea transmite mesaje contradictorii. Realitatea simulează idei despre 
realitate. Aşadar, ce reţinem, ce primim, cui îi rămânem alipiţi? Ce e real? 
(Lupaşcu: Realitatea nu-i un obiect, pentru că nu-i „neutră”. E un subiect.) 
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albină, culege polenul şi îl aduce în stupul viu de unde iese în flux 
continuu mierea calităţilor senzoriale. Faptul că lumina în spectru 
vizibil e slab incisivă, ca o viespe fără ac, neavând putere de 
penetraţie în nişele atomice, sună – de ce, nu? – ca o pledoarie în 
plus în favoarea încununării luminii cu titlul de simbol spiritual8. 
Dintotdeauna, contemplaţia a fost văzută precum opusul „iscodirii”, 
ceea ce Beethoven denumise odată, în chip semnificativ, „spiritul 
micimii”. În aceeaşi ordine de idei, ne gândim că „surfingul” artei, 
asemănător luminii caline, descoperă detaşarea, profunzimea 
suprafeţei, o dată cu inocenţa infinită a privirii ce se revarsă fără a 
secţiona ce atinge. 

Gândea Ştefan Lupaşcu: atunci când biologia şi eterogenul viu 
se „actualizează”, fizica şi omogenul entropic se „potenţializează”. 
Materia e expertă în a plăsmui aparenţe şi a purta războaie secrete. 
Deşi în ascuns ele coexistă, regula de afirmare a unei tendinţe 
împotriva alteia constă în ocultarea existenţei „celuilalt”, în salvarea 
aparenţelor. De aceea, macrofenomenele se îmbracă în „piele” (în 
„carcasă”), semn – iluzoriu, fireşte – al intangibilităţii, al „ultimităţii” 
lor. De aici şi existenţa corpului rigid şi punctiform din fizica clasică... 
De aici, în fine, existenţa nivelelor de realitate suprapuse în scopul 
acoperirii „strigătului din adânc”.  

Moartea nu se mai arată în viaţă, atunci când viaţa înfloreşte. 
Aceasta e o tendinţă fundamentală: când unul apare, e ca şi când 
celălalt dispare. Cum observa Lupaşcu, aici avem în atenţie cu totul 
altceva decât un raport neutru între suprafaţă şi substrat. Suntem în 
plin război, desfăşurat cu poziţionări de trupe. Cât timp e 
triumfătoare, viaţa face ca moartea (mereu, la doi paşi de ea) să nu 
mai existe, pentru că pur şi simplu nu mai poate fi „văzută”, decât 
printr-un mare efort de atenţie9. Această situaţie exemplifică, potri-
vit crezului expus de Lupaşcu, logica dinamică a contradictoriului, 
o logică a antagonismului. Elementul potenţializat a fost ca şi 
expulzat din miezul existenţei opusului său, ce se află în curs de 
afirmare cu putere. Preluând un termen din filosofia identităţii, 
                                                             
8 Spre deosebire de lumina vizibilă complet inofensivă, fotonii de înaltă energie, 
acei fotoni tăioşi care sunt folosiţi în scopul despicărilor cuantice, stârnesc şocuri 
violente, adevărate cutremure în materia profundă, de unde smulg nişte semnale 
abrupte, stranii, incoerente. 
9 Aşa se explică şi nostalgia stranie după „dulcea pasăre a tinereţii”... 
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Lupaşcu nu a greşit numind ceea ce se actualizează cu cuvântul 
„subiect”! Ceea ce este „potenţializat”, respins de subiect, devine 
„obiect” (exterior) pentru acel subiect!10   

Când un „subiect”, în înţelesul lupaşcian al termenului, se 
actualizează în spirit antagonist, atunci un alt subiect, cu care 
primul îşi dispută existenţa, e ca şi „aruncat în afară”, transformat 
în „obiect”, asta am aflat deja. Frumuseţea unui corp face invizibilă 
entropia lui latentă, entropie care, însă, de la un moment încolo va 
deveni ea însăşi un „subiect” războinic şi victorios în lupta cu 
materia vie, tăind în carne vie. Asistăm, pare-se, la confruntarea 
dintre două metafizici, cea a morţii şi cea a vieţii şi la neputinţa 
unui compromis între acestea11. Aşa cum biologia în clipa ei de 
glorie „potenţializează”, „aruncă în afară” realitatea uniformizării 
fizice, despărţindu-se violent (deşi insesizabil) de aceea, existând 
împotriva ei şi, aparent, în absenţa ei, acoperind cu „hainele de 
piele” moartea, tot astfel fizica clasică „potenţializează” iraţionalita-
tea, indeterminismul, incertitudinea implicate de aspectele cuantice, 
care pentru unii, ce le-au cunoscut îndeaproape, par că trimit un fel 
                                                             
10 Logica fenomenologică a realului ţine de o logică a apariţiei, a aparenţei şi, 
deci, de ocultare. Lupta pentru existenţă se poartă mocnit la orice nivel – iată un 
adevăr crunt, dar din fericire sau din nefericire pentru om acest adevăr incontes-
tabil se prezintă îmbrăcat în veşmânt de „piele”... Ce-i „sub piele”, pentru unii, 
puţin importă... Chiar, de pildă, să ne punem următoarea întrebare: cine e dispus 
să înţeleagă că în interiorul corpului său se duc bătălii crâncene, că minusculele 
celule, în care ştiinţa recentă a descoperit nişte subiecţi vii şi hiperactivi, sar în 
apărare, duc bătălii corp la corp şi chiar îşi muşcă adversarii, lăsând nenumărate 
cadavre pe câmpul de luptă. Imaginea, confirmată de microscop, e extrem de 
realistă. Aceste minuscule vietăţi mai au şi însuşirea de a se deprima, de a muri 
efectiv de „imunodepresie”. În actualitatea medicală revine în forţă mai vechea 
afirmaţie a lui Anton von Weiszäcker, conform căreia toate celulele corpului 
sunt, fiecare în parte, însufleţite. Noroc, să zică unii, pentru posesorul corpului, 
că locul celulelor e „sub piele”, care-i ca un fermoar tras, de jos în sus, până când 
moartea ne va dezbrăca de iluzii şi de nepăsarea ignoranţei... Pasiunea extremă a 
ştiinţei de a sonda extremele, de a desfereca „temniţele existenţei”, luminând 
smârcurile, adâncurile cele mai de jos, nişele, planurile invizibile, nu poate să lase 
indiferentă religia. „Redescoperirea” realităţii a devenit cu atât mai mult o urgenţă 
a zilelor noastre, cu cât mijloacele de observaţie s-au amplificat, s-au diversificat 
şi rafinat enorm. Mai rămâne să acţioneze o conştiinţă pe măsura lor! 
11 Lucrurile, însă, pot fi privite şi sub alt aspect, mai nuanţat, mai individualizat, 
dacă înţelegem că moartea unuia poate însemna viaţa celuilalt şi, deci, până la 
urmă, tot un triumf, succesiv, al vieţii în ansamblu înlănţuite de contradicţiile 
Căderii. 
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de „strigăt mut” din nevăzut. Există, aşadar, nivele de realitate (David 
Bohm) pentru că există actualizări şi potenţializări specifice pentru 
fiecare nivel12 . Cuvântul de ordine este afirmarea unui „subiect 
ontologic” (Lupaşcu), pe linie identitară. Astfel, e de presupus că 
realitatea transmite mesaje metafizice. Ea nu doar că este 
(indiferent cum, sau oricum ar fi să fie), ci vrea să se afirme, să se 
ARATE ca şi cum ar fi (transmite) în mod pur ceva anume, o idee 
anume, respingând ceea ce nu este.  

După părintele Ghelasie de la Frăsinei, totul în lume este 
limbaj şi vorbeşte sau măcar încearcă să vorbească. A cuvânta 
înseamnă a clarifica un sens, dar mai ales a te adresa; cu alte 
cuvinte, înseamnă a trece de la schimb de substanţă şi energie la 
schimbul de informaţie şi la comunicare. De altfel, părintele 
Ghelasie nu concepea inexistenţa unui minim schimb de infor-
maţii, a unei minime raţiuni, în mişcările cauzale ale substanţei. 
Teoria cauzalităţii şi cea a codării se cer tratate simultan, chiar şi în 
cazul când nu putem vorbi de o memorie cu sistem de autoreglare. 
O mişcare de memorie e implicată în orice mişcare de realitate. 
Noile orientări şi interpretări în fizică şi în biologie înclină să 
sprijine acest punct de vedere. Glasurile din creaţie se acoperă 
unele pe altele, dar iscusinţa isihastă constă în a discerne fiecare 
glas în parte, fără părtinire, cum face un medic care ştie să asculte 
bătăile inimii.  

Ascensiunea sistemică a universului ţinteşte departe, într-o 
direcţie care îi este transcendentă, ca şi când ar căuta ochiul 
omului, oglindirea în OBSERVATOR! Din construct în supra-
construct, din ocultare în ocultare (pentru că, nu trebuie uitat, 
constructivismul abia atunci îşi atinge efectul când structura se 
îmbracă cu „pielea”, cu „carcasa” formei şi când „trecutul” muncii, 
al luptei şi al devenirii structurale inevitabil antagoniste se şterge în 
odihna unui prezent aparent rămas fără trecut, ca şi cum forma ar 
fi de-sine-stătătoare – pentru că „trecutul” a putut fi potenţializat, 
refulat...), astfel se ajunge la enigmatica stabilizare a uneia şi 
aceleiaşi realităţi, dar pe un alt nivel, se ajunge la aşa-numitul „efect 
de carcasă”, parte din tendinţa de potenţializare a substanţei şi de 
actualizare a formei. Părintele Ghelasie s-a arătat dispus să vadă în 
                                                             
12 „Sunt multe din vibraţiile lumii şi ale corpului ce se interpun să nu mai deose-
beşti sufletul” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 
2007, p. 18). 
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această mişcare a realităţii o manifestare a „energiei libere” atrasă 
de memorialul Formei, sub care energia tinde să se reunească. Sub 
acest aspect judecând lucrurile, degradarea energiilor în natură, 
uniformizarea prin moarte a universului de la un capăt la celălalt al 
lui, nivelarea materiei pe dimensiunea mortuară a întinderii sunt 
manifestări fenomenale ce au în spate nu doar o neputinţă, o gravă 
slăbiciune a firii, ci, mai mult şi mai grav decât atât, acestea sunt 
efecte ale presiunii pe care o pune pe realitate o Idee eronată, 
terifiantă, comparabilă cu un virus demoniac pătruns în infor-
maticul cosmic. Lupaşcu a intuit bine că aici avem de-a face cu 
mişcarea unui „subiect”, a unei concepţii, fie şi himerice, despre 
lume după care se „curbează”, ca şi hipnotizată, voinţa lumii. 
Existenţa entropiei devastatoare se afirmă în sensul ipostazierii 
monismului energetic, a unei energii impersonale, autogenerate, auto-
mişcate, nelegate de viaţă şi de suflet.  

Expansiunea în gol a universului reflectă mişcarea ideii de 
„moarte”, ipostaziată, „ontologizată” în sine, care îşi produce 
efectele stranii. Nimic, la acest nivel, nu se mai clădeşte pe orizon-
tală. Energia nu mai clivează după tiparul sufletului. În gândirea 
părintelui Ghelasie, sintagma corectă, conformă cu adevărul, este 
„energia de suflet”. Cauza corpului este sufletul. Sufletul dă energie, 
in-formează un corp. Când sufletul ajunge să se gândească pe el 
însuşi ca inexistent, un epi-fenomen, pierzând legătura cu Izvorul 
Chipului, cu Dumnezeu, atunci totul se petrece ca şi cum existenţa 
explodează, se atomizează, se reduce la materie. Materia e cu totul 
altceva decât corpul, în primul rând, e o cu totul altă idee. În cadrul 
ontologiei autonome care o defineşte, materia reprezintă substanţa 
unită numai cu ea însăşi. Din perspectiva acestei idei, care face să 
fie actualizat un unic subiect impersonal, neeterogen, invariabil, 
corpul şi chiar sufletul individual îşi pierd raţiunea de a fi, pentru că 
atât corpul, cât şi sufletul sunt inseparabile de o lume a vieţii, 
modelată conform principiului rezonanţei universale de sus în jos. 
Fenomenologic, sufletul şi lumea vieţii formează o unitate de 
nedespărţit. Fiecare se reflectă în celălalt. Când reflectarea liberă a 
luminii e stânjenită, conştiinţa de sine suferă perturbări grave. 
Principala carenţă a dualismului gnostic e de ordin psihologic, 
având drept cauză „acoperirea unei oglinzi”, „frângerea razei de 
rezonanţă”. Materia inertă este o realitate cu conţinut autonomizat, 
„în-sine-izat”, dar, nu mai puţin, şi un gând maladiv concretizat, de 
facto, pe care îl găsim la lucru în spatele „universului bloc”. Spirit 
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fin iscoditor, ocolind interpretarea facilă prin hazard, Lupaşcu a 
identificat prompt subiectul omogenităţii fantomatice ce se actuali-
zează. Moartea însăşi dă „viaţă” acestei fantome albe, fără chip, 
fără încheieturi, care este „întinderea vidă”. Materia întinsă la 
orizontală, peste care trece ca o maşină de nivelare represivă 
abisala schemă mentală de inducţie materialistă, cea care separă 
cerul de pământ şi aşază trupul cu faţa în ţărână, are nevoie de 
moartea noastră, a tuturor, pentru a exista! 

„Nivelele de realitate” acţionează, aşadar, ca nişte redutabile 
„efecte de realitate”. Ca luate de curentul unui val de hipnoză 
colectivă, fiinţele vii dobândesc ele însele un comportament de 
elemente moarte: se cred pământ, ucid pentru a mânca şi se lasă 
mâncate. Au uitat să ridice capetele spre cer, nu-şi mai simt 
sufletul, nu-şi mai află un loc binecuvântat sub soare. Nu în ultimul 
rând, materialismul reprezintă o idee metafizică „înscenată” de 
realitatea însăşi, sugerează Lupaşcu. De fapt, această teorie despre 
„înscenarea” unui adevăr care nu există a fost consistent dezvoltată 
de părintele Ghelasie de la Frăsinei şi asumată explicit în duhul 
teologiei mistice creştine. Iluzia obiectivată presează existenţial 
asupra privitorului. Existenţialismul este filosofia care a surprins cu 
acuitate „hipnoza” evidenţei, a existenţei cu forţă amăgitoare, 
mişcând mreaja fenomenelor ce pun în scenă idei abisale... „Esenţa 
nu precedă existenţa” – aşa sună convingerea existenţialistă funda-
mentală. „Cosmologia dă omului şi alte motive să se considere ca 
un avatar cosmic puţin banal, să ridice o anumită pretenţie la 
excepţional. A spune, la vederea pustiurilor îngheţate sau a pădu-
rilor de nepătruns, că natura este «inumană» înseamnă a avea o idee 
prea umană despre inuman. Astăzi ştiinţa ne arată mai bine ce este 
contrar naturii omului, materia la distanţa sa cea mai mare de spirit. 
În planetele stelare sau interstelare care formează fondul banal, 
materialul brut al Universului, ceea ce domină este elementul cel 
mai simplu şi ceea ce este exclus, în general, este compunerea 
atomilor, existenţa moleculelor, arhitecturile complexe. Nici măcar 
atomul nu reuşeşte să se formeze, să se menţină în forma pe care o 
cer combinările chimice, singurele care pot genera diferenţierea 
structurilor materiale. Entităţile fizice complexe sunt rare”13. 

                                                             
13 J. Merleau-Ponty, „Cosmologia secolului XX”, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1978, p. 433. 
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2. Qualie şi Iconicitate 
Motto: „Spiritul poate gândi materia, căci poate sesiza 

memorialul ei de activ spiritual.”  
(părintele Ghelasie de la Frăsinei) 

„Energiile din materie nu sunt manifestări ale unei 
substanţe materiale, ci ale activurilor spirituale din 
materie.”  

(idem) 
„Viul nu poate fi ignorat decât tot de viu.”  

(idem) 
„Logosul e Spaţiul, Duhul Sfânt, Timpul.”  

(idem) 
 
Într-un univers încă neunificat spiritual sub arcul de boltă al 

iconicităţii, lipsit de dimensiune plurală şi personală, un univers 
măcinat de actualizări şi potenţializări antagoniste, realitatea se 
rupe în „nivele” şi se afirmă prin „efecte de realitate”. Din ocultare 
în ocultare se ajunge până la urmă la forma lucrurilor, la claritatea 
unei imagini, la comprimarea unui concept, la intensiuni inanali-
zabile. Universul clasic, terenul de exerciţiu al practicii umane, din 
rărunchii lui strigă după prezenţa observatorului, cere un răspuns, 
o confirmare. 

Sub soarele spiritului crescând vertiginos, pomul uriaş cu 
rădăcinile înfipte în ce va fi fiind ţărâna va rodi, lucrul va deveni 
imagine, vibraţia fotonului, culoare, energia rapid mişcătoare, un 
suport pentru impresia perceptivă şi acţională de materie. 
Adevărata materie se naşte în spirit. Aici ia fiinţă qualia materiei, 
tridimensionalul cuprins şi izolat prin apăsarea cu gândul, qualia 
corpului modelat precum Galateea de pasiunea sculpturală pe care 
o exercită simţurile coroborate, lucrând cu marmura moale a 
grosimii temporale, cu acea durată psihică inefabilă care face ca 
lucrurile să dăinuie, să absoarbă stabilitate, să fie. Substanţa tim-
pului lăuntric creează spaţiul, dă sprijin consistent universului de 
forme. Omul e o fiinţă lentă. Percepe lent. Ţine imaginea în durată, 
cu atenţia alunecând către centrul câmpului vizual, căruia îi ignoră 
marginile. Uneori, vede mai bine cu ochii închişi... 

Lumea macroscopică are prin definiţie atributul vizibilităţii. Este 
lumea „măsurii” umane cea la care ne-am referit, teritoriul praxis-ului 
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şi al inter-subiectivităţii din sfera bios-ului. De la tragi-comicele 
coacervate (simili-organisme) până la organismele superioare, de la 
pre-figurarea corpului organic în cristalul anorganic până la fru-
museţea fabuloasă a unei păsări şi până la lumina unică a chipului 
omenesc, elanul naturii pe care Mikel Dufrenne l-a botezat „poiein” 
construieşte universul vizibil, tăiat după tiparul formelor iden-
titare14. Încă o dată, acesta este universul vizibil, iar „vizibilul”, aici, 
constituie o calitate ce aparţine realităţii din afara simţurilor care 
stau să o recepteze. Vizibilitatea reprezintă, aşadar, un atribut al 
materiei macroorganizate, de care se loveşte lumina reflectată, în 
drumul ei spre OCHI.  

Tendinţa asimptotică de „abstragere macroscopică” pe care o 
manifestă realitatea cunoaşte un vârf de realizare, un fel de arhetip 
al ei, în manifestarea imaginarului uman şi, mai ales, în sfera imagi-
narului artistic. Arta împlineşte, într-un fel, visul materiei plăsmui-
toare de formă („poiein”), visul dăinuirii într-o stare eliberată de 
antagonism. De ce spunem asta? Imaginea artistică e o cristalizare 
preţioasă în mediul psihic al odihnei, manifestând imunitate faţă de 
viruşii extrem de virulenţi ce sunt agenţii unei maladii cu răspân-
dire cosmică, o maladie cunoscută sub mai multe denumiri, dintre 
care una ar fi antagonismul structuralist.  

Imaginea artistică nu e structurată pe „nivele de realitate” con-
flictuale, pe straturi suprapuse de actualizări şi refulări. Din punct 
de vedere psihic, ea e locul şi mai ales oglinda libertăţii absolute de 
manifestare. Nu e niciodată înghiţită de spaţiu, de fuga zărilor, de 
uniformitatea materială, ci se supune perspectivei inverse: ca într-o 
icoană, chipul înaintează la infinit spre privitor şi de aceea pare că 
stă pe loc, într-o nemişcare ce merge, ca un foc viu de candelă. 
Chipul domină spaţiul, nu poate fi înghiţit de el. Receptarea iconică 
a spaţiului diferă profund de prejudecata naturalistă referitoare la 
spaţiu. În primul caz, funcţia spaţiului constă în faptul că permite 
delimitarea chipului şi afirmarea liberă a formei. Distanţele, la 
rândul lor, nu exprimă întinderea, ci relaţia. Linia care uneşte două 
elemente nu le înghite în substanţa sa continuă, ci le conferă 
autonomie. Privirea separă identităţile, fără să despartă, fără să 

                                                             
14 Şi unde să încapă acest vizat obiect cu identitate de sine stătătoare, decât în cuvânt? 
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dizolve. Topologia iconică se arată a fi incompatibilă cu filosofia 
riglei, cu măsurarea din aproape în aproape. Spaţiul dintre chipuri 
nu se situează la acelaşi nivel hermeneutic la care se găsesc chipu-
rile. Ne aflăm foarte departe de concepţia elementelor ce se 
transformă unele în altele. Lectura iconică nu admite nivelări 
naturaliste. O dovadă în acest sens ne-o oferă procedeul aşezării 
obiectelor şi fiinţelor în spaţiul icoanei, care nu respectă realismul 
reprezentării. Uneori, figurarea spaţiului apare ca o convenţie; 
spaţiul liber, oricât de mic, joacă acelaşi rol ca şi un spaţiu larg. 
Spaţiul nu-i un recipient, ci un vector iconic. Pictând chipul, spaţiul 
se creează de la sine, „de la fiinţă spre energii” (părintele Ghelasie)15. 

Oricum s-ar întoarce, drept sau oblic, drept sau oblic, pe orice 
direcţie posibilă, radarul artistic nu reperează decât „puncte-lumi” 
din care emit prezenţe. În orice loc care există, Creatorul a semănat 
un „cuvânt”. „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 vorbire! Şi atomii în materie vorbesc... Ce uimitoare 
diversitate de glasuri! Unele urâte, altele pline de viaţă şi putere 
peste tot răul! (...) Chipul Omului există în taina dialogului în 
absolut”16. 

                                                             
15 Autonomia esteticului nu-i doar o vorbă în vânt. Logica apariţionalului împinge 
forma, imaginea, apariţia în faţă, nesubordonându-le determinismului materialist 
şi nici, prin urmare, principiului verificării, care, altfel, rămâne să se manifeste la 
modul pre-reflexiv, ca o formă de recul psiho-fiziologic, un reflex aprehensiv. 
Gnoza frumuseţii are ca element principal de noutate această abolire a aprehen-
siunii, a răului de substrat, interpretabil ca „rău de nivel”, rău de „cădere în 
secţiune” ş.a. Ontologia apariţionalului ce fulgeră în artă face cunoscut în mod 
implicit faptul că existenţa în mic şi în mare este creată „pentru cineva”, nu-i 
dată pentru a rămâne izolată într-un „a fi în sine”, care, în fond, nu există nici 
„pentru sine”, nici „pentru altcineva”. Această „existenţă pentru nimeni”, căreia-
i indiferent dacă există sau nu, despre care putem spune că totuna-i dacă o 
cunoaştem sau nu, ca un lest al malignităţii universale, conform intuiţiei artistice 
nu există. În contrast cu ontologia apariţionalului, ontologia materialistă aruncă 
întreaga existenţă în „întunericul cel din afară”, idee mai teribilă decât însuşi 
gândul la o gaură neagră ce va fi înghiţit toţi fotonii lumii.  
16 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Isihasm, Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, p. 12.  
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Autonomia esteticului celebrează, în fond, autonomia puterii de 
apariţie, puterea de prezenţă. Problema condiţionărilor materiale 
care fac posibilă apariţia nici nu se mai pune. De altfel, ştiinţele 
cogniţiei afirmă faptul că obiectul-qualie ca şi spaţiul-qualie au o 
slabă legătură figurativă cu ceea ce există în afara psihicului. Crista-
lizarea obiectului în simţuri, ce iese la lumină precum Scufiţa Roşie 
din burta lupului, datorează mult teoriei constituirii. Cu percepţia 
începe spiritul. Aici sunt implicaţi factori imponderabili, precum: 
procesarea psiho-senzorială a relaţiei dintre un obiect şi spaţiul 
conţinător, în conformitate cu nişte criterii iconice, să le spunem 
astfel, accesibile direct intuiţiilor vitale, anti-mecaniciste. În acest 
sens, ne vine în minte o replică dată de John Locke împotriva unei 
binecunoscute teze din filosofia lui Descartes, cel care postula 
reducerea tuturor lucrurilor la schema întinderii nediferenţiate, res 
extensa. Contrazicându-l pe raţionalistul francez, empiristul englez 
arăta că spaţiul gol în care stau obiecte e făcut să fie valorificat de 
privire, cea care creează perspectivă, distanţe. Între spaţiul 
conţinător şi obiect se cască un hiatus de nivel calitativ, o diferenţă 
de potenţial semnificativă. Obsesia carteziană a contiguităţii, prin 
care corpul se şterge asimilat în întinderea nesfârşită a spaţiului, e o 
lectură atonă şi afonă a existenţei, o lectură pe orizontală, irespi-
rabilă de către spirit. Unde nu e perspectivă, nu mai e, de fapt, 
nimeni. „Res extensa” induce impresia de „absenţă” masivă, de 
prăbuşire a scărilor muzicale. În realitate, arăta Locke, spaţiul gol 
(unii l-ar numi „undă”) nu are menirea să înghită obiectul-cor-
puscul, ci, dimpotrivă, îl scoate în evidenţă, îl face vizibil, distinct, 
colorat „tonal”. Spaţiul conţinător nu înghite, ci reliefează obiectul, 
pe care îl „scoate” la lumina identităţii, îl „reprezintă”. Astfel, 
putem spune că obiectul singur e contextul întreg17.  
                                                             
17  Ştiinţele cognitive (materialiste) nu-şi explică faptul straniu că obiectul se 
constituie unitar din informaţii externe primite din direcţii diferite şi pe căi 
senzoriale diferite. Mai mult, spiritul „pune de la el” detalii mici, acoperă cu 
contribuţia sa pătrăţelele lipsă din mozaicul reţelei de substanţă şi informaţie ce 
susţine de jos în sus impresia de realitate. 

„Astfel, se pare că există o pată oarbă aproape în mijlocul retinei, fapt 
confirmat de anatomie. Rezultă că spaţiul nu este, aşa cum ne-am imaginat, un 
oval continuu, ci este un inel, care trebuie umplut printr-o operaţie a intelectului 
nostru. (...) Un argument asemănător poate fi avansat cu privire la percepţia a 
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Cu percepţia începe spiritul. Perspectiva creată din foc de 
qualii deschide poarta de intrare într-un univers al dis-continui-
tăţilor calitative, care-i opusul întinderii, pe care cartezianismul, ştim, 
o concepuse sub forma unui lung şir de diviziuni egale, ce compun 
cantitatea în sine nediferenţiată.  

Spuneam că „vizibilitatea” e şi o însuşire a lucrurilor, înţelese 
în sine ca „intenţionalităţi”, ca nişte „apeluri” adresate spiritului. A 
fi „perceptibil” se află în spatele lui „a fi perceput”. Spiritul recep-
                                                                                                                                   
două dimensiuni ale spaţiului. Aceasta pare să fie o intuiţie nemijlocită. Dacă 
însă ar fi să vedem nemijlocit o suprafaţă întinsă, atunci retinele noastre ar trebui 
să se prezinte ca o suprafaţă întinsă. În loc de aceasta, retina constă din 
nenumărate ace îndreptate spre lumină, ale căror distanţe unul de celălalt sunt 
hotărât mai mari decât minimum visibile. Să presupunem că fiecare din aceste 
terminaţii nervoase transmite senzaţia unei mici suprafeţe colorate. Chiar şi în 
acest caz, ceea ce vedem nemijlocit ar trebui să fie nu o suprafaţă continuă, ci o 
mulţime de pete. (...) Toate experimentele analoge din sistemul nervos sunt însă 
împotriva supoziţiei că excitarea unui singur nerv poate produce o reprezentare 
atât de complicată ca aceea a spaţiului, oricât de mic ar fi acesta. Dacă excitarea 
uneia din aceste terminaţii nervoase nu poate transmite direct impresia de spaţiu, 
excitarea tuturora nu poate să facă nici ea acest lucru” (Charles S. Peirce, 
„Semnificaţie şi acţiune”, ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, pp. 48-49).  

Spaţiul tridimensional nu se transmite nemijlocit vederii (de altfel, e lucru ştiut 
că sistemul nervos procesează şi decodifică frecvenţa, dar de ce le combină într-
un fel sau în altul rămâne un mister pentru unii). Vederea e în plan, dar simţirea 
vederii e în spaţiu. A treia dimensiune se face cunoscută printr-un fel de 
inferenţă, nu nemijlocit. „Spatele” obiectelor nu se vede, dar psihicul l-a cuprins 
deja, delimitându-l intuitiv, l-a „vizualizat” după un criteriu logosic, identitar. 
Apoi, întrebarea care se pune este: De ce nu percepem în „glissando”, acel 
„glissando” barbar la care se referise Thomas Mann, în „Doctor Faustus”, rezultat 
din prăbuşirea selecţiei în contiguitate, fenomen care ar trebui să fie determinat 
la propriu de realitatea însăşi, dacă aceasta ar fi chiar „res extensa”, o uniformi-
tate elementară de la un cap la altul.  

De ce percepem „fenomene materiale” distincte (obiecte ale fizicii clasice 
fenomenale) şi nu ceva mai apropiat de amestecul indistinct al stărilor 
fundamentale, care, de fapt, sunt altceva decât ne gândim? De ce există scări 
muzicale, distanţe între tonuri distincte eludând intervalul? (Curios, în fizica 
cuantică se întâmplă un fenomen asemănător, rezultat din „cuanta de acţiune”. 
Electronul sare de pe o orbită pe alta fără „spectru de tranziţie”, ca pe o scară 
muzicală, do-sol-do, de la un „ton” la altul.) Structura tonală a muzicii are o 
calitate paradigmatică dominantă. Succesiunea de tonuri translatează întreguri, 
astfel încât fiecare ton nu e o parte din lume, ci o stare a lumii. Intuiţia, se pare, 
captează „starea întregului”, modulând-o în „durată”.  
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tează „obiectele” (ceea ce numim obiecte) ca pe nişte (întrucât 
sunt) intenţionalităţi ele însele, dacă suntem dispuşi să credem  
(şi avem motive întemeiate să facem asta) că acţiunea spiritului nu 
e solipsistă, adică el nu percepe ceea ce nu există, nu inventează, 
doar aşa, „primind de la sine” „inexistenţe”. Realitatea nu numai că 
interacţionează, dar dialoghează cu spiritul. Ea pune trei puncte, 
spiritul trage liniile dintre ele, formând triunghiul. Acesta repre-
zintă chiar unul din mesajele fundamentale transmise de teologia 
iconică. Spaţiul şi timpul, în esenţa lor, sunt legate de intenţio-
nalităţile logosice, de Logosul-Cuvântul şi Mişcarea-Sfântul Duh. 
Prin spaţiu şi timp, Logosul se mişcă în lucruri, orientându-le unul 
spre altul. Logosul e Cuvântul, Chipul ce conferă Identitatea. El îşi 
ia zborul în creaţie prin Duhul Sfânt, ca Viaţă18. 

 

                                                             
18 Descrierea diegetică, evidenţiindu-se în poetica modernă ca un procedeu de 
obţinere a imaginilor vii, arată următoarele: se renunţă la pre-concepţia referen-
tului static, exterior, de tipul obiect vs. subiect. Constitutivă de realitate poetică e 
nu simultaneitatea reificată (exterioritatea în sine), ci succesiunea interioară 
(filmul privirii ce, derulându-se, captează într-o succesiune de secvenţe realitatea, 
cuprinzând-o de la un cap la altul şi sintetizând în spirit simultaneitatea intensivă 
a formei din succesiuni de momente trăite). Astfel, spaţiul e sintetizat din timp, 
din substanţa duratei interioare. Împinsă înainte de privirea ce urcă, şapca urcă 
cu repeziciune spre borul ei verde ca pădurea (a se vedea „Madame Bovary”), 
cunoaşte o culminaţie. O linie lungă (statică) e ο linie ce înaintează ca printr-un 
efort viu (conatum, vezi Leibniz). O căciuliţă înaltă (imagine statică) se traduce 
astfel în categoriile acţiunii vii: „de aici şi până departe, sus, căciuliţa urcă spre 
moţul ei frumos adus”. Noutatea frapantă vine din faptul că acţiunea ce-i 
constitutivă de realitate, deşi pare a fi doar opera privirii, nu transmite un mesaj 
solipsist. Ea e arătată ca o forţă ce-şi are punctul de aplicaţie în obiectul însuşi, 
inervând musculatura acestuia, punând aici în mişcare un fel de puteri ale motri-
cităţii, un fel de ciocănele vii ce sar şi ating brusc reflexul rotulian al receptorului 
de imagine. Astfel, arta „pune în mişcare” lucrurile, face ca „nervul” să sară din 
lucru. Spiritul mişcă materia, mişcă imaginea. Unit cu subiectul, cu viaţa lui, 
spunea părintele Ghelasie, obiectul devine în sine (intens participant la) viaţă, o 
acţiune orientată culminativ. Spiritul e muşchiul formelor, fiind recepţionat deci 
ca o forţă calitativă, de ordin non-mecanic, a cărei menire unică este să „scoată 
din ascundere” acţiunea Vieţii. „Viul creat nu poate fi distrus, redus la inexis-
tenţă. Inexistenţa nu există, e doar efectul acoperirii unei icoane. Să scoatem de 
sub acoperire icoana reprezintă un act esenţial. Viaţa nu se cere recreată, ci doar 
redescoperită” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Memoriile unui Isihast”, ed. Platytera, 
Bucureşti, 2006, p. 273). 
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3. Ştiinţa vieţii ca ştiinţă fundamentală 
„Viul nu poate fi generat decât tot de viu. Ştiinţa încă 
n-a putut descoperi taina Vieţii din adâncul naturii, 
chiar dacă a pus în evidenţă multe fenomene mecanice 
şi de manevrare genetico-informaţională.”  

(părintele Ghelasie) 
„Acţiunile materiale cu fenomenele mecanice sunt tot 
pe suportul activurilor spirituale din materie şi pot 
produce multiple fenomene. Combinaţiile materiale 
rezultă din intercomunicarea activurilor spirituale din 
materie.” 

(idem) 
„Fizica cuantică nu sugerează vacuitate hindusă (no-
thing-ness), ci mai degrabă forţa vie a lui Leibniz, 
comportamentul individualizat al entităţilor care nu 
sunt în spaţiu, parte din el, ci formează spaţiul.”  

(John Wheeler) 
„Orice manifestare are la bază un ACTIV.”  

(părintele Ghelasie) 
„Noi nu ştim, în realitate, ce este materia” 

(Henri Kervan)  
 
Leibniz a avut o intuiţie genială promovând ŞTIINŢA VIEŢII 

ca ştiinţă fundamentală. El a arătat că discontinuitatea modului de 
receptare e legată, la cel mai profund nivel, de intuiţia elementară a 
„forţelor vii” care interacţionează între ele ca întreguri, nu ca părţi 
pasive într-o reţea moartă de contiguităţi. Spaţiul nu e „contiguitatea” 
carteziană, ci un fenomen motivat dinamic, produsul interac-
ţiunilor participative, orientate din interior spre exterior. Cauza 
internă nu poate fi decât o cauză vie, un motiv. Aşa cum albinele 
construiesc fagurele, tot aşa intenţionalităţile elementare (cuantice) 
edifică universul fenomenelor, cel cunoscut din fizica clasică şi 
considerat din perspectiva fizicii fundamentale precum un obiect al 
observaţiilor fenomenologice19. De altfel, ceea ce frapează în com-
portamentul „minusculilor imprevizibili” este logica apariţionalului 
şi nu cea a substanţei, care-i guvernează. Ei (indivizii cuantici) se 
mişcă prin apariţii şi dispariţii, sugerând emisii de imagini şi 

                                                             
19 Inerţia însăşi e un „ACTIV”; ea nu reprezintă încetarea mişcării, ci opoziţia 
„internă” la mişcare. 
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întreruperi de emisii, dar şi transmisii instantanee de stări şi ima-
gini, dintr-un loc în altul al universului. E ca şi când, surprinzându-i, 
am fi aruncat o privire în „interiorul” cuiva, asistând la focul de 
artificii al qualiilor fasciculare. „Realitatea refuză să se lase 
măsurată. Electronul nu dispare în undă, ci nu se arată”20. „Totu-i 
viu. Dumnezeu nu a creat nimic mort” (părintele Ghelasie) La 
acest nivel, comportamentul „individualizat”, sugerând existenţa 
unor „entităţi” ce-şi aleg traiectoria, devine cvasi-evident. Con-
cepţia monadologiei deschise, ce-şi face din ce în ce mai mult loc în 
filosofia ştiinţei, încearcă să acrediteze idei şi termeni precum: obiec-
tivitate prin inter-subiectivitate, câmpuri de realităţi elementare 
intenţionale cu corelare complexă, qualii fasciculare, intenţionalităţi 
elementare fundamentale obiectivate cu efect metric-fenomenal şi 
codificate matematic-frecvenţial. Acţiunea lor e „spaţializarea” 
interactivă, care e cu totul altceva decât a interacţiona în spaţiu. 
Efect al acţiunii monadelor elementare, ce se simt una pe alta şi se 
înfăşoară una după alta (aceasta fiind chiar „ordinea înfăşurată, 
vie”), spaţiul fenomenal, aşa cum îl cunoaştem din fizica clasică e 
bazat, în adânc şi în ascuns, pe această realitate a intersubiectivităţii 
ce „fasciculează” spaţii şi care produce „fenomene parabolice 
publice” (E.A. Milne).  

Substratul fenomenelor fizice clasice s-ar putea să nu fie, 
aşadar, ceea ce se presupune că e substanţa moartă, materia 
inerţială, întinsă, imaginată ca impenetrabilă, o existenţă unită 
strâns, „din aproape în aproape” numai cu sine, în care părţile sunt 
incapabile să comunice între ele de la distanţă şi nici să comunice 
în general. Materia, prin însăşi natura ei de substanţă fizică, 
interzice acţiunea la distanţă (A. Einstein), admiţând doar acţiunea 
cauzală, legea dinamică, transmiterea deterministă din aproape în 
aproape. O caracteristică frapantă a realului de ordin neclasic 
consistă în faptul că refuză măsurarea. El nu se comportă ca 
materia, despre care Max Planck gândea: „Determinismul face 
materia şi face posibilă ştiinţa. Adevărul este măsurarea”. Dar, în 
pofida a ceea ce spunea Planck, transparenţa şi oglindirea „peste 
distanţe” devin, ele, în mod surprinzător, calităţi ale substratului 
lumii. Legile statistice probabilistice descoperă o marjă de libertate 
                                                             
20 C. C.-Lasswell, Ravi Chandrashekar, „Reducţile stelelor la picăţele. Eseu comparat, 
estetică-fizică cuantică”, revista „Condiţia Umană”, Jabalpur, nr. 2, 20013, p. 16.  
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suspectă în manifestările fizice. Ungherele cele mai dosnice ale 
universului se prezintă acum traversate de o lumină necunoscută, 
după unii iraţională, după alţii de o inteligenţă extrem de vie. 
Sintagmaticul (funcţia de relaţie) lasă să transpară intermitent 
paradigmaticul (subiectul relaţiei). „În fizica particulelor elementare, 
termenii parte şi întreg îşi pierd sensul comun” (W. Heisenberg). 
Aici proximitatea necesită o redefinire profundă, întrucât transcende 
regula proximităţii fizice (imediate), care-i o regulă constrângătoare. 

După Leibniz, potenţial, orice punct din univers e la fel de 
aproape de altul. Diferenţa măsurabilă dintre apropiere şi depărtare 
exprimată de judecata clasică se clatină din fundamente. Nivelul 
cuantic indică posibile apariţii de tip fenomenologic, pulsând libere 
şi imprevizibile, nu măsurabile, materiale. Logica apariţionalului 
este „se arată-nu se arată”, ceva profund diferit de „există-nu 
există”, „este acolo-este aici” şi logica devenirii fizice deterministe. 
Va să zică, sub macrorealitatea fenomenelor mecanice se ascund 
forţe vii, mişcări cu tendinţe individuale fenomenologice, care lasă 
să treacă prin simţul observaţiei indicii stranii despre stări necon-
venţionale. E, aceasta, ca o privire aruncată direct în inima 
monadei, în inima lucrurilor. Spaţiul hiperdinamic al monadologiei 
aminteşte de transmisiile media cu eficienţa lor imediată. Mediul e 
un efect „media”. Pe de altă parte, cuanta de acţiune nediseminată 
entropic se aseamănă cu o cuantă de energie psihică, cu negen-
tropia densă a memoriei, ce nu se dispersează precum orice energie 
fenomenală fizică în spaţiu. Fapt extraordinar de semnificativ, 
părintele Ghelasie vorbeşte în mod sistematic de un „memorial al 
mişcării” prezent la orice nivel al realităţii, cu implicaţii adânci în 
înţelegerea ansamblului creaţiei dumnezeieşti. Totodată, el se referă 
la ritualul electronului ce orbitează în jurul nucleului, şi în ideea că 
viaţa e ceva mai fundamental decât materia-fenomen, considerată 
ca atare.  

