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emeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei* 

 
Ierarhia şi sinodalitatea ei în Biserica Ortodoxă implică în sine trei principii: principiul 

comuniunii, care e principiul general al întregii vieţi a Bisericii şi de la care conducerea ei nu se 
poate abate; principiul originii transcendente a slujirii ei, prin care se deosebeşte în cadrul comu-
niunii bisericeşti ca o comuniune aparte; şi principiul complementarităţii între conducerea sino-
dală ierarhică şi poporul bisericesc. Fiecare din aceste principii au diferite temeiuri dogmatice. 

1. Principiul comuniunii îl găsim pe toate treptele existenţei, de la Dumnezeu până la ultima 
creatură. 

Modelul şi sursa întregii comuniuni este Dumnezeu în Treime. Comuniunea în Dumnezeu 
este perfectă. Ea ne arată că nu există cunoaştere şi spiritualitate adevărată decât în comuniune. 
Aceasta pentru că fără „comuniune nu există iubire, iar fără iubire nu există cunoaştere şi spiritualitate. 
Numai prin iubire un subiect pătrunde în interiorul altui subiect sau se deschide aceluia. Numai în iubire se 
ating profunzimile sau înălţimile fiinţei ascunse în subiecte şi se îmbogăţeşte fiecare subiect din viaţa celorlalte 
subiecte şi în armonie cu ele. De aceea în perfectă comuniune treimică înţelepciunea este una, voinţa una, fiinţa 
una şi puterea una. Sfânta Treime arată” că principiul unităţii este nu o persoană singulară, ci 
comuniunea sau principiul iubirii. 

După modelul Sfintei Treimi este creat şi omul în comuniune. Sfântul Grigorie de Nisa 
spune: „Nu într-o parte a firii umane este chipul lui Dumnezeu, nici în vreunul din oamenii 
priviţi în ei înşişi este harul, ci această putere străbate prin tot neamul omenesc... Deci toată firea 
omenească care străbate de la cel dintâi om până la cel de pe urmă este un singur chip al Celui de 
sus” (De Opificio ominis. P. G. XLIV, 135). 

Filozofia din ultima jumătate de secol a pus în evidenţă faptul că omul nu poate avea 
conştiinţa eului propriu decât în relaţia cu un „tu”. Dar mai trebuie arătat că „eu” şi „tu” nu 
putem fi fără un conţinut comun de preocupări, iar cel mai preţios conţinut este un al treilea 
subiect. Iar în categoria celui de al treilea intră toate persoanele care nu sunt în relaţia 
momentană de „eu-tu”. Conjugarea are neapărat trei persoane: eu – tu – el; nici mai mult, nici 
mai puţin. Omul nu se descoperă pe sine decât în măsura în care descoperă pe ceilalţi oameni. 
Noi vorbim în general de perioada care a început cu Renaşterea ca despre o perioadă a 
descoperirii omului. Dar, până în preajma timpului nostru, omul nu şi-a descoperit decât eul 
propriu. De aceea a fost posibil ca unii, mergând pe alte continente, să descopere numai spaţiile 
geografice ale acelor continente şi bogăţiile lor, nu şi popoarele de acolo. Descoperirea omului 
din perioada ce a urmat Renaşterii a fost o descoperire a omului ca individ, dar acesta nu este 
omul întreg. Numai în comuniunea „eu-tu-el” omul se descoperă în întregime, pentru că se 
descoperă ca subiect înzestrat cu atributele responsabilităţii, pentru că descoperă egala valoare a 
umanului în toate persoanele. 

                                                        
* Aducem mulţumirea noastră d-nei Lidia Stăniloae pentru bunăvoinţa cu care ne-a acordat posibilitatea să 
publicăm acest articol. 
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Nu există persoană în afara legăturii ontologic-dialogice cu alte persoane. Nici o persoană 
nu se poate realiza cu adevărat fără activarea acestei legături printr-o comuniune reală. 

Persoana este prin definiţie subiect de comuniune. Ea trebuie să se comunice altor per-
soane şi trebuie să primească comunicarea de la alte persoane. Ea nu se poate realiza intelectual 
şi moral decât în comuniune. Dar în comuniunea adevărată o persoană nu pune pe alta în 
situaţie de inferioritate. Comuniunea adevărată se realizează între parteneri care se socotesc egali. 
Toate conflictele dintre oameni provin din faptul că nu se tratează reciproc în legăturile dintre ei 
ca subiecte egale. 

Legătura de comuniune, înscrisă în natura umană prin creaţie în virtutea faptului că e 
făcută după chipul lui Dumnezeu, este restabilită în cei ce se unesc prin credinţă în Hristos, 
întrucât aceştia devin un trup al Lui. Sfântul Apostol Pavel a insistat asupra unităţii de trup de 
care se bucură cei ce sunt în Hristos. Pe Corintenii care se dezbinaseră între ei Sfântul Apostol 
Pavel îi întreabă: „Oare s-a împărţit Hristos?” (I Cor. I, 13)1. 

Un rol important în adunarea credincioşilor în Hristos îl are unitatea credinţei şi împăr-
tăşirea euharistică cu acelaşi Iisus Hristos. 

Sfântul Apostol Pavel a pus în legătură adunarea credincioşilor în Hristos într-o unitate de 
trup, cu ideea că prin aceasta Logosul divin, Care s-a întrupat, a început să readune în Sine 
creaturile care s-au dezbinat prin păcat şi au ieşit din Logos. Hristos a venit ca pe toate să le 
readune, să le recapituleze în Sine (Colos. I, 16, 20). Unii Părinţi au văzut unitatea primordială a 
făpturilor în Logos ca având o bază în unitatea eternă a raţiunilor lor în Logosul divin (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul). 

În general, Părinţii orientali, reluând ideea unităţii de trup pe care o alcătuiesc creştinii în 
Hristos, subliniază rolul Sfântului Duh în realizarea acestei unităţi. După ei, prin Duhul lui 
Hristos ia fiinţă şi se susţine Biserica în calitate de trup tainic al Domnului, de comuniune sau 
catolicitate bisericească. Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Grigorie de Nisa atribuie 
Sfântului Duh faptul că la Cincizecime se pune baza înţelegerii sau a slujirii comune între 
credincioşii de diferite graiuri, care alcătuiesc Biserica. Cei dintâi zice: „Căci sunt toţi adunaţi de 
acelaşi Duh într-o armonie unitară, întrucât El a pus în mulţi una şi aceeaşi înţelegere”

2
. Sfântul 

Duh este „Duhul comuniunii”, adică al unităţii întregului, în care mădularele nu se contopesc 
într-unul singur. Sobornicitatea (catolicitatea) poate fi înţeleasă şi ca comuniune; ea e nu numai 
unitate ca atare, ci o formă specială a unităţii. Există o unitate a întregului, în care diferitele părţi 
nu mai pot fi deosebite, distinse; există apoi unitatea unui grup, care e ţinută la un loc printr-o 
comandă exterioară; în sfârşit există unitatea unor obiecte de acelaşi fel, juxtapuse. Soborni-
citatea sau catolicitatea se deosebeşte de unitatea ca atare, întrucât este o formă deosebită a ei: 
este unitatea comuniunii. Unitatea comuniunii este singura unitate care se conciliază cu demnitatea 
personală a celor ce se unesc, singura în care nici o persoană nu e supusă altora. Şi singura în 
care instituţia nu este văzută ca „extrapersonală” sau „suprapersonală”, ameninţând astfel 
persoana. În unitatea comuniunii, persoanele sunt adunate tocmai în egalitatea şi libertatea lor; 
                                                        
1 Sf. Chiril al Alexandriei, Dial, de S. Trinitate, I, P.G.. LXXV," 696 D - 697 A': „Transformarea naturii noastre 
divizate şi egoiste în natura Bisericii, adică această reunire a individualităţii umane cu Hristos şi cu semenul în 
natura cea una a Bisericii, devine una din temeiurile pentru rugăciunea noastră pentru toţi oamenii şi în special 
pentru cei decedaţi, a credinţei noastre în valoarea rugăciunilor sfinţilor şi a botezului copiilor pentru credinţa 
părinţilor spirituali (a naşilor)”. Se poate adăuga că această unificare a inşilor separaţi în Biserică e şi temeiul 
pentru într-ajutorarea, colaborarea şi slujirea reciprocă. 
2 Sf. Grigorie de. Nazianz, In Pentecostem, Oratio 16, P.O., XXXVI, 448. 



 7 

instituţia este în ea expresia comuniunii: în unitatea comuniunii, structurile sunt simple comu-
niuni de persoane cu servicii identice. 

2. Dar sinodalitatea ierarhiei nu se întemeiază numai pe principiul comuniunii. Dacă ea s-ar 
întemeia numai pe acest principiu ea nu s-ar distinge ca un organ cu o slujire aparte în Biserică. 

Sinodalitatea ierarhiei reprezintă comuniunea persoanelor înzestrate cu o slujire specială în 
Biserică. Această slujire are un caracter întreit. Ea constă în propovăduirea neschimbată a 
învăţăturii lui Hristos, în sfinţirea credincioşilor şi în conducerea pastorală a lor spre desăvârşirea 
în Dumnezeu. Ele corespund celor trei slujiri ale Mântuitorului. Dar aceste trei slujiri sânt atât de 
solidare, atât de nedespărţite între ele, încât înfăptuiesc o singură operă. Această operă e numită 
de cele mai multe ori cu numele general de sfinţire a credincioşilor, dar ea trebuie înţeleasă ca 
realizându-se prin purificarea şi desăvârşirea, sau prin asemănarea şi unirea lor cu Dumnezeu, 
adică prin împărtăşirea tot mai deplină de El3. 

Propovăduirea învăţăturii neschimbate a lui Hristos şi conducerea credincioşilor pe calea 
mântuirii spre desăvârşirea în Dumnezeu se încadrează în acţiunea aceasta de sfinţire progresivă 
a lor. Căci învăţătura nu li se împărtăşeşte dintr-un interes teoretic, iar conducerea pastorală nu 
constă dintr-un simplu exerciţiu de putere, fără scop, ci amândouă slujesc desăvârşirii sau sfinţirii 
progresive a credincioşilor. O asemenea slujire de îndumnezeire împlineşte, după autorul scrie-
rilor areopagitice, şi fiecare ceată îngerească în raport cu ceata inferioară. Dar în această lucrare 
intră nu numai purificarea, care s-ar putea numi sfinţire în sens strâns, ci şi luminarea şi desă-
vârşirea. Ba chiar şi purificarea e o purificare de neştiinţă în lumea îngerească, deci implică un 
asemenea efect şi în planul omenesc.4 

În general cunoştinţa despre Dumnezeu nu se împărtăşeşte fără o legătură cu tainele, iar 
tainele nu sunt lipsite de o înrâurire iluminatorie asupra credincioşilor. Cunoştinţa în Biserică se 
dă înainte de primirea tainelor, pentru ca oamenii să le primească cu credinţă, şi după primirea 
tainelor, pentru a înţelege harurile primite. Cine prin cuvântul anterior se simte îndemnat spre 
primirea unei taine, nu simte acest îndemn fără lucrarea Duhului Sfânt. Am văzut că Sfântul 
Grigorie de Nazianz spune că la Cincizecime mulţimea adunată în jurul Apostolilor a fost adusă 
prin Duhul la aceeaşi gândire, care a fost în primul rând gândirea de a cere botezul. 

Separarea lucrării de luminare de lucrarea sfinţitoare şi desăvârşitoare e produsul unei 
concepţii ulterioare care a despărţit raţiunea de simţire şi voinţă, care n-a mai văzut omul ca un 
întreg. 