„Forţa vie”, aşa cum o numea Leibniz, e prezentă pretutindeni 
în natură. În acest context, dacă năluca materiei moarte a fost pusă 
pe fugă, întrebările despre viaţă  capătă atunci accente inteligibile, 
foarte viguroase. Viaţa-i „fundamentalul”, nu „epi-fenomenalul”, 
„iluzoriul”. Se află prezentă atât „deasupra”, cât şi „dedesubt”. 
Temeiul vieţii se află în Dumnezeu, care ne vorbeşte numai prin 
„viaţă”. „Viaţa” e singurul discurs inteligibil cu putinţă. „Moartea 
este anti-dumnezeul cel mai oribil, de aceea creştinismul nu acceptă 
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chipul morţii decât ca răstignire în vederea Învierii”21. „Viul în sine 
este fiinţa, nu funcţionalitatea fiinţei”22. Părintele Ghelasie a vorbit 
şi de mişcarea viului, care-i „mişcarea fiinţei în sine”. Fiinţa în sine 
se mişcă precum un întreg, este şi o lume în sine. Fenomenologia 
adevereşte faptul că interiorul se poate manifesta prin sine ca 
exterior, ca obiectualitate intenţională. Forţa psihică sintetizează ea 
mai întâi spaţiul. Spaţiul este în chip esenţial aprioric, intim legat de 
viaţa Logosului (părintele Ghelasie). „Spaţiul e în Dumnezeu, nu 
Dumnezeu în spaţiu” (idem). Monadologia deschisă afirmă puterea 
constituantă de „obiectualitate”, dar şi de „obiectivitate” ce se mani-
festă în spirit, prin mijlocirea Logosului, spunem noi. „Philemon şi 
alte plăsmuiri ale imaginaţiei mi-au deschis ochii asupra faptului, de 
o importanţă decisivă, că există lucruri în suflet pe care nu eu le 
fac, ci care se fac singure şi au viaţa lor proprie (...), aidoma 
animalelor din pădure, ori ca oamenii dintr-o încăpere, sau ca 
păsările din văzduh... Philemon a fost cel care m-a învăţat realitatea 
obiectivă a sufletului”23. „Phaneron”-ul lui Peirce indică acelaşi lucru. 

„Monadologia deschisă”, astăzi, are sensul să devină liantul de 
continuitate teoretică, bazată deopotrivă pe observaţie şi experi-
ment, acţionând între discipline aparent distante una de alta, cum 
sunt biologia şi fizica. Biologia cunoaşte fenomene înrudite cu 
„atipiile” fizicii cuantice. Instinctul adesea zvâcneşte ca o cunoaş-
tere stranie, directă, nemediată de substanţă, sugerând o acţiune la 
distanţă. Un liliac transmite un mic semnal sonor într-un adevărat 
ocean de paraziţi, dar el rămâne în legătură „individuală” cu 
semnalul până când acesta se întoarce la el cu informaţii despre 
„prada” semnalată. Cum nu se îneacă micul val în ocean? Cine-i 
aici subiect, cine, obiect? Se pare că şi „unda” şi „liliacul”  sunt 
subiecţi ce comunică între ei, ca „tatăl şi fiul”. Prin legile mecanicii 
şi ale dispersiei undelor devine de neexplicat cuanta individualizată 
de acţiune, întoarcerea cu precizie a semnalului la purtător. Părintele 
Ghelasie ar fi văzut aici o manifestare a „memoriei originii”. Există 
organisme unice – cu relativă autonomie – ce duc o viaţă colonială, 
stând lipite unele de altele ca şi când, aparent, ar alcătui un singur 
trup, grupându-se pe funcţiuni. Spre deosebire de ele, celulele 
dintr-un corp adevărat, care sunt fiecare în parte, nu mai puţin, un 
                                                             
21 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, p. 256.  
22 Ibid., p. 156.  
23 C.-G.Jung, „Amintiri, vise, reflecţii”, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 217. 
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individ viu, fapt şi adeverit de cunoaşterea biologică, au sintetizat 
substanţa vie sub puterea directoare a sufletului unit logosic, iconic 
cu un organism, după principiul „suflet-corp”, „fiinţă şi energii”. 
Diferenţa dintre un organism şi un agregat nu-i nicidecum aceea 
dintre viaţă şi moarte. Redefinirea „substanţei vii” e o sarcină com-
plicată ce stă în faţa ştiinţei. Deşi nu-i un corp însufleţit, prezidat 
de sufletul ce s-a unit de la naştere cu el, agregatul prin sine nu-i 
mai puţin o societate de indivizi. Existenţa corpului sintetizat orga-
nic, în calitate de substanţă corporală, din alte entităţi vii (la urma 
urmei, toată macrosubstanţa fiind sintetizată cu participarea funda-
mentală a nivelului cuantic) suscită o sumedenie de antinomii: 
antinomiile corpului. Acestora, creştinismul le face faţă gândindu-le 
prin prisma hermeneuticii Întrupării. Corpul e al meu, sau al altuia? 
Corpul, aparent al meu, se descoperă a fi alcătuit din şi locuit de 
feluriţi indivizi, care toţi au viaţă. Acesta, însă, nu constituie un 
impediment în calea fecundei meditaţii creştine, dimpotrivă. Pentru 
creştini, materia poate însemna părtăşie, euharistie. „Părticelele” 
proscomidiei fuzionând mistic în Trupul lui Hristos reprezintă 
entităţi individuale, personale, nu părţi de substanţă moartă. 
Vedem, deci, că dialogicitatea din mistica iconică nu are sensul 
banal pe care unii se încăpăţânează să i-l atribuie. Dialogicitatea e 
relevantă pentru ontologie, şi chiar pentru ontologia materiei 
fundamentale, formată ea însăşi din cuante de viaţă.  

În această situaţie, a numi iubirea „substanţă”, echivalenţă des 
întâlnită în scrierile părintelui Ghelasie, nu-i o vorbă goală. Iarăşi, 
sintagma „energie de suflet” (alteori, „energie de viu”) se vădeşte a 
fi, în acelaşi context, pertinentă.  

Reflecţia în cheie logosică asupra timpului şi spaţiului cons-
tituie – din perspectiva omului actual – una din reuşitele majore ale 
concepţiei despre iconicitate, aşa cum o avem de la părintele 
Ghelasie. „Pe de altă parte, se poate ca într-o viitoare teorie a 
interacţiilor particulelor elementare să fie nevoie de a se renunţa la 
unele concepţii despre spaţiu şi timp. Teoriile cuantice de câmp 
încearcă să descrie în amănunt ce se întâmplă în fiecare punct al 
spaţiului, la fiecare moment de timp, şi aceasta ar putea fi prea 
mult: în principiu poate că depăşeşte cunoaşterea noastră”24.  
                                                             
24  „Cursul de fizică Berkeley, California”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983, p. 403.  
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„Religia vine cu descoperirea unei realităţi care este dincolo de 
gândire. Cu fiinţa în sine trebuie să te întâlneşti direct; nu poţi doar 
să o gândeşti, să o concepi mental. Mai mult, putem întâlni şi vedea 
fiinţa cu sufletul direct”25. Lecţia de mare însemnătate şi noutate pe 
care ne-a transmis-o fizica cuantică ne dezvăluie faptul uimitor şi 
paradoxal că numai la acest nivel de bază al materiei există o cu 
totul altă faţă a realităţii pe care o numim materie, acea substanţă 
impersonală, întinsă la infinit, materia aşa cum o concepem întot-
deauna a fi existenţa macroscopică din cadrul fizicii clasice. În 
acest ultim sens, avem de-a face cu o realitate fenomenologică, o 
realitate-fenomen. Fenomenul materiei, binecunoscut, e caracte-
rizat de întindere, exterioritate în sine, independenţă, impersona-
litate şi mai ales de entropie.  

Leibniz remarca faptul că acest tip de materie (ale cărei pro-
prietăţi sunt „fenomenale”, nu reale, precizează Leibniz), astfel 
concepută, nu poate participa la viaţă, pentru că numai viul parti-
cipă la viu, numai viul „alege” printr-o sinergie cu forţe mai înalte. 
Forţa vie e, în materie, mediul de rezonanţă pentru clopotul Logo-
sului veşnic în mişcare. Logosul nu creează moartea şi e de 
presupus că nu „mişcă” într-o direcţie sau alta lucruri moarte, ci El 
„bate la uşile” tuturor pentru a fi primit. În fenomenul morţii se 
arată un fapt aproape evident: corpul inert se destramă dintr-o 
carenţă de participare, celulele au obosit, inima, fără odihnă de o 
viaţă, s-a dus la culcare, neputinţa s-a generalizat. De aceea se şi 
spune: „moartea e odihna corpului”. (Altfel, ştiinţa a demonstrat că 
scăldate în mediu nutritiv celulele izolate dintr-un organism 
defunct îşi continuă un timp viaţa lor de celule; elementele 
contractile, deşi autonome, continuă să pulseze ritmic.) 

„Filosofii golesc energiile materiei de raţiuni şi fac din ea o 
materie moartă. Mistic, Dumnezeu nu creează nimic mort” 26 . 
„Isihastul nu trece dincolo de spaţiu, ci intră în Cuvântul hristic”27. 

 

                                                             
25 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, 
p. 181.  
26 Ierom. Ghelasie Gheorghe, ibid., ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 125.  
27 Ibid., p. 252.  
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4. Fizica Cuantică şi Logica Apariţională 
Din perspectiva fizicii cuantice, adevărul materiei impersonale, 

„solide”, ca o fundaţie pentru convingeri, se clatină o dată cu 
intensificarea sentimentului fundamental de incompletitudine. 
Corpusculii şi undele (de fapt, corpusculii-unde) de la nivel cuantic 
se comportă radical diferit faţă de undele clasice şi de corpuri. 
Acestea din urmă sunt alcătuiri entropice, energetice, care 
mişcându-se consumă energie. „Fenomenele” ascultă invariabil de 
legile termodinamicii: decad, se destramă, pierd continuu şi pro-
gresiv energie. Mişcarea consumă energie. Moartea e o manifestare 
specifică fenomenelor. (Părintele Ghelasie s-a referit la fenomene 
în termeni de „realităţi energetice”.) 

Însă indivizii cuantici, pentru că respectivii au fost numiţi şi 
aşa, nu au manifestări „fenomenale” de tip determinist (determi-
nismul „face” materia, spunea Planck), nu seamănă deloc cu 
materia. Contrar legii de bază a fizicii clasice, care spune că un corp 
în acţiune accelerată consumă energie, individul cuantic se roteşte 
rapid fără să piardă energie. Electronul dă roată şi în jurul nucleului 
şi în jurul propriei axe, ca o sfârlează. Nivelul de energie e fixat 
prin cuantificare. Trecerea de pe o orbită pe alta a electronului se 
face prin salturi cuantice, fără tranziţii. (Dispare de aici, apare 
acolo...) „Trebuie menţionat însă că în general noi nu observăm linii 
spectrale corespunzând la tranziţii”28. Dacă ar fi fost un corp cu 
comportament clasic, un corp în cădere liberă, cu o traiectorie de 
„tranziţie”, electronul s-ar fi prăbuşit într-o clipită pe nucleu, 
distrugând edificiul atomic – ceea ce nu se întâmplă în realitate.  

Electronul „sare”, se dedă la bilocaţii, fotonul dispare ori se 
oglindeşte (în altul?), particulele apar şi dispar, ele se mişcă şi inter-
acţionează imprevizibil cu observatorul (s-a şi zis: observaţia 
determină actualizarea entităţii fundamentale ca particulă sau, altfel 
spus, colapsul funcţiei de undă; în undă, corpusculul capricios se 
face nevăzut, nu vrea să se arate, astfel încât, ar putea aprecia unii, 
unda denotă capacitatea existenţei apariţionale de a nu fi prezentă întocmai ca 
un obiect perceptibil, arătându-se privirii tuturor dintr-un loc anume); aceleaşi 
particule pot să rămână cuplate reciproc indiferent de distanţă, 
manifestă poziţie nedeterminată (pot fi aici şi totodată pretutindeni, 
                                                             
28  „Cursul de fizică Berkeley, California”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983, p. 112.  
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căci particulele sunt şi unda, putându-se afirma şi local şi non-
local). Electronul are o mişcare individuală, alege ce să facă, pe 
unde să treacă, observa Dirac. La acest nivel, ne apare convin-
gătoare imaginea despre forţa vie din fibra ultimă a naturii, monada 
cuantică interacţionând instantaneu la distanţă (distanţă care, 
practic, nu există). Aici, jos, sunt monade – s-a susţinut această 
ipoteză interesantă (vezi A.J.Sanders, T. Jacobs, J. Wheeler, B. 
Marinetti, R. Chandrashekar, C.C.-Lasswell), postulând existenţa 
unor forţe vii, individualităţi elementare, stări qualiforme fără 
termodinamică fenomenală, „spaţializări” psihodinamice, feno-
mene fenomenologice, nedecadente, cu un comportament radical 
diferit de macrofenomenele materiale supuse legilor determinismu-
lui, ce se nasc şi mor. Logica apariţionalului, care ţine mai degrabă 
de fiinţă decât de energii, domină în universul cuantic. Cuanta-
monadă a mai fost numită nucleu de qualii, semnal morse cuantic, 
fascicul de qualii, intenţionalitate elementară, qualie fasciculară, 
„capricioasa”... 

„Depăşirea etapei actuale a cunoştinţelor noastre este inevita-
bilă. Vor fi descoperite noi aspecte ale realităţii obiective a naturii 
fizice; ele ne vor obliga la o nouă revizuire a conceptelor care, 
reflectând fidel nivelul cunoştinţelor noastre actuale, ne apar per-
fecte. Dar, cum spunea Robert Oppenheimer, «viitorul nu va fi mai 
puţin radical, ci, dimpotrivă, nu va fi mai obişnuit, ci încă şi mai 
straniu, el va dezvălui noi profunzimi în faţa minţii cercetătoare»”29. 
                                                             
29 Toma Vascan, „Cuantele, o revoluţie în fizică”, ed. Enciclopedică Română, 1971, 
p. 181. Au „corp” monadele? Teoria constituirii răspunde că, într-un fel, da. Sunt 
în sine o lume şi exterioară şi interioară („universuri comprimate”, după Leibniz). 
„Corporalitatea” (cu varianta ei limită, „corpuscularitatea” cuantică) reprezintă o 
expresie inalienabilă a vieţii. Dovadă: există corpusculul, sarcina, nucleul de den-
sitate, masa şi mai ales posibilitatea ca acestea toate să fie observate (deci, traduse 
în limbajul corpurilor macroscopice, pe care îl vorbeşte aparatura). În vis, deşi 
culcaţi, noi luăm corpul cu noi şi ne simţim în perfectă formă (nici nu ştim, 
desigur, că visăm!). Monadele, s-a spus, nu au corp biotic, fenomenal, dar au un 
corp intern. Realitatea apariţională, subfenomenală, ar fi, deci, una asumată şi 
constituită din interior spre orizontul exteriorităţii. Nu au corp macro-fenomenal 
monadele, dar ele au, totuşi, un corp fenomenologic cum avem toţi, sugera 
Husserl, referindu-se la indestructibilitatea „trupului intern”. În primul rând, ţine 
de evidenţă faptul că la orice fiinţă vie corpul e şi o realitate creată pe „dinăuntru”, 
o „energie de suflet”. Corpul fenomenal (exterior) se odihneşte pe tiparul corpului 
fenomenologic, intern. Creştinii afirmă că după moarte noi purtăm „sămânţa” 
corpului cu noi, mai vie decât e un „membru fantomă”... 
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Fizica cuantică ne pune în contact cu baza cea mai de jos a 
fenomenelor, acolo unde caterzianismul devine inaplicabil. Întin-
derea şi materia moartă sunt aici mituri ce lesne se spulberă. Triumful 
vieţii e total. Pătrundem într-un univers al boltirilor de qualii, bolţi 
de lumină fenomenologică ce se comunică reciproc şi se sincro-
nizează prin rezonanţă intersubiectivă. („Cerul intern” din miezul 
pământului, descoperit de Jules Verne, acea fascinantă cupolă de 
univers ce a luat locul secţiunii cimentate a materiei să fi fost oare o 
premoniţie intuitivă?...) Coordonarea dansantă a qualiilor fasciculare, 
cadrilul lor în clipă perfect, cu acele pulsaţii de inimă atractivă sau 
repulsivă ce ţin în viaţă ordinea şi proiecţiile macrofenomenale, 
îndelung ne fascinează. În „Ţara Minunilor”, qualiile cu fote de 
lumină antrenate în dansul de singlet, în rotaţia spinului şi urmând 
atracţia direcţiilor simetrizate de mişcare şi împerechere generează 
fenomenul straniu şi persistent al materiei („această stranie materie”, 
cum spunea A. Kastler). Logosul e în tot şi toate... 

Asimetria recent descoperită în lumea particulelor elementare 
pune în evidenţă şi mişcarea lor după o dominantă, caz în care sus 
nu mai e la fel ca jos. Spaţiul capătă o orientare, face atingeri cu 
axiologia. 

Bătaia de clopot a Logosului leagănă auzul oricărei inimi. 
Pretutindeni bat inimi, inimi ce aspiră după o reciprocă îngânare (şi 
ne gândim, nu în zadar, că în muzica bisericească „isonul” înte-
meiază cea de-a treia dimensiune a spaţiului sacru, el creează 
stereofonia adâncă, deja răspuns şi rezonanţă vie).  

După părintele Ghelasie, sensul trupului şi al materiei e 
părtăşia, euharistia cosmică. În acest punct, se vindecă „răul de 
nivel” antagonist şi se vindecă şi „răul de abis”, pricinuit de căderea 
morţii în „secţiuni irelevante”. Monadele active se asemuiesc cu 
albinele lucrătoare de miere, ele sunt cărămizi vii din care se vor 
ridica alcătuirile biotice şi trupul omului, templul Duhului Sfânt.  

„Antinomiile” corpului nu l-au speriat niciodată pe părintele 
Ghelasie. Faptul că acest corp „al meu” (aparţinându-mi fără a-l 
poseda, după cum afirma G. Marcel) e alcătuit din şi locuit de o 
sumedenie de entităţii vii, care la rândul lor se confruntă cu aceeaşi 
problemă „locativă”, dovedeşte adevărul creştin că nu posesiunea 
reprezintă sensul corpului, ci Întruparea ca temei al părtăşiei 
tuturor în Hristos. Carnea şi sângele sunt plămădite din iubire, 
sugera Novalis, nu fără temei. Fără să ştie nimic, poeţii ştiu multe. 
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În aceeaşi ordine de idei, se confirmă concepţia erosului universal, 
a ierarhiilor de slujire reciprocă, din teologia areopagitică30.  

„Concepţia lui Leibniz despre materie este opusă atât cartezia-
nismului cât şi spinozismului. (Pentru Spinoza, libertatea nu are 
decât sens subiectiv; este doar libertatea subiectului, în cadrul şi în 
pofida unei naturi care rămâne guvernată de determinism şi moarte, 
de la Origine încoace. – n. ns.) Fizic, întinderea nu explică de ce 
corpurile pot să aibă o acţiune asupra celorlalte. Întinderea lui 
Descartes nu este decât o abstracţie; în acest sens, trebuie să arătăm 
că fiecare obiect are o forţă a lui, proprie, că este un centru de 
acţiune proprie; facultatea de a acţiona reprezintă substanţa reală a 
lucrurilor. Dar prin această teză, Leibniz se deosebeşte de Spinoza: 
nu mai există o substanţă unică, ci o multitudine de centre de forţe, 
de substanţe independente. Leibniz face distincţie între materia 
primă (prim-fenomen, n. ns.), realitatea pasivă lipsită de forţă, o 
simplă abstracţie subiectivă, şi materia secundară, realitate activă, 
care este sursa tuturor schimbărilor. Prin această distincţie, filosoful 
german se distanţează critic de concepţia carteziană, care defineşte 
                                                             
30  Universul participativ postulat de Johan Wheeler se arată compatibil cu o 
nouă concepţie despre materie, materia nemaifiind considerată o substanţă 
ontologică de tip cartezian (fundamental, un „în-sine” fără de viaţă), ci, cu totul 
altfel, e o existenţă clasic-fenomenală care apare ca atare sau, mai bine zis, este 
un „efect de realitate” cu sens major, ţinând de existenţele intenţionale interrela-
ţionate. „Materia” generată din cuante discrete de viaţă intenţională e mai mult 
decât o existenţă fenomenală, e mai degrabă o „co-existenţă”, o realitate partici-
pativă, a cărei valenţă substanţială o dă participarea, punct în care cerul şi 
pământul se întrepătrund; la fel, creatul şi increatul. Se întreba Wheeler: ce sunt 
particulele fundamentale? Entităţi străine cunoaşterii noastre, entităţi aruncate în 
geometrie?... Acestea sunt monadele interconectate, după relaţii de geometrie 
complexă, formative de fenomene. Părintele Ghelasie n-a încetat să repete că 
orice energie vine din „fiinţă”, este energie de fiinţă. Fizica cuantică îi dă 
dreptate. Jos, acolo, nu ne întâlnim cu moartea, cu inconştienţa brută, ci cu 
misterioase „raţiuni” vii. Substanţa este în sine relaţie, nu întindere. Căderea din 
iubire în păcat afectează în primul rând părtăşia, deci şi „fenomenele”. Moartea 
părtăşiei duce la stingerea constelaţiei iubirii, la destrămarea entropică a feeriei 
fenomenale, la moartea corpului. Corpul era în sine părtăşie, constelaţie a iubirii. 
Sensul iconicităţii se dezvăluie plenar în Întrupare, concluziona părintele Ghelasie. 
Universul întreg caută să devină Biserică, cu capul Hristos. Universul macro-
fenomenologic, proiecţie a diverselor „coduri” de conduită admisibile în socie-
tatea cosmică şi care funcţionează coordonat, poate fi descris, deci, ca un 
univers al substanţei relaţionale, nu al substanţei întinse. El se pliază deplin pe semni-
ficaţia iconicităţii. Cât de departe suntem de dualismul spirit-materie! 
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materia prin întindere şi impenetrabilitate. Leibniz arată că esenţa 
materiei este forţa vie, iar inerţia nu este decât rezistenţa opusă 
acţiunii. (...) Intelectul are rol creator, deoarece obiectul este creat 
de subiect cu ajutorul structurilor sale cognitive. Cunoaşterea este 
creaţie. A elaborat calculul diferenţial şi integral, a introdus noţiunea 
de forţă vie ca măsură a mişcării mecanice”31.  

„Nici un lucru nu e atât de departe de celălalt încât să nu fie în 
comunicare cu el”32.  

După Leibniz, aşa cum însuşi afirma, „ştiinţa particulară a 
dinamicii aduce cea mai mare lumină la înţelegerea adevăratei 
noţiuni a substanţei. (...) Forţa activă conţine într-însa un oarecare 
act şi este intermediară între facultatea de a acţiona şi acţiunea însăşi, 
implicând în ea un efort (conatum)”33. „Nu trebuie însă să confundăm 
noţiunile de loc, spaţiu, întindere pură cu noţiunea de substanţă care, 
în afară de o anume întindere, cuprinde rezistenţă, adică acţiune 
sau suferinţă”34. „Astfel, nu există nici o ipoteză care să proclame 
mai bine înţelepciunea lui Dumnezeu decât cea după care există 
pretutindeni substanţe care manifestă perfecţiunea sa şi sunt tot 
atâtea oglinzi, dar deosebite una de alta, ale frumuseţii Universului, 
nimic nerămânând vid, steril, incult şi lipsit de percepţie”35. 

„În simpla materie nu e cu putinţă să găsim principiile unei 
unităţi adevărate, de vreme ce într-însa totul e numai colecţie sau 
acumulare de părţi, la infinit. Dar multitudinea nu-şi poate deţine 
realitatea decât de la unităţi adevărate, care au altă provenienţă şi 
sunt cu totul altceva decât punctele matematice. (...) Trebuie aşadar 
să rechem şi oarecum să reabilitez formele substanţiale, aşa de 
compromise astăzi, însă într-un chip care să le facă inteligibile şi să 
separe uzul ce trebuie făcut de abuzul care s-a făcut cu ele. Am 
găsit, aşadar, că natura lor consistă în forţă şi că de aici decurge 
ceva analog conştiinţei şi tendinţei; ceea ce înseamnă că ele trebuie 
                                                             
31  „Corespondenţa lui Leibniz cu Arnauld”, în W. Leibniz, „Opere Filosofice”, Cluj, 
1972, p. 255. 
32 Idem.  
33  W. Leibniz, „Cu privire la reforma filosofiei prime şi la noţiunea de substanţă”, în 
„Opere filosofice”, Cluj, 1972, p. 315. 
34  W. Leibniz, „Scrisoare despre problema dacă esenţa corpurilor constă în întindere”, 
„Antologie filosofică”, „Filosofi străini”, ed. Casa Şcoalelor, 1947, p. 332.  
35  „Corespondenţa lui Leibniz cu Arnauld”, în W. Leibniz, „Opere Filosofice”, Cluj, 
1972, pp. 265-266. 
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concepute prin analogie cu noţiunea pe care o avem despre suflet. 
(...) Totuşi, am socotit că nu trebuie să ne folosim de aceste forme 
pentru explicarea problemelor particulare ale naturii, deşi ele sunt 
necesare la stabilirea unor adevărate principii generale. Aristotel le 
denumeşte entelehii prime (...) care au, în plus, o activitate 
originală”36.  

Paul Dirac: „Natura, la un moment dat, face o alegere”.  
„Fără Dumnezeu ne pierdem propriul chip. Istoria face o 

experienţă dramatică a uitării lui Dumnezeu, ce aduce uitarea şi 
însăşi pierderea noastră. Fără Dumnezeu, ne golim de noi înşine, şi 
în acest gol ne închipuim o «fantomă» de realitate, ce nu mai este 
nici Dumnezeu, nici Creaţia, ci o caricatură”37. 

„Materia este vibraţie de glas spiritual. Cine nu înţelege 
limbajul spiritului nu poate descifra nici limbajul materiei”38. 

„O conştiinţă absolută fiinţială nu poate manifesta o energie 
relativă şi inconştientă. (...) Filosofii gândesc dualist pe baza con-
trariilor, spirit şi materie, raţional şi neraţional. Creştinismul vine cu 
trinitatea gândirii”39. 

„Căderea în imperfecţiune adaugă determinarea ca opoziţie şi 
contrar”40. 

„Aşa, filosofii golesc energiile-materia de orice urmă de raţiuni 
şi fac din ea o materie moartă. Mistic, Dumnezeu nu creează nimic 
mort, încât nu există materie moartă, ci materie vie în corpuri vii”41. 

                                                             
36 W. Leibniz, „Nou sistem privitor la natură şi comunicarea substanţelor, precum şi la 
uniunea care există între suflet şi corp”, în „Opere filosofice”, Cluj, 1972, p. 325. 
37 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, p. 24.  
38 Idem.  
39 Ibid., p. 20.  
40 Ibid., p. 33.  
41 Ibid., p. 125. Un eminent fizician cosmolog ca E.A. Milne, de altfel, un creştin 
declarat, a reactualizat în cosmologie principiul monadologic, formulat în 
varianta „intersubiectivităţii metrice”. În acest sens, a putut vorbi de existenţa 
unui univers al înfăţişărilor, ca despre „universul parabolic public”. Trăim într-un 
univers ce ni se comunică şi care nu cunoaşte în cele din urmă decât limbajul 
comunicării (nu mai puţin, însă, pe cel al „retoricii” înşelătoare, al bruiajului de 
informaţie, n. ns.) Comunicarea în principal, credea Milne, reglementează  
identitatea şi relaţia şi are un sens constitutiv de realitate coerentă, obţinut prin 
acordul inter-subiectiv între diverşi observatori, la care lumina ajunge simultan, 
indiferent de mişcarea sursei, sau care îşi potrivesc ceasurile unul după altul, 
măsurând spaţiul cu timpul.  
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5. Perspectiva Inversă 
Substanţa de bază a realului viu din care se constituie existenţa 

interioară (începând cu existenţa câmpurilor senzoriale) este qualia. 
Μonadologia fundamentează activitatea artistică, intuiţia fecundă 
că realitatea clivează nu după secţiuni, ci după (portaluri de intrare 
în) lumi. Fecunditatea artei rezultă din înlocuirea punctelor moarte 
cu lumile vii. „Din fiecare punct se deschide un univers” (Leibniz) 
şi „ţâşneşte o urzică”, o intrigă (E.T.A. Hoffmann). De aici, deschisul, 
„câştigul de spaţiu” (Rilke). Aprehensiunea ciocnirilor mecanice se 
elimină complet. Poetul nu suferă de reflexul sistematic al feririi 
capului şi nici de grija de a se uita pe unde merge. Nu cunoaşte ce-i 
redoarea cervicală. Hermeneutica telescopării (pleiade) devine mai 
oportună decât cea a microscopierii. În poveste nu se ajunge pe 
undeva, ci se sare direct cu sufletul (vezi „Poveste fără sfârşit”, de 
Michael Ende). A „sări” peste energii, întâlnindu-te direct cu fiinţa, 
reprezintă un deziderat al misticii iconice.  

Cu percepţia începe spiritul. Spiritul activ e cel ce surprinde, 
înţelege, dar mai ales complexifică limbajul qualiilor, misterioasele 
calităţi senzoriale la care se referise Schrödinger. Leibniz vorbea de 
spaţiul deschis de perspectivă. Mai târziu, Rilke va numi deschisul 
câştigul de spaţiu. A trăi în deschis nu-i totuna cu a respira aerul 
închis al vieţii de zi cu zi, când cu fiecare clipă ni se pare că suntem 
la strâmtoare, pierdem teren, ori că suferim de criză de spaţiu şi de 
timp. Deschisul nu e întinderea monotonă ce uneşte matematic 
punctele şi care fuge de observator, sau care pur şi simplu îl înghite 
şi pe acesta ca pe un punct într-o mulţime de puncte ce compun 
linia. Deschisul e jariştea fericirii, spunea Leibniz, culcuşul cel bun 
unde ajunge iepuraşul privirii, când sare. Saltul creează deschisul, 
comparabil cu o cuantă de acţiune spirituală, ce se înfige direct în 
ţintă. 

Centrarea privirii reprezintă o forţă a spiritului care recunoaşte 
identicul. Spaţiul-qualie e în sine un mediu de contrast ce face să 
ţâşnească puritatea liniilor, a culorilor, a figurilor. El e transparenţa 
aerului dintre corpuri, golul luminos care nu opune rezistenţă, de 
care ochiul nu se împiedică atunci când zboară fulger spre zare. Cu 
elanul ei auroral, cu fascinaţia ei pentru culoare şi contrast semni-
ficativ, trăirea vizuală spiritualizată întemeiază deschisul, deopo-
trivă qualie a exteriorităţii şi a interiorităţii, ca şi cum înăuntru ar fi 
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afară şi afară înăuntru. Spiritul simte parfumul qualiilor, ce sunt 
calităţi ale lumii vieţii, prezente în percepţie, după cum tot în 
percepţie pot să bată la uşă şi semnele morţii, ce sub presiunea lor 
infernală tind să le acopere pe cele dintâi. Vederea, spune Leibniz, 
nu se deschide decât sub cerul unei cupole psihice. Curbura 
psihică, altfel spus simţirea vederii, are o strânsă legătură cu simţul 
cuprinderii formei de jur împrejur, cu intuiţia densă a corporalităţii 
şi cu nevoia de spaţiu contrastant. Forţând o analogie, se poate 
spune că orice monadă în sine e un câmp vizual străjuit de o 
cupolă psihică.  

În sens profund, spaţiul vizual stă sub cupolă ca lumea sub 
Logos. Logosul împlineşte senzaţia, îi conferă dimensiunea adâncă, 
vie, teleologică, însăşi substanţialitatea. Asemeni unei muzici stârnite 
din mişcarea clopotului, tot aşa senzaţia se lasă legănată, întregită 
de suflet. De aici, se ţin strâns hăţurile şi se dirijează sau/şi se 
sintetizează direcţiile simţirii sau ale spaţiului. Încă o dată, trebuie 
să simţi ca să vezi. Spiritul trebuie să mişte percepţia, vindecând-o 
de psihoza relei inerţii sau de maladia cenuşiului vieţii. Ştim, dar, că 
Cenuşăreasa a fost chemată la bal încălţată cu condurii de aur. 
Aşadar, există mai mult sau mai puţin spontană o conştiinţă care 
luminează şi selectează încă o dată, altfel, impresiile perceptive 
lunecoase, stabilizându-le în convingeri iconice. Spaţiul, în calitate 
de trăire integrată spiritual, are de aceea mai degrabă o propensiune 
imaginară, transcendentală, e mişcat în parte de dezlănţuirile 
creativităţii, ce slujesc unui tâlc iconic. Faust a măsurat spaţiul cu 
zborul păsării, cu ţâşnirea liberă a năzuinţei în deschis. Deschisul 
eliberează afirmarea de sine a fiinţei, o propulsează în universul 
apariţional, care-i mediul ei de viaţă specific, un mediu în care nu 
mai acţionează legea funestei inerţii şi nici cea a ciocnirii dintre 
corpuri. Cum s-a spus, qualiile viu-colore plăsmuiesc un mediu de 
contrast prielnic developărilor spirituale iconice. Sfinţii le apar 
muritorilor îmbrăcaţi în veşminte de icoană. Cine le-a ţesut? Cum 
şi de unde au apărut? Aici trebuie înţeles că apriţionalul e cel ce 
poate să cristalizeze după Logos, e obiectivitatea cea după Logos, 
nu după „fenomenul energetic”, care-i dat în percepţia fizică prin 
vederea de organ. Vederea de suflet atinge adevărul, arăta părintele 
Ghelasie. Ceea ce se arată nu-i o reproducere după energii, ci după 
chip. Nu-i percepţie, ci apariţie relevantă. Acest transcendentalism 
obiectiv justifică funcţia vizionară a misticii. A zbura ca vântul şi ca 
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gândul, a sări precum Bastian direct în poveste la puişorul lunii 
sunt puteri ale relaţiei noastre cu deschisul. Bagheta dirijorului 
pasionat şi expresiv se mişcă pe dimensiunile lui, ale deschisului. În 
acest moment, e ca şi când apariţionalul în sine, trăit – indiciu 
semnificativ! – cu ochii închişi preia el puterea organului de simţ. 
În acest moment, e ca şi când conştiinţa nu mai depinde în sens 
determinist de creier, de materie. „Mişcarea liberă a luminii nu 
depinde de mişcarea sursei de emisie” (Einstein). Acţiunea dirijată 
extern a monadei elementare este, după Leibniz, spaţializarea, a 
spaţializa interactiv, care are un alt înţeles decât a interacţiona 
spaţial, ceea ce reprezintă deja o perspectivă intramonadică, una 
cuprinzătoare de lume în ansamblu. Din acest punct încep să se 
formeze reprezentările globale, comprehensive, desfăşurate larg 
(decomprimate, după Leibniz). Pe pământ, cea mai cuprinzătoare 
monadă este omul, în raport cu existenţa văzută şi nevăzută.  

Deci, eu şi tu suntem acum în spaţiu, un spaţiu deja constituit 
din plasa întinsă a fenomenelor.  O dată cu uşa percepţiei fizice se 
deschide spaţiul interior, fenomenologia lui unică, în care eu şi tu 
suntem arătaţi în spaţiul reprezentării, care nu mai are nici o 
semnificaţie fizică în sine, acesta fiind spaţiul ponderilor şi 
accentelor iconice, sprijinit pe intuiţii figurative non-naturaliste. 
Cum să înţelegem asta? Măcar, şi fiind atenţi la cum percepem. Cu 
bucuria că privirea se înfige în zări, tăind ca lumina distanţele, 
abolindu-le. Simţind cum răcoarea ne frige obrazul, în virtutea 
contrastului dintre gol şi plin, dintre corp şi spaţiu. Intervalul 
muzical, la fel, face audibil tonul, îi conferă o puritate de contrast 
extremă. Solistul e una cu prim-planul tăiat nu ca o secţiune în 
materie. Axa bine unsă pe care culisează şi alternează planurile îşi 
are rădăcina înfiptă în bucuria de a simţi „substanţa de contrast” 
iconic, mediul figurativ în care iau fiinţă formele cu suprafeţele lor 
electrizate, aceste nuclee tari pe care, ca în fizica cuantică, electro-
nul nu cade niciodată. Sau le-am putea asemui cu scările muzicale, 
propulsate de bucuria că treptele lor aflate la distanţă fixă una de 
alta nu se prăbuşesc niciodată. În icoană, perspectiva inversă arată 
mai clar acest fapt, neidentificând pe filieră naturalistă spaţiul cu 
aerul (element) şi nici cu fuga zărilor, dizolvate într-un joc de 
puncte impresionant. „Nerealismul” aparent al icoanei se explică 
prin recurgerea la „realismul iconic”, cel care nu modelează 
proporţiile şi semnificaţiile imaginilor prin evitarea cu orice preţ a 
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falsificabilităţii lor din punct de vedere naturalist. Imaginea iconică 
nu trăieşte prin substratul ei material şi pentru a fi nu are nevoie de 
verificarea prin substrat, care impune o lectură după codurile 
„motricităţii de măsurare”. La nivelul motricităţii se elaborează un 
fel de „interpretare musculară” a fenomenelor (în fond, forţând 
reificarea lor) cu rol de validare a corectitudinii obiective. Dacă o 
parte din „structură” a fost mutată din loc, dacă imaginea nu 
corespunde standardelor realiste, muşchiul tresare cu un reflex 
dureros de reparaţie, printr-un fel de împotrivire sau tracţiune 
neuro-mentală menită să aducă înapoi lucrurile, „la locul lor” 
firesc.  

Raportarea, însă, la suflet ca la o realitate mai puternică aboleşte 
acest reflex. Neexistând folia de substrat, dispare şi obligaţia de a 
respecta canoanele realismului. Apariţia iconică – fluidă precum 
Harul – nu imită natura, ci îi transfigurează aspiraţiile, o ridică la 
cer. „Omul are menirea de a umaniza natura, nu de a se lăsa 
absorbit de ea” (părintele Ghelasie).  

Vorbeam despre pura bucurie de a privi, care uneori ni se face 
părtaşă şi prietenă. Privirea absorbită curge înainte ca printr-un 
culoar cu uşile date de pereţi, aşa cum înaintează fluidul sângelui 
spălat, vindecat de tromboze. Vederea ridică lespezile, transformă 
secţiunile în suprafeţe luminate de soare, afânează pământul mult 
prea înghesuit în sine, vindecă existenţa de anoxie.  

Nimic nu stă în calea privirii care ţâşneşte şi care realmente 
produce spaţiu (Rilke), pe măsură ce vânează identităţile şi simte în 
mişcare – în mişcarea liberă – Viaţa, spaţiul de relaţie. Categoriile 
reprezentării iconice şi estetice fac loc sentimentului, relaţiei. Nu 
întotdeauna, însă, cu percepţia simplă, confuză, obosită, ce şi-a 
pierdut ascuţimea simţului selecţiei, se întâmplă la fel. Ea e ca o 
pasăre care a pierdut legătura cu curentul de convecţie şi care se 
prăbuşeşte şi se împotmoleşte.  

Spuneam că spaţiul figurativ lasă loc corpurilor, adevăr care n-
ar trebui să ni se pară banal. Iată şi o constatare empirică edifica-
toare în acest sens: prim-planul imediat sesizat de ochi nu e 
niciodată „aerul” din faţa unui obiect perfect vizibil. Pentru a 
ajunge la marginea unui cerc, mai întâi trebuie să-i atingi centrul. 
Prima întâlnire e cu Fiinţa, cu „contrastul” ei orbitor, arăta părin-
tele Ghelasie, abia apoi cu energiile ce orbitează în jurul ei. O dată 
devenit „vizibil” şi pus pe aceeaşi treaptă (materială, desigur) cu 
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obiectele solide, cele prin obişnuinţă vizate direct de ochi, „stratul 
de aer” din jurul lor devine pricină de nevroză, de schizofrenie, 
chiar. Carteziana vedere stratificată, „din aproape în aproape”, 
incapabilă de mişcări în salturi, dă drumul la senzaţii de atomizare, 
de de-realizare a existenţei prin masificarea şi mortificarea ei. Un 
schizofren se plângea adesea de faptul că realitatea „face purici”, 
purici care-i intră în ochi, îl rod şi îl orbesc.  