În concepţia biblică şi patristică neştiinţa şi cunoştinţa au implicaţii etice. În neştiinţă e 
implicată o voinţă de a nu căuta şi de a admite adevărul; în cunoştinţă e implicată o voinţă de a-l 
căuta şi admite. Prin cunoştinţă se realizează o unitate între oameni şi Dumnezeu. Dar e un har 
să poţi depăşi orgoliul pentru a te uni cu ceilalţi în gândire. Cât de mult e legată iluminarea de 

                                                        
3 Dionisie Areopagitul, De coelesti hierarchies, cap. Ill, 2, P.O., Ill, 166: „Deci scopul ierarhiei este asemănarea şi 
unirea cu Dumnezeu, pe cit estc cu putinţă, avându-L pe Dumnezeu ca conducător al întregii sfinte ştiinţe şi 
lucrări”. De ecclesiastica hierarchia, cap. I, 3. P.G., III, 376. Voia Sfintei Treimii „este mântuirea fiinţelor din 
planul nostru şi a celor mai presus de noi. Iar aceasta nu se poate realiza fără să se îndumnezeiască cele ce se 
mântuiesc. Iar îndumnezeirea este asemănarea şi unirea cu Dumnezeu pe cât este cu putinţă. Iar acesta e 
scopul comun al întregii ierarhii”. 
4 Dionisie AreopagituI, De coelesti hierarchia, cap. VII, 3, P.Q. I.I, 209: „În rezumat aş zice şi aceasta fără să 
greşesc, că şi purificarea este şi luminare şi desăvârşire. Căci împărtăşirea de ştiinţa dumnezeiască curăţind de 
neştiinţă, prin cunoştinţa tainelor mai desăvârşite, luminează prin însăşi cunoştinţa dumnezeiască prin care şi 
purifică şi desăvârşeşte iarăşi prin lumina însăşi”. 
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acţiunea de sfinţire prin sacramente a arătat-o Biserica de la început, şi prin numirea de 
„iluminare” ce a dat-o Botezului, sau prin numirea de luminaţi, dată celor botezaţi. Până azi 
Biserica consideră pe cel ce vine la Botez că „vine la sfânta luminare”. De altfel, încă Sfântul 
Apostol Pavel spune că Hristos „a sfinţit Biserica Sa, curăţind-o prin baia apei în cuvânt”  
(Efes. V, 26). Şi tot el spune că „toată făptura se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin 
rugăciuni” (I Tim. IV, 5). Ba chiar Mântuitorul a legat sfinţirea de cunoaşterea adevărului: 
„Sfinţeşte-i pe ei în adevăr” (loan XVII, 17, 19). Aceasta arată că acţiunea luminării adevărate nu 
se poate despărţi de acţiunea sfinţirii sau a purificării şi desăvârşirii în Dumnezeu. 

În consecinţă, persoanele ierarhice, care au primit prin hirotonie misiunea sfinţirii credin-
cioşilor, au primit inclusiv şi slujirea luminării prin cuvânt. Slujirea luminării nu se poate lua de la 
persoanele care nu au primit slujirea sfinţirii şi nu se poate primi de vreo persoană în mod 
separat de slujirea sfinţirii. 

Dar în afară de această însuşire a slujirii sfinţitoare de a cuprinde în ea şi celelalte două 
slujiri (a luminării şi a conducerii pastorale), slujirea sfinţitoare mai are încă două trăsături. 

Prima trăsătură este că puterea sfinţitoare vine de sus. Oamenii nu se sfinţesc prin puterea 
lor. Ea are originea în transcendenţa divină, mai precis în Iisus Hristos. „Hristos s-a dat pe Sine 
pentru Biserica Sa, pentru ca s-o sfinţească pe ea” (Efes. V, 26). „Dumnezeu vă va sfinţi pe voi 
deplin” (I Tes. V, 23). „Cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi din Unul sunt” (Evr. II, 11). „De aceea şi 
Hristos a pătimit în afara porţii, ca să sfinţească pe popor prin sângele Lui” (Evr. XIII, 13). 

Acest fapt al venirii de sus a lucrării de sfinţire şi de asemănare cu Dumnezeu se realizează 
prin aceea că oamenii primesc această lucrare prin taine săvârşite de persoane ce aparţin unei 
trepte ierarhice superioare treptei lor, pe de alta că aceste persoane primesc această slujire de 
transmitere a puterii de sus printr-o taină specială. Aceste persoane trebuie să fi primit ele mai 
întâi de sus tot ce transmit, plus desemnarea lor ca tramsmiţătoare a darurilor de sus. Printr-o 
taină specială trebuie să fie instituite ca organe transmiţătoare ale harurilor, care nu sânt de la ele, 
ci de sus. 

Autorul scrierilor areopagitice prezintă toată lucrarea prin care oamenii sânt făcuţi tot mai 
asemenea cu Dumnezeu, ca o împărtăşire a lor de lumina şi puterea ce se propagă din 
Dumnezeu prin ierarhia „care desăvârşeşte cu sfinţenie tainele propriei luminări”.5 Dar această 
„proprie iluminare” nu şi-o pot da persoanele aparţinătoare ierarhiei. Iar întrucât nu le poate 
veni de jos, de la poporul credincios, trebuie să le vină de sus, de la Dumnezeu printr-un act 
special de consacrare. Preoţii şi episcopii arată că puterea sfinţitoare vine de sus, atât prin faptul 
că actele sacramentale sunt rânduite de sus, de Hristos, dar şi prin faptul că el le săvârşeşte în 
baza desemnării lor pentru această slujire tot de sus, sau de Hristos. Preoţii şi episcopii nu 
primesc această slujire de la comunitate, nici nu şi-o iau de la ei. „Nu-şi ia cineva de la sine 
această cinste, ci e chemat de Dumnezeu ca şi Aaron”, se spune în Epistola către Evrei (V, 8). 
Prin actele lor sfinţitoare lucrează transcendenţa divină. Ei sunt organe slujitoare ale 
transcendenţei divine. Ei au misiunea să înalţe pe credincioşi spre Dumnezeu. Dar nu pot face 
aceasta prin puterea omenească, ci prin puterea care, comunicându-se de sus, îi face pe oameni 
mai asemenea cu Dumnezeu. Această trăsătură a slujirii sfinţitoare în Biserică distinge persoa-
nele care o împlinesc de celelalte persoane printr-un act de orânduire de sus spre această slujbă; 
le distinge ca pe o tagmă de persoane cu o consacrare specială. 

Dar persoanele care împlinesc această slujire se află şi ele într-o comuniune. Nu poate 
împlini acţiunea sfinţitoare, deci şi pe cea de iluminare şi conducere pastorală, în Biserică, o 

                                                        
5 De coelesti hier.,cap. III. 2, 5, P.G. HI. 165: ta. th/j oik̀ei,aj evlla,mfeioj ìerourgou/sa musth,ria) 
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persoană care nu se află în comuniune cu celelalte persoane încredinţate de Dumnezeu cu 
aceeaşi slujire. Din legea comuniunii nu poate ieşi nimeni în Biserică. E o lege a vieţii omeneşti şi 
cu atât mai mult a vieţii în Hristos. Aceste persoane nu pot ieşi din legea comuniunii, dat fiind că 
ele se împărtăşesc toate de aceeaşi slujire preoţească sau sfinţitoare a lui Hristos. Apoi pentru că 
însăşi slujirea lor e dedicată adunării tuturor în Acelaşi Hristos şi întăririi comuniunii. Şi dacă n-o 
au, ele n-o pot comunica nici credincioşilor. Autorul scrierilor areopagitice accentuează asupra 
rostului unificator al cunoştinţei de Dumnezeu şi peste tot al lucrării de sfinţire şi îndumnezeire 
a credincioşilor.6 

Puterea unificatoare a slujirii iluminatoare a ierarhiei se explică prin faptul că prin ea 
credincioşii se umplu continuu de iubirea de Dumnezeu.7 De aceea vine şi rolul sfinţitor al 
cunoaşterii de Dumnezeu.8 Dar dacă, prin lucrarea ei, ierarhia trebuie să conducă pe credincioşi 
spre tot mai multă iubire, spre tot mai multă unitate sau comuniune cu Dumnezeu şi întreolaltă 
şi dacă ea nu poate da decât ceea ce primeşte ea mai întâi, atunci ierarhia trebuie să fie şi ea plină 
de duhul iubirii, sau al comuniunii. 

E adevărat că preotul împlineşte singur în parohia sa slujirea sfinţitoare şi deci credincioşii 
se raportează la el ca la un unic slujitor al sfinţirii lor. Dar preotul împlineşte slujirea lui şi 
credincioşii se referă toţi la el, întrucât se află într-o comuniune cu ceilalţi preoţi din eparhie, 
împărtăşindu-se de aceeaşi preoţie a lui Hristos. E adevărat că în eparhie episcopul împlineşte 
singur acţiunea de consacrare a preoţilor subalterni. Dar episcopul îndeplineşte acţiunea lui de 
consacrare a preoţilor şi preoţii se referă la el ca la centrul lor unic, întrucât el se află în 
comuniune cu ceilalţi episcopi, fiind părtaşi aceleiaşi arhierii a lui Hristos. Slujirea sfinţitoare a 
preotului şi slujirea sfinţitoare a episcopului se îndeplinesc într-o solidaritate cu slujirea sfin-
ţitoare a tuturor preoţilor, respectiv a tuturor episcopilor, pentru ca în toate e activă aceeaşi 
putere sfinţitoare a arhiereului Hristos. Nici un preot şi nici un episcop nu este în afara acestei 
comuniuni în actele sale sfinţitoare. În spatele lor stă comuniunea tuturor preoţilor şi mai sus 
comuniunea tuturor episcopilor, şi, precum vom vedea, catolicitatea Bisericii.9 Chiar Hristos 
capul e în comuniune cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt şi conduce Biserica în comuniune cu ei. 

Realitatea acestei comuniuni se arată la hirotonia episcopului. Dat fiind că deasupra 
episcopului nu mai este o treaptă de hirotcnie superioară, el e hirotonit de doi sau mai mulţi 
episcopi, care reprezintă sinodalitatea episcopală dintr-o Biserică locală sau autocefală, ca cea 
mai înaltă comuniune în Biserica locală. Căpetenia fiecărei Biserici locale sau autocefale comu-
nică după înscăunarea sa tuturor căpeteniilor Bisericilor autocefale ştirea înscăunării sale, pre-
lungind în continuare şi în concret comuniunea între sinoadele Bisericilor locale. În sinodalitatea 
episcopală se concentrează atât principiul comuniunii, cât şi originea transcendentă a acţiunii 

                                                        
6 Ibidem, cap. I, 1, col. 120: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit, de sus este, coborând de la Părintele luminilor 
(Iacob I, 17). Dar şi orice emanaţie de lumină pornită din Tatăl, venind la noi din bunătate, ne umple iarăşi ca 
o putere unificatoare şi ne întoarce spre unitatea Părintelui care ne adună şi spre simplitatea îndumnezeitoare”. 
7 Idem, De ecciesiastica hierarchia, cap. I, 3 col. 37G: „Scopul comun a toată ierarhia este iubirea continuu 
sporită către Dumnezeu şi cele dumnezeieşti, produsă prin lucrare sfântă şi îndumnezeitoare”.  
8 Parafrazând scrierile areopagitice, Pachymere (Paraphrasis Pachymere ad De coll. hierarh., cap. II, 5, P.G., III, 164) 
zice: „Cele sfinte unesc; cele întinate împrăştie”. 
9 Pastor Hermae, Visio III: Bătrâna (Biserica) spune: „Şi acum mă adresez vouă celor care conduceţi Biserica şi 
năzuiţi spre locul dintâi... Învăţaţi-vă unul pe altul şi trăiţi în pace unii cu alţii, pentru ca şi eu să pot sta înaintea 
Tatălui şi să dau socoteală pentru toţi”. Biserica e mai sus decât toţi, inclusiv decât conducătorii Bisericii.  Ea 
se roagă lui Dumnezeu pentru toţi, ea dă socoteală pentru toţi.  
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sfinţitoare în Biserică. Sinodalitatea arată că nu există sfinţire şi desăvârşire în afara comuniunii. 
Dar sfinţirea ca putere de ridicare la comuniune mai înaltă e deosebită de comuniunea generală, 
venind de sus. Neexistând însă ceva mai înalt decât sinodalitatea episcopală, sfinţirea de origine 
transcendentă în treapta episcopală nu poate veni decât prin organul sfinţitor cel mai înalt, care 
este însăşi comuniunea sau sinodalitatea episcopală. 

Sinodalitatea episcopală are şi ea două trepte. Una e cea a Bisericii locale, alta cea a 
Bisericii universale. Sinodalitatea Bisericii locale se manifestă în sinodul Bisericii respective. 
Sinodalitatea Bisericii universale se manifestă în sinodul ecumenic, dar şi în comuniunea dintre 
sinoadele Bisericilor locale. Comuniunea sau sinodalitatea episcopală, ca o coordonată esenţială a 
celei mai înalte acţiuni de sfinţire, deci şi a celei de propovăduire a învăţăturii neschimbate a lui 
Hristos, face ca necesităţile de activitate organizată a sinodalităţii să fie satisfăcute de un 
preşedinte (proestos), care nu iese din ordinea comuniunii şi nu diminuează puterea sfinţitoare 
supremă a celei mai înalte comuniuni în Biserică, adică a sinodalităţii episcopale într-una din 
componentele ei, adică în formularea învăţăturii. Biserica s-a asigurat de la început împotriva 
pericolului ca un astfel de preşedinte să încerce să se ridice deasupra comuniunii episcopale 
universale, ca organ suprem de sfinţire sau de conducere şi învăţare în Biserică, prin deosebirea 
ce a făcut-o între treptele ierarhice jure divino si jure ecclesiastico. Preoţii şi episcopii sunt trepte de 
hirotonie jure divino, protopopii, arhiepiscopii, mitropoliţii, patriarhii sunt trepte de jure ecclesiastico. 
Cei din urmă n-au decât rolul prezidial, care nu-i scoate din comuniune cu fraţii de preoţie sau 
episcopat şi, în cazul special al sinodalităţii episcopale şi universale, nu coboară această 
comuniune sau sinodalitate din poziţia ei supremă, la o treaptă de gradul al doilea, sau de totală 
dependenţă. 

Necesitatea comuniunii ca coordonată a slujirii sfinţitoare pe toate treptele e arătată în 
Orient şi prin viziunea din scrierile areopagitice, referitoare la acţiunea sfinţitoare din ordinea 
îngerească, model al acţiunii sfinţitoare din Biserică. Îngerii de pe treptele superioare sfinţesc pe 
cei de pe treptele inferioare, rămânând în ceata lor. Până la heruvimi, treptele îngereşti sunt 
orânduite pe cete, nu pe îngeri individuali. Nici chiar Dumnezeu nu iese din ordinea comuniunii. 

3. Venim acum la al treilea principiu al sinodalităţii episcopale, adică la complementaritatea ei 
cu comuniunea poporului credincios. Slujirea sfinţitoare distinge sinodalitatea ca comuniune ierarhică, 
în speţă distinge sinodalitatea de comuniunea generală a Bisericii, dar nu o separă de ea. Nu 
avem de a face nici măcar cu două comuniuni paralele, sau cu o comuniune care lucrează singură 
asupra celeilalte comuniuni. Comuniunea episcopală sau sinodalitatea e încadrată ca o diferenţă 
specifică în genul larg al comuniunii bisericeşti. E ca un cerc mai restrâns în centrul cercului mai 
larg, dar un cerc deschis în acelaşi timp în cercul mai larg. Ea trebuie să ajute la dezvoltarea 
comuniunii generale. E ca un plămân în organismul bisericesc, necesar organismului, dar sus-
ţinut de el. Numai legătura interioară dintre comuniunea sau sinodalitatea episcopală şi comu-
niunea largă a Bisericii face ca în Sinod să se reflecte Biserica şi în comuniunea între Sinoadele 
locale să se reflecte comuniunea între Bisericile locale înseşi. 

Comuniunea generală bisericească, întreţinută prin Duhul lui Hristos, umple cu suflarea ei 
de viaţă toate organele constitutive ale Bisericii, inclusiv ierarhia. Comuniunea Bisericii e un duh 
de viaţă, de iubire reciprocă, ce se mişcă şi în comuniunea ierarhiei. Iar comuniunea ierarhiei 
extinde duhul ei în toată comuniunea bisericească. Iubirea care se manifestă între ierarhi nu se 
poate include la graniţa ierarhiei şi nici cea dintre credincioşi la graniţa lor, căci e aceeaşi iubire. 
Ea trece de la ierarh la popor şi invers, ca între vasele comunicante. Ierarhia e o pars in toto, nu o 
pars pro toto. Fără iubirea poporului şi fără iubirea de popor, preoţii şi ierarhii sunt morţi 
sufleteşte, fără eficacitate în slujirea lor. 
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Acţiunea sfinţitoare a ierarhiei ar rămâne fără efect dacă nu i-ar răspunde efortul credin-
cioşilor de a se sfinţi, primind cu bucurie şi folosind puterea sfinţitoare comunicată de sus, prin 
actele sacramentale ale ierarhiei, aşa cum aerul n-ar folosi organismului, dacă organismul nu l-ar 
absorbi prin plămânii lui. Propovăduirea ierarhiei n-ar reuşi să lumineze pe credincioşi, dacă ei 
n-ar face efortul de înţelege, de a aprofunda personal şi de a asimila adevărul propovăduit. 

Acţiunea de conducere pastorală a credincioşilor spre desăvârşire nu se poate săvârşi cu 
succes fără efortul de autodesăvărşire al credincioşilor. În acest efort ei asimilează personal la 
nivelul lor, de fiecare dată, adevărul, sfatul, îndemnul ce li se comunică. Preoţii şi ierarhii îi ajută 
prin pastoraţia lor să-l adapteze la condiţiile lor personale de fiecare dată. Dar cei ce fac 
cunoscute aceste condiţii în dialogul cu preoţii şi cu episcopii, cei ce trăiesc aceste condiţii cu 
toată intensitatea, cei ce trăiesc în mod viu şi deplin din luminarea internă a potrivirii sfaturilor 
cu situaţia lor de o complexitate totdeauna personală şi nouă sunt credincioşii. 

Din toate acestea rezultă că credincioşii nu sunt obiecte pasive ale lucrării sfinţitoare a 
ierarhiei, ci colaboratori activi ai ei. Mai mult chiar, există o colaborare reciprocă între credincioşi 
şi membrii ierarhiei. Ierarhia nu învaţă numai pe credincioşi, ci şi învaţă de la ei. Principiile 
generale ale învăţăturii îşi descoperă profunzimea spirituală şi bogăţia inepuizabilă de sensuri, 
nesfârşita lor capacitate de a se adecva cu situaţiile indefinit de variate ale vieţii omeneşti, prin 
fiecare credincios şi membrii ierarhiei o cunosc şi folosesc acest raport al credincioşilor. Căci un 
membru al ierarhiei are misiunea de a propovădui punctele învăţăturii în forma lor de principii 
generale, luminate cel mult de experienţa spirituală a persoanei sale singulare. Dar aceste puncte 
se umplu ca o urzeală generală de înfloriturile nesfârşite ale înţelegerilor personale ale tuturor 
credincioşilor. Membrii ierarhiei cunoscându-le pe acestea se îmbogăţesc ei înşişi cu înţelegeri 
noi ale învăţăturii pe care o propovăduiesc, folosindu-se de aceste noi înţelegeri în propovă-
duirea lor următoare. 

Acesta e un exemplu pentru jertfele şi rugăciunile credincioşilor care se sintetizează în 
jertfa comunităţii adusă prin preot. Preotul e jertfitorul în care converg credincioşii ca jertfitori. 
El e jertfitorul comunităţii, el aduce jertfa şi rugăciunile comunităţii. Episcopul la fel. Iar întreg 
episcopatul aduce jertfă şi rugăciunile întregii Biserici, păstrându-i caracterul de jertfă a comu-
niunii. Sfântul Apostol Pavel spune, în acest sens, că Biserica este „plinirea” lui Hristos însuşi 
(Efes. I, 23). Este plinirea lui Hristos ca arhiereu şi sfinţitor. De aceea, dacă membrii ierarhiei se 
disting prin trimiterea ce o au de sus pentru săvârşirea acţiunii de sfinţire a credincioşilor, în 
concret şi pe planul interior, trimiterea lor se ţine în cumpănă cu rolul activ al poporului 
credincios, sau acţiunea lor se întregeşte cu acţiunea poporului credincios. 

Membrii ierarhiei au misiunea oficială de a propovădui învăţătura neschimbată, judecând 
ceea ce vor să spună la lumina tradiţiei şi în acord cu principiile generale ale învăţăturii 
propovăduite în toată Biserica. Credincioşii laici adâncesc şi nuanţează aceste principii la lumina 
experienţei lor individuale, sau a experienţei unor grupe mai restrânse, determinate în mod 
special de geografia şi istoria lor. Ierarhia are misiunea ca, ţinând seama de aceste experienţe şi 
înţelegeri, să caute să le articuleze în principiile generale şi fundamentale ale Tradiţiei, sau ale 
Revelaţiei divine păstrate de Biserică până azi ca Tradiţie, şi prin aceasta să le armonizeze între 
ele însele. 

Ierarhia e din acest punct de vedere o reprezentantă a Bisericii celei una şi Tradiţiei ei de 
totdeauna, a adevărului mântuitor al lui Hristos, fără de care nu se poate realiza sfinţirea şi 
mântuirea oamenilor. Dar tocmai de aceea ierarhia e şi garanta comuniunii generale sau a 
catolicităţii Bisericii. 
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S-ar putea spune astfel că comuniunea sau sinodalitatea episcopală întregeşte comuniunea 
poporului bisericesc, iar aceasta din urmă întăreşte şi susţine comuniunea sau sinodalitatea 
episcopală. Poporul credincios dă viaţă principiilor, ierarhia menţine unitatea acestei vieţi. Există 
între ele o complementaritate reciprocă. Slăbirea sinodalităţii slăbeşte duhul comuniunii în 
poporul credincios. Slăbirea duhului de comuniune a poporului slăbeşte sinodalitatea sau comu-
niunea episcopală. 

Ideea complementarităţii dintre sinodalitatea episcopală şi larga comuniune bisericească se 
constată în Biserica veche şi în faptul că la sinoade participau şi reprezentanţii clerului, ai 
monahilor şi ai poporului credincios, cerându-se şi părerea lor înainte de adoptarea definiţiilor 
sinodale. Pe lângă aceea, fiecare episcop semna aceste definiţii numai după ce se convingea că 
ele corespund cu credinţa Bisericii sale, care cuprindea clerul şi credincioşii ei şi era în legătură 
cu Tradiţia ei apostolică. Iar adoptarea definitivă a hotărârilor sinodale de către întreaga Biserică 
se făcea prin aşa-zisa recepţie. Definirea învăţăturii nu se făcea de un episcopat rupt de Biserică 
neţinând seama de Biserică, ci în episcopatul întrunit în sinoade ce reflectă Biserica însăşi. 
Desigur, episcopatul avea misiunea specială de a formula oficial ceea ce gândea Biserica în între-
gimea ei; dar verificarea definiţiilor lui ca conforme cu gândirea Bisericii se făcea prin recepţie de 
către Biserică. Duhul Sfânt călăuzea pe episcopi în formularea învăţăturii, dar a unei învăţături 
care era a Bisericii şi pe care acelaşi Duh Sfânt o păzeşte în întregimea ei în adevăr. 

Am spus mai înainte că ierarhia reprezintă venirea de sus a puterii sfinţitoare, reprezintă 
originea transcendentă a lucrării sfinţitoare a Duhului Sfânt. 

Acum putem adăuga că efortul poporului de a asimila acţiunea de sus a sfinţirii se 
datoreşte şi el unei prezenţe a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt sfinţeşte prin ierarhie, dar tot Duhul 
Sfânt asimilează lucrarea sfinţitoare prin popor. Ierarhia reprezintă, de aceea, în rugăciunile şi 
jertfele ce le înalţă către Dumnezeu, şi poporul. Dar îl reprezintă fără a se dispensa de el. În 
rugăciunile şi jertfele ce le aduce, preotul adună în mod concret rugăciunile şi jertfele poporului; 
în formularea generală a învăţăturii, călăuzită de duhul unificator, episcopatul adună în mod real 
înţelegerile vii ale poporului la care acesta ajunge sub călăuzirea Duhului de viaţă făcător. 

Astfel, pe de o parte, ierarhia reprezintă lucrarea de sus a Duhului Sfânt, pe de altă parte, 
lucrarea Duhului din poporul credincios, care desigur nu se află în popor fără să-i fi premers o 
lucrare de sus. Ierarhia reprezintă lucrarea Duhului din poporul credincios cu manifestarea ei 
concretă prin poporul prezent care se roagă, jertfeşte, face şi eforturi pentru primirea şi 
asimilarea darurilor sfinţitoare. În felul acesta, lucrarea poporului întregeşte lucrarea ierarhiei, 
realizând împreună o unică comuniune. 