În atmosfera vitală a apariţiilor, prezenţa, impulsul de recepţie 
cu toate modulaţiile lui fiziologice şi afective se distribuie discon-
tinuu şi în ritmul accentelor calitative, prinzând din zbor curenţii de 
convecţie, aceia ce fac ca pasărea să urce în viteză şi lin. S-ar spune 
că sentimentul dezlănţuit urcă şi coboară treptat pe o scară muzi-
cală, fără teamă de zonele de ameţeală. Senzaţia infinitului respi-
rabil nu mai răzbate acum doar din plămân, ci se revendică mai ales 
de la o anumită ordine şi claritate muzicale cu care se afirmă 
imaginea lumii în ansamblul ei. Există o fulminantă viteză a gându-
lui căruia îi place să mişte perspectiva, să alterneze rapid planurile 
(do-sol-do), să ţâşnească asemeni ciocârliei în spaţii boltite şi largi, 
cu intuiţia coincidenţei dintre spaţiul liber şi lumină, lumina nevă-
zută, dar care face vizibil totul în mediul ei transparent. Cât i-au 
fascinat pe poeţi transparenţele! Totodată, să mai spunem, e ca şi 
când spaţiul întins între privitor şi obiectul săgetat de lumina 
privirii nu se mai măsoară în timp, tocmai pentru că acest gol 
străveziu (s-ar zice, care călătoreşte el însuşi cu viteza luminii, 
abolind toate forţele de frecare) nu poate fi avut niciodată în 
vedere în sine, ca un traseu parcurs, ori ca un fel de alt obiect ce 
opune rezistenţă şi agaţă atenţia. Vedem, aşadar, că mişcarea 
spiritului are loc de la centru spre margine. Contracţia şi dilatarea 
pupilelor, în fine sacade alternante, acest joc expresiv al drama-
turgiei privirii, ţinând de intuiţia actoricească necontrafăcută, şi nu 
numai, exprimă mişcarea în salturi, în „cuante de acţiune”, a 
spiritului. Privirea absorbită ritmic, intensiv, în focarul ei de interes 
exprimă, aşadar, cuanta de acţiune spirituală, puterea de centrare 
instantanee, ce nu se mai supune „inerţiei intervalului”. Părintele 
Ghelasie s-a referit, semnificativ, la dominanta fiinţei care „sare” 
peste energii. Frumuseţea însăşi cu contractilitatea ei specială, 
„electrizantă” (iarăşi, electronul!...) este gnoză. 

Criza de spaţiu şi asimilarea centrului de către interval sunt 
simptomele CATARACTEI metafizice.  
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Senzaţia de „masă”, de „densitate” şi de „rezistenţă” a lucrurilor 
nu mai au, în acelaşi context, al interpretării prin „focalizare”, un 
sens preponderent fizic, distribuit egal şi şters în spaţiu. Viaţa 
ţâşneşte prin accente, prin culoare (Goethe). Frumuseţea densă a 
ochilor negri, dar şi adâncimea infinită a celor albaştri: iată că 
frumuseţea însăşi ne dă lecţii... În romanul de minuţioasă analiză 
psihologică „Adela”, scris de Ibrăileanu, dragostea dintre prota-
gonişti debutează cu un interesant gust al detaliului. Împiedicându-se 
de o piatră, femeia se sprijină cu toată greutatea de braţul nobilului 
ei însoţitor, clipă de şoc în care el îi simte greutatea, ca şi când până 
atunci n-ar fi avut-o. 

Logica expresiei contrastante, cel puţin aşa cum reiese din artă 
(pentru părintele Ghelasie, supremul „contrast” e acela dintre creat 
şi increat), se prezintă guvernată de contraste şi raporturi calitative, 
operând selecţii fără refulări, fără feed-back naturalist (cel puţin, 
fără a-l reţine). În acelaşi context, au loc operaţii fine de disociere 
între elementele auxiliare, cu funcţii indirecte de reprezentare, şi 
subiectul reprezentării, astfel încât, de pildă, apariţia unui corp are 
nevoie, pentru a se evidenţia, de spaţiul înconjurător, dar el nu e 
spaţiul, nu face corp comun cu acesta42. Compoziţia iconică are 
întotdeauna o dominantă: chipul, fiinţa. Contextul însuşi este 
chipul, care-i rezultatul reprezentării întregi. Spaţiul trimite la chip 
(Logosul), dar şi la mişcarea vieţii, la relaţie (Duhul). Către fiinţă 
converg toate energiile, „micşorându-se marginile pentru a lăsa să 
fie văzut centrul”. Fenomenologia percepţiei („n-are ochi decât 
pentru”...) cunoaşte atracţia tonului fundamental. Pe rând, fiecare 
fiinţă care există poate deveni un astfel de centru tonal, prin iconi-
citatea ei, prin raţiunea ei de a fi logosică. Poziţionat astfel, 
„punctul” creează spaţiu, în sensul acelui „câştig de spaţiu” celebrat 
de Rilke.  

Creativitatea spirituală începe – am reţinut – cu lumina percep-
ţiei, cu forţa de focalizare a privirii. Privirea taie realitatea după 
planuri de atenţie, taie cadre cu întreguri şi feţe. Giulgiurile sunt 
date deoparte. Clivajul realităţii după privire tinde să descopere faţa 
lumii cea după fiinţă şi cea faţă-către-faţă.  
                                                             
42 În artă, chipul e inseparabil de cadru, dar, cu toate acestea, nu e niciodată 
asimilat cartezian de vecinătăţi, pradă unei lecturi non-figurative de ansamblu, cu 
accente repartizate uniform şi impersonal într-o atmosferă de completă demoti-
vare, de atonie psihică. 
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Alternarea planurilor e şi o mişcare de interpretare a realităţii, 
după logica apariţională non-carteziană. I se opune tectonica secţiu-
nilor, interpretarea musculară a realităţii, forţând reificarea lumii.  

Cu adevărat puterea psihică a privirii produce spaţiu, câmpuri 
apariţionale, (acţiuni la) distanţă iconică. Din piatră seacă scoate 
apă. Din suprafaţă (câmpul vizual e în sine un plan, obiectele nu se 
văd şi din spate) plăsmuieşte prin atingeri sufleteşti, făcute nu cu 
mâna, tridimensionalul, vederea în spaţiu. Când un poet spune că a 
„luat strâns” cu mâna sufletului, a spus fără să ştie un mare adevăr.  

Asemeni cuantei de acţiune care a fost teoretizată de postulatul 
lui Niels Bohr, acţiunea privirii ce se avântă în deschis, cu propulsia 
ei aptă de concentrare, aptă să sară peste spaţii, nu cunoaşte feno-
mene de tranziţie: privirea se înfige direct în prim-plan sau direct în 
planul de adâncime, sărind de pe o orbită pe alta fără a rătăci – nu, 
în chip esenţial – în zig-zagul spaţiilor intermediare. La fel, electro-
nul mişcat în sacade efectiv sare de pe o orbită pe alta, eludând 
intervalul. (Aceasta reprezintă, de altfel, una din caracteristicile 
frapante ale fizicii cuantice.) Dacă am fi glumeţi, am putea spune că 
electronul „are nerv”, e şi el capabil de o anumită bruscheţe şi 
concentrare43...  
                                                             
43 „Conform primului postulat (formulat de Niels Bohr, n. ns.), atomii şi siste-
mele atomice se pot găsi numai în stări stabile, caracterizate prin valori determi-
nate ale energiei, iar electronii se mişcă în jurul nucleului numai pe anumite 
orbite permise, care satisfac teoria cuantelor. Razele acestor orbite au valori bine 
determinate ce variază în salturi, nu continuu, adică sunt cuantificate. Pe orice alte 
orbite, mişcarea staţionară a electronilor este imposibilă (în contradicţie cu me-
canica clasică, unde traiectoriile sunt continue, nu în sacade, sărind intervalul). În 
mişcarea pe orbitele permise, electronul nici nu emite, nici nu absoarbe energie 
(în contradicţie cu legile din electrodinamica clasică, căci atomii nu emit radiaţii, 
nu pierd energie, deşi electronii lor execută o mişcare accelerată pe orbitele lor 
închise, urmare a căreia ei ar trebui să consume energie şi să-şi micşoreze 
continuu viteza, să se apropie din ce în ce mai mult de nucleu şi să cadă pe el, 
distrugându-se astfel edificiul atomic – ceea ce nu se întâmplă în realitate). 
Emisia sau absorbţia de energie are loc numai la saltul electronului de pe o 
orbită permisă pe o altă orbită permisă” (Igor Ivanov, Vsevolod Ivanov, 
„Radiaţiile Roentgen”, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 2006, p. 9).  

Acest mic mare cangur, electronul, să fie el buturuga mică ce răstoarnă carul 
mare? Antidotul la entropie să fie oare saltul, energia discontinuă, ochirea şi 
trasul la ţintă?.. Ori, poate muzica, ideea de ton muzical, de cuantă tonală, degetul 
lui Dumnezeu?... Cuanta de acţiune – fără de care totul s-ar surpa în univers, zic 
fizicienii – cam asta ţine să ne sugereze. 
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În lumea microfenomenelor se agită evenimente uluitoare, 
sugerând o asemănare cu comportamentul de ordin psihic, era 
convins de acest fapt Ştefan Lupaşcu, când vorbea de logica 
cuantică. (Noi credem că Lupaşcu, deşi avea dreptate, exagera 
numai în sensul în care-şi orientase analiza comparativă şi 
interpretarea.) Fotonul, şi corpuscul şi undă, în acelaşi timp, iată un 
paradox care rezistă raţionalizării: şi local, şi nelocal, şi corpuscul 
cu poziţie, şi undă extinsă in(de)finit în spaţiu, that’s the question... 
Aceste atribute antinomice sunt confirmate experimental, de pildă, 
în experimentul cu două fante. Un fascicul de lumină proiectat pe 
un paravan cu două fante, având în spate un ecran, formează pe 
acesta clasica figură de interferenţă. Lumina, undă, a trecut prin 
deschideri şi fasciculele rezultate au interferat, ceea ce reprezintă 
un comportament specific undei. Dacă se micşorează intensitatea 
luminii până când în direcţia celor două fante se va trimite lumina 
slăbită la dimensiunea cuantei, a câte unui singur foton, atunci e de 
aşteptat ca acest foton, pe care instrumentele îl pot izola, să treacă 
printr-o fantă, sau prin alta, şi apoi să se înregistreze pe ecran ca un 
punct corpuscular. Ce rezultă, însă, e mai mult decât uimitor: din 
nou, iese figura de interferenţă, posibilă numai dacă ceva a trecut 
prin ambele fante. Fotonul trece prin ambele fante deodată şi 
interferează cu sine însuşi. Unii fizicieni au avansat ipoteza că 
există aşa-numiţi fotoni din umbră, care nu pot fi detectaţi, dar 
care pot fi deduşi, pornind de la efect la cauza ipotetică. Feno-
menele apariţionale abundă la nivel cuantic. Orice încercare de a 
„urmări” o particulă a eşuat. Nu ştim dacă electronii sunt aceiaşi, 
sau sunt alţii. În aceleaşi condiţii, ei se comportă diferit. Nu ştim 
dacă această lume bizară are rolul de a transmite doar „efecte”, nu 
şi informaţii despre realitatea în sine. Din anihilarea unei particule 
poate rezulta o particulă cu masă mai mare. Particulele, impropriu 
numite aşa, apar şi dispar, ca într-un joc fantastic. Ele nu se desfac 
în „părţi” mai mici. Par a fi întreguri. Alice în Ţara Minunilor a fost 
istorisirea invocată adesea pentru a ilustra sentimentele stranii ce se 
nasc în contact cu acest tărâm unde mişună fauna cuantică fără cap 
şi coadă. Cine sau ce sunt ei? Este „cineva” acolo?... Un fizician ca 
John Wheeler, pornind chiar din acest punct critic, a elaborat 
ipoteza universului „participativ”. Electronul pare a avea o anumită 
„conştienţă” sau măcar receptivitate specială a lui. El primeşte – 
fapt dovedit – informaţii despre mediu, chiar în absenţa cauzalităţii, 
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a schimbului de substanţă. Acţiunea instantanee la distanţă44 readuce 
în actualitate principiul monadologic („monadologia deschisă”) şi 
ideea de obiectivitate prin intersubiectivitate. „Forţa vie”, aşa cum 
o numea Leibniz, e prezentă pretutindeni în natură. Există suspi-
ciunea că spaţiul însuşi trimite „intenţional” semnale de colaborare 
cu albinele, orientându-le în activitatea lor de construire a 
hexagonului perfect. Spaţiul „bâzâie”...  

Instinctul dovedeşte că are un acces direct la informaţie. 
Păsările migrează fără să rătăcească. Inter-subiectivitatea creează 
legături ce se transmit cu viteze infinit mai mari decât ale luminii. 
Ea apropie marginile universului şi face din mediul însuşi un 
participant activ la viaţa fiinţelor ce-l locuiesc.  
                                                             
44 Patrick Suppes arată că supoziţiile de localitate (pe care Einstein le-ar fi vrut 
explicate prin existenţa unor parametri ascunşi) din paradoxul Einstein-
Podolski-Rosen (EPR) nu par să se confirme. Paradoxul se referă la măsurări 
efectuate într-un anumit loc din spaţiu care par că influenţează determinist 
măsurarea efectuată într-un alt loc, fără nici o transmisie cauzală asupra efectu-
lui. Ipoteza parametrilor ascunşi, menită să salveze determinismul fizic, nega 
incompletitudinea mecanicii cuantice. „Cum spune Bell, paradoxul se rezolvă în 
modul în care lui Einstein i-ar fi plăcut cel mai puţin. Teoriile cu parametri 
ascunşi ce remediază acea incompletitudine a mecanicii cuantice care îl neliniştea 
pe Einstein sunt inconsistente cu mecanica cuantică şi experimentele relevante. 
(...) Rezultatul calitativ este clar, şi anume sprijinul pentru completitudine nu şi-a 
făcut apariţia. Iar noi rămânem cu un nou argument în favoarea incompletitudi-
nii teoriei fundamentale (Patrick Suppes, „Metafizica Probabilistă”, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1990, pp. 205-206). „În 1981, un grup de fizicieni parizieni a 
demonstrat că sugestia lui Bell era corectă. Alain Aspect, Jean Dalihard şi 
Gérard Roger de la Institutul de Optică al Universităţii din Paris au produs o 
serie de fotoni gemeni prin încălzirea cu laserul a atomilor de calciu. Fotonii au 
fost proiectaţi apoi pe o distanţă de 6,5 metri în direcţii opuse prin două con-
ducte. La capătul fiecărei conducte era plasat un foton special, care direcţiona 
fotonii către unul din cei doi analizatori ai stării de polarizare. O izbândă 
uimitoare a ingineriei a făcut ca fiecare filtru să poată comuta între a permite 
accesul către primul analizator şi a permite accesul către al doilea într-un interval 
de 10 miliardimi de secundă, adică mai scurt cu aproximativ 30 miliardimi de 
secundă decât timpul necesar luminii pentru a străbate cei 13 metri care separau 
cele două seturi de fotoni. În acest fel, Aspect şi echipa sa au reuşit să elimine 
orice posibilitate de comunicare între fotoni. La încheierea experimentului, ei au 
tras concluzia că, aşa cum prezicea teoria cuantică, fiecare foton îşi corela 
unghiul de polarizare cu cel al geamănului său. Asta însemna fie că interdicţia lui 
Einstein legată de comunicarea cu o viteză mai mare decât a luminii fusese 
violată, fie că cei doi fotoni erau legaţi într-un mod curios (referinţă: Aspect A., 
Grangier P., «Experiments on EPR type correlation with pair of visible photons»)” 
(Anthony Peake, „Există viaţă după moarte?”, ed. Litera, 2009, pp. 40-41). 
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Una din cele mai captivante probleme din fizică este cea a 
măsurării, vizând în special aspectul dimensiunilor foarte mici. Dar, 
se întreabă unii, există ele cu adevărat? E greu de vorbit despre 
viaţa existentă la dimensiunea „adimensionalităţii”, a secţiunii 
abstracte, matematice. Whitehead nu concepea viaţa în absenţa a 
ceea ce el numea „grosimea temporală” sintetizată în percepţie şi în 
senzaţie („sense-awareness”). Neuroştiinţa, mai nou, a stabilit însă 
că lumina şi creierul nu fac decât să codifice şi să traducă frecvenţe. 
Aşa-numitele frecvenţe ne sunt arătate ca fiind frecvenţe, dar ce 
sunt ele în realitate nu putem încă şti. Codurile acţionează 
intersubiectiv. Ele stabilesc, printre altele, „mărimea” fenomenelor. 
Există, însă, cunoscute abateri de la regulă, cum ar fi, faţă de 
vederea normală, reglementată larg-intersubiectiv, macropsia ori 
micropsia, ori vederea răsturnată, ori beţia ş.c.l. Democrit vorbea 
de existenţa unor atomi gigantici aflaţi dedesubtul lucrurilor. Se 
pare că traducerea în limbaj fenomenologic a realităţii ascultă şi de 
alte legi decât doar de cele ale mimetismului, ce dictează scara 
mărimilor. În filosofia recentă a fizicii, întâlnim afirmaţia că e 
posibil ca fenomenologia să ne înşele, caz în care mărimea însăşi a 
lucrurilor, aşa cum o percepem, poate să fie rezultatul ordonării 
realităţii după anumite criterii metafizice ascunse45.  

Faptul că o fiinţă vie poate să apară ca un obiect, ca o bucată 
de materie moartă, e un fapt dovedit experimental în cazul 
viruşilor, care iau alternativ forme însufleţite şi neînsufleţite, când 
se reduc la cristale anorganice. Dar e posibil ca mărimile foarte, 
foarte mici nici să nu existe. Dimensiunea aceasta ininteligibilă, 
fantomatică, incompatibilă nu numai cu ideea de viaţă, dar şi cu 
transcrierea ei raţională, poate reprezenta doar o variantă feno-
menologică amăgitoare despre ce este universul. Varianta morţii, a 
atomizării, a spulberării părţilor... Praful! Adimensionalitatea finală 
(care, să nu uităm, APARE, nu este) ar reprezenta în acest caz o 
sugestie iluzivă reuşită. Viaţa mimează moartea. Subiectul se com-
portă ca un obiect, parte din materia decorporalizată, imperso-
nalizată, unită numai cu ea însăşi. Nu-i de mirare că am ajuns să ne 
mâncăm unii pe alţii şi să nu ne pese! În „Principiul Identităţii”, 
Heidegger, referindu-se la ceea ce el numea „constelaţia omului şi a 
fiinţei”, afirma că între om şi lume există o inducţie reciprocă. 
                                                             
45 În creştinism, un asemenea criteriu ar putea fi Căderea şi, implicit, materialismul. 



Iconicitate şi fizică cuantică 

 209 

Omul înstrăinat generează o lume înstrăinată. Lucrul răspunde 
acestei sugestii, supunându-se. Urmează, evident, în cerc vicios, 
acţiunea efectului asupra cauzei.  

 
6. Aproapele şi Departele în Artă şi în Icoană 

Motto:  „În icoană, perspectiva nu fuge. Materia nu înghite 
spaţiul, aşa cum nici moartea, viaţa.”  

(părintele Ghelasie)  
 
În acord cu principiul monadologiei deschise, cel postulând 

ideea de inter-subiectivitate obiectivată, prin corelare „nici un lucru 
nu e atât de departe de celălalt încât să nu fie în comunicare cu 
el”46. Între timp, ştiinţa a cules unele indicii preţioase în favoarea 
ideii că marginile universului sunt mai aproape una de alta decât 
credem, „ca petalele unui trandafir înflorit abia”. Au avut loc 
experimente fizice cu o semnificaţie tulburătoare care au arătat, de 
pildă, că energia unui tren de unde direcţionat spre un punct foarte 
îndepărtat din spaţiul se comportă cu totul neaşteptat. „Poate că 
exemplul cel mai izbitor îl constituie observarea efectului foto-
electric cu lumină provenită de la o stea foarte depărtată. Trenul de 
unde a fost emis cu mii de ani în urmă şi s-a propagat în spaţiu pe 
o mare distanţă. Doar o mică fracţiune din energia transportată de 
trenul de unde va putea ajunge prin telescop la celula fotoelectrică. 
Totuşi, cantitatea de energie cedată electronului din celula foto-
electrică se dovedeşte a fi hw, ca şi cum sursa ar fi fost o lampă 
situată lângă celula fotoelectrică”47.  

Suntem mai aproape unii de alţii decât credem. Experienţa de 
mai sus evocă şi o figură de stil poetică. Termenul de comparaţie 
găsit de Rimbaud pentru îndepărtatul „abis” ceresc a fost în mod 
surprinzător, deşi nu fără temei, chiar următorul: „abisul e un coşuleţ 
albastru acolo jos”. Răsturnând perspectiva, el a prins înaltul de 
aproape, ca pe cineva de mână. Anumite orientări din fizica cuantică 
au în vedere o prăbuşire a mitului distanţelor care, însă, nu poate fi 
observată decât din această micro-perspectivă cuantică, undeva sub 
ţesătura fenomenologică a fizicii clasice. Acest nivel fenomenologic, 
                                                             
46 „Corespondenţa lui Leibniz cu Arnauld”, în W. Leibniz, „Opere Filosofice”, Cluj, 
1972, p. 255. 
47 „Cursul de fizică Berkeley”, „Fizica cuantică”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983, p. 180.  
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cel clasic, hrăneşte mitul distanţei reale, al materiei întinse, pasive, 
impersonale, care a înghiţit viaţa în tenebrele morţii.  

O mişcare fundamentală a intuiţiei poetice coincide cu topirea 
distanţelor prin alternarea în salturi a planurilor, cu subite răstur-
nări, măriri şi micşorări de perspectivă şi pe această cale, cu captarea 
instantanee a inaccesibilului. Îmblânzirea şi abolirea distanţelor se 
face de obicei recurgând la comparaţii familiare, întrebuinţând 
termeni din universul intim, domestic („căciuliţa roşie a stelei”, 
„picăţele de lumină”, „coada de piţigoi a infinitului” ş.a.) Psihofi-
ziologia artei, cu savoarea ei purificatoare, ne face martorii unui 
fenomen surprinzător la acest nivel de procesare ideo-motrică a 
informaţiei, constând în topirea pragurilor senzoriale, legate de 
limitele percepţiei în spaţiu şi timp. O dovadă în acest sens o 
constituie claritatea imaginilor psihice, de tip senzorial, obţinute în 
condiţii de perfectă linişte – şi când spunem linişte, ne referim la 
absenţa efortului de acomodare oculară, cel care, în situaţiile mai 
mult sau mai puţin obişnuite, în mod reflex se luptă cu distanţele şi 
cu dimensiunile inaccesibile, pricini de fobii glaucomatoase.  

Accesarea depărtărilor, în acest caz, e problema muşchiului, o 
chestiune de „cai-putere”, tranşabilă pe dimensiunea deplasării 
dintr-un loc în altul. Dar tetania de fond a trăirii cu funcţia ei 
virtual-compensatorie nu se manifestă deloc în spaţiul psihologiei 
artistice.  

E foarte important de precizat faptul că imaginea frumoasă, 
care se ridică la diferenţa de potenţial a unei noutăţi neaşteptate, tră-
dează o schimbare mai adâncă decât bănuim, o schimbare radicală, 
care produce o mutaţie la însuşi nivelul schemei de receptivitate 
adâncă. Dacă am rămâne la vechea schemă de receptivitate ideo-
motrică, şi am numit aici percepţia fizică, percepţia uzuală, cea care 
prin modul ei specific de reacţie, de feed-back la graniţa cu lumea, 
generează însăşi imaginea de bază a acesteia şi stabileşte cadrul şi 
modul inserţiei noastre în spaţiu, atunci, dacă, să spunem, doar obiec-
tul vizat al percepţiei s-ar fi schimbat, şi nu schema de receptare însăşi, 
nu am fi resimţit, din punct de vedere estetic, nici o schimbare, nici 
o noutate calitativă propriu-zisă. Problema nu-i că am văzut altceva, 
ci că vedem altfel. Imaginea artistică esenţialmente trăită48 e produsul 
                                                             
48 În artă se „trăieşte”, pe când în percepţie se „verifică” trăibilul. 
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unei scheme de receptivitate care nu vine să dubleze schema 
percepţiei, ci chiar o substituie, şi substituind-o, o anulează. 
Imaginaţia creatoare nu se mişcă într-un univers paralel cu cel al 
percepţiilor, ea efectiv ia locul percepţiei, mai precis, ia locul 
„interpretării musculare”, kinestezice, a realităţii. Arta nu-i vis, vis 
de noapte, cel care se desfăşoară în acord perfect cu fenomenologia 
percepţiei fizice. În vis se percepe, se trăieşte exact ca în realitatea 
cotidiană fizică, după legile psihologiei perceptive aprehensive.  

Referitor la rolul schemei fundamentale de receptivitate, tre-
buie spus că aceasta încifrează în sine sentimentul fundamental al 
lumii, ontologia însăşi, care poate să nu fie mereu una şi aceeaşi. În 
acord cu logica estetică a apariţionalului, rezoluţia imaginii exis-
tenţei nu se mai obţine pe o cale operaţională, aprehensivă, 
mişcând butoanele ideo-motricităţii, variind tensiunile musculare 
ca pe un ac indicator ce monitorizează şi parcurge în gând – ca 
într-o operaţie de testare – distanţele. La acest nivel, al spaţio-
temporalităţii organizate determinist, după legile mecanicii clasice 
şi după alte stricte condiţionalităţi, ce se petrece, de fapt? Reacţiile 
„construiesc” lumea – şi vom vedea, mai apoi, cum şi de ce. 
Sentimentul neputinţei fizice înseşi, tensiunile frontale persistente, 
durerea de cap surdă, cu funcţie categorial cognitivă (ea însăşi 
fixând cel mai bine, înainte de orice altă experienţă, categoriile 
apriorice prin care se cunoaşte) sunt responsabile de existenţa 
sentimentului ontologic categorial. În cazul percepţiei fizice, de 
exemplu, acesta, fiind însuşi mediul ideaţiei, generează întotdeauna 
ideea de materie cantitativă întinsă şi pe aceea de distanţă fizică ce 
leagă punctele materiale. Fără această „interpretare musculară” a 
realităţii, care forţează reificarea lumii, nu se poate şti dacă reali-
tatea ar arăta exact aşa cum arată. Secusa musculară, mereu luând-o 
de la capăt, testează şi măsoară. E ea oul, sau găina? Măsurarea, 
verificarea, patrularea, rondul de noapte ţin de viaţa muşchiului în 
serviciul funcţiunii lui. Tonusul muscular aminteşte continuu, deşi 
discret, de inserţia corpului în lume, de existenţa ligamentelor şi a 
tendoanelor. Ideomotricitatea nu se opreşte niciodată, ea întreţine 
agitaţia vieţii. „Interpretarea musculară” a realităţii creează mediul 
existenţei în care trăim întinderea, o realitate exterioară abordabilă 
mecanic: „Adevărul e măsurarea”. Un psihic tensionat în ritmul de 
tic-tac al reflexelor de apărare se va resimţi măcinat, cu timpul, de 
acest neîncetat efort inconştient de „măsurare musculară” cognitivă 
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şi adaptativă. Secusele instrumentale monitorizează distanţele şi 
acţiunile prealabile. Prealabilul prevalează asupra actualului, apre-
hensiunea asupra comprehensiunii. Instrumentalul prevalează 
asupra frumosului, cel realizat rotund în clipă. Valorile-mijloc ajung 
să prevaleze asupra valorilor finale, după cum muscularul (energia) 
prevalează asupra iconicului (fiinţei). 

Interpretarea musculară şi mecanică a materiei este opusul 
interpretării ei discontinue, vii, „cuantic”-estetice, sens în care 
diferenţa „tare” dintre departe şi aproape se şterge. Cuanticul şi 
esteticul sunt nivele profund rezonante, apreciase Ştefan Lupaşcu.  

Dar care sunt, mai precis, acele mecanisme secrete ale produ-
cerii unei imagini estetic relevante? Împrumutând o sintagmă din 
vocabularul fizicii cuantice, vom începe prin a spune că o imagine 
de acest fel ia naştere printr-un fel de „superpoziţie a stărilor”. În 
universul poeziei, mişcarea liberă a perspectivei şi a planurilor 
alternante49 trimite, surprinzător, la observaţia făcută de Einstein, 
cel ce a spus, după cum se ştie, că lumina, prin natura ei, altfel 
decât un corp inerţial, se mişcă independent de mişcarea sursei, nu 
cunoaşte acest factor de limitare inerţială, care ar opri-o să ajungă 
în toate punctele dintr-un sistem în acelaşi timp. Iată o decorelare 
semnificativă, prielnică pentru cursul argumentărilor noastre. 
Liniştea musculară profundă e fundamentul receptivităţii specific 
estetice, factorul esenţial în realizarea sintezei imaginare... Liniştea 
se instalează de la început, persistă şi acţionează „invariabilă la 
mediu”. În acest caz, muşchiul liniştit e mişcat de spirit, de emoţia 
„decorelată”, nesupusă determinismelor, aşa cum Fiinţa trebuie să 
mişte ea energiile. Însă deja ne-am îndepărtat de scopul concret al 
expunerii noastre50.  

E un fapt uimitor acela că poate exista – în spiritul unui 
sentiment fundamental – catharsisul estetic. El coincide cu dispa-
riţia subită a inflexibilului sistem de condiţionări ideo-motrice şi cu 
evaporarea opoziţiei în sens „tare” dintre apropiere şi depărtare. Ra-
portul altădată fix, controlat muscular, între apropiere şi depărtare51 
                                                             
49 O mişcare liberă, întrucât nu mai e corelată cu orientarea inerţială în spaţiu a 
motricităţii, nu mai depinde de „rezoluţii  musculare incomplete”. 
50 Pe noi ne interesează în principal dacă toate acestea au şi un sens fizic, şi vom 
vedea, foarte posibil, că au. 
51 Controlul muscular, putem observa, este în esenţă mental, „nevăzător”, asemeni 
acţiunii cârjei cu care un orb încearcă să identifice obiectele în chip minimal. 
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lasă loc plutirii, indeterminării, mutaţiei instantanee de perspectivă, 
dar mai ales e înlocuit cu senzaţia indicibil luminoasă de vedere cu 
ochii închişi, în timp ce asistăm  la transformarea fundului de ochi 
într-un fel de cristalin traversat de curenţi reci de aer. Unii au 
numit acest fenomen „căderea sistemelor de avertizare” sau „ieşirea 
din doliu”, moment în care lumina Învierii pătrunde în încăperile 
de veghe mortuară, alungând mirosul stătut şi grija. Corpul devine 
luminos şi aromat pe dinăuntru, pentru că s-au aprins, iată, 
luminile în întunericul încătuşării interioare, unde ţăcăneau metro-
nomic semnalele de avertizare. Liniştea care s-a făcut e ca o vacanţă 
luată pe viaţă. Universul îşi îndoaie marginile una către alta... 

Decorelarea vederii de motricitatea perseverentă nu înseamnă 
şi separarea spiritului de corp, dimpotrivă. Abia acum corpul îşi 
recâştigă frumuseţea, sclavia lui instrumentală fiind abolită. Pentru 
prima dată, corpul devine vizibil, iconic, ca faţă, întrucât atenţia nu 
mai stă încordată cu ochii în jos, în serviciul mecanismelor adapta-
tive carnale. Ea îşi ridică ochii! S-a vindecat de chinul „interiorităţii 
făcută ghem în sine”. În mare, aşa se prezintă specificul rezoluţiei 
estetice a tensiunilor, din punct de vedere psihologic.  

„Nici un lucru nu e atât de departe de celălalt încât să nu fie în 
comunicare cu el” (W. Leibniz). De acum, e ca şi când simţurile nu 
se mai încordează în urmărirea unei prezenţe ce se îndepărtează 
vertiginos, cum ar sta nişte antene ciulite într-un văzduh înţesat de 
paraziţi. În noua stare, din contră, simţurile  se simt ca şi gâdilate 
continuu de şoapta apăsată a prezenţelor asemeni unor bebeluşi ce 
sug liniştiţi. „Mama vine la ei”... „Vată în urechi”... („Izolare 
termică”... „Izolare sonoră”...) „De aici şi până departe sus, căciu-
liţa urcă spre moţul ei frumos adus”...  

Revenind la ceea ce spuneam, la comparaţia cu „superpoziţia 
stărilor”, arătăm următoarele. Liniştea musculară profundă, care-i 
fundamentul de receptivitate apriorică în artă, determină două efecte 
opuse, antagoniste, ambele responsabile de „superpoziţia stărilor” 
în procesul fenomenologiei dinamice a imaginii. Să presupunem că 
poetul vrea să îşi apropie stelele. Chiar această exprimare a noastră, însă, 
fiind univocă, discursivă, ratează efectul poetic, caracterizat invaria-
bil prin „superpoziţie”52 . În primul moment, liniştea produce un 
efect contrar celui aşteptat: stelele se îndepărtează ca într-o bruscă 
                                                             
52 În fizică, pentru cei ce nu ştiu, aceasta înseamnă A=non-A, unda e particulă. 
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expansiune a universului. De ce se întâmplă asta? Nu-i greu de 
ghicit. Inerţia vechilor scheme a fost lăsată „în ofsaid” şi tresare 
acum cu putere. Şi aici se aplică teoria relativităţii. Relativ la vechea 
schemă mecanicistă, care era „interpretarea musculară a realităţii”, 
semnificaţia liniştii se traduce prin catastrofă. Unde nu intervine o 
„mână de fier”, pământul fuge de sub picioare, lumea se duce de 
râpă. „Muşchiul” încordat e cel ce ţine lumea pe loc, cum ţine un 
mecanism de alt mecanism. Indeterminarea ameninţă din temelii 
determinismul. Liniştea inexplicabilă face să explodeze totul în gol. 

Dar teoria relativităţii spune şi altceva, cu mult mai important 
decât au zis inerţia şi agitaţia. Chiar în momentul în care curba 
stupefacţiei cunoaşte un maxim al ei, se dezvăluie rolul capital al 
liniştii ca factor atipic de stabilizare a lumii. O dată căzută, însă, în 
cursa aceleiaşi „interpretări musculare” a realităţii, o dată ce liniştea 
încetează a mai fi ea însăşi şi se contaminează de îndoială, dar mai 
ales de nevoia de compensare musculară a unei lipse, în acel mo-
ment liniştea îşi simte golul. Ori, golul nu mai e linişte. În super-
poziţie, liniştea parcurge, deci, un moment delicat, critic, dar nu şi 
unul de netrecut. Ea trebuie să lase imaginile să se rostogolească, 
liber, să nu le relativizeze la muşchi, să nu apese pe frâna de 
direcţie, să nu faulteze, caz în care schema mecanicistă a lumii se 
reactivează.  

Stelele care fug se vor întoarce singure, pe furiş, ca Peter Pan, 
şi noi vom şti asta după miros, un miros nedefinit, după ce am 
intrat în camera copilului şi ne-am trezit ţinând în mână pijamaua 
lui cu picăţele. „Reducţia stelelor la picăţele”: iată cum sună prin-
cipiul superpoziţiei manifestat în artă. Prima regulă: ceea ce fuge nu 
trebuie urmărit cu privirea, nu trebuie fixat cu săgeata durerii de 
ochi („ochiul rău”), care-i ca un arc rămas pururi încordat. Orice 
referinţă care fuge nu trebuie trasă înapoi şi în nici un caz, la 
răspundere... Nu arătaţi cu degetul. Nu vă alipiţi de lucruri.  

În universul cuantic, ideea de traiectorie a eşuat. Dar lumina 
venită pe un drum milenar emite cu aceeaşi putere ca o lampă 
situată imediat lângă observator. N-a pierdut nimic pe drum, ca şi 
când nu l-ar fi făcut. „Relativizarea la mijloacele de observare” reprezintă 
o formulare absolut definitorie pentru problematica fizicii cuantice. 
Pe scurt, regula unu este: a nu „relativiza” imaginea la „mijloacele 
de observare musculară”. Muşchiul nu poate tracta universul. A nu 
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da curs lecturii musculare aprehensive, fiindcă ştim că el, muşchiul, 
ţine cu dinţii de realitate, transformând-o în „mecanism”. A doua 
regulă de aur: „compresa cu albăstrele” a isihiei ţinută pe ochi şi pe 
frunte preface stelele în picăţele. Stelele nu vin înapoi ca stele, ci ca 
picăţele. A fi aproape înseamnă mai mult decât a veni, înseamnă a 
fi fost dintotdeauna aproape. Aproapele nu vine de departe, ci de 
lângă noi, de unde, poate, am uitat să privim. Într-un fel, el era 
lângă noi, poate ca un miros cunoscut şi uitat. Prezentul, în acest 
caz, ar trebui conjugat la trecut. Picăţelele cu miros vechi sunt mai 
aproape de noi decât stelele, deci sunt chiar stelele care au venit... 
A zice stea la stea înseamnă a zice că nu vine. A despărţi lumea în 
acolo şi aici nu se poate face decât folosind muşchiul. Pe scurt, 
regula doi se citeşte: lăsaţi referinţa să se mişte liber. Particula şi 
unda sunt acelaşi lucru. Şi mai presus de orice: nu faultaţi! A treia 
regulă de aur: întotdeauna vine „cineva”, nu ceva. A patra regulă de 
aur: cineva există împreună cu lumea sa. Călătoresc numai împreună. 
„Toţi existăm în interiorul propriului phaneron” (Ch. Pierce). 

În cadrul unui seminar de euristică poetică, intitulat „Reducţia 
stelelor la picăţele”, condus de Carmen Caragiu, Ravi Chandrashekar 
şi Lolita Cabria, unui copil i s-a cerut să dea un nume secret stelelor. 
Micuţul a răspuns surprinzător: „gărgăriţă”. Cerându-i-se să se 
explice, a răspuns ceva de genul: gărgăriţă înseamnă „multe”, 
„multe” înseamnă stele. De aici se pot trage mai multe concluzii.  

În poezie, orice cuvânt, orice denotaţie sau referinţă sunt ca 
nişte cutii cu surprize sau cu lozuri multicolorate. Bagi mâna şi 
scoţi biletul. Dar când un puşti îşi vâră degetul în borcanul cu 
dulceaţă, el nu nimereşte neapărat boabele întregi de fructe zaha-
risite. Are parte, în schimb, de jumătăţi de boabă sau pur şi simplu 
de bucăţele de gem sau de stropi de sirop dulce. Felul cum e folosit 
cuvântul în acest caz arată că percepţia artistică depăşeşte categoric 
structuralismul. Se lucrează cu trăsăturile marginale ale lucrurilor, 
cu sugestiile lor (rămase nesubordonate gravitaţiei denotative, 
rămase ireductibile la ideea clasică de „lucru”), numite de unii 
semioticieni tropisme, fracţiuni de sens. În raportarea sa la cuvânt 
şi la lucruri, copilul îşi implică tot corpul. S-ar zice că avem aici de-a 
face cu o abordare nu mentală, ci iconică. Copilul apucă rapid de 
prima sugestie şi se trezeşte strângând în braţe un urs, unul  
de-adevăratelea. El nu nimereşte decât întreguri, din prima. În 
schimb, concepţia structuralistă e atentă prioritar la operaţia 



CARMEN CARAGIU-LASSWELL 

 216

abstractă, succesivă, trenantă, de construire a întregului, o operaţie 
cu rol decisiv, care e funcţia de verificare. Ei bine, această funcţie 
de verificare trenantă e eliminată complet din logica de cuprindere 
apariţională, care animă şi dă suculenţă maximă lucrului cu care 
artistul sau copilul se trezesc în braţe, ţinându-l strâns fără să-l fi 
căutat în prealabil. (În artă, cam tot ce se face se face „cu cap” la 
propriu. Şi tot aici se dezvăluie ce este motricitatea gestuală, rolul 
mâinii în a arăta fiinţa mulându-se pe ea.) 

Inspiraţia creatoare atât de spontană îşi exercită o funcţie 
extraordinară de reperare iconică. Unde e un băţ lung, copilul real-
mente vede un nas, îl vede pe Pinocchio, pentru că în mintea lui 
avidă de descoperiri nu încap părţi, ci direct întreguri. Şi aceste 
întreguri sunt neapărat esenţe individuale. Stelele-gărgăriţă (singu-
larul pentru plural) arată că tot ce vine în existenţă vine „câte unul” 
(monade?), iar din acest „câte unul” izvorăşte lumea înconjură-
toare, tot o lume de poveste. Punându-i-se în faţă un costumaş 
artizanal, suspendat de umeraş, copilul răspunde fermecat arătând 
cu degetul: „Băiatul!”... Identificăm aici la lucru logica pre-reflexivă 
a iconicului, pe care părintele Ghelasie de la Frăsinei a expus-o 
magistral. „La o impresie externă copilul răspunde nu printr-o 
atitudine internă, ci printr-o mişcare; şi nu printr-o mişcare singu-
lară a corpului, ci totală. Un copil apleacă tot corpul şi întinde 
ambele braţe pentru a lua, spre exemplu, o bucăţică de zahăr, de la 
care primeşte impresii” 53 . La fel se întâmplă, adesea, în joaca 
animalelor, pe care le vedem cum se târăsc pe burtă, se întind, se 
încordează să apuce cu tot corpul, nu doar cu laba, un biet mosorel 
ca şi când nici n-ar putea concepe să aibă în faţa lor un obiect 
infim, inert, ci doar ceva mare şi viu, cu cap şi coadă, care se 
răstoarnă şi el pe burtă.  

Maurice Merleau-Ponty afirma, la rândul său, că imaginaţia 
creatoare lucrează prin proiecţia întregului iconic (incluzând şi 
corpul) în parte, aşa încât imaginaţia „umflă” lucrurile; astfel se 
identifică (hotărât, nu la nivelul mimetic, naturalist) esenţa adâncă a 
oricărui fenomen cu care interacţionăm. Percepţia fizică fatalmente 
mecanicistă nu-i un bun mediu de „developare” a lui. Îi lipseşte 
acea emulsie sensibilă inefabilă capabilă  de interacţii cu fiinţa 
individuală ascunsă sub fenomene. 
                                                             
53  I.C. Petrescu, „Şcoala activă”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985,  
pp. 97-98. 
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Arta, prin tot ce are ea mai bun, reperează semnele „fiinţei”, 
dincolo de mreaja fenomenală întinsă de Cădere, care tinde să 
acopere faţa Logosului. Simţul poetic nu cunoaşte segregarea refle-
xelor. Când este apucat ceva cu mâna, la acelaşi gest participă şi 
tendinţa genunchiului de a zvâcni cu un reflex rotulian, orientat în 
sus, ca şi când genunchiul ar face parte din mână, din natura 
sinergică şi întrupată a gestului. Sinergia în gest a corpului a fost admi-
rabil analizată şi pusă în valoare de părintele Ghelasie. Astfel, teologia 
gestului iconic se descoperă a fi temeiul unei hermeneutici de 
amploare cu valenţe ce leagă în molecule viabile o multitudine de 
discipline experimentale şi observaţionale.  

Psihologia artei, cum spuneam, nu cunoaşte fobia de substrat 
şi nici răul de secţiune. Agorafobia, teama de spaţii deschise nelo-
cuite, de întinderi pustii şi de pieţe doar aparent largi, frământate 
de târgoveţi ce se ciocnesc, indiferenţi, unii cu alţii, ca într-un 
fenomen fizic de ciocnire şi anihilare a undelor e un sentiment 
apăsător curent, specific psihologiei netransfigurate artistic şi mai 
ales nesusţinute de un temei duhovnicesc. Absenţa oricărei fobii de 
substrat se vădeşte la fel de bine în capacitatea unică de penetraţie 
de care dă dovadă simţul de aplicare estetică la suprafaţa de contact 
cu obiectele şi cu cuvintele, ca şi, poate mai elocvent, în gesturile 
de scotocire ludică în jucăriile lor (cei mici le desfac în bucăţi ca să 
vadă ce stă tăinuit acolo, înăuntru), cu care se manifestă, cu serio-
zitate, toţi copiii care-i fac pe adulţi să zâmbească fericiţi. Principala 
dorinţă, extrem de inocentă a copilului, e să ştie ce-i în jucărie, să 
scoată ceva viu, năsos, de acolo. Din întreguri, ei scot întreguri, 
acesta fiind chiar tâlcul păpuşii Maşenka. După logica micuţilor, 
din prima păpuşă ar trebui să iasă o păpuşă mai mare, din a doua 
păpuşă, o păpuşică şi mai mare. „Sub” întreguri se ascund 
„întreguri”. Curios lucru, şi totuşi nu, Democrit susţinea că sub 
aparenţa fenomenală a lucrurilor mari se ascund atomi gigantici, 
convins fiind că proporţiile din lumea fenomenală nu coincid cu 
mărimile reale. În artă, „personificarea” posibil acţionează precum 
o astfel de lentilă restauratoare, ce restabileşte la orice nivel de 
realitate „mărimea” după viaţă, după fiinţă şi, nu în ultimul rând, în 
sensul cugetărilor lui Whitehead, cel ce afirma că există o simul-
taneitate cu „grosime” din punct de vedere temporal, aparţinând 
„naturii” şi care se dezvăluie în percepţia sensibilă (sense awareness). 
Ea se opune momentului lipsit de întindere, produs al analizei, care 



CARMEN CARAGIU-LASSWELL 

 218

răspunde unei exigenţe de exactitate inventată de gândire (thought). 
Simultaneitatea cu sine a unui eveniment dezvăluită chiar în 
percepţie şi prin percepţie, astfel realizată, coincide cu suspendarea 
fobiei de secţiune. Aceasta a fost trezită de o imagine ce pare că se 
desparte în secţiuni succesive, centrifuge, aşezate una sub alta şi 
una după alta, distrugând sentimentul unităţii relevante şi spulbe-
rând intuiţia vitală a simultaneităţii inanalizabile a părţilor topite 
într-un întreg. 

„Din întreguri ies întreguri” (urmare a acestui fapt, dispare 
efortul de acomodare oculară): iată logica aparent paradoxală proprie 
imaginarului artistic, axat pe o astfel de elaborare a informaţiei în 
„cutii negre” (black-box), care produce, incredibil, efecte absolut 
unice şi convingătoare. Cea mai potrivită cheie hermeneutică aplicată 
acestor efecte este fără doar şi poate analiza psiho-fiziologică, 
desfăşurată, aşadar, la un nivel sub-ideatic şi chiar sub-psihologic. 
Absenţa efortului de acomodare oculară în procesul gestionării imaginii 
lumii ni se pare cea mai bulversantă noutate, cu cele mai radicale 
implicaţii, pe care o putem remarca în termeni de „autonomie a 
esteticului”, afirmaţie care slab s-ar fi justificat într-un alt context 
de analiză a aceluiaşi fenomen.  

De „acomodarea oculară”, de informaţiile şi sugestiile trans-
mise pe această cale subliminală, ţine schema cea mai generală a 
imaginii lumii; aici originează de fapt bazele mecanicii clasice şi tot 
de aici ţâşnesc intuiţiile anti-mecaniciste, pe care arta le valorifică 
din plin, chiar fără ca artistul să ştie că face acest lucru54.  
                                                             
54 În estetica indiană, noţiunea de graţie (bavanya) implică efectul de atragere a 
privirii în secţiuni, care sunt însă secţiuni „nobile”, apărute printr-un efect de 
mărire, ca nişte întreguri. Astfel, braţul unei femei apare cu o frumuseţe desă-
vârşită atunci când, fără a purta podoabe, totuşi el pare – graţie efectelor luminii 
unite cu structura epidermei, pare tăiat în planuri de diamant, ca şi când, deşi este 
dezgolit, ar purta podoabe cu clinchet, foarte preţioase. „Înnobilarea secţiunii”, rod 
al efectelor luminii şi umbrei, dar şi al undelor sonore, ce fac să pară 
„transparentă” carnea şi permit privirii să plonjeze liber în secţiuni fără teamă de 
abis, transmite un tâlc specific estetic, dar şi cu adâncimi teologice nebănuite: 
realitatea clivează după privire, după conştiinţă, după întreg. Astfel, în artă, miş-
carea se eliberează şi identitatea se concentrează. În interiorul diamantului sunt 
spaţii libere, ca şi când am înainta prin catedrale înalte. Rezultatul acestor pro-
cese sinergice (eliberarea mişcării şi concentrarea identităţii), aparent divergente, 
dar în fond convergente, în lucrarea de sinteză intensivă a sensului, îl reprezintă 
însuşi fenomenul enigmatic al expresivităţii. Inducând un prim moment de 
alertă, înclinând o cumpănă, eliberarea mişcării nu face, în fond, decât să o pună 
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Din cele de mai sus, am aflat că o constantă apriorică a 
echilibrului invariabil caracteristic psihologiei estetice este faptul că 
imaginaţia artistică nu suferă de „nevroza de substrat”55. Percepţia 
imaginii diferă de percepţia fizică brută, care nu leagă lucrurile cum 
trebuie, în încercarea ei (eşuată, până la urmă) de a se ridica de la 
parte spre întreg56. 

„Gândirea este aceea care încearcă să reconstituie întregul rupt 
de păcat. Gândirea adună frânturile căderii din Rai, dar nu le dă 
viaţă. (...) Fiinţa în sine nu depinde de un substrat. Ea nu are 
nevoie să se gândească abstract pe sine, pentru că Fiinţa în sine 
este tocmai concretul absolut care exclude abstracţia. Gândirea nu 
este lumină, ci întuneric. Limbajul se manifestă la vedere, pe când 
gândirea se petrece în ascuns. Limbajul este Viaţa şi Mişcarea în 
sine, pe când gândirea se reduce la informaţie despre mişcare. (...) 
Mistica isihastă creştină aduce cu sine perspectiva despre Iubirea 
transcendentală şi despre Vorbirea dialogală fiinţială, o dată cu 
Întâlnirea între întregurile personale care vorbesc şi se transfi-
gurează unul prin altul, nu se absorb până la anihilare reciprocă. 
(...) Se spune că Dumnezeu gândeşte creaţia şi aşa o «face». Trebuie 
înţeles că actul Creaţiei este superior gândirii simple. Noi 
confundăm creaţia cu gândirea. Creaţia este Act integral al Fiinţei 
Personale, nu doar acţiunea unei «părţi» din Persoană”.57 

La altitudinea zborului planat unde ne poartă fiorul artei, ca un 
curent de convecţie puternic, crampele metafizice (răul de nivel, 
răul de gol) încetează, măcar pentru o clipă. În acest punct, nu mai 
acţionează presiunea materialistă a „substratului” subversiv, care pur 
şi simplu nu există. „Eufemismul se opune refulării” (G. Durand)58. 

                                                                                                                                   
în mişcare şi să legene cumpăna (La legătura dintre estetică şi iconicitate s-a 
referit mai pe larg subsemnata, în studiul „Estetică şi iconicitate”, inclus în „Chipul 
iconic. Crochiuri antropologice / reflexii ale chipului mistico-teologic ghelasian”, vol. II, ed. 
Platytera, 2012). 
55 De aceea se şi numeşte imaginaţie, pentru că în mediul ei sufletesc se conservă 
imaginea, această proiecţie în culori a fiinţei, care întotdeauna înaintează cu faţa. 
56  Imaginaţia patologică, haotică prin definiţie, n-are nimic de-a face cu 
imaginaţia artistică, extrem de selectivă. Prima e guvernată tot de legile percepţiei 
fizice, materialiste. 
57  Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Isihasm, Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007,  
pp. 207-208.  
58 Esteticianul Konrad Lange a oferit o analiză şi o explicaţie a acestui fenomen 
prin teoria „intuiţiei duble”, referindu-se la „autoiluzionarea conştientă ca nucleu 
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Apariţionalul nu-i ceva instrumentat prin procedura de verifi-
care perceptiv-mentală, nu-i dependent de organ şi de inerţiile lui. 
Nu se teme de pre-judecăţi atavice. El răspunde printr-o partici-
pare fundamentală. Apariţia seamănă, din acest punct de vedere, cu 
lumina, despre care Einstein spunea că ajunge la fel de repede din 
orice direcţie, întrucât nu-i dependentă de mişcarea sursei. „Nevroza 
de organ” e, în acest context, pe deplin vindecabilă. Arta posibil 
pre-figurează viaţa în care modul de relaţionare scapă de sub 
presiunea determinismului, a instrumentalizării materialiste ce insti-
tuie dominaţia necesităţii asupra libertăţii. Aşa cum s-a spus, însă, 
lumina poate fi independentă de mişcarea sursei. Fizica cuantică 
trimite semnale de luat în seamă în direcţia unui răspuns pe care 
lumea îl aşteaptă. Dar nu numai fizica cuantică, ci şi arta, ca o 
                                                                                                                                   
al plăcerii estetice”. Receptorul de artă nu e deranjat deloc de faptul că imaginile 
pe care le gustă şi în care se încrede cu toată fiinţa n-au în spate o realitate fizică, 
fie şi numai pentru că ele nu vin pe calea percepţiei naturaliste. Dar sentimentul 
realităţii există şi el stă în picioare prin mijloacele vieţii lăuntrice, nu ale gândirii 
ce recurge la verificări pe căi dosnice. Pur şi simplu, proba vitală care confirmă 
acest putenic sentiment de relevanţă reală este însăşi imunitatea lui faţă de suges-
tiile adverse. Are anticorpi! Mai mult decât atât, faptul că arta nu vine pe căile 
realităţii unanim considerate ca atare, ci doar recurgând la procedee artistice, 
înlocuind materia cu materialul artistic şi spaţiul cu canalele „media”, cele ce pur 
şi simplu anulează spaţiul la viteza luminii, acest fapt, în loc să ne deranjeze, ne 
bucură. Iluzia „conştientă” sugerează paradoxal o hiper-realitate, în loc de 
irealitate. (Realitatea nu e încă „reală”. Realitatea se realizează prin expresivitate. 
Oamenii au nevoie de „realizarea” realităţii. La fel, corpul nu e real prin el însuşi. 
Schizofrenicii trăiesc în aceeaşi lume ca şi noi, şi totuşi pentru ei ce se vede nu e 
real, „face purici”, se „strică”, se derealizează, îşi pierde orice consistenţă şi devine 
o lume de umbre. Corpul are nevoie să fie „ţinut” în viaţă, în „durată”, de o 
putere văzătoare care îl transcende. Percepându-l izolat, se derealizează repede, 
atunci când începe să se arate „autonomizată” „carnea” prin chip şi când acest 
chip, culmea, începe să-şi ferească faţa, uitând că un conţinut refulat întotdeauna 
se întoarce cu o putere explozivă, distructivă.) Imaginaţia frumoasă deţine puterea 
de a „întregi cu fantezia o imagine materială, abia atunci dându-i proporţii de 
realitate” (Konrad Lange, „Der ästhetische Genuss”, Frischeisen-Köhler, Frankfurt, 
1990, p. 261.). „Iluzia conştientă” diferă de o iluzie neconştientă în măsura în 
care prima sintagmă nu admite o interpretare literală. Este o expresie-stimul, 
care aminteşte de o procedură medicală. Se probează răspunsul prin stimul. În 
acest caz, răspunsul e bun, verificarea imunităţii a probat imunitatea puternică, 
pe care a manifestat-o sentimentul organic de realitate realizată, indiferent pe ce 
căi şi indiferent de ce se spune (că-i iluzie, că nu). Esenţial este că viaţa spune da, 
chiar şi atunci – sau, mai ales atunci – când raţiunea analitică, mortificatoare, 
strigă „nu”.  
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posibilă interfaţă între ştiinţă şi teologie, ne reţine atenţia în chip 
fundamental. Peste şi sub toate acestea, teologia iconicităţii, aşa 
cum a conceput-o părintele Ghelasie, însoţeşte cunoaşterea umană 
de călăuzirea şi confirmarea ei mistice, orientând înţelegerea 
observaţiilor într-un sens  menit să valorifice optim capacitatea de 
pătrundere şi rafinamentul acestor puteri cognitive, care sunt, de ce 
să nu recunoaştem, achiziţii de necontestat ale gândirii contem-
porane. Cert e că, o dată cu descoperirile din fizica cuantică, eşecul 
concepţiei materialist-deterministe a făcut să renască în general 
nădejdea religioasă, credinţa într-o supremaţie a conştiinţei şi cea în 
nemurire.  

„Putem, cel puţin aşa cred eu, să afirmăm că teoria fizicii în 
stadiul în care se află în prezent sugerează cu vigoare indestructi-
bilitatea Spiritului prin timp”59. „Nici o teorie a fizicii care se ocupă 
numai de probleme de fizică nu va putea vreodată să explice fizica. 
Eu cred că, pe măsură ce continuăm să încercăm a înţelege univer-
sul, încercăm să înţelegem şi omul. Astăzi, cred că începem să 
bănuim că omul nu este o rotiţă minusculă, lipsită de fapt de 
importanţă, în funcţionarea unei maşinării curioase, ci că există o 
legătură mult mai intimă între om şi univers decât ne închipuiam 
până acum. Doar dacă vom recunoaşte această legătură vom fi 
capabili să mergem înainte în elucidarea unora dintre problemele 
cele mai dificile cu care ne confruntăm”60. 

„În acest fel, fizica cuantică, indiferent de interpretarea ei, 
pune conştiinţa în centrul întregii realităţi”61. „În prezent nu există 
motiv sau scuză pentru a vorbi despre cauzalitate în natură”62 . 
„Natura, la un moment dat, face o alegere”63. „Argumentele ştiinţei 
contemporane ne autorizează, pare-se, să conchidem că din anul 1927 
religia a devenit acceptabilă pentru o minte omenească sănătoasă”64. 
                                                             
59 Erwin Schrödinger, „Ce este viaţa? Spirit şi materie”, ed. Politică, Bucureşti, 1980, 
p. 187.  
60 John Wheeler, apud Anthony Peake, „Există viaţă după moarte?”, ed. Litera, 
2009, p. 53.  
61 Ibid., p. 48.  
62  J. von Neumann, „Matematische Grundlagen der Quantenmechanik”, apud V.I. 
Perminov, „Cauzalitatea în filosofie şi ştiinţă”, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, p. 119.  
63 Paul Dirac, apud V.I. Perminov, op. cit., p. 119.  
64 Arthur Eddington, apud V.I. Perminov, op. cit., p. 119.  
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„Dacă puteţi, încercaţi să nu vă tot întrebaţi: «Dar cum poate să fie 
aşa?» Altfel, veţi sfârşi într-o fundătură, într-o ananghie din care  
n-a scăpat nimeni încă. Nimeni nu ştie cum poate fi aşa”65.  

„În ordinea implicită, totalitatea existenţei este «înfăşurată» în 
interiorul fiecărei regiuni a spaţiului (şi timpului). Deci, indiferent 
ce parte, element sau aspect extragem, mental, din ea, acesta va 
cuprinde încă totul iniţial şi va fi deci legat intrinsec de totalitatea 
din care a fost extras. În acest fel, totalitatea este prezentă de la 
bun început în orice discuţie a noastră”66. „Mai mult, una dintre 
cele mai ciudate descoperiri ale fizicii cuantice este faptul că aceste 
«particule» se pot afla în două locuri în acelaşi timp. Ba chiar pot 
dispare dintr-un loc şi apărea într-un altul fără să parcurgă spaţiul 
intermediar. Aici nu vorbim doar despre teorie. Bilocaţia parti-
culelor subatomice precum electronii a fost demonstrată şi repetată 
experimental67. Poate că nu are nici o logică, dar este totuşi adevă-
rată. Şi lucrurile nu se opresc aici. (...) Realitatea este mult mai 
ciudată decât ne-am putea imagina vreodată. (...) Lăsând la o parte 
orice fel de concluzii, este clar însă că aici se petrece ceva foarte 
straniu, care are consecinţe extrem de importante pentru noi toţi şi 
pentru relaţia noastră cu universul. Din realitatea suprapunerii stă-
rilor rezultă că, de fapt, conştiinţa umană este «creatorul» reali-
tăţii68. Mintea este cea care mişcă materia, nu invers”69. „Conştiinţa 
este cea care aprinde neuronii, nu aprinderea neuronilor este cea 
care produce conştiinţa”70 . Sau, în cuvintele părintelui Ghelasie: 
„Conştiinţa nu este o «oglindă» în care se vede lumina, ci este 
tocmai cea care «emite» lumina ce face posibilă vederea”71. 

„Iar apoi aparent imposibilul a fost dovedit în 1999, când 
Anton Zeilinger de la Universitatea din Viena a arătat că o fulerenă 

                                                             
65  Richard Feynman, „Despre caracterul legilor fizicii”, ed. Pergament, Bucureşti, 
2006, p. 115. 
66 David Bohm, „Hidden Variable in the Implicate Order”, apud A. Peake, „Există 
viaţă după moarte?”, ed. Litera, 2009, p. 45.  
67 Pentru o discuţie interesantă pe această temă, vezi revista «Discover» din iunie 
2005. 
68  Părintele Ghelasie a identificat sensul creştin-ortodox al acestei sintagme, 
vorbind despre „energiile de suflet” (n. ns.). 
69 A. Peake, op. cit., p. 28.  
70 Ibid., p. 20.  
71 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, p. 202. 
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– o cuşcă sferică formată din 60 de atomi de carbon – poate trece 
prin două fante paralele în acelaşi timp (a se vedea „New Scientist”, 
Octombrie 1999, p. 27)”72. „Dar e posibil ca lucrurile să nu fie 
exact ceea ce par. (...) Într-un sens concret, vorbind de supravie-
ţuirea conştiinţei, religiile s-ar putea să aibă dreptate. Soluţia se află 
într-o redefinire radicală a problemei. Iar răspunsul îl vom găsi 
acum nu în filosofie, ci într-un domeniu cât se poate de neaşteptat 
– fizica”73.  

Hermeneutica iconică se arată cât se poate de deschisă acestui 
punct de vedere, privitor la importanţa fizicii, pentru că ea se înte-
meiază pe teologia Întrupării. Taina Logosului care a însămânţat 
lumea în mare şi în mic persistă la orice nivel de realitate. De aceea, 
pentru părintele Ghelasie, viaţa e concepută ca fiind tangentă cu 
sfera fiinţei. „Viul” nu se desparte în pneuma şi psyche, printr-o 
linie de demarcaţie severă care separă existenţa în două: viaţă vs. 
moarte, spirit vs. natură, spiritual vs. vital. Iconicitatea nu îmbrăţi-
şează gnoza dualistă. Înţelegerea libertăţii umane în spiritul lui 
Spinoza, ca sentiment subiectiv şi ca având sens numai în acest 
plan subiectiv, conduce fatalmente la ideea că moartea a ieşit ca o 
necesitate naturală din mâna lui Dumnezeu, idee absolut contrară 
spiritului evanghelic. Prăbuşirea ideilor deterministe şi afirmarea 
stranie a incompletitudinii în fizică a complicat enorm însăşi 
concepţia despre viaţă, despre „psyche”. O afirmaţie precum cea 
făcută de Max Planck cum că admiterea determinismului absolut 
este presupoziţia necesară a oricărei investigaţii ştiinţifice şi-a 
pierdut temeiul de susţinere.  

„Căzută din Rai, creaţia desparte timpul de Originea sa care e 
Sfântul Duh, totodată desparte spaţiul de Logosul în sine, şi astfel 
timpul şi spaţiul se desacralizează până la antitimp şi antispaţiu, 
care înseamnă antiviaţă şi antiexistenţă. Boala şi moartea sunt 
măştile desacralizate ale Timpului şi Spaţiului, care există originar 
din Sfântul Duh şi din Cuvânt”74. „Părintele Ghelasie apreciază că 
principiul vieţii, psyche, împărtăşit 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 
                                                             
72 A. Peake, op. cit., p. 25.  
73 Ibid., p. 21.  
74 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, pp. 252-253.  
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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 individuale, care, însă, ţin de onto-
geneză, de starea şi evoluţia individului într-un anumit context. (...) 
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)” 75 . După 
părintele Ghelasie, moartea reprezintă „«anti-dumnezeul» cel mai 
«oribil», de aceea creştinismul nu acceptă chipul morţii decât ca 
«răstignire» în vederea Învierii din moarte”76.  

Monadologia deschisă constituită ca o direcţie filosofică de 
interpretare a fenomenului material ca şi a ideii de materie pro-
fundă se disociază categoric, putem spune, de concepţiile orien-
taliste pe aceeaşi temă. În legătură cu această problematică subtilă, 
cu rădăcini în evenimentele observate şi, mai mult, suscitate să se 
manifeste prin mijloacele fizicii subatomice, gândirea orientalistă se 
pronunţă în favoarea ideii de vacuitate, posibil traductibilă prin 
înţelesuri destul de ambigue, de altfel, precum: non-separare, non-
obiectualitate (no-thing-ness), insubstanţialitatea centrului de indi-
viduaţie, relaţionare fără subiect al relaţiei, iluzie fenomenală, 
creaţie şi anihilare de materie, ocean de energie potenţială fără 
calitate, fără formă, eşecul noţiunii de formă, de obiect clasic şi de 
lumea subiectului, disoluţia ideii de corp, absenţa temeiului de 
separare între eu, tu, el. Denis Postle, autorul cunoscutei cărţi 
„Fabric of the Universe” (Bantam, New-York, 1992), a pledat pentru 
o filosofie a fizicii cuantice mediată de conceptele filosofiei 
orientale.  

Argumentând că sensul „vacuităţii” nu înseamnă „emptiness” 
(gol), ci mai degrabă „nothingness”, cu înţelesul de no-thing-ness, 
adică non-obiectualitate, Postle vede realitatea profundă ca pe un 
proces dinamic de stări vibratorii energetice, afirmând că natura 
esenţială a acestui proces (proces care, nu uită să adauge, suntem 
                                                             
75 Florin Caragiu, „Suflet şi răspuns”, în „Chipul iconic. crochiuri antropologice / reflexii 
ale chipului mistico-teologic ghelasian”, vol. I, ed. Platytera, 2012, pp. 146-147.  
76 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, 2007, pp. 256. 
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noi) este totala interconectare, interdependenţă şi interpenetrare. 
Interpretarea undei ce indică pulsiunile de individuaţii aşa cum 
oceanul îşi indică valurile reprezintă o imagine calchiată după 
filosofia vedantină advaita, în conformitate cu care nirguna brahman 
apare ca Unul fără calităţi, fără formă, fără chip, indivizibil, intan-
gibil, temei suprem al unităţii cosmice, actualizat prin resorbţia 
conştiinţelor individuale în supremul Brahman, cel Unul fără al 
doilea. Pentru a evita posibile confuzii, trebuie subliniat faptul că 
monadologia deschisă, preluând linia de gândire a lui Leibniz, 
respinge monismul impersonal, fie el material, fie spiritual. Unita-
tea trăită, pe care conştiinţa este chemată s-o realizeze, este o con-
secinţă a activităţii intenţionale şi de interrelaţionare (culminând, 
posibil şi dezirabil, în dialogicitatea iubitoare), pe care o desfăşoară 
acţiunea subiecţilor vii, la orice nivel de realitate. Αşa cum nu există 
efect fără cauză, nu există mişcare fără intenţie, fără participarea 
subiectului la mişcarea energiilor sale. În acest sens, cauzalitatea se 
explică prin motivaţie, exteriorul prin interior. Cauza este, în secret, 
un motiv.  

Entropia însăşi, afirma Leibniz, nu reprezintă o încetare a 
acţiunii (intenţiei), ci este chiar o intenţie afirmată în sens opus. 
Mişcarea presupune o intenţie, o rezistenţă la sau un efort spre o 
anumită poziţionare. Materia ca o colecţie de părţi moarte nu 
justifică mişcarea şi nici diferenţierea stărilor materiei (să ne 
gândim la misteriosul principiu de excluziune, enunţat de W. Pauli, 
dar şi la faptul că el sugerează deja acea discontinuitate cu rol 
distinctiv şi contrastiv ce caracterizează formele de expresie fizică 
elementară, structura qualiilor, similare în acest sens cu cuvintele). 
În concluzie, însăşi monada elementară, element de bază al aşa-
numitei materii, monadă numită de Leibniz forţă vie, se afirmă ca o 
cuantă generată de saltul intenţional, ca o pulsiune vie de 
psihofizicitate, ce are în spate o intenţie fizică relaţională, în sensul 
conexiunii intermonadice şi al relativizării la observator.  

Orice emisie vine dintr-un emiţător şi implică un receptor. 
Teoria constituirii psiho-fizice a obiectului se bazează pe sensul 
fizic al qualiei şi pe alfabetul acestor qualii-pixeli cu care pot fi 
scrise propoziţiile realităţii materiale. Acestea nu mai sunt propozi-
ţiile atomare inventate de pozitivişti, ci sunt reţele de intenţionalităţi, 
relativizate ele însele – prin medierea creierului – la observatorul 
conştient. Astfel, acesta primeşte o imagine de ansamblu a lumii, 
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ieşită ca un film developat din misteriosul „negativ cuantic”. Avem 
aici de-a face cu adevărate reţele colective de transmisie-recepţie şi 
de integrare finală a informaţiei, cu o imensă „reţea media” 
naturală, nefabricată de om, care funcţionează ca printr-un fel de 
armonie prestabilită, după reguli precise, deşi neinventate şi chiar 
necunoscute de cei ce le practică. Creştinismul observă aici dialo-
gicitatea aflată la lucru, o simfonie bogată de glasuri, ce nu de 
puţine ori riscă, din păcate, să degenereze într-o încrucişare de 
săbii. Ontologia fundamentală a glasurilor apare, în repetate 
rânduri, afirmată astăzi şi de părintele Ghelasie, care a înţeles că 
realitatea se constituie şi poate fi descifrată în acest sens, ţinând de 
„dialogul în absolut”.  

Monadologia nu aderă la ideea de nesubstanţialitate a subiec-
tului generator de fenomene. Logica apariţionalului (se arată-nu se 
arată, prezenţă-absenţă) e ceva cu totul diferit de logia anihilării 
(există-nu mai există), cea care nu face decât să arunce o dată cu 
apa din copaie şi copilul, atunci când nu realizează faptul că 
fenomenele (posibile iluzii, fără doar şi poate) trec, dar subiectul 
rămâne, asemenea pietrei vii, părtaşă odată şi odată la clădirea 
Împărăţiei vieţilor în Hristos. Insubstanţialitatea fenomenelor şi a 
trăirilor, a anumitor fenomene şi a anumitor trăiri, nu trebuie 
confundată cu irealitatea subiectului. Pe de altă parte, reprezintă o 
mare greşeală să confundăm trăirea subiectivă cu absenţa obiectivi-
tăţii, obiectivitatea aici fiind înţeleasă simplist, prin raportare şi 
adecvare la lucrurile exterioare. Teoria constituirii afirmă că 
imaginile elaborate spiritual sunt mai obiective decât percepţiile 
pasive, acestea din urmă fiind mai mult apăsate de realitate, decât 
libere s-o privească şi s-o cunoască în profunzime. Astfel, 
creativitatea reflectă mai fidel şi mai stabil chipul existenţelor după 
viaţă şi după fiinţă (putem spune asta dacă gândim în spiritul 
realismului iconic). 

Se ştie şi că fenomenologia a respins cu vehemenţă ideea de 
conştiinţă vidă (no-thing-ness). Citită în duh creştin, fenomeno-
logia arată de fapt că nu poate exista cu adevărat decât conştiinţă 
după chipul Treimii, adică o conştiinţă intenţională, focalizată, 
relaţională, dialogică, iubitoare, plină de celălalt. Dar pentru a 
descoperi acest adevăr fundamental, trebuie mai întâi să te lepezi 
de „maya”, de acele bine jucate şi teribile iluzii fenomenale ce trec 
sub tăcere viaţa şi fiinţa, ca şi când respectivele n-ar exista.  
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În încheiere, prezentăm câteva din postulatele monadologiei 
deschise: 

– Conform monadologiei, ca şi în viaţă, intuiţia fundamentală 
a „aproapelui” stă la baza forţelor de coeziune din materie. Materia 
însăşi se constituie din „aproape” în „aproape”, prin legături inter-
subiective. Topologia monadologică are la bază simţul orientării, 
amuşinarea spaţiului, semnale-chemări şi semnale-răspunsuri 
instantanee, stări de afinitate vie. Excitaţia şi rezonanţa descriu 
comportamentul electricităţii vii. Acţiunea din aproape în aproape 
nu se citeşte ca un limitator de poziţie în spaţiu în sens tare. 
Distanţele spaţiale între elemente nu există, s-a afirmat, în sens 
tare, ci în sens slab. Conform monadologiei, orice element este 
(potenţial) „aproapele” celuilalt.  

– Materia e ca un muşuroi: e grupul de afinităţi în mişcare. 
Totul aminteşte de fenomenul biologic al hrănirii furnicilor, care-şi 
circulă hrana din gură în gură, ca printr-un uriaş intenstin comun. 
Materia şi ea pare a fi rezultatul unui fenomen de digestie în 
comun, sugerând deja o condiţie euharistică. Comportamentul 
protagoniştilor subatomici ţine de logica viului şi ascultă de legea 
fraternităţii.  

– Există paradigme de fotoni, fotoni din umbră (o ipoteză 
acceptată în fizică), care acţionează cu rândul şi care se odihnesc 
unii pe alţii. Astfel, se poate demonstra că timpul adimensional al 
mişcării cuantice nu există, că el se reduce la un efect iluzoriu, ce 
are în spate o realitate a permutărilor continue insesizabile observa-
torului. Un scamator, mişcând rapid cartoane suprapuse, ne poate 
demonstra intuitiv acest fenomen. Dar mai ales fugile lui Bach, în 
speţă ideea de fugă muzicală, ne oferă o lecţie magistrală despre 
secretele mişcării după planuri suprapuse şi alternante, de suprafaţă 
şi de adâncime. Când o voce trece în planul de adâncime, ea se 
odihneşte un timp, ţinând sunetul în durată, ca pe un ison pre-
lungit. Se sugerează o continuitate discontinuă, suscitând decalaj şi 
relansare, o mişcare de ansamblu rapidă fundamentată în secret pe 
odihnă. Unda nevăzută e spaţiul potenţial al odihnei, nu al 
anihilării.  

Carmen CARAGIU-LASSWELL 
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Religie şi Drept/recurs iconic 
 
 
Încercările unor noi alianţe: Drept şi Religie 
– premize, orientări – 
În prezentarea volumului Droit et Religion, apărut în prestigioasa 

colecţie Archives de philosophie du droit1, Francois Terré consemnează 
că interogarea asupra sacrului revine cu necesitate în discursul asupra 
Dreptului, că justiţia trece printr-o întoarcere, eterna reîntoarcere la 
sacru (F. Terré, (A), p. 13). F. Terré semnalează această tendinţă de 
întoarcere la esenţial şi la valori ca pe un demers ce aduce cu sine 
problematica genealogiei regulei, a originii şi a finalităţii ei ultime, 
tendinţă care provoacă o reînnoire a meditaţiilor, în termenii filo-
sofiei dreptului, asupra sacrului, a divinului şi a religiei în raportul 
lor cu Dreptul. De remarcat că, pentru F. Terré, această tematică şi 
abordare a volumului Droit et Religion marchează o cotitură în 
istoria acestei colecţii, întrucât oferă răspunsuri unor problematici 
presante şi, în acelaşi timp, lărgeşte orizonturi şi satisface o nevoie 
crescândă de atare reflexii asupra marilor probleme de Drept.  

Cât priveşte titlul volumului Drept şi Religie, trebuie spus că 
Terré consideră, pe de o parte, că a fost ales în detrimentul celui de 
Drept şi Teologie fiindcă există şi religii atee, şi, pe de altă parte, Drept 
şi Religie şi nu Religie şi Drept pentru că ordinea cuvintelor ţine să 
exprime orientarea demersului ce a condus la această perspectivă 
asupra temei. În mod interesant F. Terré se întreabă dacă, în fond, 
reflexia asupra relaţiei dintre ele nu este cea care permite o înţele-
gere mai bună a fiecăreia? De fapt, chestiunea urmărită este cea a 
căutării unui loc, a unui topos de manifestare a înţelegerii, a întâlnirii 
şi chiar a convergenţei lor. Terré arată astfel că Dreptul nu este 
numai obiect şi mod de cunoaştere, nu este numai ştiinţă, ci, de 
                                                             
1 Archives de philosophie du droit (Paris, Sirey), tome 38, Droit et religion, 1993. Vom 
nota citările (de autori) ce trimit la acest număr din Archives de philosophie du droit 
cu (A). 
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asemenea, este, implicit sau explicit, şi o credinţă, la care, desigur, 
nu aderă toţi sau nu aderă cu aceeaşi forţă de convingere (F. Terré, 
(A), p. 13). 

Referitor la termenul religie, în paginile aceluiaşi volum, Claude 
Tresmontant apreciază că este fluu şi vag, că semnifică puţin mai 
mult decât nimic, în orice caz nimic precis. Conform acestuia, ter-
menul religie (fr. religion) nu provine, cum îndeobşte se crede, din 
verbul latin religare, întrucât substantivul latin religio, religionis, nu provine 
din verbul latin religare, cât din verbul relegere, care semnifică „a culege 
noul, a strânge noul, a parcurge noul, a trece prin gândire, a trece în revistă”. 
În atare sens, substantivul religio înseamnă atenţie scrupuloasă, 
delicateţe a conştiinţei, iar adjectivul religiosus desemnează ceea ce 
este de o atenţie scrupuloasă (C. Tresmontant, (A), p. 141). 

A vorbi despre religie în raport cu dreptul, atâta timp cât există 
o multitudine de religii, care nu au nici acelaşi conţinut, nici aceeaşi 
semnificaţie, şi care chiar se opun unele altora, uneori de o manieră 
fundamentală2, poate deveni complicat – crede C. Tresmontant, care 
se întreabă, cum se pot subsuma sub acelaşi concept al religiei doctrine 
şi viziuni asupra lumii, atât de opuse, atât de contradictorii?  

Pe de altă parte, C. Tresmontant constată că, astăzi, termenul 
religie şi derivaţii acestuia, pentru mulţi, încă „desemnează reprezentări 
şi practici iraţionale, mai mult sau mai puţin morbide, după caz, relevând 
psihoze sau nevroze” (C. Tresmontant, (A), p. 142). Astfel, iraţionalul, 
pre-logicul şi morbidul, nevroticul, psihoticul, apar ca fiind conţi-
nutul comun în acest mod de receptare al religiei. Religia se restrânge 
în acest caz la înţelesul unui „adevărat vomitiv” ce se opune ştiinţei, 
gândirii raţionale, pozitivismului; în celălalt sens, religiosului i se 
opune raţionalul, iar mentalităţii religioase i se contrapune „raţiona-
lismul limpede al dimineţii”.  

C. Tresmontant crede că e foarte dificil, în această polimorfă 
matrice semantică, să se trateze subiectul: Drept şi Religie, tocmai 
pentru că, pentru a o face temeinic, ar trebui reluate, urmând o 
bună şi îndelungată istorie a religiilor, toate religiile cunoscute, spre 
                                                             
2 C. Tresmontant observă că sunt religii care comportă zei, divinităţi, dar există 
în India şi China religii fără Dumnezeu, fără divinitate, religii atee. Există religii 
care divinizează omul, sau regele Egiptului, al Babilonului, împăratul Romei, 
altele care divinizează, universul, natura, statul, naţiunea sau dimpotrivă. Spre 
sfârşitul secolului XX s-a vorbit despre comunism ca despre o religie, s-a afirmat 
că psihanaliza a devenit o religie, că sportul s-a transformat într-o religie. 
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a se examina în fiecare caz specific acest raport; referitor la religiile 
atee ale Indiei şi Chinei, acesta susţine că trebuie precizat ce anume 
se examinează în raportul sau relaţia dintre drept şi religie.  

Există evident metodologic şi alte modalităţi de abordare a 
relaţiei între drept şi religie. S. Cotta, spre exemplu, urmăreşte o 
analiză hermeneutică şi fenomenologică care arată trecerea de la un 
„închis” al juridicului şi al religiosului sociocultural la „deschis”-ul 
categorial al comprehensiunii lor filosofice, şi apoi la „deschis”-ul 
concret al mesajului evanghelic3. Fiecăruia din aceste trei nivele de 
paralelism analogic îi corespunde, în viziunea sa, formarea tot atâtor 
stări de conştiinţă, din ce în ce mai profunde, despre semnificaţia 
umană (cognitivă şi normativă) atât a dreptului cât şi a religiei. 
Pentru Sergio Cotta, conform credinţei creştine diferenţa între 
domeniul dreptului şi al religiei rămâne finalmente marcată întrucât 
„plinătatea legii este iubirea”, după cuvântul Sf. Ap. Pavel (Rom., 13, 10), 
– „iubire ce este reînnoită continuu în eternitate, căci ea se hrăneşte din vederea 
lui Dumnezeu” (S. Cotta, (A), p. 154).   