Această complementaritate e concretizată în liturghia însăşi, şi mai ales în liturghia de la 
hirotonia sau înscăunarea unui episcop, când comuniunea ierarhilor reprezentând sinodul 
liturghiseşte în comuniune cu preoţii, iar liturghia e întregită de participarea activă a poporului, 
care dă răspunsurile şi se împărtăşeşte din acelaşi potir cu ierarhii şi cu preoţii. 

În multe Biserici Ortodoxe, calitatea ierarhiei de a reprezenta pe de o parte o trans-
cendenţă divină, pe de alta, poporul în manifestarea lui reală, se arată în faptul că preoţii sunt 
aleşi de popor şi apoi hirotoniţi de episcop, iar episcopii sunt aleşi înainte de a fi hirotoniţi de un 
colegiu electoral, în care sunt membri nu numai episcopii, ci şi reprezentanţii preoţimii şi ai 
poporului. Hirotonia însăşi a preotului şi episcopului, deşi se săvârşeşte prin punerea mâinilor şi 
prin rugăciunea episcopului, respectiv a unei comuniuni de episcopi, are loc în cadrul liturghiei 
care nu se poate face fără participarea şi rugăciunile poporului credincios. 
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Dar ierarhia reprezintă şi poporul, nu numai pentru că Duhul Sfânt lucrează şi în popor, ci 
şi pentru că membrii ierarhiei primesc şi ei înşişi darurile ce le primeşte poporul, deci fac parte 
din organismul Bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur a pus în evidenţă faptul că în Biserică, 
întocmai ca şi în trup, diferitele organe împlinesc lucrări speciale, dar aceste lucrări sunt în acelaşi 
timp împlinite cu ajutorul întregului organism şi în folosul întregului organism. Diferitele organe 
comunică astfel întreolaltă şi cu aceeaşi cinste, cu toată deosebirea dintre ele. Sfântul Ioan Gură 
de Aur evidenţiază întregul paradox al unităţii organice, care se arată atât în deosebirea cât şi în 
unitatea organelor. Trebuie considerat ca paradoxal că mădularele sunt egale în cadrul unităţii 
organice tocmai prin deosebirea lor. Sfântul Ioan Gură de Aur ilustrează acest fapt printr-o 
aplicare concretă, întrucât el se adresează tocmai celor mai puţin înzestraţi şi le spune să nu 
invidieze pe cei mai înzestraţi: „Dacă eşti tulburat de aceasta, gândeşte-te la faptul că munca ta 
nu poate fi îndeplinită de acela. Chiar dacă tu eşti mai mic decât acela, tu îl întreci pe el tocmai în 
micimea ta; şi dacă celălalt este mai mare ca tine, el îţi este subordonat ţie întocmai prin aceasta; 
şi prin aceasta se naşte egalitatea”.  

După indicarea simplă a acestui paradox, Sfântul Ioan Gură de Aur aduce următoarea 
explicaţie: „Egalitatea în cinste a mădularelor vine de acolo că ele îndeplinesc o muncă comună, 
că deci cele mici iau parte la împlinirea unor lucruri mari, împreună cu cele mari; egalitatea în 
cinste vine de acolo că valoarea unitară a operei comune, care este executată în comun, iradiază 
ca o strălucire peste toate care au luat parte la executarea ei, căci într-un trup nu se poate spune 
că mădularele mai mici îndeplinesc lucruri mici, dacă aceste prestări ar lipsi, cele mari ar fi 
păgubite. Ce este într-adevăr mai mic din tot trupul ca părul? Dacă însă părul sprâncenelor sau al 
genelor ar fi smuls, întreaga frumuseţe a feţei ar fi distrusă, şi ochiul n-ar mai arăta aşa de frumos 
ca înainte. Deşi paguba ar fi mică, ar distruge totuşi întreaga frumuseţe; dar nu numai frumu-
seţea, ci şi dreapta întrebuinţare a ochiului”. Aceasta înseamnă că unitatea organismului se află în 
toate mădularele şi e susţinută prin toate mădularele.  

Apoi vine concluzia, care încoronează explicarea Sfântului Ioan Gură de Aur: „Căci 
fiecare din mădularele noastre are atât o lucrare proprie cât şi o lucrare comună; de aceea există 
în noi o frumuseţe proprie a mădularelor noastre şi o frumuseţe comună”. Aci stă taina 
întregului şi aci stă şi taina Bisericii ca întreg: în comunul care leagă toate mădularele întreolaltă, 
care iradiază peste toate şi căruia îi servesc toate. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte atât despre 
funcţia proprie cât şi despre rolul pe care-l are în cadrul întregului fiecare mădular şi tratează 
aceste două teme în mod deosebit. Aceasta poate să fie explicată prin aceea că mădularul 
singular îşi poate împlini munca sa numai cu ajutorul întregului, sau mai bine spus că întregul 
organism îşi face munca sa prin mădularul respectiv. În Biserică munca este prestată de unul şi 
acelaşi Duh şi anume prin fiecare credincios singular. Tocmai de aceea toţi membrii sunt de 
aceeaşi valoare, căci fie că printr-un anumit membru se execută o muncă mai mare sau mai mică, 
această muncă este munca aceluiaşi Duh, a întregului organism, şi este în orice caz la fel de 
importantă pentru întreţinerea şi pentru propăşirea organismului. „De aceea, nu spune că o 
activitate anumită ar fi fără însemnătate, ci gândeşte-te la aceea că ea e împlinită de un membru 
al aceluiaşi trup; şi întocmai aşa precum ochiul contribuie la aceasta, aşa contribuie şi celălalt 
membru ca trupul să fie cu adevărat trup. Căci unde trupul este zidit, aceasta nu se datoreşte 
unuia mai mult ca altuia, şi trupul nu este alcătuit prin aceea că unul e mai mare ca altul, ci prin 
aceea că există multe şi diferite mădulare. Căci aşa cum participi tu la zidirea trupului, pentru că 
tu eşti mare, aşa participă şi celălalt, pentru că el este mic. Astfel, contribuţia lui modestă la 
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zidirea trupului e la fel de valoroasă cu contribuţia ta mare în cadrul acestei frumoase colaborări, 
căci în ambele cazuri este prestată o muncă egală”10. 

„Dat fiind că întregul este prezent şi activ în fiecare mădular se pare că ele ar fi despărţite; 
propriu-zis ele sunt însă împletite întreolaltă şi prin distrugerea unuia toate celelalte sunt 
distruse. Căci priveşte: ochii strălucesc, faţa râde, buzele sunt roşii, nasul drept şi sprâncenele 
arcuite; dacă însă unul dintre aceste mădulare ar fi distrus, întreaga frumuseţe ar fi păgubită şi 
celelalte mădulare ar arăta triste, căci tot ceea ce părea înainte frumos, apare acum urât”11. 

La fel sunt nedespărţite funcţiunile diferitelor mădulare. Prin aceasta se arată că funcţiunea 
proprie a unui mădular este propriu-zis o funcţiune a întregului organism, o funcţiune comună, 
care într-un anumit sens e proprie tuturor celorlalte mădulare, întrucât susţin funcţia proprie a 
aceluia. „Şi dacă tu vrei să vezi cum acelaşi lucru se întâmplă cu funcţiile, smulge un deget şi vei 
vedea că toate celelalte sunt mai puţin sprintene la lucru şi munca lor nu o vor mai îndeplini aşa 
ca înainte. Dacă deci vătămarea unui mădular duce la urâţenia generală şi dacă starea lui bună 
condiţionează frumuseţea generală, atunci nu trebuie să fim supăraţi pe aproapele nostru, căci 
prin fiecare mădular mic se menţine frumos şi cuviincios şi cel mare şi genele cele mici înfru-
museţează ochiul cel mare. Deci dacă cineva luptă împotriva fratelui său, luptă împotriva sa 
însuşi şi paguba nu se opreşte la frate, ci el însuşi se va păgubi nu puţin... Acest chip al trupului 
vrem să-l aplicăm Bisericii şi să avem grijă de fiecare membru al ei»12. 

Conţinutul general al acestor explicări ale Sfântului Ioan Gură de Aur este aşadar prezenţa 
şi lucrarea întregului în fiecare mădular singular. Acest întreg („olon”) este în cazul nostru 
Biserica. Ea este aceea care face ca fiecare membru să-şi îndeplinească lucrarea sa, şi anume în 
aşa fel ca această lucrare să reprezinte totodată o lucrare comună; aşadar o lucrare a Bisericii în 
favorul Bisericii. Această însuşire a unităţii Bisericii este consecinţa prezenţei Duhului Sfânt, 
astfel că în definitiv el este cel care prin distribuirea diferitelor daruri se îngrijeşte ca aceste daruri 
să stea în slujba întregului şi numai datorită acestui întreg vin la actualizare, în aşa fel că ele apar 
propriu-zis ca daruri comune. 

În această unitate a darurilor şi slujirilor în Biserică, explicată prin unitatea de organism a 
Bisericii şi prin unitatea Duhului din ea, intră şi slujirile şi darurile ierarhiei. Dar numai în parte. 
Adică numai întrucât ele nu rămân exterioare celorlalte slujiri şi nu se pot exercita fără întregirea 
lor prin activarea tuturor darurilor din Biserică. Dar din alt punct de vedere slujirile şi darurile 
ierarhiei se deosebesc de toate celelalte daruri şi slujiri, întrucât reprezintă baza originii 
transcendente a tuturor celorlalte şi prilejuiesc şi activează prin aceasta toate celelalte daruri şi 
slujiri. Dacă în celelalte daruri şi slujiri Biserica e activă din Duhul pe care îl are de mai înainte în 
sânul ei, în darurile şi slujirile ierarhiei e activ Duhul care vine continuu în Biserică, Care vine 
desigur şi prin rugăciunile Bisericii, ierarhia reprezentând atât Biserica ce le cere, cât şi venirea de 
sus a acestor daruri, ca răspuns la cerere.  

Complementaritatea între slujirile ierarhiei şi toate celelalte slujiri din Biserică e de un 
caracter special. Aceasta nu înseamnă că slujirea ierarhiei e mai puţin slujire ca slujirile mirenilor. 
Dintr-un punct de vedere ea trebuie să fie o slujire mai accentuată decât slujirile acelora; din ea 
trebuie să ia putere slujirile acelora. Aceasta o spune Mântuitorul: „cine vrea să fie întâiul, să fie 
slujitor tuturor”. Hristos este exemplu în privinţa aceasta: „Căci şi Fiul Omului n-a venit să I se 
slujească, ci ca să slujească El”. Figura păstorului care duce în spate oaia slăbănogită nu trebuie 

                                                        
10 Sf. Ioan Gură de Aur, Epistola ad Corint; Omilia 31, P.G., LXI, 260. 
11 Ibidem, col. 254. 
12 Ibidem.  
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să rămână numai o figură de stil. Dacă oamenii sunt conduşi prin membrii ierarhiei la 
asemănarea cu Hristos care slujeşte, membrii ierarhiei trebuie să fie cei mai de model slujitori, 
organe prin care se comunică puterea slujitoare a lui Hristos. Aceasta indică şi comuniunea ce se 
realizează între membrii ierarhiei şi mireni. 

Autorul scrierilor areopagitice spune că ceata Stăpâniilor nu stăpâneşte tiranic asupra cetei 
inferioare a Puterilor, ci forţa divină cu care este atrasă ea spre Dumnezeu devine forţa care 
atrage spre Dumnezeu şi ceata inferioară13. Aceasta e valabil şi pentru ierarhia bisericească. 

Ierarhia trebuie să fie un mediu transparent prin care experiază membrii Bisericii puterea 
dumnezeiască. Ea va fi cu atât mai transparentă pentru puterea dumnezeiască cu cât se va smeri 
mai mult, cu cât se va subţia mai mult ca existenţă deosebită de cea dumnezeiască. „Când sunt 
slab, atunci sunt tare”, spune Sfântul Apostol Pavel (II Cor. XII, 10). „Căci puterea lui 
Dumnezeu întru slăbiciune se săvârşeşte” (II Cor. X, 9). Nu e vorba de slăbiciunea păcatului, ci 
a recunoaşterii neputinţei proprii şi a nemăsuratei puteri a lui Dumnezeu lucrătoare prin 
neputinţa proprie. 