Orizontul creştin însă a adus cu sine transformări funda-
mentale faţă de creuzetul mental şi logica lumii vechi şi a deschis 
calea unor resurse paradigmatice, întru adevăr înnoitoare – nu doar 
apofatice, ci şi conceptuale, nu doar de iubire, ci şi de dreptate etc. 
–, ce pot lărgi, adânci şi nuanţa o simplificată diferenţă drept/ 
religie în analogie lege/iubire. În atare sens, René Sève încearcă să 
lămurească emergenţa concepţiei moderne de drept asupra egalită-
ţii şi libertăţii umane în perspectiva distanţei care separă, în primele 
secole ale erei creştine, creştinismul şi elenismul4. Astfel, René Sève 
susţine că în locul ierarhiei substanţelor din doctrinele emanantiste 
                                                             
3 Sergio Cotta, reluând criteriul bergsonian de „închis” şi „deschis”, analizează 
relaţia între drept şi religie pe trei nivele. Primul nivel (factual), desemnează o 
analogie între sistemele juridice naţionale şi comunităţile religioase sociocultu-
rale. Al doilea nivel (filosofic), dreptul ca normă teoretică universală şi religia ca 
dependentă de un principiu transcendent de validitate universală. La al treilea 
nivel situează creştinismul, pentru care standardul juridic al justiţiei este depăşit 
în iubire.  
4 Creştinismul a operat după R. Sève dacă nu o revoluţie cel puţin o transmutaţie 
care a modificat logica viziunii greceşti asupra omului. Trei dogme creştine apar 
în principal pentru el contrare filosofiei eleniste: creaţia versus eternitatea lumii, 
naşterea sufletelor versus preexistenţa lor şi Învierea. Se remarcă, însă, în aceste 
trei cazuri, o chestionare asupra raportului între Dumnezeu şi timp, situarea actelor 
lui Dumnezeu într-o cronologie, într-o istorie (R. Sève, (A), p. 49). R. Sève 
consideră că Taina Întrupării a introdus o veritabilă ruptură faţă de lumea greacă. 
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creştinismul pune o ruptură ontologică tranşantă, anume cea a dis-
tincţiei între Creator şi creatură; el precizează totodată că divini-
tatea omului este o divinitate de distincţie care nu se realizează 
decât prin Hristos şi prin graţie, şi nu prin raţiune sau natură. Cu 
alte cuvinte, creştinismul gândeşte îndumnezeirea ca reieşind dintr-o 
diferenţă ontologică radicală ce, într-un anume sens, apare ca o 
dedivinizare a naturii umane pe care omul nu poate să o surmonteze 
prin el însuşi5 (R. Sève, (A), p. 51). René Sève consemnează că, în 
sens creştin, a trăi după natura umană înseamnă a fi orientat către o 
finalitate supranaturală, a fi deschis graţiei divine, ceea ce oferă un 
sens nou şi ireversibil noţiunii de valoare şi demnitate umană. Astfel, 
măreţia omului, caracterul său unic, este de a fi orientat către o 
finalitate care depăşeşte natura, natura omului constând în însăşi 
transcenderea naturii. Însă, transcenderea nu e opera omului, a 
capacităţilor şi a forţelor sale, sau a raţiunii ca cea mai bună parte a 
naturii. Aici, René Sève identifică o diferenţiere în ceea ce priveşte 
înţelegerea egalităţii în elenism respectiv în creştinism, întrucât ignarul, 
incultul, cel neajutorat (femeia, copilul, sclavul) par să îmbrace aceeaşi 
valoare cu omul raţional, educat şi virtuos6 (R. Sève, (A), p. 53). 
Problema istorică a creştinismului constă după el în faptul că în 
numele legăturii cu Dumnezeu sau cu Hristos, individul, fiecare 
                                                             
5  Specificitatea creştinismului sesizată de R. Sève ar fi prin urmare gândirea 
omului ca imagine a lui Dumnezeu, în afirmarea diferenţei radicale între creatură 
şi Creator; poziţionare ce introduce în cosmosul grec o ruptură definitivă, pentru 
că omul este orientat prin natură spre un scop care depăşeşte natura şi forţele 
sale (capacitatea teoretică şi practică a raţiunii) (R. Sève, (A), p. 52).   
6 Conform lui R. Sève, creştinismul, prin doctrina graţiei implică o dedivinizare a 
omului, o dedivinizare a naturii şi sfârşitul religiei cosmice, creştinul trebuind să 
fie ghidat, de acum, nu prin natură sau raţiune, cât prin graţie şi credinţă. Pentru 
René Sève deschiderea naturii graţiei lui Dumnezeu este susceptibilă de a ajunge 
la o individualizare practic radicală (antinomică) unde tot ce e sincer şi autentic 
se află sanctificat. Politic, spune el, este anarhie, posibilitatea de a refuza supu-
nerea la orice convenţie, de a rezista la tot ceea ce nu e recunoscut ca bun. Astfel 
că ideea raportului fiecărui om la transcendenţă introduce un germene de liber-
tate şi disoluţie a legăturii sociale ce subzistă după el de-a lungul istoriei în drep-
turile revendicate de către Biserică sau de către credincioşi individual. Doctrina 
graţiei operează prezumptiv la răsturnarea obligaţiilor spre drept: omul are 
dreptul de a alege şi de a recunoaşte aceste obligaţii. Sève trimite la cuvântul Sf. 
Pavel: Toate îmi sunt îngăduite dar nu toate îmi sunt de folos. Primii predicatori teologi, 
episcopii şi sinoadele ar fi fixat în paralel cu dogmele şi un cod moral întrucât 
învăţătura lui Hristos este vagă sau spirituală prin faptul că afirmă superioritatea 
asupra legii sau a preceptelor (R. Sève, (A), p. 55).  
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individ (şi nu numai înţeleptul care în filosofia greacă era singur rege 
şi preot) este în raport cu ceilalţi subiect suveran (R. Sève, (A), p. 55). 

Referitor la un raport între cultura antică, creştinism şi (post) 
modernism, cu privire la conceptul de persoană şi consacrarea sa 
juridică Stamatios Tzitzis7 subliniază faptul că ideea de persoană 
promovată în epoca modernă este inexistentă la greci, la care 
antropos-ul este un micro-cosmos ca imagine în miniatură a macro-cosmosului 
ce reprezintă o fiinţă impersonală. „În universul grec, cuvântul creator 
de drept, al unui Dumnezeu personal sau a unui om-persoană este 
absent. Justiţia vede lumina zilei graţie logos-ului măsură sprijinit pe 
forţele naturale „demoniace”, încarnând viziunile „vindicative” ale 
cosmos-ului”8 (S. Tzitzis, p. 25). Astfel, dacă în antichitate persoana 
exprima transparenţa existenţei, în absenţa densităţii ontologice, 
atribuite de către creştinism, ea nu desemnează nimic altceva decât 
o mască9. 

Cât priveşte persoana-ipostas, Tzitzis susţine că patristica greacă 
a inversat conceptele păgâne cu privire la prosopon-mască folosind 
cuvântul hypostasis pentru a desemna prosopon într-o perspectivă a 
ontologiei transcendente; ipostasul desemnând ceea ce se susţine 
prin sine însăşi, care presupune în ocurenţă o esenţă subzistând 
prin deplina sa autonomie. În plus, omul-persoană este imagine a 
Ipostasului Divin şi nu poate fi lipsit de un conţinut substanţial, 
întrucât are o interioritate şi o densitate care participă la cele dum-
nezeieşti. În atare orizont, individul calificat ca persoană este defi-
nit în funcţie de o identitate metafizică (întotdeauna raportată la 
relaţia ontologică cu Dumnezeu) care constituie al său actus esendi 
(S. Tzitzis, p. 63). De altfel, Tzitzis susţine că teologia creştină prin 
ideea persoanei ontologice (imaginea ipostasului) a inaugurat o finalitate 
                                                             
7 S. Tzitzis, Qu’est-ce que la personne?, Armand Colin, Paris, 1999. 
8  În schimb creştinismul pune în relief interioritatea persoanei ca o cale ce 
conduce către Dumnezeu-Persoană, Tată Creator; persoana este purtătoare pe 
pământ a semnelor prezenţei divine şi pune în relief calităţile dialectice ale exis-
tenţei: spirit-corp, interioritate-exterioritate, abstract-concret, finit-infinit, clipă-
eternitate, necesitate-libertate (S. Tzitzis, p. 9). 
9 Tzitzis consideră că modernitatea prezintă o altă concepţie a persoanei ce dă 
importanţă subiectivităţii umane ca subiect gânditor. Astfel, modernitatea este 
cea care a izolat persoana de fiinţă confirmându-i autonomia, odată cu glisarea 
de la o filosofie a fiinţei la o filosofie a omului, iar Revoluţia franceză a ajuns să 
prezinte persoana ca purtătoare de drepturi subiective (drepturile omului) ca 
inerente naturii.  
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care îi este proprie, manieră în care demnitatea persoanei slujeşte ca 
fundament al drepturilor subiective, ce transcend regulile formale, ca 
drepturi care se întorc la Trinitate – sursa justului –, şi care pot fi 
calificate ca drepturi ipostatice10 (S. Tzitzis, p. 65). Tzitzis păstrează 
astfel o distincţie între persoana metafizică şi persoana raţionalizată, sens 
în care persoana ontologică, în loc de a pune drepturile funda-
mentale în raţiune, în numele unei naturi comune tuturor oamenilor, 
le caută şi le identifică în demnitatea originară: chip şi asemănare 
divină11. 

 
Sfârşitul sec. XX înclină conform lui J. Carbonnier spre un 

consens, spre un ton doctrinar care concede religiosului o anumită 
influenţă asupra juridicului. Însă, conform juristului francez, cuvântul 
influenţă poate fi vag întrucât nu face să transpară ceea ce este esenţial: 
„diversitatea de mecanisme prin care religia poate să intervină în drept”. O 
chestiune deloc simplă, chiar complicată consideră J. Carbonnier, 
atâta timp cât dreptul nu este numai reguli/norme, ci, de asemenea, 
este o ţăşnire (de) dincolo de reguli, şi subzistă, deci, într-o justă 
dualitate: reguli de drept şi drept fără reguli. Renumitul jurist francez 
apreciază că dreptul zilelor noastre nu mai poate fi configurat doar 
ca o piramidă sau ca o colonadă de norme, sens în care J. Carbonier 
ne indică spre faptul că religia deschide posibilităţi noi şi diverse de 
participare la drept (J. Carbonnier, (A), p. 19).  

Prin urmare, dreptul, conform lui J. Carbonnier, nu se restrânge 
la normativ, ci este şi o izbucnire spontană a dreptăţii, domeniu în 
care religia este deseori înţeleasă ca purtătoare de graţie, de speranţă, 
de profeţie. Astfel, pentru J. Carbonnier, Evanghelia e fântâna 
graţiei, şi dincolo de a considera graţia în antiteză cu legea, ea este 
                                                             
10 Trigeaud susţine că demnitatea proprie persoanei transcendente, deplin teologică 
cum este, conservă sacralitatea sa în multe curente raţionaliste şi idealiste ale 
timpurilor moderne. Ea devine pivotul drepturilor omului chiar dacă persoana 
pierde mult din dimensiunea sa metafizică. Nici chiar materialismul Luminilor 
nu a reuşit, conform lui Tzitzis, să zguduie acest orizont de sacralitate. Deicidul 
întreprins de modernitate, chiar emancipând persoana de natura sa transcen-
dentă, creşte pe o sacralitate care îi este internă. Omul nu trebuie să conteze 
decât pe el însuşi, iată avatarul acestei sacralităţi care slujeşte de leitmotiv per-
soanei moderne (S. Tzitzis, p. 65). 
11 Persoană ontologică, astfel înţeleasă, formulează drepturi subiective inspirate 
din învăţătura evanghelică (S. Tzitzis, p. 66).   
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de fapt, conform acestuia, parte integrantă a sistemului juridic, 
întrucât există evident graţii instituţionalizate, precum graţierea 
regală sau prezidenţială.  

J. Carbonnier crede că prin această instituţionalizare graţia nu-
şi pierde diafania evanghelică, astfel că dacă „în organizarea politică şi 
judiciară a Occidentului, decidenţii trebuie să fie logici prin profesie, totuşi ei 
pot să fie carismatici (pentru a împrumuta categoriile webberiene) prin accident, 
altfel zis, prin graţia primită pentru a fi apoi răspândită” ((A), p. 20). De 
fapt, raportul dreptului cu religia, J. Carbonnier nu-l abordează ca 
pe o problemă de etnologie, ci tot într-un sens filosofic, în orizon-
tul căruia se întreabă dacă dreptul este într-adevăr independent de 
religie, dacă este independent în mod real „(în banalitatea societăţilor 
noastre occidentale) de minimum de dogmatică creştină – o independenţă 
ce ar putea lăsa să se presupună autonomia şi chiar autopoieza care 
i se atribuie în teorie”? ((A), p. 17).  

În Religia, fundament al dreptului? Jean Carbonnier susţine în mod 
interesant că religia poate fi creatoare de reguli de drept, fie prin 
medierea moralei fie direct, nemediat, dar ea poate de asemenea să 
întoarcă puterii laice sarcina de legiferare. De aceea, Carbonnier nu 
vorbeşte numai de o adoptare directă a normelor religioase de 
către sistemele juridice, ci şi de o devenire a acestora ca reguli de 
drept printr-un intermediar, prin medierea altor sisteme normative 
ce conservă religiozitatea. J. Carbonnier apreciază că unul din 
aceste sisteme de tranziţie este morala, în vreme ce cultura, bunele 
moravuri, dreptul natural pot fi altele ((A), p. 18).  

Însă, nici referinţele la anume sisteme de tranziţie nu sunt 
univoce ci, mai cu seamă, plurisemantice. Astfel, o neînţelegere 
fundamentală cu referire la morală, spre exemplu, e constatată de 
C. Tresmontant, în sensul în care aceasta este înţeleasă într-o 
exterioritate, ca un ansamblu extrinsec de interdicţii, arbitrar şi 
tiranic, care constrânge libertatea şi ne privează de viaţă, 
refuzându-i-se astfel moralei un fundament intim, obiectiv şi real, 
relevat de experienţă; C. Tresmontant respinge demersul ce 
prezumă religia ca iraţională şi abordează morala ce derivă şi 
depinde de ea, ca avatar iraţional al religiei.  

Cu alte cuvinte, normativitatea este cunoscută începând din 
real, fără a fi nevoie să fie dedusă din Torah, Torah ce exprimă norma-
tivitatea imanentă. Morala, ca normativitate ce conţine ansamblul de 
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condiţii de dezvoltare a omului şi a umanităţii, în atare sens, trimite, 
nu către un imperativ categoric, ci către existenţa unor condiţii de 
dezvoltare, fondate pe o realitate obiectivă intrinsecă, ce nu depinde 
de arbitrariul şi capriciile umane12 (C. Tresmontant, (A), p. 147). 
Aceste condiţii de dezvoltare ale omului, ce pot fi discernute în 
experienţa însăşi, exprimă, pentru C. Tresmontant, doctrina mari-
lor scolastici, în particular a lui Toma d’Aquino, şi marchează o 
abordare care se distinge de „disocierea kantiană între morală şi fiinţă, ce 
a produs fructele morţii” ( (A), p. 149). Altfel spus, distincţia între bine 
şi rău nu este de natură abstractă, ci îşi are un fundament şi o 
raportare reală în fiinţă. C. Tresmontant trimite astfel către chestiu-
nea valorilor, pe care oamenii politici prestidigitatori le colportează, 
fără a şti, însă, în ce constau şi pe ce se întemeiază de fapt aceste 
valori – care le este fundamentul? –, pentru a înţelege, astfel, funda-
mentul normativităţii13.  

 
Referitor la Colocviului Internaţional Droit et Religion14, organizat 

de Asociaţia franceză de filosofia dreptului, J. M. Trigeaud consemna 
                                                             
12  C. Tresmontant consideră informaţia înscrisă în mesajul genetic ca pe un 
program normativ obiectiv şi, asemenea lui Maurice Blondel, ridică problema 
normativităţi inerente unei ontologii genetice. Astfel, aceste norme obiective ca 
informaţii creatoare ce sunt imanente creaţiei nedesăvârşite, dar care sunt în 
vederea dezvoltării, desăvârşirii, realizării sale, sunt înscrise ca atare într-un cod 
şi sunt discernabile prin experienţă; şi, pe cale de consecinţă, un biolog, un 
medic, un neuropsiholog pot recunoaşte aceste condiţii de dezvoltare ale 
umanităţii şi riscurile distrugerii şi regresiei sale, pot descoperi şi discerne ce e o 
sexualitate normală faţă de una anormală chiar ignorând orice revelaţie.  
13 „Valorile, în ochii oamenilor noştri politici, sunt opţiuni a priori, pe care le 
alegem, pe care decidem să le adoptăm. Este o chestiune de preferinţă, o 
chestiune de gust. Dar ele nu au fundament în fiinţă. Ele sunt deci suspendate în 
aer ca fantomele. Şi dacă unii le recuză, alţii le îmbrăţişează” (C. Tresmontant, 
(A), p. 148). 
14 Colocviul cu tema Drept şi Religie, organizat în 1992, – comunicările prezentate, 
completate cu numeroase studii substanţiale consacrate acestei teme au consti-
tuit baza acestui volum, Droit et Religion, apărut în Archives de philosophie du droit –, 
a avut o masivă participare (542 participanţi), rară, pentru o manifestare de 
filosofia dreptului, după cum remarcă însuşi F. Terré. Pierre Catala îl considera o 
veritabilă reuşită prin alegerea temelor şi a oratorilor şi prin multiplele contribuţii 
ce s-au referit la raportul dintre drept şi religie în sânul unor mari tradiţii: 
ebraică, romană, coranică, luterană, creştin orientală (George Uscătescu), şi, în 
acelaşi timp, prin examinarea cuplului drept şi religie în perspective diverse: 
justiţie şi caritate, secte, drept public, drepturile omului, binele social, persoana 
umană (F. Terré, (A), pp. 11-12). 
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sintetic, în raportul său de închidere, că divergenţele manifestate în 
cadrul colocviului nu au putut suprima constatarea că dreptul şi 
religia îşi propun – pe de o parte, de a se întoarce către om, şi de a-l 
sesiza ca pe un scop, un scop în acord cu ordinea ontologică unde 
el este situat, – şi, pe de altă parte, de a determina o lege şi de a vedea 
în ea un mijloc privilegiat de a atinge acest scop15 (J. M. Trigeaud, 
(A), p. 231). „Odată admis un sens just şi odată recunoscut că expresia sa 
religioasă poate prefigura expresia sa juridică, esenţial pare a şti ce rol i se 
conferă însă în determinarea principiilor directoare ale dreptului” ((A), p. 235). 
În acest sens, Trigeaud susţine că puţin importă rolul unei referinţe 
la just în domeniul religios, cât e mai curând de considerat, de evaluat, 
domeniul dreptului unde ea se află deja îmbrăcată de o funcţie de 
împrumut datorată religiosului. De altfel, Trigeaud semnalează că 
juriştii, conştienţi de imperfecţiunile acţiunii, şi chiar de injustiţii şi 
insatisfacţii în acest plan al juridicului, resimt aspiraţia metafizică la 
o sursă curată, mai curată şi mai adâncă decât sursele vizibile. 

Pe de altă parte, se apreciază că dreptul şi religia, deşi sunt în 
societate şi în istorie, ele nu sunt în exclusivitate nici ale societăţii, 
nici ale istoriei. Acestea, spune el,  nu pot să comunice decât dacă 
se leagă de un principiu inteligibil, de un principiu „informativ”, de 
un principiu care le orientează, depăşind expresiile lor localizate şi 
contingente ((A), p. 232). Înainte, deci, de a gândi o implicare a 
dreptului în religie sau a religiei în drept, de a surmonta hetero-
nomia juridicului şi a religiosului, este de perceput un al treilea 
termen ce leagă împreună dreptul şi religia. Trigeaud arată că această uni-
tate de referinţă nu este altceva decât locul ce revine unei presu-
poziţii constante, analogă unităţii apriorice a ideii de divin, cum o 
trata Scheler.  

Chestiunea de fond este de a alege dacă se concepe, pe de o 
parte, dezmembrarea juridicului şi a religiosului, sau, pe de altă 
parte, se optează pe repunerea lor în raport ca două moduri de 
organizare ce încadrează comportamentele umane. Încercând să 
obiectivăm, să reificăm, să „pozitivizăm” aceste comportamente şi 

                                                             
15 Căutarea sensului este, după el, cea care a determinat o apropiere între drept şi 
religie, sens ce, odată cu trecere de la a fi la trebuie să fie, devine cel al justiţiei atât 
în drept cât şi în religie, întrucât comparaţiile şi confruntările nu pot să opereze 
decât prin această mediere comună, prin această direcţie justă (J. M. Trigeaud, (A), 
p. 232).  
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regulile lor, urmând „variaţiile” lor, diseminarea lor în multiplu, 
Trigeaud consideră că nu vom face decât să repunem problema a 
însăşi sensului valorizant şi unitar care le inspiră. 

Cât priveşte credinţa, Trigeaud consideră că nu trebuie înţeleasă 
ca obstacol al raţiunii filosofice şi ştiinţifice în domeniul instituţiilor 
şi al drepturilor întrucât, spune el, chiar la marii mistici, precum 
Ioan al Crucii, ea este un mod al experienţei cognitive ((A), p. 236). De 
altfel, în context, C. Tresmontant subliniază că, deşi în mod curent 
despre chestiunea existenţei lui Dumnezeu unic, transcendent şi 
creator se spune că este o chestiune de credinţă şi nu de cunoaş-
tere16, totuşi iudaismul ortodox şi creştinismul sub forma sa ortodoxă 
gândesc dimpotrivă17.  

Faţă de un pozitivism juridic care ar putea fi iniţiat, Trigeaud 
crede că acesta nu ţine de fundamentul juridic şi religios într-o 
cunoaştere, cât de raportul dintre ele, şi, mai ales, de influenţa pe 
care cunoaşterea proprie domeniului religios o poate avea asupra 
dreptului. În acest sens, se observă că unii admit că o prelungire 
naturală operează în această relaţie, iar alţii preferă un paralelism 
fără interferenţe ((A), p. 237). Trigeaud atrage însă atenţia că a face 
din acest relativ al dreptului un absolut echivalează cu o uzurpare a 
funcţiei însăşi a religiosului18. 
                                                             
16  C. Tresmontant crede că majoritatea catolicilor din Franţa sunt siguri că 
existenţa lui Dumnezeu e o chestiune de credinţă şi de încredere, şi că raţiunea 
umană nu poate stabili cu certitudine existenţa lui Dumnezeu; însă existenţa lui 
Dumnezeu, neputând fi stabilită cu certitudine de către raţiune, existenţa Sa 
apare ca o categorie a incertului, altfel zis, a îndoielii. Astfel, Tresmontant 
constată că credinţa, în sensul francez actual al termenului, implică îndoială, fapt 
pentru care catolicii din Franţa ajung mai cu seamă discipoli ai lui Kant şi Comte 
şi adoptă, în general, teoria luterană a credinţei, ca disociată de raţiune şi inteli-
genţă, în timp ce Biserica Romei înţelege prin conceptul credinţei asentimentul 
inteligenţei la adevăr 
17 Altfel spus, existenţa lui Dumnezeu în iudaismul ortodox nu este o chestiune 
de încredere sau de credinţă cât de cunoaştere şi inteligenţă. Dumnezeu este 
cunoscut astfel începând de la universul psihic, la istoria universului, la istoria 
umană, care este o creaţie continuă, şi la istoria poporului evreu. Părinţii greci, 
Părinţii latini, Părinţii siriaci, marii Scolastici au învăţat, profesat şi explicat, după 
Tresmontant, că existenţa lui Dumnezeu este cunoscută de către inteligenţă, 
începând de la universul psihic şi de la ce conţine universul psihic. 
18 El susţine că trebuie recunoscut că nici religiosul nu poate convinge de totalita-
tea sensului său pe care omul luat izolat, omul pe care religiosul îl incită la practi-
carea altor căi decât acelea ale juridicului, căi care nu contrazic juridicul dar care fac 
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Referitor la natura religiosului, sunt conturate şi reies din 
prezentările colocviului, conform lui Trigeaud, două tendinţe. Pe 
de o parte, una ce identifică divinitatea prin referinţă la un principiu 
anonim şi abstract, la un mare tot, ce are ca exemplu religia mai mult 
mitologică decât speculativă a Romanilor, căreia i se atribuie un 
echivalent în confucianismul Chinei. Şi, pe de altă parte, cele trei 
monoteisme; şi, în completare, cele trei confesiuni creştine, fondate 
pe o divinitate concepută ea însăşi ca o Persoană, ca Cineva unic, ca 
Cineva care ni se adresează şi pe care îl reflectăm, sens în care 
fiecare/oricare poate înceta să mai reprezinte un scop în sine 
generic, şi se poate prevala de un scop propriu, singular, unic, ce 
trebuie respectat ca atare ((A), p. 238).   

Chestiunea de fond, asupra căreia atrage atenţia Trigeaud, este 
legătura dintre presupoziţiile teologice ale fiecărui demers şi dubla 
lor concepţie – antropologică şi legală –, întrucât totul pare să depindă 
de teologic: atât lectura omului însuşi cât şi interpretarea legii, care 
reprezintă instrumentul comun de organizare al fiecărei ordini19.           

Cât priveşte fundamentul natural sau istoric al legii umane, Trigeaud 
consemnează, ca pe o dezbatere decisivă, perspectivele asupra dublei 
realităţi a omului, respectiv asupra raportului între natură şi persoană, 
un raport ce apare ca interpretat în mod diferit. 

Trigeaud expune sintetic aceste perspective diferite astfel: 
– în optica ebraică, ca cea a lui A. Abécassis; a feţei umane – ca 

reflectarea a acelui cu Totul Altul, deplin transcendent şi inac-
cesibil, a acelui cu Totul Altul, ce este fiinţa sau adevărata realitate, 
ce manifestă apariţia sa absolută în legea însăşi, în Tora, care este 
revelată pe Sinai şi care este arhetipul întregii legalităţi a dreptului şi 
                                                                                                                                   
să-i izbucnească limitele. E vorba de omul venit spre mărturia veritabil desăvârşită 
şi completă, dar încă „exterioară”, de care dreptul poate avea cea mai mare nevoie 
pentru a fi stimulat în ordinea sa proprie. Această mărturie, spune Trigeaud, are o 
valoare singulară pentru jurişti, oricare ar fi ataşamentul lor la o religie dată.  
19 Referitor la lege şi legalitate Trigeaud aminteşte problema originii legii, emanată 
de la Dumnezeu sau de la om, precum şi raportul dintre aceste două legi, divină şi 
umană, raport ce e caracteristic pe o dimensiune orizontală de două legi pozitive 
sau voluntare (ius positivum divinum şi ius positivum humanum), iar pe o dimensiune 
verticală de două legi naturale sau intelectuale ( legea eternă şi legea inimii) ((A), 
p. 239). Este evocată şi chestiunea expresiei interioare sau exterioare a legalităţii divine 
(conştiinţă şi Revelaţie) ca tipică iudeo-creştinismului şi ca mişcându-se în două 
sensuri: odată în tensiunea sa reflexivă, în capacitatea de a se aduna şi întoarce 
către sacru, şi apoi în supunerea sa ordinii ontologice receptate din înalt. 
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condiţie ce face să prevaleze universalitatea metafizică şi etică 
asupra expresiilor instituţionalizate sau „pozitive”. 

– în optica protestantă şi catolică, două direcţii par clare. Pe de o 
parte, menţinerea unui oarecare pesimism relativ la natura umană 
decăzută, care a făcut să se piardă înfăţişarea luminoasă a persoanei 
şi care a ruinat imago dei a creaturii; şi, pe de altă parte, evitarea 
exaltării unei naturi asimilate persoanei, către care a înclinat 
pelagianismul (juridic), denunţat de către Fericitul Agustin. 

– optica ortodoxă în Europa orientală, a prestigiului acordat persoanei 
ipostatice, icoanei care prezentifică pe cel cu Totul Altul, ce ridică 
problema încarnării omului într-o natură şi chestiunea dezvoltărilor 
virtualităţilor sociale ale acestei naturi, acelea ale acţiunilor juridice 
ale credincioşilor, a operei lor de instituţionalizare; această operă, 
întotdeauna pândită de tentaţiile puterii, dar pentru care, de la 
simbolul Bizantin la modelul raţional latin – care totuşi a putut să 
servească civitas şi politica – a putut să fie reluat ca factor de 
echilibru şi ca ciment comun al culturilor20.  

 
Drept şi Religie – reflexiile unei perspective răsăritene 
George Uscătescu, în cadrul aceluiaşi colocviu Drept şi Religie, 

prezintă un studiu asupra genezei dreptului tradiţional român, în 
contactul cu sursele bizantine, sub titlul Drept şi religie în experienţa 
română. În cadrele acestui demers, G. Uscătescu afirmă că, în lunga 
şi permanenta tradiţie a Bisericii orientale, între Drept şi Biserică s-
a constituit şi consolidat un spaţiu al conexiunii ontologice care s-a 
menţinut viu şi operant de-a lungul secolelor. În acest orizont 
perihoretic, legislaţia iustiniană constituie o legislaţie unificatoare a 
dreptului roman „cu o referinţă specială la prezenţa Bisericii în viaţa 
Statului, a Imperiului şi a dreptului”. Sens în care „formalismul juridic 
roman riguros tradiţional este atenuat de spiritul creştin care se insinuează în 
Constituţiile lui Iustinian în sensul justiţiei şi a echităţii” (ex. Novellae 
Constitutiones XXI, referitor la dreptul de apel)21. 
                                                             
20 Trigeaud semnalează şi tema intermedierilor sau schimburilor legii divine (magistraţi 
sau sacerdoţi) ilustrată de pontiful roman şi de situaţiile epocii iustiniene şi 
bizantine unde puterea imperială şi episcopală îşi au o susţinere mutuală, în 
sensul unei teo-craţii ce se va dezvolta din plin în spaţiul ortodox.  
21 G. Uscătescu afirmă că în primele documente legislative ale primilor împăraţi 
creştini şi mai ales sub Iustinian, care are meritul de a transmite în istorie spiritul 
dreptului roman remaniat de către o nouă structură morală marcată de echitatea 
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De altfel, privitor la raportul dintre Împărat şi Biserică,  
G. Uscătescu arată că această relaţie începe uşor uşor să exprime 
amprentele moralei creştine, şi că odată ce „legile Bisericii penetrează, 
puţin câte puţin, vechile instituţii ale dreptului roman şi transformă fizionomia sa” 
şi absolutismul imperial se conturează ca atare. Absolutismul împă-
raţilor se supune astfel legii divine, se creştinează, şi religia devine 
garanţie a protecţiei autorităţii22 . În acelaşi timp, G. Uscătescu 
precizează că legislaţia ecleziastică îşi află receptarea sa în legislaţia 
civilă, iar autoritatea legislativă a Bisericii este, de asemenea, recu-
noscută ca distinctă şi independentă de autoritatea Statului23.  
                                                                                                                                   
creştină, această uniune profundă între drept şi religie reprezintă pe plan juridic, 
social şi moral o întorsătură revoluţionară (G. Uscătescu, (A), p. 73). Un interes 
special special este ataşat Constituţii CXXXIV: De Sanctissimi Episcopis et Deo 
amabilibus et reverendissimis clerices et monachis, ca text fundamental a cărei versiune 
latină a servit codificării lui Grigorie cel Mare. Textul grec, conform lui  
G. Uscătescu, se va perpetua în Nomocanon şi în Basilicale, ca fundament juri-
dic al aproape tuturor legislaţiilor Europei creştine ortodoxe, în particular a 
Principatelor Române ((A), p. 74).    
22 Astfel, noua putere a absolutismului imperial reflectă o receptare a dreptului 
roman bizantin foarte diferită de dreptul roman. O nouă ordine juridică este 
prin urmare instaurată odată constituţia Cunctus populos (380) ce, prin împăraţii 
Graţian, Valentinian şi Teodosie I, afirmă definitiv noua religie. În 438, Teodosie 
şi Valentinian stabilesc apărarea noii credinţe ca obiectiv principal al Împăra-
tului, precizează G. Uscătescu, care afirmă totodată că înaintea lui Iustinian, 
împăraţii sunt legislatori, în materia Bisericii şi a religiei, şi introduc dogmele cre-
dinţei sau canoanele ecleziastice în legislaţia statului. Astfel ia naştere, conform 
lui G. Uscătescu, chestiunea cezaro-papistă care e preluată din plin în tradiţia 
Estului European. „Iustinian declară că legile sale sunt de origine divină. El instaurează 
dogma guvernării lui Dumnezeu în lume. (...) El guvernează pentru că Dumnezeu a dispus 
astfel. Întreaga sa putere emană de la Dumnezeu. (...) El e legislator unic ca mediator al lui 
Dumnezeu”. (...) „Funcţia tradiţională de pontifex maximus rămâne în vigoare. Împăraţii se 
consideră organe religioase supreme. Dar imixtiunea lor în chestiunile pur ecleziale şi 
sacerdotale este relativă” ((A), p. 75). G. Uscătescu subliniază că e foarte importantă 
poziţia lui Iustinian, pentru că nu consideră Religia ca dependentă de Stat, cât 
mai ales Statul ca subordonat Bisericii, că recunoaşte episcopilor puteri proprii şi 
că nu concede membrilor Bisericii numai o putere spirituală, care le este de fapt 
proprie, cât de asemenea un statut juridic (G. Uscătescu, (A), p. 76).  
23  Legislaţia iustiniană, ce rămâne o autoritate durabilă în Răsăritul creştin, 
consideră, conform lui G. Uscătescu, „că multe din legile Bisericii sunt surse constitutive 
ale dreptului de Stat. În Novelae recepţia canoanelor ecleziastice este evidentă: Sancimus igitur 
vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas” ((A), p. 75). Prin urmare, în legislaţia 
în materie ecleziastică conţinută în Novelae se regăsesc condiţiile tipice ale recep-
tării legislaţiei ecleziastice în ordinea juridică romano-bizantină ((A), p. 75). 
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Unitate romano-creştină este consemnată de G. Uscătescu ca 
bază a noii civilizaţii şi ca mediu al transformării spiritului drep-
tului. G. Uscătescu vorbeşte chiar de un adevărat botez al dreptului 
roman în spiritul patristic şi al primelor Sinoade ecumenice – spirit 
instaurator al „unui nou şi adevărat logos în cultura europeană: logosul 
trinitar superior în substanţa sa oricărui logos dialectic” –, şi susţine 
că civilizaţia bizantină, ce a conservat o dublă fidelitate – faţă de 
cultura antică şi teologia patristică – şi a unit în esenţa sa spiritul 
subtil al filosofiei greceşti cu Cuvântul Evangheliei, a fost o sursă 
de inspiraţie, atât în Occident cât şi în Orient, ce a păstrat logică 
trinitară pe care teologia patristică şi sinodală a transmis-o civili-
zaţiei europene. De altfel, teologia patristică e evaluată ca o perma-
nenţă bizantină; Bizanţul fiind, în acelaşi timp, „o lume dominată de 
gustul istoriei şi nu o lume imobilizată în sine însăşi”.  

„Unirea între drept şi religie care marchează prezenţa credinţei în 
raporturile juridice, în afara dreptului canonic, uniune a tradiţiilor 
iustiniene şi bizantine, care cunoaşte marele său moment în sec. XVII, este 
prezentă în principatele române înainte de această epocă” (G. Uscătescu, 
(A), p. 79). Prin urmare, G. Uscătescu are în atenţie o combinare 
între elementul juridic şi elementul religios, reflectată într-o 
conjuncţie ontologică, între principiile dreptului cutumiar şi dreptul 
scris bizantin, distinctă de dreptul canonic propriu-zis. Conform 
acestuia, marea prezenţă juridică bizantină, ca sinteză completă 
între concepţia religioasă şi ideea de drept, care completează vechea 
tradiţie pur civilă a dreptului roman, începe în Valahia şi Moldova 
după constituirea ca State a acestor două principate. Astfel, influenţa 
bizantină este certificată în sec. XIV; curtea, clasele nobile, clerul şi 
influenţa sa în viaţa Statului şi constituirea corpurilor juridice 
prezintă caractere bizantine, iar „ierarhia între Stat şi Biserică are ca 
model pe cea a Bizanţului”. Astfel, „marele capitol al influenţei bizantine 
asupra dreptului public român este deschis” ((A), p. 78).  

Există, însă, şi o combinaţie între Nomocanoanele bizantine şi 
dreptul cutumiar  cu aplicare constantă în Ţările Române începând cu 
sec. XIV24. De altfel, G. Uscătescu susţine că organizarea dreptului 
                                                             
24 „Secolul XVII semnifică o renaştere bizantină, ultima poate în timp, în care 
dreptul şi Biserica joacă un rol principal. Dreptul, religia şi cultura, în spiritul 
unei adevărate Paideia, va preceda într-o anume manieră etapa următoare, aceea a 
Iluminismului” ((A), p. 77).   
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cutumiar tradiţional în Ţările Române nu este în temeiul său nici 
romano-carolingian nici bizantin, ci exprimă fondul traco-geto-
daco-român: obiceiul pământului25 ((A), p. 78). În acest sens, dreptul 
privat şi reflectarea sa în legislaţie, în special în materie de proprie-
tate, succesiune şi înrudire, Uscătescu îl consideră a fi mult mai 
fidel tradiţiilor cutumiare locale ((A), p. 79).  

G. Uscătescu subliniază caracterul dinamic şi flexibil al dreptului 
în spaţiul românesc, reflectat în faptul că „atât vechea lege cutumiară cât 
şi noile adaptări nu sunt coduri imobile, cât legi continuu adaptate la realităţile 
noi”26 ((A), p. 81), şi semnalează menţinerea tradiţiei bizantine de 
neabrogare a legilor, ce coexistă astfel în timp, judecătorului 
revenindu-i rolul de a le folosi şi interpreta în temeiul echităţii. 
Altfel spus, „conceptul didactic de folosinţă a legii, esenţialmente bizantin, 
este menţinut în vigoare”.  

G. Uscătescu subliniază în concluzie că „în spaţiul ţărilor Europei 
de Est interpenetrarea între drept şi religie constituie o adevărată permanenţă 
ce s-a desfăşurat într-un model de sinteză între drept şi religie prezent atât în 
Biserică cât şi în organizarea socială până în sec. XIX”. Nici „comunismul 
nu a putut anula în poporul român şi în clasa sa intelectuală vechiul spirit 
religios şi tradiţia juridică care a caracterizat de mult timp geniul român. 
Prezenţa acestor două realităţi permanente ale spiritului român îmi par să fie 
garanţia unei speranţe de resurecţie naţională” ((A),  p. 82).  

 
Referitor la logica trinitară, de sorginte patristică şi sinodală, 

considerată de G. Uscătescu constitutivă civilizaţiei bizantine şi 
                                                             
25 Charles Diehl a recunoscut romanitatea primordială a dreptului român. Pe de 
altă parte, primele State române deşi se constituie în secolul XIV prin uniunea 
vechilor Voievodate, totuşi baza acestor organizări ale Ţărilor Române este mai 
complexă decât în Bulgaria şi Serbia. Astfel, „elementul esenţial spontan şi 
dinamic poartă un nume latin: el este judeţul (judex) teritorial. Diferitele „judex” 
se reunesc într-un pământ (ţara), nume latin de asemenea, mai amplu, printr-un 
proces interior în care elementul religios este esenţial, dar nu exclusiv. Acest 
element religios va fi întărit în raporturile cu dreptul şi Statul, cu penetrarea 
elementelor de drept bizantin şi apariţia unui Domn (Dominus) Voievod, ales de 
către popor, pe cale plebiscitară, nobili şi reprezentanţii Bisericii” (G. Uscătescu, 
(A), p. 78).  
26„Între latinitatea fundamentală a vechiului drept, sau cutumele române, şi inte-
grarea spiritului tradiţiei bizantine cu preponderenţa Religiei asupra Dreptului, 
viaţa juridică se deschide modernităţii care va fi inspirată mai ales din codificare 
napoleoniană” (G. Uscătescu, (A), p. 82). 
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sursă de inspiraţie, atât în Occident cât şi în Orient, este de amintit, 
în spaţiul românesc, spre sfârşitul secolului XX, un veritabil 
mistagog al logicii trinitare – Ghelasie Isihastul, ieromonah al lavrei 
Frăsineiului. De amintit şi că prestigiului acordat în Răsărit tainei 
persoanei ipostatice şi icoanei, remarcat atât de bine de J.M. Trigeaud, şi 
ca sens risipit (şi de recuperat...) în Apus, îşi găseşte, în teologia 
mistică a Cuviosul Ghelasie, o densitate şi o articulare aparte.  

Mai mult, isihastul de la Frăsinei insistă pe legătura între logica 
trinitară, logica iconică şi persoană, ce se descoperă şi evidenţiază în 
„taina dialogului în icoană”, care este isihasmul: „Icoana este Dialog Trinitar. 
Cine nu priveşte Icoana prin Logica şi Limbajul Trinitar nu poate pricepe 
Taina Icoanei. Icoana înseamnă: Chip, Faţă, Asemănare; Iubire, Dragoste, 
Dăruire; Conştiinţă, Duh, Logos; Conştiinţă, Memorie, Semnificaţie; Viul, 
Viaţa, Existenţa; Persoană-Esenţă, Fiinţă-Mişcare, Dumnezeire-Înfăţişare. 
Icoana este Dialog Trinitar Absolut”27.  

Trebuie spus că, pentru părintele Ghelasie, „partea de afară este 
tocmai ultima parte a Icoanei, nu prima, de care se împiedică iconoclaştii”28. 
Sens în care arată repere triadice: 

– Chipul-Supraforma este Esenţa Icoanei, ca Afirmaţie. 
– Faţa-Memoria-Închinarea-Duhul Icoanei este Evidenţa-Prezenţa. 
– Asemănarea-Înfăţişarea este Arătarea, Identificarea. 
În acelaşi timp, precizează că „fără triadă de sine nu este persoană şi nici 

limbaj de persoană. Limbajul este pe arhetipurile persoanei. Limbajul este de la 
Origine întreg şi total. Persoana determină gramatica. Gramatica este pe modelele 
persoanei. Persoana este triadă proprie în modele triadice de sine”29.  

– Chip – Icoană – Totalitate – Voie – Iubire – Împărtăşire 
– Faţă – Model – Unitate – Libertate – Dragoste – Comuniune 
– Asemănare – Prototip – Egalitate – Alegere – Dăruire–

Comunicare 
                                                             
27 „Isihasmul este Taina Dialogului în Icoană. Icoana trebuie văzută ca Treime 
Dumnezeiască, întâi ca Supra-Formă, ca Chipul Unic Perfect, după cum Dumnezeu 
Tatăl este Supraforma Absolută. Din Chipul Supraforma se Deschide Forma- 
Faţa-Duhul Icoanei, cel ce este Prezent în Icoană şi, totodată, Asemănarea 
Chipului Supraformei, ca înfăţişarea celui din Icoană, ca Substanţa Icoanei” 
(Ghelasie Gheorghe, Dialog în Absolut, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 108). 
28  „Cine vede în Icoană întâi partea de afară este ca acela ce vede Treimea 
Dumnezeiască înaintea Tatălui Dumnezeu. Zice Domnul Hristos: „Cel ce mă 
Vede pe Mine, Vede pe Tatăl”. La fel, cel ce Vede înfăţişarea de afară a Icoanei 
trebuie să vadă pe Cel din Lăuntru” (idem.) 
29 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, I, ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 19. 
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Cât despre confuzia, contradicţia sau excluderea reciprocă, 
persoană/libertate, isihastul evidenţiază, pe urmele unui model 
palamit, o distincţie între persoana-suflet-fiinţialitate şi raţiunea-
energie-corp, pentru ca „persoana să nu fie confundată cu intelectul său”. 
În acest sens, aşa cum raţiunea a uitat de persoană, s-a rupt de 
suflet, tot aşa şi „libertatea, care este sinonimă raţiunii, a uitat de persoană, 
actul în sine, şi se auto-consideră ea însăşi act-persoană”. Prin urmare, în 
acest model, libertatea-raţiune nu ar fi actul persoanei, ci ecoul-
prelungirea în afară a actului persoanei-sufletului. Ceea ce înseamnă 
că „liberul-arbitru nu este eul-conştiinţa, ci mintea-raţiunile-libertatea”. Astfel, 
liberul-arbitru30 nu este însăşi persoana, iar libertatea liberului-arbitru 
este marcă a raţiunii/ calitate-atribut al realităţii în sine, al per-
soanei. Ruptura dintre persoana, ca realitate în sine fiinţială, şi 
raţiune, ca atribut-energie, generează o mască-personaj, ca pseudo-
personalizare a liberului-arbitru.   