Dar membrii ierarhiei fac parte din comuniunea generală a Bisericii nu numai prin această 
complementaritate de tip special cu membrii mireni ai Bisericii, ci şi prin faptul că sunt ei înşişi 
membri ai Bisericii care au lipsă de mântuire, care fac eforturi pentru sfinţirea şi desăvârşirea lor. 
Chiar şi prin aceasta atrag pe ceilalţi spre Dumnezeu. Ei nu săvârşesc Euharistia numai pentru 
ceilalţi credincioşi, ci se împărtăşesc si ei înşişi; ei nu primesc numai mărturisirea păcatelor şi dau 
dezlegare de păcate, ci se mărturisesc ei înşişi altor preoţi sau episcopi şi primesc prin aceia 
dezlegare de păcate. 

Adunând la liturghie jertfele credincioşilor lângă jertfa lui Hristos, o adaugă şi pe a lor. Se 
roagă nu numai pentru credincioşi, ci şi pentru ei, vorbind la persoana întâi plural: „Iar pe noi pe 
toţi care ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, să ne uneşti unul cu altul prin împărtăşirea 
aceluiaşi Sfânt Duh” (Rugăciunea după Sfânta Împărtăşanie). 

Preotul şi episcopul predică nu numai credincioşilor şi îndeamnă nu numai pe credincioşi, 
ci îşi predică şi lor şi se îndeamnă şi pe ei înşişi. Dar mai ales ascultă şi ei predica şi îndemnul 
altor preoţi şi episcopi. Ei vorbesc despre Dumnezeu credincioşilor şi ca unor fraţi, nu numai ca 
unor fii duhovniceşti. „Spune-voi numele Tău fraţilor mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda” 
(Ps. XXI, 24). Cuvintele acestea sânt spuse ca din partea Mântuitorului. 

În general Mântuitorul, făcându-se om, s-a adus şi pe Sine jertfă lui Dumnezeu şi Tatăl; şi 
s-a aşezat între cei ascultători şi rugători: „În zilele trupului Său, El a adus, cu strigăt tare şi cu 
lacrimi, cereri şi rugăciuni către Cel ce putea să-L mântuiască din moarte şi auzit a fost pentru 
buna Sa cucernicie” (Evr. V, 7). Iisus este exemplu membrilor ierarhiei în această privinţă. 

Astfel, în persoana membrilor ierarhiei se îmbină reprezentarea transcendenţei divine şi 
reprezentarea poporului bisericesc. Ei lucrează pentru mântuirea credincioşilor, dar lucrează 
asemenea credincioşilor şi în comuniune cu credincioşii, şi pentru mântuirea lor. 

Ierarhia e plămânul organismului care primeşte aerul ceresc pentru tot organismul, dar şi 
pentru el însuşi. 

Pr. Dumitru STĂNILOAE 
 

                                                        
13 De coelestis hierarchia, cap. VII, I, col. 240: „Ceata Stăpâniilor supralumeşti şi inteligibile nu abuzează tiranic 
spre cele rele de puterile stăpânitoare, ci fiind atrasă irezistibil spre cele dumnezeieşti cu bună rânduială 
atrage spre cele dumnezeieşti şi pe cele de după ea”. 
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umina firavă a toamnei adevărate 

 
Legătura omului cu Dumnezeu este forma supremă a capacităţii noastre de dialog. Pentru 

că Dumnezeu ne-a dăruit capacitatea de a ne gândi neîncetat la El. Dacă o vrem! „Dorul” de 
Dumnezeu este cel mai preţios dintre darurile dumnezeieşti. Datorită acestei capacităţi de dialog 
ne salvăm, putem intra pe poarta Raiului, ca triumf absolut al umanităţii restaurate. Şi acesta prin 
noi, prin puterea şi harul darurilor divine sădite în noi. Dacă o vrem! Şi o vrem atunci când 
dovedim că înţelegem să fim coerenţi în opţiuni, eficienţi, practici, departe de orice tentativă de 
teoretizare. Citind parabola samarineanului milostiv, înţelegem că Dumnezeu este iubitor. Ne 
cheamă la viaţa veşnică, la restaurarea deplină şi definitivă a umanităţii. Astfel omul se apropie 
de destinul iniţial, de a fi aproape de Domnul, de această dată pentru eternitate. Dar Dumnezeu 
este şi drept. Iubirea este deplină atunci când se bazează pe un fundament moral asumat de noi. 
Doar aşa ea devine substanţială. Concretizăm iubirea pentru Domnul prin credinţă. Pentru ca ea 
să fie substanţială, trebuie să fie întărită prin fapte bune. Aşa, nu numai că-L iubim pe 
Dumnezeu, Îl cinstim!  

La Matei 25, 32 se vorbeşte despre Fiul Omului şezând pe Tronul Slavei Sale. Mântuitorul 
este descris ca Judecător care „desparte oile de capre”, răsplătind fiecăruia după faptele sale. 
Acesta este momentul când cinstirea pe care noi o aducem Domnului se transformă din 
monolog al nostru în dialog cu Dumnezeu. Ne rugăm Domnului şi încercăm să fim curaţi cu 
Duhul. Ajunge oare? „Adevărat zic vouă. Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceştia prea mici, nici 
Mie nu Mi-aţi făcut” (Matei 25, 45). Mântuitorul a venit pentru fiecare. Creştinismul nu este o 
religie imperfectă care-şi selectează adepţii prin criterii omeneşti. Poarta raiului este deschisă 
celui vrednic, fără ca noi să fim cei care hotărăsc cine-i vrednic. Din fericire! Aşadar, a „merge la 
viaţă veşnică” înseamnă să ne rugăm, să fim curaţi, fără a-i uita vreodată pe cei aparent „mici”. 
Ajutorul dat acestora este la fel de preţios Domnului ca şi viaţa în rugăciune pe care I-o dedicăm 
Lui. Dumnezeu a rânduit procesul de mântuire bazat pe doi stâlpi, la fel de importanţi şi nu 
avem voie să neglijăm pe nici unul dintre ei. Grija pentru „cei mici” se materializează prin 
milostenie, iar milostenia este adevărată doar când este purificată prin sinceritatea ajutorului dat. 
Şi mă rog Domnului să aducă acele clipe când avem nevoie de ajutorul cuiva. Numai aşa învăţ şi 
eu să ajut pe ceilalţi fără să mă smintesc prin mândrie. Dacă Mântuitorul este în fiecare din noi şi 
în orice om se regăseşte părticica divină sădită prin întruparea Fiului, atunci fiecare este demn de 
a fi privit ca fiu al Domnului, chiar dacă este slab şi are nevoie de ajutor. A fi de folos cuiva este 
titlul de nobleţe dat de Dumnezeu. În Evul Mediu cineva purta titlul de cavaler atunci când, 
îngenuncheat, era atins pe umăr de sabia regelui său. Când ajutăm pe ceilalţi, suntem atinşi pe 
umăr de Sfântul Duh, şi spre deosebire de orice sabie regală, atingerea divină este veşnică şi 
vindecătoare. Adevărata egalitate dintre noi constă tocmai în chemarea către dumnezeirea ce 
sălăşluieşte în fiecare suflet. Mai mult, ceea ce noi înţelegem prin umanism este, la fel, ancorat 
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tot în privilegiul iubirii lui Dumnezeu. Umanismul se articulează exclusiv prin iubirea pentru 
ceilalţi, ca expresie directă a iubirii noastre pentru Dumnezeu. Şi astfel creştinismul depăşeşte 
religiile antice, el fiind o formă de viaţă, o exprimare concretă a relaţiei interumane ca singură 
posibilitate de a adânci viaţa în Dumnezeu. Iisus Hristos personalizează credinţa în cele cu 
adevărat sfinte, dezlipind-o de orice de formă filozofică, teoretică sau speculativă. Credinţa 
noastră în Iisus Hristos este definitiv una concretă şi împlinim real voia Domnului când ne 
preocupă soarta semenilor noştri, „a celor mici”, cum spune Mântuitorul. 

Semnificaţia pildei samarineanului cel milostiv este dătătoare de viaţă. Fiindcă trebuie să 
găsim puterea de a ne asemăna cu acest om minunat, să fim capabili de orice sacrificiu când este 
vorba să ne ajutăm între noi. Solidaritatea ridică sufletul omului la cer, iar grija pentru frate este 
modalitatea de a intui paradisul încă de acum, din această viaţă. Egoismul, prin analogie, este o 
stare de păcat şi o ispită grea. Cel cuprins de simţământul grijii de sine însuşi îşi pierde liniştea 
interioară şi seninătatea. Egoistul este preocupat exclusiv şi excesiv cu el, în inima lui nu mai este 
loc pentru altceva. Viaţa este privită dintr-o perspectivă mărginită, doar egoistă, care se pierde în 
amănunte nesemnificative, cu teama că în orice clipă s-ar putea pierde privilegii aparente, 
considerate ca fiind câştigate cu greu şi de acea considerate ca importante, esenţiale. Va veni o 
clipă a adevărului, când nici un privilegiu aparent nu poate repara starea de singurătate la care 
egoistul s-a autocondamnat. Atunci va înţelege şi el pilda samarineanului, dar mai ales va înţelege 
că numai prin el singur nu poate să apară niciodată în faţa Judecătorului suprem. Dumnezeu 
vrea să trăim lângă ceilalţi, cerându-ne să ajutăm şi să primim a fi ajutaţi. În termeni moderni 
aceasta înseamnă că avem un comportament social corect. Este evident că menirea omului este 
să nu fie singur, pentru a putea să-şi îndrepte greşelile şi să se ferească de păcat. Dă Doamne, 
fiecăruia dintre noi, pe aceia care să ne fie aproape şi care să ne ajute să fim creştini buni, oameni 
în sensul darurilor dumnezeieşti! 

Să citim şi pilda bogatului nesăbuit. Suntem uimiţi de simplitatea acesteia. Metafora este 
clară şi nu există nici un mesaj „ascuns”. Claritatea cuvintelor Mântuitorului ne oferă posibi-
litatea să cugetăm asupra Lui ca Judecător. La Marcu 13, 27 stă scris: „Şi atunci El va trimite pe 
îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea 
lumii”. Desigur, bogatul din această parabolă nu va fi printre cei pentru care Mântuitorul a trimis 
îngerul. Şi nu pentru că el are avere. Credinţa în Dumnezeu nu este legată de posibilităţile 
economice ale cuiva, ci de felul cum le foloseşte. Desigur că nu bogăţia constituie un impedi-
ment, ci felul cum aceasta este privită de proprietarul ei. Chemarea lui Dumnezeu este absolută: 
„urmaţi-Mă, veniţi la Mine, fiţi alături de Mine”! Cine răspunde cu sinceritate chemării, va trăi o 
metamorfoză profundă care aduce cu sine răsturnarea radicală, fundamentală a sistemului de 
valori. Schimbarea poate fi interpretată ca o întărire a sentimentului religios. Prin Dumnezeu 
evoluăm, ne schimbăm, trecem dintr-o stare de superficialitate către cea de cunoaştere, de 
limpezire a gândurilor care aduce cu sine interesul pentru cele sfinte. Bunăstarea materială îşi 
pierde din importanţă sau trece pe alt plan valoric, secundar şi nu mai reprezintă un ideal de 
viaţă. Sentimentul religios este chemarea lui Dumnezeu, în acelaşi timp el fiind şi răspunsul la 
chemarea Domnului. Ambivalenţa este reală şi permisă prin prezenţa lui Dumnezeu în noi, 
părticica divină primită prin Iisus Hristos. Prin ea ne este posibil să receptăm şi să fim sensibili la 
chemarea Domnului. Nu ajunge să fim chemaţi. Trebuie să răspundem chemării înnobilând firea 
noastră omenească, ridicând-o dincolo de ceea ce este banal şi nefolositor. Răspunsul dat 
Domnului este armonizarea omenescului, în întreaga sa complexitate, cu părticica divină din noi. 
Sentimentul religios, înţelegem acum, este tendinţa de a trăi în armonie cu ceea ce primim ca dar 



 19 

de la Dumnezeu. Ne implicăm într-o depăşire a „condiţiei umane”, exprimate până acum doar 
într-o formă mărginită şi subjugată de exprimarea existenţialistă tristă, adesea chiar disperată, 
ajungând la o nouă condiţie, nemărginită, deschisă către eternitatea raiului, pe care o redesco-
perim şi o intuim ca fiind asemănătoare cu cea pierdută de omul primordial. Prin adâncirea 
sentimentului religios trăim deschiderea către paradis şi căpătăm încredere în voinţa de a fi între 
cei pe care îngerul Domnului îi va aduna.  