 „Persoana este Realitatea în Sine, dincolo de orice considerente, Însăşi 
Esenţa-Existenţei, iar Libertatea este Semnul Regal al Persoanei, dar nu 
Însăşi Persoana, ci doar Simbolul ei.(...) Libertatea fără Realitatea în 
Sine, nu mai este Icoană, se Rupe de Chipul în Sine şi rămâne, 
astfel, Mască-Idol. (...) Libertatea nu este Origine, ci Produs şi Semn-
Simbol al Realităţii Permanente. (...) Libertatea nu trebuie pusă pe primul Loc, 
ci ca al Doilea Plan al Existenţei, ca Semn şi Raţiune de Existenţă”31. „Nu 
Libertatea este începutul, nu structura este Realitatea, ci Forma-Deplinul-

                                                             
30 „Liberul Arbitru nu este Eul-Conştiinţa, ci Mintea-Raţiunile-Libertatea. Eul-
Conştiinţa nu are nevoie de Raţiuni-Libertate, de Liber-Arbitru, ci de Morală în 
Sine care este Iubirea Totală. Iubirea nu mai este nici Alegere, nici Considerente, 
este toate Raţiunile deodată şi peste Raţiuni, încât Morala în Sine este Superioară 
Libertăţii, este dincolo de Liber Arbitru (care derivă din Morală, ca Raţiune de 
Morală). Mistica nu distruge Raţiunile-Libertatea, dar le pune pe planul doi, ca 
Realitate de produs al Realităţii în Sine ce este Eul-Conştiinţa-Sufletul. De aceea 
Păcatul este aşa de mare, întrucât este Anti-Morală, nu atât ca Anti-Libertate. 
Noi după cădere vedem invers Realitatea, întâi prin Raţiuni şi apoi prin Realita-
tea în Sine. Dar normal este ca Realitatea-Morala să primeze”. 
31 „Dogmatizarea Libertăţii până la punerea ei în capul Existenţei, este o eroare 
de Logică. Libertatea este Dualitatea Contrară, care nu Naşte, ci Distruge. Liber-
tatea iese din Realitate şi aşa nu o Distruge, altfel de iese Realitatea din Libertate 
de la început Realitatea este Ruptă şi Contrară. Perfecţiunea Absolută nu este Li-
bertatea Absolută, căci s-ar Contrazice pe Sine, ci este Realitatea Absolută, din 
care apoi iese Libertatea în Deschideri de Realitate” (Ghelasie Gheorghe, op. cit.,  
p. 101). 
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Persoana, ce are în Sine structura şi Libertatea, dar este totodată şi dincolo de 
ele, în care Structura şi Libertatea se depăşesc şi în acelaşi timp se permanen-
tizează”32.  

Libertatea-raţiune nu se poate sprijini în ea însăşi, ci are nevoie 
de un suport: Iubirea, „Supralibertatea de a fi liber de orice libertate”. 
Poate fi, deci, şi amprentată iconic de permanenţele libertăţii iconice 
ca libertatea trifiinţialităţii persoanei-icoană. De unde triada de sine a 
persoanei: Iubire-SupraLibertate, Dragoste-Memorie de Iubire ca Libertate 
şi Alegere ca Dăruire-Limbaj de SupraLibertate.   

„Iubirea rămâne Arhe-libertatea-voia totală. Dragostea rămâne 
Libertatea-calea Deschiderii. Dăruirea rămâne Alegerea-Concretizarea 
Deschiderii. Persoana: Iubire/Dragoste/Dăruire; Voie/Libertate/Alegere; 
Arhelibertate/Deschidere-Libertate/Direcţia-Sensul-Alegerii. Astfel, păcatul 
este schimbarea sensului în mişcările persoanei. Totala Alegere este Dăruirea. 
Prin Dăruire Totală, Alegerea nu mai este contrazicere şi nici ruperea 
Deplinului ca Polarizare. Alegerea Contrară este Nedăruirea care devine 
Antiiubire. Aşa: triada păcatului. 

– Păcat    – Antiiubire       – Excluderea Întregului 
– Greşeală  – Antidragoste – Excluderea unui Mod de mişcare 
– Vină   – Antidăruire      – Excluderea Modului firesc de mişcare. 
De aici se vede că Alegerea dacă nu este după Firea Mişcă-

rilor, nu mai este Libertatea Dragostei şi nici Unirea în voia 
Iubirii Totale”33.  

Pe de altă parte, în acelaşi context al libertăţii, isihastul de la 
Frăsinei atrage atenţia asupra confuziei ce de obicei se face între 
independenţă, separare şi libertate, şi accentuează că făptura-omul-
creaţia este autonomă-independentă prin darul actului creator; dar 
nu în sens de separare, răzvrătire, alegere-contrară, ci în sensul ega-
lităţii deschizătoare de (supra)participare dialogică la cele dincolo 
de sine şi la cele dumnezeieşti34. Această independenţă de chip personal, 
                                                             
32 „Iubirea este Deplinul şi Supra-Forma în care Dreptatea şi Libertatea se odih-
nesc, se împlinesc unindu-şi contrariile. În dreptate şi libertate este mişcarea, în 
Iubire este Supra-Mişcarea dincolo de însăşi dreptate şi libertate. Viaţa este liber-
tate, dar Viul este Supra-Libertate, în care însăşi Libertatea se întoarce. Liberta-
tea, Dreptatea sunt Structuri incomplete faţă de Supra-Forma Realităţii Depline, 
Iubirea” (Ghelasie Gheorghe, op. cit.,  p. 282). 
33 Ibid., p. 42. 
34 „Creaţia depinde de Dumnezeu, nefiind prin sine însăşi, ci creaţie, depinzând 
de Creator. Dar creaţia este Independentă ca proprie Natură-Substanţă de 
Creaţie după ce a fost creată, ca Autonomie de Creaţie, ce nu înseamnă Separare, 
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ce e de natură dialogală, e arhetip, suport şi sursă a libertăţii. Şi doar 
în această ordine a persoanei libertatea este armonioasă, ţine să 
sublinieze misticul isihast. „Libertatea nu este Autonomie-Suficientă sieşi-
Permanenţă, ci Alegere. Alegerea-Libertatea în sens pur Creştin este Dăruirea. 
Doar Dăruind eşti Liber cu adevărat-Independent Şi Dăruirea este 
Asemănarea Iubirii-originea Dăruirii”35. 

Părintele Ghelasie punctează raportul independenţă/libertate – 
independenţa, superioară şi izvorul libertăţii, libertatea doar datorită 
independenţei, libertatea ce niciodată nu poate fi fără independenţă 
– şi indicând ordinea antropologică: sufletul este ierarhic faţă de 
corpul dependent de suflet, sufletul este independenţa şi corpul 
este libertatea, libertatea-corpul doar în dependenţa sufletului-
independenţei nu este contrară. „Căderea contrariază Libertatea doar 
după ce se face deja afectarea Sufletului-Independenţei, despărţirii de Dumnezeu 
Ordinea Absolută. Căderea desparte Independenţa de Libertate. Independenţa- 
Conştiinţa-Sufletul se Umbreşte-Orbeşte şi atunci Libertatea se Auto-
Independenţiază, fapt ce nu-i este în fire, de unde Ruperea-dualizarea 
Libertăţii în Opoziţie Bine-Rău” (...). 

„Libertatea este apanajul Ordinii-Independenţei ce este înaintea 
Libertăţii, ca Personalitate Fiinţială ce nu depinde de nimic Altceva, fiind 
doar Acelaşi Absolut, în Moduri de mişcare Personală-Ipostatic. 
Independenţa este mişcare naturală-firească ce depinde doar de acestea şi prin 
acestea traducându-se multitudinea de Comunicări în sine şi peste 
sine36. Libertatea-raţiunile-legile, de nu sunt în Forma Independenţei-firescului, 
                                                                                                                                   
ci egalitate. Dumnezeu Dăruieşte totul Creaţiei şi prin acest Tot Creaţia este In-
dependentă-Autonomă. Iubirea este Acest Supra-Participativ Libertatea de care 
se face atâta caz este inferioară Independenţei-Naturii proprii. Fără Indepen-
denţă nu este Libertate. O Libertate fără Independenţă este Răzvrătire. Indepen-
denţa este Spirituală directă, iar Libertatea este energetică Harică. Creaţia este In-
dependentă de Dumnezeu, dar nu este Contrară Lui Dumnezeu, ci în Capacitate 
de Egalitate Dialogală. Libertatea nu este contrară decât dacă Independenţa este 
egală şi în Dialog de Iubire. Când Iubirea Independentă Personală nu mai Dialo-
ghează cu Dumnezeu apare Libertatea Contrară” (Ghelasie Gheorghe, Memoriile 
unui isihast, II, ed. Platytera, Bucureşti, 2006, p. 120).   
35 Idem. 
36 Ghelasie isihastul surprinde această uimitoare deschidere şi libertate a eului 
personal într-o multitudine de realităţi, care nu se limitează ci, din contră, se evi-
denţiază ca euri proprii. „Fiecare Eu Propriu este Absolutul în Alt Mod de Reali-
tate şi acest Alt Mod face de fapt Trăirea în Sine a Realităţii ca Deplinătate, ală-
turi de Multitudini de Trăiri, care doar în acest fel sunt Trăiri Reale şi nu Ficţiuni 
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se face pe sine Auto-Independenţă care, neputând fi, se dualizează pe sine, de 
unde Contrariul Libertăţii”37. 

Pentru a dezvălui miezul nuclear al misticii iconice, al dialogicii 
iconice, părintele Ghelasie subliniază caracterul fundamental identi-
tar, unic, al fiecărui eu – de la aducerea în existenţă, parcurs istoric, 
veşnicie –, prezervat în dinamica dialogală, deschiderea relaţională, 
dezvăluirea fiinţială – prin care se delimitează net de abordările 
universaliste, impersonale, uniformizante, evoluţioniste –, şi adânceşte 
sensul plinitor al libertăţii, generând unitate şi integrând diversitate 
în chip iconic.  

„Mistica Eului şi Eurilor de Conştiinţe nu este în Absorbirea-
universalizarea într-o Conştiinţă Impersonală, ci în Transfigurarea Tuturor 
Eurilor ca Eu Conştiinţă Personală. (...) Dumnezeu nu scoate din Sine 
Scântei de Euri care să facă Şcoală, să devină, să evolueze la Conştiinţa de 
Eu Personal38.(…) Fiecare Eu Personal nu are ce Evolua, căci este Trans-

                                                                                                                                   
proprii. Şi mai mult, Fiecare Eu Trăieşte Trăirea Tuturor Eurilor, dar în Eu-
Conştiinţă Proprie, ca o Unitate de Trăire a Unei Aceleiaşi Trăiri, dar în Moduri 
Multiple de Trăire, ca Eu Propriu. Eul Absolut se Transpune astfel în Multitudi-
ne de Euri, nu ca Repetare de Sine, ci ca Amplificare de Sine în Moduri diferite 
de Sine fără să se rupă sau să se înstrăineze de Sine, ca Taină a Permanentizării 
de Sine în Alte Moduri de Sine, ce nu te pierd, ci din contră, te concretizează. 
Aceasta este Mistica de Fond, ca proprie Realitate şi ca Realitate dincolo de Sine. 
Mistica Eului Propriu este totuşi această Proprie Reconstituire a Realităţii Totale 
ca încă o Realitate Nou-Născută ce o Multiplică” (Ghelasie Gheorghe, Memoriile 
unui isihast, I, op. cit., p. 89). 
37 Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, II, op. cit., p. 121. 
38 „Dumnezeu nu Devine El Însuşi ca Euri Personale în Multitudinea de Euri, 
ca Evoluţie şi invers, Eurile Personale ca Întoarcere în Eul Universal, ci Dumne-
zeu este de la Sine Totalitatea de Euri deja formate, încât Ieşirea acestor Euri nu 
este o Devenire-Desfăşurare ci o Deschidere-Desvăluire a Unului Totalitate, nu 
ca Componente de Unul, ci ca Multiplicare de Unul Totalitate în Moduri ale 
Modurilor Totalităţii Unul, ca Posibilităţi ale Unului de a fi Acelaşi Unul şi în 
Alte Moduri de Unul, nu doar de Unul Sec-Singular-Limitat de sine Însuşi. Mul-
tiplicarea Lui Unul tot ca Deplin Unul şi Egal, îl evidenţiază pe Unul că nu este 
un simplu Unul ce Evoluează apoi ca Multiplu, ci este Unul ce are deja pe Multi-
plu în Sine, care apoi se Multiplică pe Sine ca Multiplu, nu Rupându-se pe Sine 
în Componentele Sale, ci Transpunându-se pe Sine tot ca Unul Deplin, dar în 
multiple Moduri de Unul, ca Posibilităţi de Unul, datorită Totalităţii Sale de 
Conţinere a Multiplului de Unul” (Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui isihast, I,  
op. cit., p. 88). 
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punerea deplină a deplinului deja, ca Noi Moduri Fii-Copii de Creaţie, care 
Moştenesc Totul, dezvăluind Fondul nu Evoluându-l. Miracolul Eului 
Personal este că nu exclude celelalte Euri, fiecare Eu fiind, totodată, şi 
Celelalte Euri într-un Mod Propriu-Eu. Taina Eului Personal este că fiecare 
Eu este centrul Tuturor Eurilor şi totodată Anturajul tuturor, Propria 
Conştiinţă fiind Centrul Tău Propriu al Celorlalte Conştiinţe, care, la rândul 
lor, sunt la fel Proprii Centre de Conştiinţă, nu Excluzându-se unele pe altele, 
ci tocmai Unele prin Altele fiind posibilă Propria Conştiinţă-Eu. Este uimi-
toare această deschidere şi Libertate a Eului Personal într-o Multitudine de 
Realităţi, care nu se limitează ci, din contră, se evidenţiază ca Euri proprii”39. 

 
Se vede înrudirea între ce surprinde S. Tzitzis, în sensul 

patristicii greceşti, al ontologiei transcendente, al ipostasului autonom, al 
identităţii metafizice, al persoanei-ipostas, al distincţiei între persoana 
metafizică şi persoana raţionalizată – din care el extrage sensul demni-
tăţii persoanei ca temei al drepturilor ipostatice –, şi iconările conturate, 
în linia tradiţiei, de ieromonahul Ghelasie, referitor la persoana-
ipostas; cu un plus, însă, de adâncire şi limpezire, în cheia logicii 
trinitare şi a logicii iconice, a chipului iconic al persoanei. Aceste apro-
fundări ale tainei chipului iconic al persoanei indică şi un model de 
punte/trecere/legătură, ce oferă un mod al depăşirii dualităţii, 
disjuncţiei, contrarietăţii raţiune-(liber-arbitru)/ persoană-ipostas, 
printr-o amprentare, relaţionare, integrare iconică40. Ni se contu-
rează astfel, prin această transfocare, miezul nuclear al unei ordini 
iconice: ordinea trupului. Şi, în acelaşi timp se realizează, in nuce – o 
judecare –, o delimitare, prin prisma acestei ordini iconice, faţă de 
ordini ale măştilor, ce au bântuit, în apariţii corporalizate sau de-
corporalizate, scena (post)modernităţii; ascunzându-i omului chipul 
– când clamau, mai abitir, că i-l arată –, spre a-l înstrăina de 
asemănare. Atras în cursele căutării răspunsului la întrebarea: ce este 
omul?, omul a uitat cine este; hipnotizat de credinţa că arătarea şi 
sticlirea luminii raţiunii (naturii/etc.) i-ar fi însăşi chipul, omul, hoina-
rul solitar, s-a ţesut în lumea umbrelor lucii, al dublului fantomatic, 
polimorf.  

                                                             
39 Ibid., p. 89. 
40 A se vedea relaţia chip, faţă, asemănare şi, respectiv, relaţia suflet, corp, trup. 
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Cine este omul (-persoană)? – e întrebarea la care încă se răs-
punde41... Fiecare trebuie să(-şi) răspundă... Asumarea unui răspuns 
şi mărturisirea lui e o chestiune de credinţă... La urma urmei şi 
liberul-arbitru e un habitus dogmatic – chiar şi în presupusa a-
dogmatică cetate a omului! –, fie că dăm crezare evidenţei istorice, fie 
lui A. Supiot, care arată către natura fundamental dogmatică a 
raţiunii, ce-l face pe om să fie implicit, că vrea sau nu vrea, tributar 
unui crez axiomatic. Sediul autonomiei omului în spaţiul opţional al 
liberului-arbitru – chiar dacă pentru unii a ajuns nu doar însăşi 
miezul umanului, ci, de acum, şi tradiţie, cutumă, tabu – e, în 
esenţă, tot un crez dogmatic. Chestiunea devine riscantă în registrul 
specular al animaţiilor spectrale, al permutării dioramelor axio-
matice, care re-configurează realităţi, re-creează lumi şi instituie 
ordini. Iar dacă principiile axiomatice se desfăşoară în peliculă 
machiavelică, ce alege calea răului conservând aparenţele binelui, se 
împieliţează pe scena istoriei corpuri fantomatice (sociale, politice, 
etc.) ce instituie sarcastic bântuite ordini ale dez-ordinii.  

De aceea, e nevoie ca alianţele drept-religie să fie developate şi 
prin aşezarea în orizontul cîmpurilor teleologice ce, silenţios sau 
zgomotos, străbat germinativ pre-facerile ordinilor contemporane. 
Unde se deschide uşa acestei alianţe? Cum se pe-trece această alianţă 
întru/între individ, persoană, comunitate, societate, stat? Cum e 
asimilată şi limitele aceste asimilări? În ce fel poate fi implicat, ce 
rol ar putea juca şi cum ar putea fi afectat şi remodelat/remodelant 
Dreptul în aceste transformări şi reconfigurări, ce caută o nouă 
alianţă şi/sau (numai?!) legitimitate la trecerea prin portalul religios? 
Cum să nu fie această alianţă numai un machiavelic alibi de legiti-
mare a dreptului prin religie? Sau, în ce măsură Dreptul se arată nu 
doar instrument al transformării anume a religiosului, ci şi interfaţă 
a reîntoarcerii sacrului? Cum se poate înscrie această nouă alianţă 
drept-religie la nivelul orientării ordinii de drept constituţionale?  

                                                             
41  Pentru S. Tzitzis, persoana, ca ontologie transcendentă, posedă atât trans-
parenţa feţei cât şi profunzimea lui prosopon-ipostas, şi, prin ea, lumea îşi poate 
afla unitatea organică, şi se poate prezerva asemenea unei fiinţe ordonate. În 
acest sens e şi distincţia făcută de Tzitzis între drepturile omului, ca inerente naturii 
individului care revendică demnitatea sa, şi drepturile persoanei care califică o altă 
formă a demnităţii, ce pune în relief interioritatea (deschisă) ca densitate 
ontologică a persoanei (S. Tzitzis, op. cit., p. 172).    
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Ieşiri/intrări ale religiei în spaţiul public/spaţiul privat 
– dez-orientări, dez-ordini – 
Metamorfoza politică şi socială în care suntem angajaţi la 

trecerea pragului noului mileniu este semnalată drept index al unui 
problematic viitor al democraţiei şi al sensului ei de către M. Gauchet, 
care susţine că transformările lumii democratice reflectă modifi-
carea profundă pe care o cunoaşte spaţiul politic, modificare ce 
exprimă recompunerea raporturilor dintre public şi privat şi acti-
vează o mişcare de reconfigurare a condiţiilor de expresie ale credin-
ţei religioase dar şi a condiţiilor de înţelegere a laicităţii. Gauchet 
precizează că această mişcare nu este nici religioasă nici laică în 
resorturile ei vizibile – „chiar dacă resorturile sale ascunse au de a face cu 
raportul de forţă dintre heteronomie şi autonomie”. Astfel, „prin schimbarea 
raportului dintre stat şi credinţă, dintre Republică şi religii, şi dincolo de 
aceasta, vedem cum se înfăptuieşte o schimbare a întregii democraţii, şi încă ce 
schimbare! – o reorientare a direcţiei”42. 

Altfel spus, dacă separaţia dintre Biserică şi Stat, dintre religie 
şi politică a oferit resortul unei glorificări a politicii, în care auto-
nomia a avut câştig de cauză, astăzi, în viziunea lui Gauchet, 
suntem pe cale să învăţăm „politica omului fără cer – nici cu cerul, nici în 
locul cerului, nici împotriva cerului” (M. Gauchet, p. 74).  

De fapt, odată cu „dispariţia antiteologiei care ţinea loc de teologie 
statului republican” (M. Gauchet, p. 129), politica apare, în viziunea 
sa, ca deposedată de putinţa de a mai oferi sens existenţei la scară 
colectivă – într-o schemă solară ce împrumutase aura metafizică ca 
alternativă la heteronomie –, fiind supusă presiunii pulverizante a 
răspunsurilor individuale, ce emerg stelar în nocturna spaţiul 
public, ca elevări fără rest ale convingerilor private. Localul şi 
punctualul alungă dimensiunea globală, iar „stăpânirea întregului se 
dizolvă în atenţia acordată părţilor” (M. Gauchet). Multiplicitatea 
                                                             
42 „Nici unul dintre noi nu se mai poate concepe, în calitate de cetăţean, ca fiind 
condus de lumea de dincolo. Cetatea omului este opera omului, astfel încât  
de-acum încolo e o impietate, chiar şi în ochii celui mai zelos credincios de pe 
meleagurile noastre, să amesteci ideea de Dumnezeu cu ordinea care ne leagă şi 
cu dezordinile care ne dezbină. Am devenit, într-un cuvânt, metafizic democra-
tici. Iată conversiunea adâncă care a schimbat complet raporturile între cel care 
credea în cer şi cel care nu credea” (M. Gauchet, Ieşirea din religie, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2006, pp. 6-7).  
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febrilă a componentelor individuale ce, de acum, prevalează şi 
capătă importanţă înaintea unităţii colective, a generalităţii publice, 
relevă un proces mutant, semn al dezierarhizării politicului faţă de 
social, ce arată o adormire tranchilizată a statului, ca formă şi 
principiu, pentru o re-trezire metamorfozată: de la substanţă la 
relaţie, de la superioritate metafizică la specularul exterior. Statul 
„nu mai precedă, ci urmează”; din extincţia sa ca instanţă normativă 
renaşte în completă exteriorizare ca instanţă reprezentativă, ca 
„instrumentul prin care societatea îşi oferă o figuraţie a ei însăşi, din afara ei” 
(M. Gauchet, p. 132).  

Dar statul, ce, ca reprezentant, devine un imitator – suivist, în 
formularea lui Gauchet –, se reorientează dar nu dispare. Se apropie 
însă curios de gura larg căscată de societate, paradoxal, spre a se 
asimila societăţii – prin rolul său de oglindire, de reflectare sime-
trică a modelului imanent al colectivului, substituit prin apariţia 
policentrică a membrilor săi –, cu care nu se confundă, deşi, de 
care, cu cât mai mult îi înghite conţinuturile nucleelor identitare, 
ale spaţiului privat ce o compun, e din ce în ce mai greu de distins. 
Statul este chemat astfel să participe la recompunerea colectivului 
în jurul identităţilor, şi, mai mult, conform lui Gauchet, este 
provocat să-şi întemeieze legitimitatea pe efortul permanent de a se 
asocia cu existenţa componentelor societăţii civile, de care îl separă 
o diferenţă funcţională43.  

În acest proces de redefinire a democraţiei, sacerdoţiul cetăţea-
nului, maiestatea morală a statului şi sacrificiul pe altarul treburilor 
publice tind să-şi piardă funcţia ritualică şi aura de instrumente de 
cult, crede M. Gauchet, care apreciază că redefinirea laicităţii aduce 
cu sine transformări ale raporturilor dintre societate şi stat, dar şi 
transformări ale locului şi rolului credinţei în spaţiul public. Însă, 
evoluţia raportului dintre stat şi societate, ce ar putea reflecta, în 
                                                             
43 Gauchet precizează astfel că statul are încă „multe de făcut pentru a căpăta 
aerul că nu mai are nimic de făcut” (M. Gauchet, p. 136). Statul, ca reprezentant 
al societăţii civile, este chemat „să îndeplinească rolul de instituant al identităţilor 
ce o compun” (M. Gauchet, p. 134). Statul rămâne garantul composibilităţii 
convingerilor private în pluralitatea lor ireductibilă, pierzându-şi posibilitatea de 
a invoca un drept superior acestora, şi, mai mult, se încorsetează într-un rol care-l 
obligă să se ţină deoparte de ele pentru a le arăta un respect egal (M. Gauchet,  
p. 132). Astfel, noul ideal al democraţiei îşi are logica intrinsecă în reprezentarea, 
ce devine un scop în sine, ca punere în scena publică a diversităţii sociale.   
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perspectiva sa, o nouă fază a istoriei relaţiei între religie şi stat, 
trebuie privită cu atenţie pentru a putea surprinde şi redefinirea 
termenilor metamorfozaţi în dinamica acestui raport44. De altfel, 
Gauchet susţine că disocierea între societatea civilă şi stat dezvăluie 
că pe măsură ce creşte diferenţa între public şi privat şi conţinu-
turile asociate acestor termeni se recompun odată cu relaţiile lor. 
Gauchet susţine că acest lucru e cu atât mai adevărat întrucât e 
vorba chiar de „spiritul religiei şi spiritul politicii în legăturile lor reciproce”; 
altfel spus, procesul modificărilor lor corelative constituie testul 
acestei remanieri generale a raportului dintre public şi privat45. 

Transformările societăţii civile, ale dinamicii şi ale modului său 
de compoziţie identitară sunt cadrul în care, în perspectiva lui 
Gauchet, trebuie înţelese transformările credinţei, transformări ce 
privesc deopotrivă natura şi locul său, modalităţile sale private şi 
statutul său public. Plierea acestor transformări într-o dualitate 
concertată dă seamă de marca noului idiom democratic în care 
credinţele se transformă în identităţi – „ceea ce înseamnă simultan o 
altă manieră de a le locui interior şi o altă manieră de a le revendica exterior” 
(M. Gauchet, p. 101). 

Cât priveşte procesul ieşirii din religie, acesta nu desemnează pentru 
Gauchet o ieşire din credinţa religioasă, ci ieşirea dintr-o lume în 
care credinţa era structurantă, în care ea participa şi amprenta 
forma politică a societăţilor, nutrind formativ infrastructura 
                                                             
44 Înţelegerea democraţiei astăzi incumbă, pentru Gauchet, luarea în considerare 
a faptului că deşi cuvintele sunt aceleaşi şi  principiile n-au variat, totuşi grama-
tica este alta, iar mesajul e foarte diferit. Se consemnează o redistribuţie radicală 
a rolurilor între public şi privat, între individ şi stat, dar şi tendinţa spre autono-
mie a societăţii civile, spre perceperea ei întregime în afara politicii. Se prezumă 
astfel proiectarea unei lumini noi asupra statutului indivizilor şi al grupurilor, ce 
cheamă la o redefinire „interioară” care antrenează o regândire a modalităţilor 
coexistenţei lor, ce acţionează asupra raporturilor dintre ei – în spaţiul societăţii 
civile radical autonomizate – şi asupra relaţiilor cu statul. „Nu ni se mai cere, 
pentru a fi cetăţeni, decât „să fim noi înşine”. Dar sensul lui „noi înşine” e 
schimbat. (...) Schimbarea e triplă, şi este indispensabil să menţinem împreună 
cele trei scene pe care se desfăşoară ea simultan: ea este intrapersonală, 
interpersonală (sau relaţională) şi civică” (M. Gauchet, p. 103).     
45 Gauchet vorbeşte de o curioasă sacralitate a politicii generată de o contami-
nare rezultată din confruntarea cu sacrul, din lupta pentru cucerirea autonomiei, 
care, însă, odată cu dobândirea victoriei omului şi a „emancipării” sale meta-
fizice, a devenit prozaică, ingrată.  
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legăturilor sociale. E vorba de o referinţă la fenomenul religios ca 
parte integrantă din funcţionarea socială şi nu ca suprastructură 
imponderabilă, plutitoare în spaţiul claustrant al sublimării netan-
gibile. Ieşirea din religie46 semnalează, în perspectiva lui Gauchet, o 
trecere într-o ordine colectivă şi într-o formă politică, în interiorul 
cărora, religiile, deşi continuă încă să existe, nu le mai imprimă însă 
interstiţial ca fluid anamnetic. E vorba de o de-limitare a religiei 
faţă de implicarea în structurarea intimă a colectivului, limitare ce 
are ca efect „o metabolizare şi o transformare în chiar sânul legăturii sociale 
şi al organizării politice a ceea ce se oferea sub formă religioasă în vechile 
societăţi” (M. Gauchet, p. 10). Prin urmare, nu e vorba doar de o 
autonomizare a lumii umane în raport cu influenţa legiutoare a 
religiosului, ci de o „recompunere de ansamblu a lumii umane prin  
re-absorbţie, retopire şi reelaborare a ceea ce a purtat în ea, milenii la rând, 
chipul alterităţii religioase” (M. Gauchet, p. 13).  

Gauchet ţine să sublinieze că ieşirea din religie continuă. Mai mult, 
în chip bizar, procesul ieşirii din religie, ce se desfăşoară într-o fra-
pantă coexistenţă a ieşirii din religie cu reinventarea religiei, „este pe cale să 
transforme religia însăşi pentru adepţii ei”47(M. Gauchet, p. 16). Feno-
menul se petrece pe fundalul zdruncinării laicităţii48, aşa cum era ea 
                                                             
46 M. Gauchet recuză termenii de laicizare şi secularizare contestând capacitatea lor 
explicativă şi comprehensivă dar nu şi pe cea descriptivă. Admite că termenii 
înfăţişează în mod adecvat suprafaţa lumii noastre, că funcţionează la nivelul lor, 
dar consideră că trec pe lângă esenţa fenomenului şi că nu epuizează problema. 
Originea ecleziastică a acestora exprimă, conform lui Gauchet, tendinţa de a 
defini prin contrast „fie ceea ce nu aparţine Bisericii, fie ceea ce iese de sub 
jurisdicţia ei” (M. Gauchet, p. 12). 
47 „Nimeni nu mai crede, chiar dacă ar vrea să creadă, cel puţin în ţările creştine, 
că ordinea care ne leagă vine de la Dumnezeu şi ne uneşte cu El. Ideea pe care 
ne-o puteam forma despre puterea noastră de a defini această ordine şi 
modalităţile sale de exercitare se pomeneşte astfel profund transformată. Este 
tocmai ceea ce schimbă democraţia şi locul religiilor în democraţie. (...) Cum să 
faci nişte democraţi din credincioşi, combătând totodată versiunea credinţei 
asociată unei politici heteronome?” (M. Gauchet, p. 24).   
48 Gauchet semnalează şi o semnificativă epuizare a resurselor intelectuale şi spi-
rituale ale laicităţii militante. Punctele de sprijin tradiţionale ale acestui militan-
tism consacrate prin majusculă: Ştiinţa – şi prin ea Raţiunea, Progresul –, 
Naţiunea, Republica – adică patriotismul şi civismul – Morala, sunt, în 
perspecriva sa, detronate, prăbuşite. Nici raţionalitatea procedurală „infinit deschisă, 
a ştiinţelor de astăzi nu ne promite nici o intrare pe pământul făgăduit al „epocii 
pozitive””. „În paralel cu marginalizarea Bisericilor, laicitatea a devenit treptat 
un fapt fără principii” (M. Gauchet, p. 31).  
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înţeleasă tradiţional, zdruncinare ce nu se datorează, în viziunea sa, 
influxului religios tradiţional re-împrospătat, limpezitor, cât antre-
nării „într-o redefinire a reperelor sale datorită secării debitului lor, redefinire 
ce se traduce – în asta constă esenţa paradoxului – prin atribuirea unui loc 
special religiilor altădată reprimate” (M. Gauchet, p. 28). Gauchet ne 
îndeamnă însă să nu confundăm vizibilitatea socială cu vitalitatea 
spirituală, întrucât „ceea ce aduce religiile în prim plan – oricât de ciudat ar 
părea – este tocmai reculul lor”. Mai mult, adversari de ieri ai religiei49 
ajută, astăzi, conform altei strategii, la recrearea religiosului; în mod 
paradoxal, „poate suntem pe cale să vedem cum religiile contribuie la insta-
larea unei lumi aflate la antipozii lumii religioase” (M. Gauchet, p. 30)?. 

Gauchet vorbeşte de reculul religiilor şi în sensul reflectat de o 
transmutare a lor, petrecută prin aducerea în „orizonturi exclusiv laice”, 
prin împingerea pe „terenul înţelepciunii fără de Dumnezeu”, printr-o 
aliniere la „gândurile complet profane”; aceasta semnalează, în perspec-
tiva sa, nu doar o „reorientare etică a religiilor”, ci şi o „răsturnare coper-
nicană a conştiinţei religioase” ce riscă, printr-o înglobare a excelenţei şi 
a suficienţei scopurilor pământeşti ale omului, să vadă credinţa ca 
produs al spiritului uman, aşa cum îi reproşau criticii şi demisti-
ficatorii istoriei recente. Astfel, „filonul apologetic al traiului mai bun 
prin intermediul lui Dumnezeu” ajunge să se constituie ca specific al 
religiilor şi ca argument că „referinţa la Dumnezeu le permite să dea 
versiuni ale vieţii bune superioare celor ale sistemelor de gândire ce se lipsesc de 
Dumnezeu” (M. Gauchet, p. 124). 

În acelaşi timp, Gauchet menţioneză că anumite „întoarceri la 
religios”50, vizibile, efervescente şi, pe alocuri, astăzi, încartiruite şi, 
totodată, combatante, prozelitiste, nu exprimă o autentică întoarcere 
la religie, în accepţia riguroasă a termenului; şi, în plus, e de precizat 
                                                             
49 Conform lui Gauchet, „amprenta conflictelor de ieri se estompează. Rivalii de 
ieri şi-au revizuit simetric pretenţiile, micşorându-le. Biserica catolică s-a împăcat 
cu moartea vechii sale hegemonii normative. Statul republican a renunţat să se 
prezinte drept o alternativă la religie. Credinţa nu se mai concepe decât înscrisă 
într-un câmp diversificat de opţiuni” (M. Gauchet, p. 81). 
50  Gauchet insistă pe faptul că fundamentalismul evanghelic, în special cel 
protestant din sudul Statelor Unite, „febra penticostală ce agită metropolele 
Lumii a Treia”, şi „o mână difuză de creştini harismatici, amprentă difuză a 
New-Age-ului şi uneltirile Fraţilor musulmani” nu pot zugrăvi autentic fresca  
„unei universale şi apocaliptice „revanşe a lui Dumnezeu””. Pe de altă parte, el 
susţine că „nu există nimic în Europa protestantă, în Europa catolică sau în 
Europa ortodoxă” similar acestei fervori.   
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că în locul unei structurări autentic religioase a aşezării umane, ele 
se ivesc, dimpotrivă, dintr-o tendinţă de „adaptare a credinţei la condi-
ţiile moderne ale vieţii sociale şi personale”. Se indică astfel către semnele 
unei ordini articulată printr-o recentrare, reconfigurare şi reorga-
nizare a credinţei – ce se refuză logicii inter-medierii, mijlocirii 
terţului, ordinii trupului –, a credinţei prinse în „jurul conştiinţei 
subiective”, înfăşurată în câmpul dez-trupat al iţelor astrale. De altfel, 
Gauchet subliniază că e vorba de o activare a credinţei şi o 
plămădire a individului, ce nu doar că nu porneşte de la tradiţie, ci, 
din contră, substituie domniei ordinii tradiţiei şi comunităţii 
ordinea convingerii personale.  

Încetând să mai fie tradiţională, pătrunsă de valorile indivi-
dualiste ale modernităţii, credinţa devine alegerea unei persoane, ca 
apoi, prin efectul penetrării spiritul democratic în nucleul ei să fie 
relativizată în însăşi intimitatea ei. „Metamorfoza convingerilor în identi-
tăţi religioase reprezintă încununarea acestui proces” – conchide Gauchet, 
care vede o nouă doză de secularizare în această redefinire 
identitară a religiilor, „ce tinde să le alinieze pe „culturi”, pentru a le înrola 
în concertul „multicultural” al societăţilor noastre” (M. Gauchet, p. 109). 
Această emergenţă a religiilor în spaţiul public, odată cu 
„publicizarea” societăţii civile şi politica recunoaşterii, apare ca o 
schimbare de accent, de pe nucleul transcendent al religiei pe 
formele exterioare şi modurile de viaţă, ce, conform lui Gauchet, 
nu mai trimite prioritar către lumea de dincolo, ci spre „identificarea 
sinelui aici, pe pământ”. Este important de observat că „această 
identificare intracomunitară este cu atât mai viguroasă cu cât depinde de 
consimţământul tacit la pluralitatea comunităţilor. Comunitatea mea este cu 
atât mai mult a mea cu cât admit că nu trebuie să fie decât una printre altele” 
(M. Gauchet, p. 110). Concomitent, comunitatea de credinţă 
ţinteşte o înscriere în spaţiul public, ca ireductibilă identitate, şi o 
recunoaştere drept componentă a comunităţii globale, ca parte 
semnificativă a ansamblului. Aici Gauchet surprinde o nouă trans-
formare: dacă în vechiul model se cerea să renunţi la particu-
larităţile tale private pentru a intra în spaţiul public, astăzi tocmai în 
virtutea identităţii tale private poţi conta în spaţiul public. Mutaţia 
fundamentală a politicii democratice, ce în procesul de „identita-
rizare” diluează religiile în „culturi”, tinde să resuscite religiilor o 
demnitate şi o uilitate nouă, „în funcţie de înseşi nevoile publice, ca sisteme 
generale de sens sau doctrine globale ale scopurilor” (M. Gauchet, p. 112). 
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Astfel, autoritatea democratică îşi caută alianţa în autorităţile 
morale sau spirituale, şi „politicul este determinat să legitimeze religiosul, 
într-o accepţie largă, în funcţie de propria căutare a legitimităţii, ca lucru din 
care nu ar putea să provină sau din care nu ar putea să se inspire, dar care 
reprezintă totuşi măsura ultimă a acţiunilor sale”51 (M. Gauchet, p. 113). 

       
D. Stăniloae, apropo de cărări deturnante ale înţelegerii auten-

tice a religiei, ca tot atâtea posibile transformări ale ei, descinzând 
până în hăţişul nerostuit al utilului fără de cale, surprindea, în 
perioada interbelică, aceste mutaţii şi perspective trunchiate: 
„Alungată din domeniul realităţilor la care se poate ajunge cu raţiunea, prin 
Kant, apologetica unor reprezentanţi timizi ai creştinismului apelase la 
ajutorul sentimentului. Religia dezbrăcată de atributul maiestuos al adevărului 
avea să se mulţumească, după opinia lumii intelectuale, cel mult cu atributul 
utilului. Religia e bună nu pentru că învăţăturile sale de credinţă corespund 
unor realităţi transsubiective, ci pentru că face bine sufletului, satisface un 
sentiment şi aduce servicii morale. Religia trebuie să se mulţumească cu rolul 
tolerat al unei ficţiuni folositoare”52 . Astfel că, D. Stăniloae respinge 
ferm teoriile religiei-sentiment53, ce văd în ea „un lucru moale, fără 
oase, fără reliefuri, o vagă şi oarbă mişcare a nervilor şi a sângelui”, şi 
afirmă, totodată, clar că „religia nu este simplă teorie pentru minte, precum 
nu este nici simplu sentiment sau voinţă. Ea este mai adâncă decât acestea, 
dar le angajează pe toate acestea” (D. Stăniloae, p. 776). Prin urmare, 
„religia fiind mai adâncă decât o teorie intelectuală şi decât simţirea şi voinţa, 
fiind o convingere de viziune, dar o convingere şi o viziune despre realităţi 
obiective, reliefate – [e] deci de luat la cunoştinţă” (D. Stăniloae, p. 777). 