Ce valoare mai are din acest punct de vedere bogăţia materială? Sfântul Vasile cel Mare a 
folosit o avere pentru a clădi un spital. Nu s-a gândit să pună deoparte ceea ce câştigase prin 
bunăvoinţa sorţii. Nu s-a crezut „împlinit” prin banii ce-i avea, nu s-a amăgit cu gândul că viaţa 
lui a intrat pe un făgaş minunat datorită unor rezerve financiare puse deoparte. Mai ales în aceste 
zile de criză economică înţelegem uşor precaritatea unor asemenea „siguranţe” stângace. Cât ar 
părea de paradoxal, nu există o viaţă sigură şi fericită păzind un cont bancar sau un seif cu biju-
terii. Un asemenea „paradis” este o amăgire care aduce cu sine multă suferinţă. „Odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te…”, îşi spune bogatul nesăbuit din pilda evanghelică. Oare nu gândim 
şi noi aşa, nu visăm şi noi bunăstarea aparentă? Dar, mă întreb, ce se întâmplă după ce ne-am 
odihnit, când eram deja odihniţi şi este imposibil să mai fim obosiţi? Cât mai mâncăm când 
suntem sătui? Putem bea ca să ne veselim fără încetare? Răspunzând sincer întrebărilor, intuim 
nesăbuinţa acestui nefericit care-şi dorea doar să se odihnească, să mănânce şi să bea. Nu ştiu 
dacă a avut noroc sau ghinion prin faptul că ţarina i-a rodit din belşug. Şi-ar fi putut folosi 
averea cu chibzuială, ar fi putut fi un exemplu pentru ceilalţi. Fiecare din noi primeşte ceva în 
dar, o ţarină care rodeşte la un început de toamnă. Important este să ştim cum trăim după ce am 
strâns rodul primit. Putem urma exemplul Sfântului Vasile cel Mare sau a fi asemenea bogatului 
nesăbuit. În epistola a doua către Corinteni stă scris: … cunoaşteţi harul Domnului nostru Iisus 
Hristos, că El bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi (II Corinteni 
8, 9). Bogăţia primită prin Iisus Hristos, care nu va dispărea niciodată fiindcă este bogăţia 
spirituală a celui care primeşte hrana duhovnicească. Naşterea Domnului, pe care ne pregătim în 
curând să o sărbătorim, este începutul actului de îmbogăţire, care nu va mai înceta. Prin 
Naşterea lui Hristos întinerim, an de an, legătura cu divinitatea, aprofundând legătura perma-
nentă, indisolubilă cu El. Prin Mântuitorul suntem chemaţi individual la mântuire, într-o formă 
definitivă pe care o putem adânci an de an, asemenea sfinţilor. Dacă vrem să ne îmbogăţim prin 
Hristos, urcăm, treaptă cu treaptă, spre o viaţă plină de virtuţi care simbolizează răspunsul 
nostru la chemarea divină.  

Cum a putut Iisus Hristos, bogat fiind, să sărăcească? Prin actul chenozei Dumnezeu se 
coboară către om, ajungând la nivelul de unde noi putem să primim chemarea Sa: „Dacă nu S-ar 
fi coborât la posibilităţile noastre de primire a bogăţiei Lui, nu ne-ar fi îmbogăţit pe noi, ci sau 
ne-ar fi lăsat aşa cum eram, sau ne-ar fi desfiinţat prin atotputernicia manifestată a Sa. Coborârea 
Lui e condiţia întâlnirii cu noi la nivelul în care putem primi bogăţia Lui... În coborârea Fiului lui 
Dumnezeu se pot distinge două etape: una anterioară Întrupării, prin care Fiul lui Dumnezeu 
acceptă să se facă om; şi alta în continuare, prin care Dumnezeu ia pătimirea noastră asupra Sa”1. 
„Sărăcia” de care vorbeşte apostolul este chemarea de a ne apropia de El, acum când apropierea 
a devenit iarăşi posibilă, prin jertfa Lui. 

Să aruncăm o privire şi asupra pilda cinei, în care un om oarecare cheamă la cină, iar cei 
chemaţi găsesc diferite motive pentru a nu răspunde acestei invitaţii. Prin coborârea Sa la noi, 

                                                        
1 Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II , pp. 66-67. 
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prin chenoză, Domnul ne cheamă, ne invită la cina mântuirii. Cine nu vine la cină refuză să lupte 
pentru propria salvare. În fiecare din noi există, odată cu naşterea Pruncului, o părticică divină 
care face posibilă deosebirea binelui de rău. Putem înţelege ceea ce e bun şi plăcut Domnului 
prin discernământul de a alege binele şi a scoate din suflet şi din trup ceea ce este rău. Prin 
moartea Sa pe cruce Iisus Hristos a spălat păcatul strămoşesc şi prin Înviere, moartea este 
învinsă definitiv şi binele poate fi înţeles şi iubit, odată ridicat voalul păcatului strămoşesc.  

De ce nu răspundem chemării Domnului, invocând cele mai diferite motive? Se poate 
afirma că acest refuz este iraţional. Păcatul este în esenţa lui iraţional. El este desprinderea de 
judecata dreaptă. Cine se lasă condus de păcat duce o viaţă care se diluează prin superficialitate, 
o viaţă care, încet, încet, se pierde sub povara derizoriului. Cei care refuză invitaţia la cină duc 
deja o asemenea viaţă. Cei care refuză chemarea Domnului sunt în pericol de moarte. Mesajul 
pildei celui care a chemat la cină este fără echivoc. Prin Iisus Hristos s-a născut speranţa şi 
lumina care nu va apune vreodată. Tot prin Iisus Hristos a devenit evident că fiecare a primit 
libertatea de a decide singur dacă va veni la cina unde a fost invitat. Fiindcă nimeni nu poate fi 
salvat împotriva voii sale. Chiar şi Dumnezeu, cu toată puterea Sa, nu ne va obliga vreodată să 
răspundem chemării Lui. De aceea este bine să ne rugăm Domnului pentru puterea de a lua 
decizia cea bună.  

Se vorbeşte atât de des despre dreptul la libertate al omului. Este adevărat, libertatea este 
un bun fundamental. Dar, în lumina pildelor din Evanghelie, libertatea este cu adevărat un drept, 
doar atunci când ea este pusă sub iubirea şi înţelegerea Celui de Sus. Numai ajutorul de la 
Domnul ne face liberi în sensul ontologic al îndeplinirii menirii noastre de fiinţe iubite ale 
Creatorului divin. Şi certitudinea dragostei fără limite care sfinţeşte visul nostru de libertate este 
asemenea unei dimineţi liniştite de toamnă, care ne inspiră cu lumina firavă a soarelui încă 
puternic. Atunci simţim mai puternic ca oricând dorinţa de rugăciune şi de a nu pierde nimic din 
căldura unei eterne veri duhovniceşti, pe care o descoperim mereu din chipurile sfinţilor pictaţi 
pe pereţii mânăstirilor noastre. 

Dumitru Horia IONESCU 
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rolog şi Pictura de Icoane 

 
Pe Paul Gherasim l-am cunoscut într-o expoziţie de icoane. 
Pe Horea Paştina l-am cunoscut la cursurile poetului Ioan Alexandru, prin care am desco-

perit că şi eu sunt creştin (până la întâlnirea cu Alexandru nu ştiam ce înseamnă acest lucru). 
Pe Ionică Grigorescu l-am cunoscut în curtea mânăstirii Antim. 
Pe Horia Bernea l-am cunoscut la mânăstirea Cernica, în pragul chiliei părintelui Benedict 

Ghiuş. 
Şi tot lângă o biserică, în curtea conacului de la Tescani, m-am împrietenit cu Tinu Flondor. 
Coincidenţe? 
Pe Sorin Dumitrescu l-am cunoscut în parohia lui, la biserica Sfântul Silvestru. Altă 

coincidenţă? Era pe timpul când Sorin începuse să picteze icoane pentru biserica Sfântul 
Silvestru (1984). Sorin Dumitrescu a fost primul pictor, dintre cei admiraţi de mine, care s-a 
supus la canonul icoanelor. După întâlnirea lui cu poetul Daniel Turcea, întâlnire hotărâtoare 
pentru Sorin, pictorul a început să fie un enoriaş model şi, mergând cu fidelitate la slujbe, a 
început să sufere pentru felul cum vedea că se pictează icoanele în biserici. Nu putea rămâne 
nepăsător. A protestat. Dar a protestat degeaba căci şcoala de pictură bisericească, cu zugravii, 
cu profesorii şi cu comisiile în frunte, nu se sinchisea de proteste. E greu să schimbi lucruri mari. 
Mai simplu e să încerci să faci tu însuţi ceva, atât cât poţi, cu mâinile tale. Sorin a descoperit că, 
dacă alţii nu vor să picteze icoanele după exigenţe de expresivitate, aşa cum se cuvine, este de 
datoria lui de pictor să apuce taurul de coarne şi, la imboldul unor feţe bisericeşti, părintele 
Valeriu Anania şi părintele Constantin Galeriu, a început să picteze icoane. 

Mai târziu am aflat că, tot pe atunci, Ionică Grigorescu începuse şi el să-şi încerce forţele 
cu facerea de icoane (1983). Era o experienţă personală a pictorului: el picta icoane pentru 
laboratorul lui de artist, nu pentru biserici. În acei ani, Ionică Grigorescu acceptase însă şi o 
comandă, singura comandă de icoane ce i se oferise: un ţăran îi ceruse o troiţă pentru o răscruce. 
Ionică a pictat acea troiţă în mod tradiţional, adică pe tablă, cum sunt pictate multe troiţe de la 
sate. O a doua troiţă, cerută de acelaşi comanditar şi pictată de Ionică tot atât de tradiţional ca şi 
prima, a fost expusă în expoziţia Prolog, Căminul Artei, 1990. 

În timpul acesta eu mă confruntam cu simbolul. În 1983 pictam litera Tau. Forma ei arăta 
ca un drum, un simbol al crucii. Pictam Vasul, o formă rotundă care simboliza pentru mine 
pământul, potirul. Văzusem simboluri creştine în expoziţiile din Bucureşti (Paul Gherasim, 
Marin Gherasim, Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, Cristian Paraschiv, Gruia Floruţ...) şi m-a 
pasionat explorarea lor. Simbolul de tip geometric răspundea atât interesului meu pentru forme 
simple, abstracte, cât şi dorinţei mele de mărturisire. Mai atras de natură, Horea Paştina a pictat 
potirul cu struguri şi pâinea. 

Simbolul era ca o pâine. Hrănea. „Arta românească de azi gravitează spre simbol”, observa 
Marin Gherasim. Mai existau desigur şi alte direcţii de cercetare, însă eu intrasem pe acest drum. 
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Din 1982 am început să pictez şi să desenez în natură (Urziceni, apoi Tescani, Teremia Mare). 
1985, întâia expoziţie Prolog. Una din acuarelele lui Paul Gherasim arăta floarea de măr 

crescută pe o rămurică în formă de cruce. „Cum a găsit crucea asta în pom?”, s-a mirat cineva. 
„Prea multe cruci!“, remarca altcineva, la altă expoziţie a grupului (1992). 
Cu începere din 1990 am expus şi icoane (Ion Grigorescu, Sorin Dumitrescu). 
Paul Gherasim a făcut în tinereţea lui şcoală de pictură bisericească cu Ghiţă Popescu, sub 

egida Patriarhiei, la mânăstirea Ciorogârla. A pictat în biserici pe mai multe şantiere – comple-
tând lipsuri – în echipă uneori cu Constantin Crăciun şi Virgil Almăşanu, alteori cu soţia lui, 
Steliana, cu Traian Trestioreanu, Florin Niculiu, Mimi Podeanu. Paul Gherasim lucra pe aceste 
şantiere tot aşa cum lucrează şi astăzi, în atelier. Picta odată icoana Maicii Domnului în absida 
altarului şi, cu toate că echipa de colegi iconari, Crăciun şi Almăşanu, îşi isprăvise treaba ei, cu 
toate că expirase şi data contractului de încheiere a lucrului, Paul Gherasim, neabătut şi neclintit, 
se încăpăţâna să nu contenească cu repictarea. Atunci colegii lui au demontat schela cu lucrător 
cu tot. „M-am trezit cu schela coborând sub mine! Au socotit ei că ajunge, şi au coborât schela!” 
– povesteşte pictorul. Paul Gherasim era, încă de atunci, „un cavaler al cauzelor aparent 
pierdute”. „Steliana, noi trebuie să fim săraci!”- o îmbărbăta Paul Gherasim pe tânăra lui soţie, 
după absolvirea Academiei de Belle Arte, pe când el, artistul, plănuia viitorul amândurora astfel: 
să lucreze împreună în biserici, pe şantiere de frescă, pe brânci şi pe mai nimic, pe degeaba, toată 
viaţa. Înţelepţit de aventurile acelea dar tot sărac, după 1990, în plină maturitate artistică, Paul 
Gherasim pictează Năframa sfintei Veronica, chipul Mântuitorului în alb, în nuanţe de alburi, o 
pânză aproape ştearsă. Mi-a plăcut pânza aceea, dar autorul ei a socotit că este mai potrivit să o 
radă. El lucrează din 1992 la o serie de picturi reprezentând cei patruzeci de mucenici din 
Sevastie (seria Martiri), dar niciuna dintre aceste picturi nu este încheiată, după cum afirmă chiar 
autorul, care consideră că încă mai are de lucru la ele. Picturile sunt mari, iar artistul pictează cu 
o paletă minusculă, căci foloseşte culori restrânse – două, trei pământuri cu alb şi negru de viţă. 
Efectul este de frescă. „Acum îmi dau seama că aş fi putut face pictură în biserici!“, îmi spunea 
Paul Gherasim, arătându-mi aceste picturi. 

Horia Bernea are şi el un Mucenic pictat într-unul din sejururile sale pariziene, pe un mic 
carton şi înfăţişat într-un potir, cu mâinile înălţate în figura orantes. Bernea expusese această 
icoană pe un raft din biroul său, la Muzeul Ţăranului Român. A pictat Heruvimul, o pânză în 
nuanţe de sânge; când sfârşise lucrul şi semna pânza, a aflat vestea morţii violente a lui Mihai 
Drişcu şi a notat pe şasiu data (11 aprilie 1989) şi dedicaţia: „pentru Mihai Drişcu”. Horia 
Bernea este prezent pe tâmpla bisericii Sfântul Grigorie Palama, din parcul Universităţii 
Politehnica Bucureşti, cu patru ornamente florale în acuarelă pe lemn grunduit alb. Crucea de pe 
turla aceleiaşi biserici precum şi crucea de pe pridvor au fost executate după desene pregătitoare 
ale lui Horia Bernea. Ştampila fundaţiei Sfântul Grigorie Palama e desenată tot de el. În anii ’80 
Bernea începuse nişte schiţe pentru decorarea trapezei mânăstirii Bistriţa, judeţul Neamţ, însă 
totul a rămas în fază de proiect. 

Şi eu am pictat un heruvim. I-am închipuit faţa după o fotografie a fiicei mele, Cati, care 
împlinise patruzeci de zile. Heruvimul a apărut la botezul ei, de sărbătoarea sfintei mari muceniţe 
Ecaterina. Bucuros de această apariţie pe pânză, am reluat experienţa pe alte suprafeţe, 
înconjurând heruvimul cu o cunună de flori. Mă credeam un inventator dar am descoperit, apoi, 
că heruvimul înconjurat de flori este o temă veche în pictura din biserici. 

Tinu Flondor are multe icoane în mapele lui de pictor, în schiţe, desene, acuarele, uleiuri. 
Sunt scene din istoria sfântă. Este şi chipul Mântuitorului, zugrăvit cu vin! 
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Dar, dintre noi, numai Ionică are icoane în biserici. 
Proiecte am avut, dar... 
Cel mai frumos proiect al nostru era să pictăm o biserică împreună. O biserică mică, 

spunea Paul Gherasim, poate chiar o biserică din chirpici. Poate pe fâşii de pânză care pot fi 
prinse în perete. 

Încă nu s-a ivit acea biserică mică, pe potriva puterilor noastre. 

Mihai SÂRBULESCU 

(Fragment din lucrarea DOSAR PROLOG, 
în curs de apariţie) 
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ngajamentul Teologic în Cosmologia Modernă prin 
Problema Demarcaţiei între Ştiinţele Naturale şi cele 
Umane în Cunoaşterea Universului 

 
Introducere 

Am arătat deja că angajamentul teologic în dialogul dintre ştiinţă şi creştinism nu înseamnă 
numai critica detaşată a unui mod de gândire secular, ci punerea în discuţie a valorii etice a 
ştiinţei seculare cu pretenţia sa de obiectivitate şi neutralitate, cu reclamarea adevărului fiinţei, ca 
şi cum ar fi liber de orice conotaţii religioase, presupuneri de credinţă şi posibilitate de trans-
cendenţă1. 

Angajamentul teologic ridică problema anumitor ambiţii gnostice ale ştiinţei moderne şi a 
dorinţei sale de putere spre a rezolva problemele acestei lumi sau ale altora2. Mintea ştiinţifică 
seculară nu aspiră la filosofie, ci la gnoză, adică la o cunoaştere exactă şi demonstrabilă. Ţelul său 
este de a justifica teza că trebuie să păstrezi tăcerea în privinţa celor ce nu pot fi spuse în ter-
menii raţiunii discursive. Angajamentul teologic susţine contrariul într-un sens apofatic complex: 
nu avem dreptul să păstrăm tăcerea cu privire la lucrurile negrăite, căci în acest caz trecem sub 
tăcere însăşi esenţa existenţei noastre.  

Cu toate acestea, putem vorbi despre lucruri existenţiale ultime numai prin metafore şi 
abateri. Atunci când exactitatea urmărită a judecăţii devine o valoare absolută, aşa încât toate 

                                                        
1 A. Nesteruk, Spre un Angajament Teologic Ortodox-Răsăritean Radical în Dezbaterea Modernă Ştiinţă-Religie, Sinapsa, 
Nr. 3, 2009, pp. 19-36. 
2 Gnoza în contextul cosmologiei implică o înlocuire a realităţii obişnuite, lumea naturală, cu o realitate 
esoterică, deschizând astfel pentru mintea umană posibilitatea unei forme superioare de existenţă. Ca un 
exemplu, poate fi indicat conceptul de multivers în care condiţia acestui univers este diminuată până la nivelul 
unuia singur dintre cele multe, ca un termen mediocru al unui colectiv impersonal de lumi lipsite de trăsături 
umane. Obiectivul angajamentului teologic este să restabilească locul acestei lumi reale în care ne aflăm 
reşedinţa şi să rămână fidel concreteţei a ceea ce este în mod efectiv dat. Acest lucru devine totuşi mai clar 
dacă îl cităm pe V. Lossky, care scrie: „În Biserică ni se revelează taina mântuirii noastre, şi nu secretele 
universului în general care, foarte posibil, nu are nevoie de mântuire (mai precis, izbăvirea sa din robia stricăciunii 
vine, după cuvintele Scripturii, din părtăşia la slava fiilor lui Dumnezeu – n. trad.); acesta este motivul pentru care 
cosmologia revelaţiei este în mod necesar geocentrică. De asemeni, ne îngăduie să vedem de ce cosmologia 
copernicană, dintr-un punct de vedere psihologic sau mai curând spiritual, corespunde unei stări de împrăş-
tiere sau des-centrare religioasă, o slăbire a atitudinii soteriologice, aşa cum se întâlneşte la gnostici sau la 
religiile oculte. Spiritul setei insaţiabile de cunoaştere, spiritul neliniştit al lui Faust, întorcându-se spre cosmos 
învinge limitele constrângătoare ale sferelor cereşti spre a se avânta în spaţiul infinit; acolo unde devine pierdut 
în cercetarea unei înţelegeri sintetice a universului, pentru propria sa înţelegere, exterioară şi limitată la dome-
niul devenirii, poate sesiza întregul numai sub aspectul dezintegrării, care corespunde naturii noastre din mo-
mentul căderii” (V. Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, London: James Clarke & Co Ltd, 1957, 
pp. 105-106). 
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întrebările ce depăşesc cadrul acestei „gnoze exacte” sunt abandonate, fiinţa umană se simte 
privată de propriile sale nelinişti existenţiale. În acest sens, credinţa implicată în angajamentul 
teologic nu ameninţă niciodată ştiinţa şi filosofia: dimpotrivă, le protejează de pretenţiile 
generalizate ale gnozei. Credinţa este critică în aceeaşi măsură în care se presupun a fi filosofia şi 
ştiinţa. Însă credinţa este universală şi cuprinde toate fenomenele existenţei.  

Angajamentul teologic implică gândirea critică referitor la ştiinţe ca sferă de operare a 
raţiunii seculare. Cum teologia ca activitate spirituală şi intelectuală este înrădăcinată în expe-
rienţa lui Dumnezeu în Biserică, ea funcţionează întotdeauna mai presus de conştiinţa religioasă 
de masă, cât şi de conştiinţa „seculară”; sarcina neîntreruptă a teologiei este de a oferi o critică 
constantă şi constructivă acestor moduri ale conştiinţei. Făcând acest lucru, teologia se afirmă pe 
sine ca un meta-discurs, adică acea formă de gândire critică – despre diferitele modalităţi de acti-
vitate socială, incluzând ştiinţa – care exprimă Cuvântul lui Dumnezeu.  

Funcţia critică a teologiei cu privire la alte discursuri nu permite niciodată teologiei să 
alunece într-o poziţie în care orizontul şi locul ei să fie determinat de alte discursuri, de exemplu 
de dialogul ştiinţă-religie cu cerinţele sale de a aborda anumite chestiuni particulare. În acest 
sens, teologia nu poate fi niciodată definită şi poziţionată prin raţiunea seculară şi astfel nu 
acceptă ideea unei autonomii complete a acelei sfere a realităţii care este afirmată prin înţelegerea 
raţională.  

Angajamentul teologic este unul profund antropologic, fiind legat de locul unic al umani-
tăţii în univers. Omul încearcă să înţeleagă sensul fundamental al lucrurilor nu numai prin 
„natura” lor (cea accesibilă ştiinţei), ci şi prin scopurile şi finalităţile fiinţelor, aşa cum se arată ele 
în raport cu locul şi sarcinile umanităţii în creaţie. Această înţelegere nu se identifică cu ceea ce 
poate fi exprimat din punct de vedere fizic şi biologic; ea este susţinută de idealurile şi aspiraţiile 
religioase ale umanităţii, care îl înfăţişează pe om drept cununa zidirii create după chipul lui 
Dumnezeu.  

Şi acesta este motivul pentru care într-un mod după asemănarea lui Dumnezeu umanitatea 
vrea să recunoască toate felurile de fiinţe, inclusiv întregul univers, nu după datul lor riguros, ci 
ca rezultate ale voinţei libere a umanităţii. Tocmai această voinţă liberă îngăduie omului să exercite 
angajamentul teologic cu privire la ştiinţele naturale prin examinarea lor nu numai ca manifestări 
ale înţelegerii umane asupra realităţii, ci şi ca expresie exterioară a întrupării în desfăşurare a 
umanităţii în univers potrivit cu voinţa sa liberă. 

Conform cu voinţa liberă a umanităţii atitudinea faţă de cosmologie, care participă la 
dialogul cu teologia, poate fi schimbată astfel încât cosmologia poate fi privită nu numai ca o 
ştiinţă a realităţii exterioare, ci şi ca o ştiinţă a problemelor omeneşti. Aceasta atrage după sine 
faptul că explicarea angajamentului teologic în cosmologie necesită o discutare a interacţiunii 
dintre dimensiunile ştiinţelor naturale şi cele ale ştiinţelor referitoare la problematicile umane 
(adică ştiinţele umane) în cosmologie.  