De altfel, vorbind de această mundanizare a religiei, de înecarea 
ei în profan, de turnura ei imanentă, M. Gauchet pare că urmează 
                                                             
51 „Colectivitatea are nevoie să-şi reprezinte scopurile şi raţiunile între care are 
de ales, iar autoritatea are nevoie să se legitimeze prin referinţa la valorile 
susceptibile să confere sens acţiunii sale, chiar dacă îi este interzis să pretindă a 
încarna substanţial vreuna dintre ele” (M. Gauchet, p. 112). 
52 D. Stăniloae, Reîntoarcerea filosofiei în Cultură şi Duhovnicie, Opere complete, vol. 2, 
ed. Basilica, Bucureşti, 2012, pp. 123-124. 
53 „Părerea că religia este chestiune de sentiment o ştiam până acum susţinută de 
unele concepţii filosofice învechite, ostile religiei şi o mai ştiam ca o părere de 
stradă a unor pseudointelectuali. Iată însă că azi ea este afişată chiar în 
anteproiectul de lege pentru organizarea învăţământului secundar, art. 24, care 
aşezând-o la urma dexterităţilor, declară că religia va fi predată „nu ca obiect de 
studiu, ci ca morală sau credinţă creştină”” (D. Stăniloae, p. 774).  



MARIUS DUMITRU LINTE 

 258

paşii metafizici ai unei deosebiri radicale între natură şi supranatură 
şi operează cu anume schemă duală: transcendent/imanent, 
cer/pământ, sacru/profan, spiritual/material, cu perechi ce nu se 
petrec, care, deci, nu ar fi pasibile şi de o întâlnire în chipul întrupării 
perihoretice, al comunicării idiomice, al reciprocei transfigurări 
schimbătoare la faţă. De precizat că în spaţiul religios răsăritean 
(creştin răsăritean, mai exact) operează o logică organică, ce nu doar 
alătură cerul şi pământul, ci descoperă, deschide, orizontul 
îmbrăţişărilor active, distincte, permanente, între cer şi pământ; 
fără substituiri sau absorbiri unilaterale, fără amalgamări şi fuziuni 
ce induc efectul anihilării lor reciproce.  

Cât despre dualitatea raportului sacru/ profan, D. Stăniloae 
susţine că creştinismul a desfiinţat graniţa dintre acestea, deschi-
zând tuturor virtual calea spre sfinţire. Calea spre sfinţire nu 
exclude, însă, o implicare şi o asumare a corpului, a lumii, desigur, 
în perspectiva rădăcinilor transcendente şi a rodirii întru cele 
veşnice. D. Stăniloae vorbeşte şi de o muncă sfinţitoare, de o 
implicare concretă a credinţei în munca creatoare de bunuri şi 
valori concrete, ce pot împuţina nedreptatea şi spori coeziunea 
socială54. Raportul credinţă/faptă, desfăşurat într-un anume fel în 
Apus, mai cu seamă pe turnura eticii protestante, sesizată de M. 
Weber, a avut, în spaţiul românesc al răsăritului creştin, chiar şi în 
cadrul monahal, căruia de regulă i se atribuie (doar) contenplarea, o 
întâlnire: ora et labora. M. Gauchet pare că observă amprente şi 
consecinţe ale Reformei în această angajare mundană a religiosului, 
în această „identificare a sinelui pe pământ”. Dar nu în preocupa-
rea şi angajarea religiosului în cele ale pământului constă chestiu-
nea, ci în calea trecerii credinţei în faptă/ a faptei în credinţă, şi a 
modului legăturii, întâlnirii şi transfigurării cer/pământ55.  
                                                             
54  A se vedea articolele sale apărute în Telegraful Român, Credinţă şi Muncă, 
Personalitatea socială, Sfânta Treime şi viaţa socială, Există vreo legătură între Sociologia lui 
Durkheim şi Serviciul socia?, etc., reeditate în: D. Stăniloae, Cultură şi Duhovnicie, Opere 
complete, vol. 2, ed. Basilica, Bucureşti, 2012. 
55 De altă parte, credem că Gauchet are constatări pertinente vizavi de anume 
transformări ale religiei şi mutaţii ale conştiinţei religioase, ce se petrec astăzi, şi 
care implică evident deturnări şi ţinte false, până la o politizare a religiilor şi o 
instrumentalizare a lor, spre legitimarea unor scopuri ale „mai binelui omului şi 
umanităţii”, etc. (a se vede şi anumite discursuri de sprijinire/legitimare reli-
gioasă a principiului subsidiarităţii). Asta nu înseamnă, însă, că viziunile religioase 
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Abordând deosebirile principale (infra-apusene) dintre lutera-
nism şi catolicism – religiozitatea interioară opusă formalismului 
sacramental, evanghelismul antitradiţional, spiritualismul apolitic, 
anticlerical şi antipapistaş etc. –, M. Vulcănescu sublinia că aceste 
deosebiri reflectă „două feţe sparte în Apus, ale unui creştinism originar, 
unic, rămas nedespicat în Răsărit, între faţa lăuntrică şi cea din afară”56 . 
Această relaţie între „faţa lăuntrică” şi „faţa din afară” afirmă o uni-
tate participativă într-o logică iconică57 ce deschide înţelegerea chipu-
lui prezenţei lui Dumnezeu în istorie. „El – Dumnezeu – este cu noi, 
cu lumea. Nimic nu-l poate îndepărta de la grija ei”, afirma simplu, cald, 
dar şi cu miez şi nădejde, D. Stăniloae, vizionarul teolog, încre-
dinţat de limita minţii de a scoate din orizontul uman transcendentul 
şi de faptul că forţa religioasă şi morală pot desena, imprima şi 
                                                                                                                                   
nu trebuie să se exprime public vizavi de cine este omul, care este chipul, rostul 
şi sensul său, sau faţă de întâlnirea religiei cu ştiinţa, cu dreptul, cu modelele 
comunitare, societale, etatice etc. Faptul că religiile sunt „aliniate pe culturi” 
pentru „concertul multicultural” şi că sunt diluate în „culturi” în procesul de 
„identitarizare” – văzut ca semn al unei mutaţii politice a religiilor de către 
Gauchet –, se poate concede că ţine de o anume viziune şi înţelegere tot 
culturală (şi democraţia este o cultură... dacă nu o religie...), ce situează religiile 
sub umbrela pestriţă: „culturi”. Asta nu trebuie să însemne, credem, că religiile 
nu au avut şi nu pot avea un rol fundamental în a gesta forma şi adânci 
conţinutul unei culturi (şi civilizaţii), şi că nu imprimă, volens nolens, o inevitabilă 
pecete identitară. Am spune, tocmai dimpotrivă... De altfel, transformarea 
religiilor în culturi e una, transformarea (crearea) de culturi prin religie e alta... La 
urma urmei nu faptul că autoritatea democratică îşi caută o alianţă de legitimare 
în autoritatea morală sau autoritatea religioasă (spirituală) e în sine factorul de 
risc, ci machiavelismul demersului, mutant, ce vrea să păstreze aparenţa binelui 
(...de acum, de ce nu şi a religiei...) pentru a urma calea răului... 
56 M. Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian, ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 215. 
57 Părintele Ghelasie, apropo de raportul interior/exterior, cu trimitere la logica 
iconică, arată: „Taina Icoanei este Unirea Interiorului cu Exteriorul, fără 
Contrariere şi fără desfiinţarea vreunuia, ci din contră, cu Transfigurarea Unuia 
prin Celălalt. „Cine mă vede pe Mine, Vede pe Tatăl”, zice Domnul Hristos. 
Cine vede Înfăţişarea de afară a Icoanei trebuie să vadă, totodată, Chipul din 
Lăuntru, ca Dialog reciproc. Ca Mistică, nu este separaţie între Interior şi 
Exterior, ci Convorbirea Amândurora. Exteriorul este Vorbirea Interiorului şi 
Interiorul este Vorbirea Exteriorului. Fiul ca Asemănare a Tatălui este 
Vorbirea-Semnificaţia Chipului Tatălui. Cine nu vede în Icoană Dialogul 
Trinitar, ca Chipul Tatălui, Faţa Sfântului Duh şi Asemănarea Fiului, nu ştie ce 
este Taina Icoanei. Orice Icoană are Trei Chipuri deodată, în Unicul Chip 
Deofiinţa Unică” (Ghelasie Gheorghe, Dialog în Absolut, ed. Platytera, Bucureşti, 
2007, p. 108).  
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impulsiona forme statale şi sociale, comunitare şi personale58. De 
altfel, în perspectiva teologului răsăritean, reţinem că „religia nu 
determină numai raportul omului cu Dumnezeu, ci în măsură esenţială şi 
raportul cu de-aproapele, cu statul şi în aşezămintele publice” (D. Stăniloae, 
p. 244).  

Pe de altă parte, D. Stăniloae sesiza metamorfozele politicului 
şi afirma că „politicul este azi ca o schimbare continuă de climat, care îşi 
arată imediat influenţa asupra oricărei fiinţe”59; deşi deplângea faptul că 
„faţa politicului azi ni se descoperă ca o concretizare şi ca o acumulare a tot ce-i 
patimă omenească” (D. Stăniloae, p. 490). Tristeţile realităţii rapace, 
tentaculare, labirintice, sofiste ale politicii curente, nu-l determină 
însă pe D. Stăniloae să desconsidere şi să nege autoritatea politi-
cului şi idealul acestuia. Dimpotrivă, teologul cheamă la responsa-
bilitatea unei angajări vigilente în recuperarea, restaurarea şi înal-
ţarea ei. „Politica în sensul nobil al cuvântului, ca grijă de soarta colectivităţii 
în care eşti aşezat, face parte din morală şi poate fi chiar cea mai înaltă parte din 
morală dacă nu depăşeşte o clipă legile morale în acţiunea ei” (D. Stăniloae,  
p. 491). „La lumina politicii aşa cum trebuie să fie, vedem politica reală cu 
scăderile ei monstruoase... Căci chiar dacă nu vom putea înălţa politica reală 
până la imaginea ei ideală, nu este mai puţin adevărat că străduinţa de a o 
apropia este necesară, căci altfel se rostogoleşte într-o tot mai înfricoşată 
sălbăticie şi imoralitate, care nu numai că nu va crea istorie, ci va aduce haosul 
total în viaţa omenească” (D. Stăniloae, p. 493).  
                                                             
58 „Toate explicaţiile fără Dumnezeu ale lumii au fost naivităţi şi mintea, puţin 
mai maturizată acum, vede că toate construcţiile acestea pe care le-a ridicat 
încrezătoare au fost copilării pretenţioase, dar şi răutăcioase. Transcendentul se 
vedea prin toate ferestrele turnuleţelor ridicate, în afară de ele, vast şi maiestuos, 
imposibil de adunat într-o construcţie omenească, înspăimântător şi atractiv 
totodată în misterul lui de nepătruns, bătându-şi joc de toate sforţările minţii 
omeneşti de a scăpa de el, de a-l înlătura din construcţiile ei filosofice şi sociale. 
(...) Toate formele sociale şi de stat întemeiate pe forţa religioasă şi morală vor 
dăinui în toată istoria. Dar formele şi de stat potrivnice lui Dumnezeu şi virtuţi-
lor inspirate de El s-au dovedit simple utopii care, chiar şi atunci când au putut 
avea o zi de viaţă, n-au avut-o decât plină de sânge” (D. Stăniloae, op. cit., p. 125). 
59  El angajează azi totalitatea făpturilor omeneşti şi este de un dinamism 
neostenit şi de un radicalism neîndurat în intenţiile de care este purtat faţă de 
stările anterioare. Politicul este, ca să prindem într-un rezumat caracterele lui 
contemporane, în gradul maxim universal, dinamic şi radical. El este totalitar şi 
fanatic, pretinzând să angajeze pe om în întregimea gândurilor şi posibilităţilor 
sale şi neadmiţând rezerve sau deosebiri de vederi (D. Stăniloae, op. cit., p. 489). 
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Cât priveşte laicitatea şi ale sale metamorfoze, Roland Drago o 
abordează, interesant, alături de neutralitate şi libertate, considerându-le 
concepte aflate într-o dinamică relaţională, ceea ce implică o deter-
minare, de fiecare dată, a punctelor şi a câmpurilor de echilibru şi 
de convergenţă, pentru că, în ultimă instanţă, toate şi fiecare în 
parte depind de cei care le dau conţinut şi le utilizează; R. Drago 
consideră, spre exemplu, că neutralitatea Statului nu este aceeaşi cu 
a cetăţenilor şi încă mai puţin aceeaşi cu cea a Bisericilor. De aceea, 
în perspectiva sa, trebuie ţinut cont de situaţia mereu în evoluţie, 
deseori marcată de contradicţii, în care este implicat raportul între 
aceşti termeni, ce sunt înţeleşi, fie într-un fel, fie într-altul, în 
succesiunea unor etape şi în parcursul unor perioade, uneori 
pasionale alteori, arareori, liniştite. De altfel, pentru Roland Drago, 
nici bazele constituţionale, nici legislaţia asupra asociaţiilor, nici 
regimul cultelor şi nici învăţământul nu sunt roade ale unei 
generaţii spontanee, întrucât se desfăşoară pe magma trecutului ce 
ocupă inevitabil un loc determinant, considerabil60.  

Neutralitatea în materie religioasă poate fi, conform lui Drago, 
aceea a Statului, aceea a şcolii, aceea a Bisericilor şi aceea a oameni-
lor înşişi; doar prozelitismul este văzut ca fiind contrar neutra-
lităţii61. Chestiunea sensibilă este, însă, pe de o parte, neutralitatea 
reciprocă a Bisericilor în materie politică şi a Statului în materie 
religioasă, şi, pe de altă parte, neutralitatea religioasă a şcolii. Dar, 
neutralitatea are, aşa cum s-a spus, o înţelegere relativă atunci când 
se analizează în funcţie de atitudinea oamenilor şi a spiritului 
epocilor62. Neutralitatea Statului faţă de secte, spre exemplu, are în 
                                                             
60 R. Drago trimite la o afirmaţie provocatoare: Dreptul francez în ceea ce priveşte 
libertatea religioasă, laicitatea Statului nu este determinat şi nu se determină încă decât în funcţie 
de locul pe care îl are în Franţa Biserica Catolică. Însă, odată cu legea din 9 decembrie 
1905 asupra Separaţiei dintre Biserică şi Stat situaţia se schimbă şi dreptul 
francez asimilează involuntar religia protestantă şi religia ebraică pentru a le face 
să intre în categoriile pe care le-a creat. Însă, acest comportament, conform lui 
R. Drago, pune astăzi probleme apropo de religia islamică şi de secte (R. Drago, 
(A), p. 222). 
61 Dar, a lupta împotriva avortului sau a manipulaţiei genetice relevă o misiune a 
Bisericii şi nu un atentat la libertatea de conştiinţă sau o ruptură vizavi de 
neutralitate, crede Drago (R. Drago, (A), p. 227).  
62 R. Drago susţine că articolul 2 din legea din 1905 care afirmă că Republica „nu 
recunoaşte” nici un cult, ca şi perioada 1880-1905 aparţine unui trecut care trebuie 
uitat. Referitor la neutralitatea Bisericii catolice faţă de Stat, ea corespunde, 



MARIUS DUMITRU LINTE 

 262

atenţie o tratare din partea autorităţilor publice sub rezerva proble-
melor de ordine publică; R. Drago spune, referitor la statul francez, 
că nu prezintă o neutralitate cu privire la secte, mai ales când în 
practică intervine noţiunea de secte nocive63.  

Privitor la laicitate, neutralitate şi libertate, Drago crede că liberta-
tea trebuie să aibe supremaţie ca cea care le subîntinde pe celelalte 
două64 . Mai mult, examinând raporturile incerte între libertate şi 
laicitate pentru a străbate la neutralitate, formă activă sau pasivă a 
laicităţii şi a libertăţii, Drago precizează un fapt, credem, extrem de 
important pentru abordarea laicităţii de astăzi, şi anume, că trebuie 
avute în atenţie două afirmaţii greşite, ce s-au constituit, credem 
noi, în prejudecăţi ale laicismului: Statul nelaic nu consacră libertatea 
religioasă şi Statul laic este indiferent faţă de problemele religioase. R. Drago 
se sprijină în argumentul său şi pe evidenţa existenţei Statelor 
religioase în care religiile sunt în mod just tolerate. Cu alte cuvinte, 
libertatea religioasă, neutralitatea şi toleranţa religioasă nu e marcă 
înregistrată, exclusivă, a laicităţii, fie ea laicitate etatică, societală, de 
asociaţie sau individuală. Deci, o laicitate totemizată, o mitizare a 
laicităţii, ca fiind „mai egală”, „mai neutră” în materia libertăţii reli-
gioase decât religiile însele, e pe cale să devină caducă, chiar dacă 
încă îşi are adepţi ce o prizează ca pe o pipă a păcii şi a egalităţii 
universale. 
                                                                                                                                   
conform lui Drago, unei doctrine evanghelice bine stabilite. Cea mai vizibilă în 
dezbaterea asupra neutralităţii este chestiunea şcolii libere. Şi integrarea prece-
dentă a manifestat un dezechilibru al unui modus vivendi care se cuvine depăşit. 
Drago, referitor la neutralitatea între Stat şi Biserică, consideră că se oscilează în 
a proceda precum „calul troian” sau ca la „naţionalizare”.  
63 Criteriile referitoare la sectele nocive: personalitatea şefului, mijloacele financiare 
de origine ambiguă, învăţământul constrâns, caracterul contestabil al practicilor 
colective. R. Drago observă un abandon al neutralităţii Statului în constatarea 
admiterii de către jurisprudenţă a ajutorului financiar al Statului faţă de o 
asociaţie ce denunţă pericolele sectelor. E vorba de hotărârea Consiliului de Stat 
(1992) cu privire la Biserica scientologică din Paris.  
64 Laicitatea, înţeleasă ca laicitate a Statului, în Franţa, rezultă din articolul 2 al 
Constituţiei din 1958: „Franţa este o Republică (...) laică. Ea asigură egalitatea 
înaintea legii a tuturor cetăţenilor fără distincţie de origine, rasă sau religie”. Însă, 
pentru R. Drago, neutralitatea devine un domeniu incert, pentru că articolul 2, 
ce adaugă că Franţa, ca Republică laică, „respectă toate credinţele”, face ca, în 
fapt, neutralitatea să nu fie decât o formă a laicităţii. Neutralităţii i se dă astfel 
amprenta laicităţii. E o neutralitate laicizată, ce abordează religia ca pe o afacere 
privată, în care Statul nu intervine, dar pe care îşi asumă să o respecte sub toate 
aspectele şi în toate manifestările sale.  
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Esenţa religioasă a laicismului şi reacţia anticlericală a laicismului 
ca opţiune în favoarea altei religii, a omului, este surprinsă şi de M. 
Vulcănescu. Cât despre laicismul român, M. Vulcănescu afirmă că 
„e numai o imitaţie servilă, fără şanse de succes; căci ortodoxia nu e clericală” 
(M. Vulcănescu, p. 224). 

 
Faţă de aceste metamorfoze, contrapuneri, recompuneri 

public/privat (stat/societate) la care se referă Gauchet, nu trebuie 
uitat, aşa cum subliniază Val. Al. Georgescu, că deşi „constructorilor 
de drept modern le place să opună dreptul privat la dreptul public şi invers”65, 
ab initio temeiul roman al dihotomiei: publicum sau privatum – ius-ul, 
nu încetează niciodată a fi în sensul larg al cuvântului, ius civile, ius 
Civitas, Ius Civitas-Stat. Şi, de altă parte, trebuie avută în atenţie 
tendinţa actuală a transformării dreptului privat sub acţiunea prin-
cipiilor de drept public, prin preluarea temei raportului dintre 
dreptul public şi cel privat în doctrina constituţionalizării ramurilor 
dreptului, semnalată de Sonia Drăghici. Astfel, sintagma drept consti-
tuţional civil desemnează un drept civil transformat de drepturile 
fundamentale, ce presupune, totodată, recunoaşterea unei întâlniri 
între două aspecte ale ordinii juridice care urmăresc finalităţi dife-
rite. De fapt, „susţinerea existenţei unui drept constituţional civil presupune 
acceptarea faptului că unul dintre efectele sau tendinţele procesului de consti-
tuţionalizare constă în ştergerea distincţiei dintre dreptul public şi dreptul 
privat şi a diferenţelor care o susţin, fundamentat de instituirea drepturilor 
fundamentale ca sistem axiologic valabil pentru toate sectoarele vieţii sociale şi 
juridice” (Sonia Drăghici).  
                                                             
65 N. Steinhardt accentua necesitatea menţinerii acestui drept comun general în 
sensul ius civile şi preeminenţa dreptului privat, semnalând totodată pericolul 
tiranico-anarhic, dizolvant al autorităţii şi al libertăţii, rezultat al amestecului şi 
confuziei dintre dreptul public şi dreptul privat. Dreptul nou, sesiza N. Steinhardt, 
confundă aceste două domenii. Steinhardt ţine la prezervarea distincţiei dintre 
Stat şi societate. „Statul e o putere publică; dreptul e creat printr-însul, şi amân-
durora li se impun limite precise pe care nu le pot depăşi sub nici un cuvânt. În 
viaţa intimă, în viaţa sufletească, în domeniul natural, legile nu vor putea intra, 
pentru că aceste porţiuni ale vieţii nu aparţin puterii publice. Societatea pe de 
altă parte, garantează drepturile raţionale ale omului; domeniul juridic o 
depăşeşte. Retras din viaţa publică, individul găseşte drepturile sale naturale în 
societate” (N. Steinhardt, Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului constituţional, 
ed. Solstiţiu, Satul Mare, 2000, p. 230). Vezi şi Linte Marius Dumitru, Nicolae 
Steinhardt despre întoarcerea tradiţiei juridice şi a dreptului clasic, în Sinapsa X, ed. 
Platytera, Bucureşti, 2012.  



MARIUS DUMITRU LINTE 

 264

Ştergerea distincţiei dintre dreptul public şi dreptul privat ne 
pare că se mişcă într-o firească consecinţă spre o ştergere a distinc-
ţiei dintre stat şi societate, spre o anume unificare şi contopire a 
lor. Chestiunea în acest demers este însă vizavi de liantul, substanţa 
sau substratul acestei (re)unificări sau (re)topiri, respectiv aceea a 
drepturilor fundamentale în rol de sistem axiologic indubitabil, necesar, 
unic, universal. Desigur că drepturile fundamentale sublimate în valori 
nu exprimă omul sau umanitatea, ci o viziune culturală sau ideolo-
gică asupra umanismului, umanităţii, omului. Că aceste valori sunt 
astfel particularizate, devin impropriate, împărtăşite, de o partidă, 
un grup sau poate chiar de o comunitate, ce aderă la ele, le susţine, 
le apără şi le promovează, este evident şi de înţeles. Umanismul, 
umanitatea, omul, s-au servit şi slujit însă în istorie şi de alte valori 
spirituale sau valori religioase, de o formă sau alta, dintre care 
unele n-au încetat încă să existe, în mod real, viu, în persoane şi co-
munităţi, respectiv în societăţi şi state. Sens în care, există evident 
moduri diferite de înţelegere a pre-facerii şi a dizolvării, a inter-
relaţionării şi a co-generării individ, comunitate, societate, stat.       

Edith Stein, spre exemplu, distinge statul de masă, comunitate 
şi societate66, şi vede statul ca fiind întemeiat pe viaţa unei comu-
nităţi care are o fiinţă specifică, înrădăcinată spiritual, caracterizată 
de o viaţă în comun a indivizilor, ce aparţin comunităţii, dar care, 
totodată, sunt şi subiecţi ai vieţii lor proprii. Statul înţeles ca o 
creaţie arbitrară, având ca fundament contractul între indivizi, altfel 
zis, statul întemeiat pe teza contractualistă, este recuzat de E. Stein, 
care vede misiunea statului în realizarea dreptului, a justiţiei în ori-
zontul valorilor superioare. Natura juridică a statului, nu-i garan-
tează acestuia însă existenţa, care este asigurată, propriu-zis, prin 
fundamentul extrinsec al asociaţiei de persoane, pusă în formă de 
către stat, atunci când asocierea există, anterior, ca o comunitate, şi 
când dreptul reflectă tendinţele vieţii comunitare (B. de Margerie, 
(A),  p. 134).  

De altfel, geneza statului, ce apare ca izvodire a comunităţii 
culturale, este apreciată de Bertrand de Margerie ca o trăsătură 
originală la E. Stein; statul are nevoie, prin urmare, de un popor, de 
                                                             
66 Pentru E. Stein masa nu are nici o funcţie spirituală, şi, de altă parte, societatea 
este, în viziunea sa, varianta raţională a comunităţii, în care indivizii sunt mai 
degrabă obiecte unii pentru alţii decât subiecte.  
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o comunitate populară 67 , pentru a-şi întemeia şi justifica intern 
existenţa sa, şi, fundamental, de un raport anume cu cultura. Astfel 
că sensul statului şi importanţa sa istorică nu se rezumă, pentru E. 
Stein, la trezirea individuală la libertate, cât la dezvoltarea şi 
folosirea libertăţii pentru realizarea valorilor, ca însăşi sens al 
istoriei ce prinde conţinut prin creaţia culturală. Există, în atare 
viziune, o legătură între libertatea statului şi libertatea personală; o 
inseparabilitate între suveranitatea şi libertatea statului şi, respectiv, 
libertatea persoanelor, dar şi o înţelegere a persoanelor libere, 
entităţi prin care se exercită libertatea statului, ca fiinţe „supuse 
Suveranului suprem”. Ideea de stat nu exclude, prin urmare, în ochii 
lui E. Stein, providenţa divină, care îi poate desemna statului o 
misiune particulară în istoria umanităţii. Cu toate acestea consideră 
că „structura ontică a statului” este laică, statul nefiind purtător al 
valorilor religioase proprii, întrucât valorile religioase aparţin sferei 
personale, care lipseşte statului. Statului nu are deci suflet, dar 
există un devotament faţă de stat care implică sufletul; depersona-
lizarea persoanelor este cea care ameninţă cu moartea statul şi cu 
moartea fizică cetăţenii ((A), p. 135).  

La E. Stein, statul, impersonal şi fără suflet, este creaţia 
persoanelor şi a sufletelor lor nemuritoare, şi, prin ele, este creaţia a 
lui Dumnezeu, precizează Bertrand de Margerie, care susţine că, în 
ciuda interpretării lui Sécretan68, pentru E. Stein noţiunea de stat 
creştin, iudeu sau musulman prezintă sens.  

E. Stein nu a fost favorabilă unei Europe care ar elimina 
diferenţele culturale, consideră Bertrand de Margerie, care însă 

                                                             
67 E. Stein face o distincţie între popor şi naţiune. Poporul accede la stadiul 
intermediar de naţiune printr-o conştiinţă reflexivă ce face ca naţiunea să 
formeze imaginea specificităţii sale, ce şi-o îngrijeşte, o cultivă. Spiritul naţional 
autentic este posibil, astfel, numai pe un fond al tradiţiei populare, şi nu locuieşte 
un popor decât atunci când atinge o anumită maturitate ( (A), p. 132). J. Maritain 
indică către o transcendenţă a poporului în raport cu statul: „poporul nu este 
pentru stat”, dar „statul este pentru popor” ( (A), p. 132).   
68 Sécretan consideră, în interpretarea sa vizavi de E. Stein, că statul, conform 
naturii sale, nu este purtător de valori religioase pentru că nu este persoană, dar 
credincioşii, aflaţi în serviciul statului, pot să acţioneze conform exigenţelor şi 
interesului superior al religiei în aşa fel încât să motiveze Statul să promoveze 
toate valorile comunităţii. Fără stat suveran poporul nu-şi poate exercita voinţa 
liberă, crede Sécretan ( (A),  p. 136). 
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susţine că, Edith Stein, ca filosof, ar admite deplin o limitare pro-
europeană a suveranităţilor naţionale. De aici, Bertrand de Margerie 
trage concluzia că nimic în doctrina lui Edith Stein nu se opune 
constituirii de către statele Europei a unui Stat federal european69, 
dacă aceste state acceptă liber să limiteze propriile lor suveranităţi 
în vederea realizării, prin medierea unui Stat federal, a unei mai 
mari justiţii. Suveranitatea acestui Stat federal va fi, conform lui 
Bertrand de Margerie, înrădăcinată în suveranitatea statelor membre. 
Bertrand de Margerie – membru al Academiei pontificale romane a sfântului 
Toma d’Aquino – subscrie, considerându-se alături de Reinhold 
Niebuhr şi J. Maritain, pistelor ce conduc către un Stat mondial, 
apreciat ca singurul care poate asigura binele comun universal, 
„raţiunea pentru care el a fost preconizat de către papa Ioan al XXIII-lea în 
a patra parte a Enciclicei Pacem in Terris, în 1963” ( (A), p. 138). 

 
Însă, Dumitru Stăniloae ne previne într-un articol al său – 

Statele unite ale Europei?, apărut în 1939 – asupra ideii „unei oarecare 
organizări suprastatale a Europei” – susţinută de lumea creştină angli-
cană, prin arhiepiscopul de York, care declarase „că lumea trebuie să 
aleagă între suveranitate naţională şi securitate colectivă” şi care vorbea, în 
The Church Times (27 Oct. 1939), de o „Uniune federală” a Europei, care 
să se dezvolte de la o schemă generală la o organizaţie tot mai detaliată  
(D. Stăniloae, p. 504) –, ce este marcată fundamental de riscul rup-
turii între propovăduire şi organizare70, între ideal şi real, întrucât 
„este necesară în prealabil o profundă încreştinare a sufletelor” (D. Stăniloae, 
p. 505).  

D. Stăniloae întreba atunci, în 1939: Cine garantează că în Statele 
Unite ale Europei cele câteva popoare mari, dacă nu se vor ciocni între ele în 
lupta pentru supremaţie, nu vor căuta să înlăture de la orice drepturi reale 
                                                             
69 Bertrand de Margerie ţine să precizeze totuşi că propune această ipoteză, în 
ceea ce priveşte o posibilă legătură cu gândirea lui E. Stein, numai sub beneficiu 
de inventar şi verificare.  
70 „Poţi să propovăduieşti cele mai frumoase idealuri, dar nu poţi păşi la organi-
zarea în vederea stărilor ce le propovăduieşti, decât cu mare precauţie, ţinând 
seamă nu de idealurile ce le propovăduieşti oamenilor, ci de cât şi-au însuşit din 
ele trainic în sufletul lor. Este o naivitate şi un mare pericol să creezi organizaţii 
nu pe baza a ceea ce este omul acum, ci pe baza a ce visezi tu că trebuie să fie. În 
curând realitatea se răzbună şi te mătură cu organizaţie cu tot, aducând pe urmă 
un sentiment de mare descurajare” (D. Stăniloae, op.cit., p. 506). 
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popoarele mici, nu vor căuta să le atragă cât mai mult în sfera lor de influenţă, 
nu le vor împiedica în orice mişcare de afirmare a lor? (p. 505). Realitatea 
europeană şi românească de astăzi îi confirmă îngrijorarea, şi-i 
răspunde sec: nimeni n-a garantat, nu garantează şi nu va garanta. 
Dimpotrivă...  

D. Stăniloae semnala şi riscul la care se expun popoarele, ce 
intră într-o atare construcţie – care punând, deliberat sau nu, 
conştient sau nu, carul înaintea boilor, violează realitatea71–, ce nu 
ia mai întâi în considerare o angajare creştină pe calea păcii şi a 
unificării lăuntrice, personale şi comunitare: „Exemplul Statelor Unite 
ale Americii, departe de a ne vorbi de posibilitatea înfiinţării unor State Unite 
ale Europei cu salvarea diferitelor popoare în etnicitatea lor, ne demonstrează 
tocmai contrariul: nu se pot înfiinţa Statele Unite fără perspectiva de pericli-
tare a diferitelor popoare, mai ales a celor mici. Numai într-un caz s-ar putea: 
când o forţă morală uriaşă lucrând în sufletul fiecărui popor l-ar opri de la 
tendinţa de-a se extinde spiritual, juridic, economic şi geografic în paguba altor 
popoare mai mici. Dar această forţă numai prin propovăduirea creştină se 
poate sălăşlui în suflete, şi nici prin aceasta deplin. De aceea, întâi trebuie să 
se pornească ofensiva de încreştinare adâncă a popoarelor. Şi numai în măsura 
în care aceasta, fiind extraordinar de puternică, de durabilă şi ajutată de toţi 
factorii buni şi cu autoritate ai omenirii, realizează progrese, se poate păşi pe 
urma ei în crearea treptată şi precaută a unor forme juridice prin care să se facă 
posibilă o mai strânsă unitate între diferitele state” (D. Stăniloae, p. 506). 

Speranţa lui D. Stăniloae, de a nu se face greşeala „de-a crea 
vreun suprastat european, fără chemarea în ajutor a creştinismului, factorul de 
cea mai mare importanţă când se lucrează pentru apropierea şi pacea între 
oameni” (D. Stăniloae, p. 507), se vede limpede astăzi că nu fu 
împlinită... 
                                                             
71  „De câte ori propovăduitorul vrea să ia locul organizatorului, organizând 
societatea după principiile avansate ale idealurilor sale, sau organizatorul substi-
tuie pe propovăduitor făcând acelaşi lucru, se violentează realitatea, creându-se 
organizări utopice, care totdeauna produc tulburări şi haos îndelungat în suflete 
şi în societate. Pentru că precizarea formelor juridice ale unor bune raporturi 
sociale intră în competenţa organizatorului, propovăduitorul, vorbind oamenilor 
de idealurile mai îndepărtate, se va feri să precizeze prea mult forma juridică în 
care se vor cristaliza. Cu alte cuvinte, creştinismul va îndemna popoarele în 
general la mai multă frăţie, dar nu va preciza că urmăreşte realizarea organizaţiei 
juridice a Statelor Unite ale Europei, de pildă, decât atunci când omenirea s-ar 
dovedi sufleteşte suficient de pregătită pentru asemenea lucru” (D. Stăniloae, 
op.cit., p. 507).    
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Principiul subsidiarităţii/ orânduiri iconoclaste 
– persoană/chip iconic/ordinea iconică – 
Apropo de relaţiile dintre individ, persoană, comunitate, socie-

tate şi stat, de ce am crede, precum anumiţi autori, că subsidiaritatea 
– care postulează primatul societăţii asupra statului, plecând de la 
persoană la comunitate, de la comunitate la stat şi de la stat la federa-
ţie, promovând un stat subsidiar, deopotrivă limitat şi descentralizat – 
ar reflecta „viziunea creştină”, adică a creştinismului „în general”, şi nu, 
cel mult, o viziune anume? De ce conexiunea ordonată: personalism – 
subsidiaritate – federalism, ar fi vitală, aşa cum se invocă? Să fie de 
ajuns o înţelegere a persoanei doar ca cea care transcende individul 
(care trăieşte pentru sine) şi cetăţeanul (care trăieşte pentru stat), ca 
cea care rupe cercul vicios între individualism şi colectivism? Cum 
poate fi înţeleasă taina persoanei şi care este chipul ei autentic 
atunci când e considerată a fi o noţiune născută din creştinism şi 
noţiune cheie a Europei unite? Cum poate fi recuperată şi activată 
această persoană „născută din creştinism” ca un chip viu, real şi concret, 
şi nu ca simplă noţiune umbrelă ce acoperă ca universalitate 
ubicuuă, diversitatea identitară? Şi, dacă acceptăm că e născută din 
creştinism, nu trebuie să acceptăm şi amprenta-trup ecleziologică şi 
comunitară a sa? Care? Cea conturată în secolul IV al dezbaterilor 
triadologice? Unde s-a păstrat acest chip al persoanei în Europa, sau 
în cultura europeană? 

În ceea ce priveşte chestiunea subsidiarităţii, nu trebuie pierdută 
din vedere – atunci când se invocă cele mai vechi formulări ale 
sale, ca cea a conciliului protestant din Olanda, de la Emden din 
1571, şi cea a juristului calvin Johannes Althusius – filiaţia protes-
tantă, mai exact calvină. De altfel, olandezii, în timpul luptei pentru 
independenţă naţională, au adoptat la Emden sistemul prezbiterian 
de organizare a Bisericii calvine. Structura prezbiteriană se consideră 
pe de altă parte că stă la baza tuturor instituţiilor social-politice din 
Statele Unite ale Americii. Tocqueville, în răspărul centralismului 
francez, susţine federalismul american, ca cel care ar lăsa loc liber 
iniţiativei individuale, oferind poporului şansa de a fi suveran în 
stat72. 
                                                             
72 Poate nu întâmplător, poate şi sub influenţă americană, după cel de-al doilea 
război mondial, în Germania, Italia şi Austria, sub sintagma „democraţie creştină” 
se introduce ca o „concepţie creştină” statul bazat pe principiul subsidiarităţii.  
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 Este de observat că formularea principiului subsidiarităţii, în 
doctrina socială a Bisericii catolice, îşi are mobilul şi în evitarea 
centralismului dezvoltat de statele-naţiune, întrucât încearcă să 
traseze limite statului şi să argumenteze totodată, în orizontul 
propriei viziuni, că vizează armonizarea relaţiilor între indivizi73. Se 
consideră chiar că aquis-ul european a împrumutat principiul subsi-
diarităţii din doctrina socială catolică prin intermediul „democraţiei 
creştine”. Bizar este că principiul subsidiarităţii, cu modelul şi cu 
consecinţele sale concrete, ce vizau statul limitat, s-au aplicat sau 
sunt pe cale de a fi aplicate, însă rolul fundamental al persoanei, 
minunat şi ideal invocat, nu s-a văzut implicat real în asumarea 
acestui demers şi nici în efectele ce i-au urmat.  

De aceea, acest clamat principiu al subsidiarităţii pare mai 
degrabă instrumentalizat, astăzi, în sensul limitării şi dizolvării sta-
tului, dar fără un efect pozitiv real în sensul întăririi şi afirmării 
demnităţii şi libertăţii persoanei74. Firescul principiului subsidiarităţii 
                                                             
73 Dumitru Stăniloae observa în articolul Cele două Împărăţii, vizavi de catolicism, 
că acesta tinde să devină un suprastat sau un Stat în Stat, sens în care Biserica 
romano-catolică îşi întinde critica asupra întregii acţiuni a Statului. „În două 
forme au încercat unele curente creştine să reducă importanţa statului: crezând 
că e suficientă iubirea pentru menţinerea ordinii, sau că-şi poate însuşi Biserica 
maniera sabiei pedepsitoare. În primul caz, propriu sectelor, Statul e transformat 
în Biserică, în al doilea, propriu catolicismului, Biserica e transformată în Stat. 
Primul caz duce la anarhie, al doilea la dispariţia Bisericii în ceea ce-i propriu ei. 
Şi într-un caz şi în altul negarea Statului, ca realitate deosebită de Biserică, se 
răzbună amar. Biserica romano-catolică e străbătută în toată doctrina ei despre 
raportul cu Statul de tendinţa de a amesteca cele două maniere. Statul e supus 
normelor Bisericii. Într-adevăr ea nu critică numai faptele Statului sub raport 
moral, ci ia împotriva lui măsuri care ţin de maniera specifică a Bisericii, măsuri 
care, spune Maritain, sunt în funcţie de timp. În Evul Mediu pornea cruciadă 
împotriva Statului: astăzi, nemaiavând cu cine să o facă, foloseşte altfel de 
măsuri de constrângere, prin urmare tot legi” (D. Stăniloae, Ortodoxie şi românism, 
pp. 176-177).  
74 Subsidiaritatea dintr-un anume unghi de vedere vizează risipirea neliniştilor 
manifestate la nivel statal, cu privire la independenţă şi suveranitate, dar şi cele 
cu privire la dezvoltarea competenţelor comunitare, dat fiind existenţa, după 
unii, a speculaţiilor potrivit cărora subsidiaritatea ar putea fi o formă subtilă de 
eludare a principiului suveranităţii. Principiul subsidiarităţii e văzut atât ca instru-
ment de legitimare, cât şi ca instrument de legiferare. Se vorbeşte de ambiguita-
tea principiului dată şi de modul evoluţiei sale în timp, de dinamica şi dualitatea 
principiului, de dubla sa definire, politică şi juridică. Esenţa subsidiarităţii constă, 
pentru unii, chiar în flexibilitatea şi dinamismul său. Ca principiu politic vizează 
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ar fi fost să aibe ca iniţiatoare „persoana şi comunitatea”, ceea ce la 
nivel european nu s-a întâmplat, întrucât „Comunitatea europeană” e 
un concept, un ideal, un deziderat. Aceasta nu s-a întâmplat nici la 
nivelul multor state europene care au „aquiesat” din mers la acest 
principiu, impunându-l, paradoxal, mai degrabă „de sus”, prin 
mediere etatică, comunităţilor decât să şi-l însuşească prin asu-
marea, iniţiativa şi demersul lor. Principiul subsidiarităţii a devenit 
astfel unul proclamat ca model principial şi implementat artificial, 
deci fără o bază reală personală şi comunitară, care să-l legitimeze 
şi în care să subziste75. 

Prin urmare, este de avut în atenţie o evaluare transparentă şi 
onestă a principiului subsidiarităţii, a măsurii în care e (sau nu e!?) 
un model universal valabil (sau e propriu fiecărei comunităţi, unei 
anume comunităţi sau „Comunităţii”?). E de pus în dezbatere, în caz 
că nu este deja un subiect tabu, sau prea tardiv, legitimitatea acestui 
principiu, la nivelul politic al construcţiei europene a „Comunităţii”, 
pentru a se găsi filtre de receptare şi gestionare a consecinţelor sale 
juridice şi identitare personale, comunitare, statale. 

De altfel se vorbeşte de evoluţia subsidiarităţii de la concept la 
principiu de drept. Însă, în plan juridic, rolul subsidiarităţii se con-
sideră că nu este acela de împărţire a competenţelor între statele 
                                                                                                                                   
apropierea cât mai mult a deciziei de cetăţean, ca principiu juridic justifică 
apropierea deciziei de cetăţean (v. Raluca Velişcu, Revista Transilvana de Ştiinţe 
administrative, 2(11), 2004, pp. 165-174). 
75 Se vorbeşte de contradicţii în raportul dintre natura şi finalitatea construcţiei 
comunitare. Prin natura sa juridică declarată este o organizaţie internaţională 
(deşi o organizaţie internaţională „sui generis”, unde şi resortisanţii statelor 
membre apar ca subiecte de drept); prin finalitatea urmărită şi prin mijloacele de 
acţiune folosite tinde să se comporte ca un tot unitar, asemenea unui stat. Pe 
fondul acestei contradicţii, subsidiaritatea se consideră că ar fi una din soluţiile 
menite să permită funcţionarea eficientă a sistemului asigurându-i eficienţa şi 
echilibrul. Însă, chestiunea e interesantă şi întrucât această „Comunitate” e o 
construcţie artificială, nu e o comunitate reală, fapt ce denotă într-un anume fel 
o mutaţie. Dacă iniţial subsidiaritatea era văzută prin prisma unei comunităţi 
reale în raport cu statul pe care îl dorea subsidiar, acum, odată cu această 
construcţie e vorba mai degrabă de un „rol comunitar” (al cui?), de o „mască 
comunitară” ce, purtând numele de „Comunitate”, se consideră legitimă în a 
invoca subsidiaritatea în raport cu statele, susţinând că are în vedere persoana. 
Persoane şi comunităţi reale care nu au avut-o în vedere, la modul real, pentru a 
le reprezenta şi pentru a o legitima. Deficitul de democraţie la nivelul construc-
ţiei acestei „Comunităţi” este evident.      
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membre şi Uniune. Principalul argument în acest sens este acela că 
împărţirea competenţelor formează obiectul tratatelor. Rolul prin-
cipiului ar fi, deci, numai de a regla exercitarea competenţelor 
instituţiilor76.  

 
Articulaţiile subsidiarităţii reţinute ca atare – centralitatea persoanei, 

non-ingerinţa autorităţilor superioare fără a fi solicitate, autoritatea 
superioară intervine doar atunci când cea inferioară nu face faţă 
propriilor necesităţi, după ce autoritatea superioară intervine, 
trebuie să se retragă – nu apar ele oare, la nivel european, doar ca 
superbe aripi ideologice, frânte de realitate? Apropo de cea mai 
importantă caracteristică a subsidiarităţii – aceea a afirmării societăţii 
asupra statului – ne întrebăm când şi în ce fel fu cu adevărat la noi 
societatea, comunitatea, afirmată asupra statului77? La urma urmei, 
                                                             
76 Principiul se consideră că reuneşte trei criterii ce reprezintă conţinutul subsi-
diarităţii: criteriul legalităţii, al oportunităţii şi al proporţionalităţii. Subsidiaritatea 
nu este un principiu general aplicabil Tratatelor, ci numai situaţiilor în care acesta 
recunoaşte o competenţă împărtăşită între Comunitate şi statele membre. Important 
că, în ceea ce priveşte competenţa exclusivă a Comunităţii, ce este stabilită prin 
tratate, ea nu este recunoscută ca făcând obiectul subsidiarităţii. Ca atare, se 
spune că subsidiaritatea nu poate afecta ordinea de drept existentă. Subsidia-
ritatea nu ar vorbi, deci, de o dinamică a competenţelor, ci a activităţilor 
întreprinse.  
   Tratatul de la Maastricht se consideră că aduce o consacrare constituţională a 
principiului subsidiarităţii. Astfel că de acum se observă o trecere de la un 
instrument de legitimare a Comunităţii la un instrument de legiferare. Protocolul 
(Tratatului de la Amsterdam) precizează că subsidiaritatea este un concept 
dinamic care ar trebui aplicat în lumina obiectivelor enunţate de tratate, 
menţinându-se aquis-ul comunitar şi echilibrul instituţional, principiile Curţii de 
Justiţie în legătură cu raportul dintre dreptul naţional şi cel comunitar. Prin 
Protocol s-a introdus principiul subsidiarităţii în cultura instituţiilor comunitare, 
amplificându-se natura şi sfera sa de aplicare, devenind în mod efectiv un 
instrument de legiferare a Comunităţii. 
77 Dumitru Stăniloae, în perspectiva creştinismului răsăritean asupra raportului 
dintre Biserică şi Stat, afirmă: „Biserica nu are să caute vreo supremaţie asupra 
Statului căci această supremaţie nu şi-ar putea-o menţine decât prin mijloace ca 
ale Statului. Nici nu-i va critica asprimea legilor. Ea poate cere Statului numai 
ceea ce derivă din adevărata lui fiinţă: 1. să fie drept şi 2. să fie conştient că stă în 
slujba lui Dumnezeu, nu e de sine. Încolo să fie Stat, adică să fie tare, să 
păzească legea şi ordinea. Sub acest raport Biserica nu numai că nu-l critică, ci îi 
dă toată binecuvântarea. Astfel între Biserică şi Stat, între împărăţia legii şi a 
harului, e de dorit o strânsă colaborare, preţuind fiecare misiunea celuilalt, dar 
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care societate şi care stat? Statul subsidiar nu e şi el un model de stat 
printre altele? Sau „e mai egal” decât altele78?  

Argumentul afirmării societăţii asupra statului în principiul 
subsidiarităţii pe baza faptului că „societatea este formată din persoane, şi 
este deci personală, în timp ce statul este impersonal” e cel puţin intere-
santă. În fond e de lămurit ce/cine este persoana? Dacă persoana 
este un punct sau mod de situare altfel (şi de disjungere) faţă de 
individualism şi colectivism, putem considera că societăţile de 
indivizi sau colectiviste sunt impersonale? Cu alte cuvinte, există şi 
societăţi impersonale (deci societatea nu e cu necesitate personală) 
nu doar stat(e) impersonal(e)?  

Chestiunea care interesează, în cazul subsidiarităţii, se pare că 
este mai ales cea a raportului între societate (persoane şi grupuri) şi 
stat; dar un anume stat şi o anume societate ce propun o anume formă şi 
structură societală – care într-un fel tinde prin limitare şi mini-
malizare a statului, la o asimilare a sa, de către societate, pentru a 
deveni propriu-zis doar un nivel al societăţii, ca atare pasibil a 
răspunde doar solicitărilor şi necesităţilor acesteia.  

De altfel, motivarea necesităţii statului subsidiar – ca soluţia 
opozabilă statului despotic, centralizat, birocratic şi absolutist, 
pentru unii, sau a celui paternalist, pentru alţii –, trimite către o 
schemă binară, evident reducţionistă. Să înţelegem că statul ori e 
subsidiar (adică, bun!?), ori e despotic, absolutist, centralizat, 
birocratic, paternalist (adică rău!?)? De centralismul şi birocraţia la 
nivelul construcţiei europene ce se poate spune? E de bun simţ 
observaţia că a atins proporţii fără precedent, de neimaginat.  
                                                                                                                                   
nici una din aceste instituţii nu are să se amestece în domeniul celeilalte, să o 
substituie pe cealaltă. Dacă Statul e liber faţă de Biserică, şi Biserica e liberă faţă 
de Stat. Statul nu-i poate cere Bisericii altceva decât să rămână Biserică. Numai 
aşa se serveşte din două părţi, complet, voia Dumnezeiască. Autonomia Bisericii 
rezultă din acestea cu absolută necesitate, cu observarea că Biserica nu are să 
incomodeze ordinea şi dreptatea căreia îi serveşte Statul” (D. Stăniloae, Ortodoxie 
şi românism, pp. 181-182).   
78 Dumitru Stăniloae vorbeşte de trepte inferioare şi degenerante pe care poate 
ajunge statul precum şi de trepte plinitoare. „Dar între treapta aceasta de 
extremă desfigurare (cu referire la state cu totul atee şi totalitare) şi treapta cea 
mai înaltă a împărăţiilor teocratice cu împăraţi aproape sfinţi sunt o mulţime de 
alte trepte. Pe una din aceste trepte intermediare se află cele mai multe State” 
(D. Stăniloae, op. cit., p. 186).    
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Sigur că nu trebuie confundate patologiile şi degenerările 
statului cu status-ul statului. La fel cum, în oglindă, trebuie observat 
şi riscul de patologizare al societăţii (şi chiar al persoanei), ce face 
ca „societatea” (sau în numele ei!?) să se amestece, să se substituie 
sau chiar să dizolve statul, operând mutaţii şi transformări la 
nivelul fundamental al status-ului acestuia. Statul subsidiar trebuie 
văzut însă, în primul rând, ca altfel sau ca altceva, şi nu doar ca acelaşi 
stat doar cu atributele de „minimal şi limitat”. Deci, statul subsidiar e de 
văzut ca un model ce promovează o anumită ordine socială şi politică. Pro-
blema, în spaţiul românesc, este dacă societatea românească actuală 
„aquiesează” sau, mai degrabă, este „aquiesată” sau împinsă la acest 
model de stat subsidiar (paradoxal şi de model societal)? Îi este 
acesta propriu, adică o reflectă? Credem că nu. 

Observând filiaţiile protestante, prezbiteriene, ale acestui 
principiu, numit al subsidiarităţii, sunt lizibile importanţa şi preva-
larea acordate autonomiei şi libertăţii „persoanei” şi grupului (comu-
nităţii, societăţii) faţă de autoritatea statului. Individualismului 
protestant de odinioară i se lipeşte acum masca, eticheta persoanei. 
Din perspectiva creştinismului răsăritean, aşa cum evidenţia D. 
Stăniloae, există, chiar pe fondul relaţiei dintre Stat şi Biserică, o 
prezervare a distincţiei şi a caracterului ireductibil al chipului, al 
rolului, al modului şi al funcţiei fiecăruia, precum şi al manierei 
specifice de lucru; o neamestecare şi o neschimbare, deci, dar şi o 
nedespărţire, în ceea ce priveşte originea şi sensul, interesul şi 
scopul comun al societăţii.  

Pe de altă parte, persoana ce se naşte şi renaşte în comunitate e 
mădular al trupului comunităţii. Chipul iconic al persoanei este 
chipul de filiaţie ce se naşte şi renaşte prin chipul comunităţii sociale 
şi mai adânc al ecleziei-trup. Chipul iconic al persoanei exprimă un 
rost şi un sens al comunităţii în asumarea şi asemănarea paternităţii 
descoperită de/prin comunitate. Chipul iconic al persoanei dă măr-
turie cu privire la originea şi sensul comunitar al acesteia desco-
perind, astfel, demnitatea şi libertatea. Chipul iconic arhechipal este 
pecetea de potenţial, motivaţie şi sens a demnităţii persoanei ce 
este mai adâncă decât libertatea ca autonomie sau libertatea de 
voinţă.  

Resursa de plinitor sens identitar al dezvoltării persoanei, în 
spaţiul creştinismului Răsăritean, este comunitatea ecleziologică-
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trup. Comunitatea descoperă şi oferă sensul persoanei fără însă a i-l 
impune. Persoana e entitatea/forma ontologică în care subzistă 
comunitatea în întregimea ei şi în care/prin care renaşte şi se 
regenerează, se reproduce sensul acesteia. Persoana e după chipul 
trupului comunităţii şi se poate mişca înnoitor şi viu întru asemă-
narea acesteia. Chipul iconic al persoanei e un chip comunitar, mai 
adânc şi mai tare decât înţelegerea persoanei ca autonomie şi 
libertate.  

A susţine că politica Europei Unite nu poate fi decât politica 
persoanei este o alegaţie care, din perspectiva creştinismului răsă-
ritean, fără o subsecventă detaliere, poate stârni confuzie şi temeri, 
deoarece tinde să decupleze persoana de chipul iconic, ce-i pre-
zervă ambianţa unei anume societăţi/comunităţi-trup şi care dă 
totodată temei, sens şi valori unei anume ordini statale79. Cu alte 
cuvinte, e greu de crezut că poate fi transparentă şi realizabilă 
această politică a persoanei, la nivelul politicii europene, fără a lua 
în considerare, onest, că orizontul tainic al persoanei, la nivel euro-
pean, nu este unul comun şi uniform; aceasta, întrucât, evident nu 
există un sens şi un conţinut comun al respectivului termen de 
persoană. Chestiunea cu politica persoanei la nivel european se 
poate transforma uşor, sub masca unui luminos alibi,  într-un 
slogan de-a dreptul pernicios.  

De altfel, dacă „Fondatorii Comunităţii” au avut sau nu în vedere 
ca edificiul lor să se structureze, alături de alte concepte, şi în jurul 
ideii de subsidiaritate – altfel spus, subsidiaritatea a fost sau nu 
luată în considerare la începuturile construcţiei europene sau a fost 
inclusă mai târziu în această construcţie? – este o întrebare care 
poate chema la a devoala anume intenţii iniţiale (de natură filoso-
fică, pentru alţii chiar teologică), coborâte prin sfera politică, de 
către „vizionarii Fondatori”, dar a căror legitimitate, vizavi de 
decizia cetăţeanului, apare destul de limpede ca nefondată. Să fi 
                                                             
79 Preambulul Tratatului de la Maastricht, aliniatul 12, „Hotărârea de a continua 
procesul de creare a Uniunii fără sfârşit şi mult mai strânse între popoarele 
Europei, în care deciziile să fie luate cât mai mult de către cetăţeni, conform 
principiului subsidiarităţii”. Această „Uniune fără sfârşit” şi „strânsă unire” sunt 
sintagme care pot da fiori reci unui est european care a trecut prin gulag. 
„Deciziile luate cât mai mult de cetăţeni” poate să rămână în realitate un superb 
slogan populist. 
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vrut „Fondatorii” o Comunitate de cetăţeni (sau de persoane?) 
sau/şi de comunităţi sau/şi de state? Cert este că deficitul de 
democraţie, la nivelul construcţiei comunitare europene, este real, 
şi, de aceea, riscul unor derapaje trebuie anticipat, preîntâmpinat şi 
gestionat cu deplină transparenţă, vigilenţă şi vigoare. Dacă nu e 
deja prea târziu...      

Însă, dacă tot se invocă subsidiaritatea, se poate legitim întreba: 
de ce s-a creat această ambiguă megastructură supracomunitară, suprastatală? 
Sau, poate, în mod insidios şi falacios, această megastructură joacă 
şi transpune un rol de megasocietate, care limitează, minimalizează 
sau chiar anulează pe temeiul „principiului subsidiarităţii” statul (statele)? 
E foarte important, credem, ca această chestiune a principiului 
subsidiarităţii să fie pusă nu doar în termeni de dimensionare 
(minimalizare, limitare etc.), ci, mai ales şi mai întâi, în termeni 
valorici, culturali, identitari. În acest sens, credem că trebuie adusă 
în atenţie şi precizată cu necesitate şi o pluralitate a ordinilor şi 
chiar a obiectivelor 80 . Pe de altă parte, trebuie semnalat riscul 
„conducerii prin obiective” în cadru comunitar eterogen, din punct de 
vedere identitar, dar, totodată, marcat de un gradient al dezvoltării 
diferenţiat. Chiar dacă există un obiectiv al „Comunităţii”, care se 
doreşte a fi unic(!?), trebuie ca acest obiectiv să nu absoarbă, 
uniformizant şi subjugant, obiectivele particulare definite la nivel 
etatic, sau chiar să le anuleze apriori existenţa!  

Cu alte cuvinte, ar trebui un „obiectiv comun” mai degrabă sub-
zistent în obiective diferenţiate, distincte. Sau, cel mult unul paralel şi 
coexistent cu acestea. Obiectivul comun ar trebui, astfel, să fie 
formulat, mai degrabă, în sensul unui rezultat; deci ca rezultantă a 
dialogului permanent, a parteneriatelor, a medierii şi a negocierii. 
Esenţa obiectivului comun ar trebui ca atare să fie orientată spre 
prezervarea pluralităţii (ordinilor). Credem însă, că o subsidiaritate, 
doar ca repartiţie a competenţelor între Comunitate şi state, în vedere 
atingerii „obiectivului comun”, trimite către o reducţie funcţională, ce 
                                                             
80 Pentru unii autori, ideea de subsidiaritate este fondată pe acceptarea societăţii 
plurale, propunându-se astfel un „sens mai profund decât cel înţeles de demo-
craţie: nu numai diversitatea opiniilor, ci şi diversitatea capacităţilor de acţiune şi 
de performanţe, în acelaşi timp individuale şi sociale”. Societăţi plurale intra/ 
infra/supra sau a-statale?   
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riscă să afecteze pluralitatea reală81. Redefinirea statului, numai prin 
competenţele atribuite, nu îl deposedează pe acesta, adică pe stat, de 
propriul orizont valoric pe care e chemat să-l întrupeze?    

Pe de altă parte, a susţine că „tocmai faptul că subsidiaritatea are ca 
punct de plecare idei religioase ne indică necesitatea aplicării şi susţinerii acestui 
principiu de către cultele religioase” ni se pare un demers cel puţin curios, 
ca să nu spunem straniu. Să argumentezi că un „principiu oarecare”, 
dacă are ca punct de plecare o idee religioasă, chiar „creştină” fiind 
ea, rezultă cu necesitate că acest „principiu oarecare” trebuie susţinut 
de „toate cultele religioase”, devenind chiar motiv de mobilizare şi 
angajament pentru acestea, e de domeniul obscurului bigot, iraţio-
nal. Sunt vizibile, de altfel, şi alte varia încercări de fundamentare şi 
legitimiare ale principiului subsidiarităţii din perspective (unele 
cvasi sau pseudo) religioase sau teologice.  

Pentru Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I: „organizarea real-
democratică a Bisericii Ortodoxe cu al său grad de autonomie administrativă 
şi de autoritate locală a episcopilor, a patriarhilor şi a Bisericilor Autocefale, 
dar cu a sa unitate euharistică de credinţă – reprezintă un prototip recent 
instituţionalizat de Uniunea Europeană sub numele de principiu al 
subsidiarităţii ca fiind metoda cea mai eficace în ceea ce priveşte articularea 
puterilor şi a responsabilităţilor”.  
                                                             
81 Principiul subsidiarităţii este considerat o modalitate de organizare politică de 
proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu respectul autonomiilor, fiind 
singura care poate asuma, după anumiţi autori, diversităţile Uniunii Europene şi 
obiectivele simultane de lărgire şi aprofundare a procesului de integrare şi de 
conservare a suveranităţii statelor membre. Credem, însă, că raportul dintre acest 
principiul al subsidiarităţii şi cel al suveranităţii trimite cel puţin la o 
reconfigurare şi la o reformulare a suveranităţii, dacă nu chiar la o pierdere sau 
anulare a ei în anumite cazuri. De altfel, Protocolul repetă mesajul că funcţia 
subsidiarităţii nu este de a imuniza acţiunea naţională de influenţa normelor 
comunitare, insistând că şi acolo unde subsidiaritatea conduce la inacţiunea 
Comunităţii, statele membre sunt ţinute în acţiunea lor să se conformeze 
regulilor generale stabilite de Tratat, prin luarea măsurilor necesare pentru a 
asigura îndeplinirea obiectivelor impuse de Tratat şi prin reţinerea de la orice 
măsură care riscă să compromită atingerea obiectivelor Tratatului. În ceea ce 
priveşte subsidiaritatea ca repartiţie a competenţelor între statele membre şi 
Comunitatea Europeană, aceasta este utilizată, după anumiţi autori, în dublu 
sens: 1. fie ca argument ce sprijină extinderea competenţelor structurilor comu-
nitare în detrimentul celor naţionale. 2. fie ca argument împotriva extinderii 
competenţelor comunitare şi localizarea lor la nivel naţional ori la nivelul 
comunităţilor regionale şi locale.  
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Unitatea de credinţă şi euharistică evident are şi un Chip şi un 
Cap: Hristos. Construcţia Europeană nu are nici chip nici cap... S-a 
spus despre ea că e o putere fără înfăţişare, fără faţă... O structură 
iconoclastă... De fapt, în Europa, e limpede că nu e o reală unitate 
de credinţă şi euharistică şi, totodată, nici una de valori. Iar, pe de 
altă parte, Europa nu e Uniunea Europeană – care e doar o 
construcţie neterminată (nici unica nici singura posibilă!), ce are ca 
scop o unitate în temeiul prezumat al unor valori, declarate comune, 
ce se constituie însă, în fapt, ca un fundament ambiguu şi incert; 
„valori comune” asupra cărora nu s-a ajuns la un consens, întrucât, cu 
privire la modul întrupat al acestor valori, există o diferenţă ireduc-
tibilă ce le prezervă deschiderea către dialog, dar nu către amestec, 
sincretism sau către o unificare abstractă, marcată ideologic.   

Sigur că „autonomia administrativă şi de autoritate locală a episcopilor, 
a patriarhilor şi a Bisericilor Autocefale” nu poate fi decât în mod 
reductiv asimilată (sau viceversa) cu „articularea puterilor şi a responsabi-
lităţilor în principiul subsidiarităţii”. Autonomia şi autoritatea (episcopilor, a 
patriarhilor, a Bisericilor Autocefale) nu descarcă doar puteri, 
responsabilităţi şi competenţe, ci exprimă, reproduce şi multiplică 
iconic chipuri depline şi întregimea cap/trup. De fapt, termenul de 
autocefalie trimite cert la recunoaşterea faptului de „a-şi fi propriul 
său cap”. Avem de a face, deci, „în aceste autonomii şi autorităţi” cu 
chipuri şi relaţii iconice. De aceea, principiul subsidiarităţii, în Uniunea 
Europeană, credem că trimite, pe fond, la un corp decapitat ce se 
multiplică şi ramifică – cum altfel? – decât ghilotinant, decapitant.  

Persoana (chipul său cel adevărat), în acest orizont, credem că e 
ascunsă sau substituită de funcţii şi competenţe, articulate ca măşti. 
Chestiunea principiului subsidiarităţii îşi revendică mai cu seamă 
valabilitatea de model în cadrul aceleiaşi structuri/matrice, eventual 
multinivel şi multifuncţională, în cadrul unei anume comunităţi/ 
organism. Paradoxal, în relaţia cu statul, tinde să-l reformuleze, să-l 
asimileze, să-l înglobeze printr-un/într-un anume fel de trans-
formare ce, din unghi teologic, ar putea fi considerată de manieră şi 
formă monofizită. De aceea, raportul dintre societate şi stat şi 
dintre stat şi societate trebuie urmărit cu atenţie. Spre exemplu, una 
este ca structura administrativă a statului să reproducă ad intra, mai 
mult sau mai puţin fidel, structura „prototip” a „Bisericii” (care?), şi 
alta este relaţia şi raportul ad extra între aceste forme/entităţi 
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structurale distincte. Una este relaţia între funcţiile organelor în 
corp, alta este relaţia între capacităţile sufletului şi cu totul alta este 
relaţia între corp (cu funcţiile sale) şi suflet (cu capacităţile sale). 
Una este dinamica firii dumnezeieşti în Hristos, alta este dinamica 
firii umane în Hristos, şi alta este dinamica sinergică a firilor 
(neamestecată, neîmpărţită, nedespărţită, neconfundată) a comu-
nicării idiomice a însuşirilor în Hristos. E vorba de ordini distincte. 
Statul nu trebuie să fie parohie şi nici unul din nivelele, mai 
degrabă inferioare, descendente ale comunităţii. Exemplarul teolog 
răsăritean, Dumitru Stăniloae, după cum am văzut, atrăgea atenţia 
asupra celor două tendinţe, protestantă şi catolică, ce riscă să 
dilueze statul, fie de pe poziţia „comunităţii”, fie de pe cea a „supra-
statului” (Vatican).  

Comunitatea Europeană, atunci când ni se aduce în atenţie 
principiul subsidiarităţii, credem că este construită mai aproape de o 
perspectivă protestantă, perspectivă ce se diferenţiază de cea 
ortodoxă şi prin (nu numai) înţelegerea diferită a raportului dintre 
Biserică şi Stat, ceea ce face să se transpună într-o altă ecuaţie 
raportul dintre Comunitate şi stat(state) – ca transpunere a unui 
model ce tinde spre instituirea unei ordini unice şi uniforme, 
anume cea a Comunităţii. De aceea, credem că „articularea puterilor şi 
a responsabilităţilor” este altceva (deşi pare similară) decât o 
relaţionare (şi re-naştere şi re-producere) iconică a chipurilor „în 
cadrul autonomiei şi autorităţii locale” în perspectiva ortodoxă.  

Nu trebuie însă confundat (şi nici redus) pluralismul din cadrul 
unei ordini cu pluralismul ordinilor. Una e pluralitatea organelor 
unui corp şi alta este pluralitatea corpurilor. A clona un corp 
multiplicându-l dar totodată păstrând diversitatea şi funcţionali-
tatea organelor este altceva cu a naşte (multiplicând) alt corp, păs-
trând în acest fel şi diversitatea corpurilor şi a organelor. Policen-
trismul etatic ortodox denotă o structură pluralistă şi dialogică 
intertatică, prezervând ordini nu doar diverse etatic, dar şi diferite 
(neamestecând ordinea etatică cu ordinea ecleziologică sau comu-
nitară). De aceea, resursa spirituală a Răsăritului creştin, reflectată 
în structura pluralistă a Bizanţului, exprimă un model ce, în 
demersul de precizare a culturii juridice, în spaţiul românesc şi nu 
numai, nu trebuie trecut lesne cu vederea.            
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Aşadar, chipul persoanei nu trebuie văzut oare ca un chip iconic? 
Personalismul nu trebuie văzut sub orizontul iconicităţii în 
amprente specifice? De ce statul să nu exprime iconic persoana şi 
comunitatea? De ce acest chip iconic al personalismului – distinct de 
personalismul arondat postulării primatului societăţii asupra 
statului în sensul subsidiarităţii – să nu postuleze o personalizare a 
statului prin chipul societăţii/comunităţii şi al persoanei, promo-
vând astfel o relaţie iconică ce prezervă asemănarea şi distincţia, o 
relaţionare, deci, în unire neamestecată? Cu alte cuvinte, de ce nu şi 
o personalizare a statului? De ce nu o „înviere” a sa prin chipul 
iconic al persoanei? De ce în locul unei limitări a statului, prin 
trecere a sa în subsidiar, să nu fie posibilă şi o „dez-limitare” a sa 
prin personalizarea sa după chipul societăţii/comunităţii (-trup)? 
De ce nu, în locul limitării statului în sensul subsidiarităţii, o 
transfigurare a limitelor sale după chipul personalismului iconic? 
Statul ca un apărător şi mărturistor, deci, al chipului iconic al 
comunităţii/al demnităţii şi liberei dezvoltări a persoanei-ipostas. 
Prin urmare, un stat personalizat, în sensul chipului iconic şi al 
ordinii trupului, şi nu un stat impersonal. 

 
În ceea ce priveşte chipul iconic părintele Ghelasie de la Frăsinei 

îl descoperă în blicuri dense, ce sunt inevitabile repere mistagogice 
pentru surprinderea prezenţei persoanei-ipostas, în perspectiva misticii 
iconice, ca mistică a chipului „cu precădere a Chipului ca Arhechip al 
Icoanei” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 206)82.  

„Secolul nostru este culmea iconoclasmului şi a destructurării... 
Redescoperirea ICOANEI este salvarea şi Restructurarea”; 
„Creştinismul fără TAINA IPOSTASULUI-PERSOANEI se 
„descreştinează” – ne avertizează, chemându-ne la trezvie, isihastul 
carpatin. În acest sens, al căutării tainei şi prezenţei ipostasului, 
misticul face o distincţie, în cadrul unei pseudo-similarităţi, între o 
„coborâre-întrupare” a „principiilor spirituale divine”, pe linia unei 
„metafizici a crucii”, şi o „coborâre-întrupare” a Ipostasului Fiinţial 
al Fiului Lui Dumnezeu. Aici stră-vede miezul disputei „iconoclaste”.  

„Principiile spirituale divine sunt într-adevăr „ne-iconice”, fără 
Chip. Dar „cele ale Firii Ipostasului Fiului Fiinţial sunt Iconice”, cu 

                                                             
82 Ghelasie Gheorghe, Mistagogia Icoanei, VI, ed. Platytera, Bucureşti, 2010. 
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Chip” – precizează Ghelasie ieromonahul. Dar, faţă de perspectiva 
teologică – ce vede „Taina Întrupării Divinului” ca Taina Icoanei, în sensul 
că „Divinul e dincolo de Chip şi prin Întrupare „capătă” Chip, adică se 
Arată totuşi într-un chip de creaţie „îndumnezeit-iconizat”, ca Unire 
Divino-creaţie”  –, misticul Frăsineiului adânceşte descoperirea tainei 
printr-o evidenţiere şi a „Chipului Ipostasului ca Arătarea-Iconizarea 
Divinului” (Ghelasie, Mistagogia Icoanei, p. 173). Trimite către recu-
perarea unui sens fiinţial al Chipului, ce are o ordine triadică în sine, 
ce este origine-suport de posibilitate a transpunerii iconice a 
ipostasului ca chip de întrupare; însă, anterior întrupării-coborârii în 
chipul creat există arătarea fiinţială a icoanei-ipostas ca asemănare a 
Chipului-Icoană, originea absolută, Însăşi Dumnezeu Tatăl. Există 
aşadar icoana ca fiinţialitate, relaţii iconice fiinţiale şi iconizare 
intra-fiinţială în temeiul originar absolut al Trifiinţialităţii Chipului. 
Ipostasul este Icoana de natură fiinţială ca asemănare însă a 
Chipului.  

Ghelasie isihastul: 
„Dumnezeirea în sine are deja Chip, şi datorită acestuia se transpune şi 

ca Chip de Întrupare. S-au văzut distincţiile dintre Chip, Fiinţă şi 
Fire-Ipostas, Chip, Faţă şi Asemănare. Chipul este Tainic şi Ipostasul este 
Arătarea-Asemănarea Chipului. Aşa noi găsim Originea Icoanei deja în 
Ipostas şi Întruparea Ipostasului este Icoana accesibilă nouă. 

Fiinţa Dumnezeiască este Ipostatică, deci este Iconică, chiar dacă este o 
Icoană inaccesibilă nouă creaţiei. Această Icoană în Sine dă posibilitatea Icoanei 
de Arătare-întrupare în creaţie. Filosofii vorbesc doar de o Iconizare, de 
Întrupare a Divinului, şi aceasta ca „iluzie”. În sens creştin, Iconizarea este o 
Fiinţialitate de Natură Fiinţială în Sine, ca Origine apoi a Iconizării de 
Întrupare.  

Fără taina ipostasului, teologia icoanei este fals interpretată. Aşa, icoana 
este arătarea firii fiinţiale, este asemănarea Chipului Fiinţial. Fiinţa este doar 
în Ipostas-Icoană. Icoana este Asemănarea. Iată toată taina creştină”. 
(Ghelasie, Mistagogia Icoanei, pp. 173-174).  

 
În sensul ordinii iconice, desfăşurare ca iconizare a Chipului 

Iconic, principiul subsidiarităţii nu apare decât ca virus, germene, 
iconoclast, ce, paradoxal, unifică prin dizolvare şi provoacă dez-
ordonare prin „ordonare”... Chipul iconic, prin a sa trifiinţialitate, se 
arată a fi modus vivendi deopotrivă unitar şi divers, comunitar şi 
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personal. Reţine atenţia şi această orientare spre întrupare a 
persoanei-ipostas ca arătare-icoană a Chipului.  

De altfel, în logica iconică, persoana-ipostas nu este „înaintea” 
(sursă-principiu) comunităţii, ci e icoană asemănare-arătare(-mărturie) 
a chipului iconic al ordinii comunităţii, ce o naşte şi din care se 
naşte, şi în care/ şi prin care se iconizează; comunitatea are un chip 
de ordine-trup83, iar statul ca status nu e o funcţie, o structură, un 
sistem (de competenţe, etc.), cât este/ar trebui să fie o figurae 
iconică84, altfel spus, un receptacul habitus, formă de transpunere, 
întrupare-iconizare a persoanei-ipostas ca arătare-icoană. De fapt 
ordinea persoanei-ipostas, ca asemănare după chipul comunităţii, e 
alta decât ordinea după natură a individului. De aceea, demnitatea, 
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea ca valori supreme 
constituţionale85 sunt de înţeles în sensul recuperării chipului iconic 
                                                             
83 Acele prefaceri subiective ale credinţei, ce plămădesc convingerile individului 
debranşat de la tradiţie, remarcate pertinent de Gauchet, sunt pe tipar iconoclast; 
reflectă consecinţa rupturii de chip şi de persoană ca chip de întrupare-arătare 
icoană a chipului. De altfel, tradiţia înseamnă o continuitate ca iconizare, ca 
permanentă extensie arătare-asemănare a Chipului în iconările sale.      
84  Aici este de avut în atenţie şi modul de naştere al statelor (în sud-estul 
european), pe filiera modelului bizantin, semnalată de Val. Al. Georgescu. Edit 
Stein, punând statul în legătură cu comunitatea şi cu valorile acesteia, pe care e 
chemat să le întrupeze, se învecinează într-un fel cu modelul bizantin. Evident, 
statul, ca figurae iconică se distinge de cetatea-contractului rousseauistă, ca regat al 
suspiciunii şi relei-credinţe, ce se implică reciproc, după cum sesiza P. Manent în 
Originile politicii moderne: „Reaua credinţă nu doreşte să vadă ceea ce vede; suspiciunea crede 
că vede ceea ce nu vede”. Dar această figurae iconică a statului ţine de măsura dinamică 
a unui realism concret, ca adecvare permanentă a receptării orizontului chipului 
iconic de întrupare; nu e o proiecţie utopică. Ţine deci cont de realitate, aşa cum 
e în fapt.   
85 Dreptul etatic, începând din spaţiul prim de interferenţă cu valorile, deci în 
orizontul constituţional, este chemat la recuperarea ordinii iconice a persoanei ipostas. 
Ideile de stat laic sau de stat social sunt, credem, de cumpănit şi de cernut just în 
temeiul ordinii iconice a persoanei-ipostas. Mai cu seamă, în spaţiul românesc, ideea 
de stat laic nu-şi are locul. E o nălucă, evident venită de aiurea, ce-şi caută loc de 
împieliţare. De altfel, nici ideea de stat social nu se potriveşte, aici fiindcă 
credem că orientarea spre social trebuie să se întemeieze nu pe o simplă 
orientare socială (eu-social/eu-relaţie respectiv bine social fără orizont transcen-
dent), ci pe resursele de dăruire ale persoanei-ipostas care se desfăşoară iconic spre 
întrupare-făptuire. O orientare spre social, fără o prealabilă trezire a chipului 
dăruirii persoanei, a re-naşterii iconice ca ipostas, e o mişcare în gol de resurse, 
ce nu are altă cale decât pe cea a sucombării şi a haosului dacă se combină cu cea 
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al persoanei-ipostas, al ordinii iconice. Nu sunt valori abstracte, ci 
presupun un chip de întrupare ca anume ordine. Este vorba de un 
desen iconic al persoanei întrupate ca ipostas, de iconare-iconizare, 
ce se distinge de individul-persoană, a cărui fizionomie este înscrisă 
în sfera interesului personal şi al revendicării de drepturi, etc.  

După cum preciza părintele Ghelasie, libertatea persoanei-ipostas, 
este libertatea dăruirii de sine. Propriu-zis, însăşi autonomia 
persoanei-ipostas se întemeiază pe un Dar, al vieţii, şi se prezervă ca 
autonomie numai în mişcările dăruirii, ce potenţează libertatea-
ipostatică şi-i multiplică şi ramifică permanent opţiunile liberei-
alegeri ca tot atâtea adăugiri de viaţă – adeveriri/mărturii, 
prezentificări/iconizări ale Chipului Iconic. 

Marius Dumitru LINTE 
 

 

                                                                                                                                   
a revendicărilor individuale şi de grup. Mai aproape de o ordine iconică ar fi 
poate ideea de stat-personalist, care să pună în primul rând accent pe demnitate, 
libera dezvoltare a personalităţii umane şi dreptate – în orizontul iconic al chipului de 
întrupare al persoanei-ipostas – ca priorităţi (şi sociale) germinative ale ordinii etatice 
(şi sociale).     
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Isihasm, Rostirea Logosului din Suflet 
 
 

Doamne Iisuse, dintr-un Cuvânt al Tău m-am Născut, 
Rostirea Unui Cuvânt al Tău – Esenţa Fiinţei mele, 
Un Anume Cuvânt al Tău a Creat o „anume” Fiinţă-Sufletul meu. 
 
Această Rostire este Veşnică în Vorbirea Ta Dumnezeiască, 
Nici un Cuvânt al Tău nu se pierde în uitare 
Şi prin aceasta sunt şi eu o Creaţie Veşnică. 
 
Această Rostire a Ta este „Bătaia Inimii” de Suflet 
Care niciodată nu se opreşte, Fiind Rostirea Ta Veşnică 
Şi Aceasta este Scânteia Supravieţii din Fiinţa mea Creată. 
 
Când m-ai Creat eu am auzit Această Rostire a Ta 
Şi în Aceasta este Însăşi Vorbirea mea de Creaţie 
Şi Viaţa mea este Această Cântare de Rostire Veşnică. 
 
Eu am uitat Această Rostire a Ta din Adâncul Fiinţei mele, 
Deşi o Simt că este Însuşi Suflul fără de care nu aş mai „Fi”, 
Dar aş Dori să pot Regăsi Însăşi Rostirea Ta Dumnezeiască. 
 
Încerc să dau la o parte toate Rostirile de Creaţie, 
Fac să tacă totul să pot Auzi Rostirea Ta, 
Cobor Urechea Minţii pe Inimă şi Ascult cu nerăbdare... 
 
Parcă Aud... dar dau la o parte toate Auzurile, 
Ştiu că Rostirea Ta este Dincolo de toate Rostirile 
Şi când o voi auzi n-am să o mai confund cu niciuna. 
 
Doamne Iisuse, Neîncetata Inimii mele Rostire, 
Doamne Iisuse, Neîncetata Sufletului meu Inimă-Scânteie  
Dumnezeiască, 
Doamne Iisuse, Miluieşte-mă, Neîncetata Inimii mele Rugăciune. 
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Isihasm, Întreitul Acatist al Inimii 
 
 

În Inimă Sufletul se arată la Chip şi stă ca într-o barcă, 
Din Inimă Sufletul îşi răspândeşte „Razele” sale ca Trup, 
În Inimă Sufletul Cântă Dumnezeiasca Laudă Creatorului. 
 
Din Inimă Sufletul se întinde şi se Întâlneşte cu celelalte Suflete, 
Din Inimă Sufletul se deschide şi se revarsă peste Inimă, la infinit, 
În Inimă Sufletul Primeşte ca într-o Biserică pe Însuşi Dumnezeu. 
 
Sufletul este Substanţa noastră Fiinţială Creată, 
Care are totodată şi o Energie ce se face Corp, 
Noi fiind o Unitate Fiinţială Creată cu Energiile sale Create. 
 
Căderea din Rai cu păcatul diavolesc ne „rupe în două”, 
Ne contrariază şi ne înstrăinează Fiinţa Suflet de Energiile sale Corp 
Şi aşa părem două realităţi care se duşmănesc de moarte... 
 
La fel, ne rupe de Creator şi ne face orbi şi muţi fără Cântarea Sfântă 
Şi suferinţa morţii şi a întunericului ne îngrozeşte continuu 
Şi dorim să recâştigăm Pacea şi Odihna Vieţii nemuritoare. 
 
Mintea Corpului trebuie Sacralizată prin Rugăciune Hristică, 
Simţirea Corpului trebuie Sacralizată prin Pocăinţă şi Post 
Şi Duhul Sufletului trebuie trezit prin Venirea în Inimă a Domnului Iisus. 
 
Isihasmul este un „Întreit Acatist” de Sfântă Rugăciune, 
Rugăciunea Minţii în Cântarea Numelui Dumnezeiesc fără contenire, 
Rugăciunea Simţirii prin Post şi a Duhului prin Pocăinţa directă de Suflet. 
 
Vino, Doamne Iisuse, în Inima mea şi trezeşte-mi Sufletul, 
Vino în Inima mea şi dă Vedere Ochilor orbiţi de păcat, 
Vino în Inima mea, Doamne Iisuse, ca Sufletul meu să te „Întâlnească”! 
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Mintea mea o fac Rugăciune Cuvântătoare, 
Simţirea mea o fac pocăinţă-Rugăciune simţitoare, 
Sufletul meu îl fac Vorbire-Împărtăşire directă cu Tine. 
 
Doamne, Absolutule Părinte, miluieşte-mă!,  
a Creaţiei căzute Iertare, 
Doamne, Duhule Preasfinte, miluieşte-mă!,  
Duhul Inimii Rugătoare, 
Doamne Iisuse, miluieşte-mă!, 
neîncetata Inimii Rugăciune, 
Doamne, Preasfântă Treime, miluieşte-mă!,  
neîncetata Inimii Închinăciune. 

(Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”) 
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