 
Cosmologia şi impactul său social 

Cosmologia fizică contemporană este o întreprindere consacrată şi vastă care include 
observaţii astronomice, programe spaţiale, instituţii de cercetare şi strategii de finanţare. Cosmo-
logia se dezvoltă cu rapiditate. În fiecare zi poţi găsi nenumărate publicaţii noi pe arhivele de 
internet. Monografii şi cărţi de popularizare, care cuprind relatări despre univers, despre studiul 
lui şi persoanele care îl cercetează se găsesc din abundenţă în librăriile importante. Ideile 
cosmologice se folosesc şi se abuzează de ele în scrierile ştiinţifico-fantastice şi în ficţiune în 



 27 

general. Cosmologia devine un fel de lectură de cult, ca şi cum umanitatea ar atinge ceva esen-
ţialmente sacru şi imperios necesar pentru viaţa sa.  

Cosmologia adună numeroase conferinţe, workshop-uri şi lecturi publice, care au drept 
rezultat adiţional publicări de volume colective. Pe lângă specialiştii în ştiinţele naturale, 
cosmologia îi atrage pe istoricii şi filosofii ştiinţei, precum şi pe milioane de oameni care adoră 
ştiinţa şi acordă credit cuvântului ei final cu privire la natura lucrurilor.  

Acesta este o mulţime dinamică de interogări asupra lumii înconjurătoare care constituie o 
parte integrantă a culturii ştiinţifice şi intelectuale contemporane. Tocmai popularitatea cosmo-
logiei în mass-media şi între oamenii obişnuiţi evidenţiază faptul că ea influenţează conştiinţa 
colectivă a oamenilor (inclusiv ideologia lor) şi prin urmare are implicaţii existenţiale şi etice.  

Cosmologia este antrenată în dialogul cu religia: ea devine o arenă a inferenţelor teiste şi a 
justificărilor transcendenţei supranaturale atunci când rezultatele teoriilor sale sunt aduse în 
corelaţie cu convingerile teologice.  

În ciuda tuturor acestor fapte, anumite pretenţii ale cosmologiei de a poseda cunoaşterea 
completă a universului sau, într-o formă mai slabă, faptul că în aspiraţia sa cosmologia se 
apropie de putinţa de a explica esenţa şi facticitatea contingentă a tuturor celor din univers, sunt 
departe de a fi justificate. Unii cosmologi avansează îndoieli generale cu privire pretenţia cosmo-
logiei de a urma în mod riguros ceea ce se cheamă metoda ştiinţifică3, înţeleasă în mod obişnuit 
drept toată cunoaşterea care este în ultimă instanţă legată de observaţii şi măsurători sigure, 
inclusiv teorii matematice care conduc la verificări experimentale.  

Faptul că există extrapolări şi conjecturi în pretenţiile de adevăr ale cosmologiei care merg 
dincolo de justificarea ştiinţifică4 ţine de sociologia cosmologiei, şi aceasta implică întregul 
domeniu într-un discurs mai curând interdisciplinar, în care criteriile de validitate şi adevăr sunt 
adesea privite ca exercitând un anume rol preoţesc în societatea modernă5, ca şi cum ideile cosmo-
logice ar avea consecinţe existenţiale şi sociale imediate care captează şi fascinează opinia publică6.  

                                                        
3 O analiză atentă a şubrezeniei metodologice în cosmologie a fost efectuată într-un articol al lui George Ellis 
“Issues in the Philosophy of Cosmology”, in J. Butterfield, J. Earman (eds.) Handbook of the Philosophy of Science, 
Philosophy of Physics. Part B. Amsterdam et al: Elsevier, 2007, pp. 1183-1283.  
4 Justificarea ştiinţifică este problematică per se, însă în cosmologie avem o situaţie în care explicările depăşesc 
nivelul cauzalităţii fizice şi fac recurs la „fapte” ale conştiinţei intenţionale care nu sunt ele însele supuse 
vreunei metodologii ştiinţifice.  
5 Aceasta se întâmplă în ciuda apelurilor unor critici ai cosmologiei care spun că „ar fi trist totuşi să aban-
donăm întregul areal fascinant [i. e. cosmologia, AN] preoţimii” (M. J. Disney, “The Case Against Cosmology”, 
General Relativity and Gravitation, 32, pp. 1125-1134, 2000.). Desigur, Disney face aluzie aici la preoţimea 
eclezială, nu la acea „preoţime” ştiinţifică de factură modernă care se face vădită prin cultura cărţilor ştiinţifice 
de popularizare, ce exercită o anumită funcţie ideologică în comunităţi. „Preoţimea” oamenilor de ştiinţă, care 
în mod implicit sau pe faţă se opun ideii de Divin ce stă în spatele sau la temelia universului, creează o nouă şi 
chiar mai eficientă „apologetică ştiinţifică” pentru lucruri care nu sunt vizibile, însă sunt inventate şi crezute. 
Ne putem întreba atunci ce anume susţine cu adevărat credibilitatea lor şi care este modul în care aceste 
convingeri (beliefs) alcătuiesc corpul ştiinţei moderne, în condiţiile în care criteriile adevărului nu sunt susţinute 
în rând cu aceleaşi tradiţii şi practici ce susţin accesul la adevăr în contextul eclezial. 
6 Comentând, în Martie 2004, faptul că Hawking a renunţat la speranţa sa legată de apropiatul sfârşit al fizicii 
teoretice prin crearea unei teorii universale („theory of everything”), J. Cornwell apreciază că succesul teoriilor 
lui Hawking în conştiinţa de masă era legat de faptul că „fanii săi au ajuns să-l privească cu un entuziasm 
echivalent cu fervoarea religioasă”, care origina în „peregrinările filosofice temerare ce păreau să-i subjuge pe 
studenţi”. După Cornwell, „el [Hawking] şi-a câştigat cu repeziciune o reputaţie de guru ştiinţific conducător 
al lumii” (J. Cornwell, “Hawking’s quest: a search without end”, The Tablet, 27 March 2004, p. 4). „Înflăcărarea” 
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Obiectivul acestui articol este de a elucida natura pretenţiilor cosmologiei referitoare la 
valoarea adevărului teoriilor sale într-un context mai larg: aceasta înseamnă că nu se ocupă cu 
cosmologia fizică per se, ci cu poziţia sa în câmpul disciplinar de răscruce al legăturilor între 
umanitate, istoria sa şi universul în întregimea sa7. Cosmologia este tratată ca un mod al 
activităţii umane care contribuie la „sarcinile infinite” ale umanităţii, la cultura sa şi înaintarea sa 
spirituală, aşa încât pentru studiul ei întrebuinţăm metodele fenomenologiei.  

 
Cosmologia fizică şi un aport al filosofiei 

Cosmologia, ca parte a fizicii teoretice, formează o materie de studiu care prin însăşi 
natura sa testează frontierele şi însăşi posibilitatea explicaţiei ştiinţifice. Într-adevăr, cosmologia 
se descrie pe sine ca ştiinţă ce se ocupă de „universul ca întreg”, universul ca „obiectul” atotcu-
prinzător, singular şi unic al cosmologiei. Cu toate acestea, întrebuinţarea cuvântului „obiect” 
aplicată universului ca întreg este problematică pur şi simplu deoarece curentul principal de 
gândire filosofică asupra realităţii nu permite conceptului de univers să se acordeze cu el. Într-
adevăr, conform acestei gândiri universul constă din lucruri (obiecte) individuale independente 
care sunt inserate în spaţiu-timp.  

Aceste lucruri ca obiecte sunt individualităţi, deoarece au o localizare spaţio-temporală, 
sunt un subiect al predicării de proprietăţi, şi se disting între ele prin anumite proprietăţi. 
Universul ca întreg nu poate fi gândit ca un obiect (sau ca o individualitate) pentru că luat ca 
întreg nu este scufundat în spaţiu-timp (este mai degrabă o totalitate de spaţiu şi timp care 
transcende întinderea sa)8. Universul este unic şi nu poate fi distins de vreun alt lucru prin 
proprietăţi particulare pentru că, prin definiţie, cuprinde totul.  
                                                                                                                                                                           
religioasă a afirmaţiilor lui Hawking devine şi mai evidentă dacă realizăm faptul că întreaga sa operă matematică 
incorporată în imaginaţia cu privire la univers nu a adus nici o noutate predictibilă sau observabilă. Invocarea 
de către el a realităţilor inteligibile (precum desingularizarea prin modelul fără condiţii de frontieră sau 
structura euclidiană a spaţiu-timpului etc.), oricâtă ingeniozitate matematică ar fi inserată în ele, nu poate fi 
supusă verificării directe şi într-adevăr face întreaga întreprindere foarte similară acelor practici religioase din 
trecut şi din prezent al căror scop este să proclame accesul la adevăr prin apelul direct la neliniştile şi temerile 
fundamentale ale sensului existenţial al umanităţii, prin evitarea rutei validării lor empirice sau a referirii la 
evenimente de viaţă. Lipsa sensului existenţial al simbolurilor cosmologice care sunt folosite pentru incantaţia 
universului trimite spre faptul că „trăsătura preoţească” a cosmologiei se manifestă în sensul cel mai acut 
idolatru, dacă nu este supusă unei critici filosofice şi teologice adecvate.  
7 În obiectivele noastre, urmăm o cale similară cu aceea sugerată într-o ipoteză a lui W. Stoeger, anume că 
astronomia şi cosmologia joacă un rol integrativ important în faza evoluţiei culturale pe diferite traiectorii. 
Vezi detalii în W. Stoeger, “Astronomy’s Integrating Impact on Culture: a Ladrièrean Hypothesis”, Leonardo, Vol. 29, 
1996, pp. 151-154 (153). 
8 Cuvântul „obiect” nu poate fi aplicat în mod legitim universului, deoarece universul ca un întreg singular şi 
autonom nu poate fi detaşat de intuiţia umană şi nu poate fi astfel poziţionat drept ceva care este în afară şi 
lipsit de prezenţa umană. Există o inseparabilitate fundamentală între univers şi subiectul cunoscător care este 
întotdeauna parte a universului. O altă problemă cu întrebuinţarea terminologiei obiectului referitor la univers 
emerge din unicitatea sa, care nu poate fi pusă între alte universuri. Concepţia modernă a universului dezvoltat 
dintr-o stare singulară (Big-Bang), care de facto codifică universul în totalitatea sa, invocă un sens contra-intuitiv 
al universului ca un eveniment (nu un obiect!) singular, irepetabil, în raport cu care ştiinţele naturale experi-
mentează sentimentul de teamă şi dorinţă de a-l elucida. Edgar Morin a exprimat ideea că cosmosul se 
descoperă pe sine ca univers şi eveniment. Pe de o parte este universul fizic constituit prin trăsături repetitive 
cu caracter de regularitate, pe de alta este un eveniment singular ca fenomen, fenomenul care evoluează de mai 
mult de zece bilioane de ani. Timpul care apare contemplării umane se află indisolubil cuprins în evenimentul 
apariţiei (avènement-événement) lumii (E. Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982, p. 120). 
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Afirmarea universului ca întreg în termeni de proprietăţi este problematică, pentru că 
universul nu atinge datul originar în maniera caracteristică lucrurilor individuale particulare9. 
Constituirea unui lucru individual ca obiect, i. e. ca un lucru supus tematizării şi obiectificării, 
asumă ca o condiţie detaşarea de „delimitarea ambiantă”10 sau de contextul în care un lucru este 
privit. Universul ca întreg nu poate fi detaşat de o asemenea delimitare, pentru că, într-un fel, 
prin definiţie, este mediul şi contextul fundamental pentru toate11. Prin urmare, înţelesul standard 
al expresiei „obiect al explicării”, ca şi cum identitatea sa ar fi definită, nu poate fi aplicat 
universului12.  

Însă înţelegem, într-adevăr, şi folosim această expresie de „univers” şi prin urmare trebuie 
să existe un mod în care universul este dat, o conştiinţă a universului care conferă sens unui 
asemenea limbaj. Din aceasta reiese că înainte de orice deliberare filosofică sau tematizare 
ştiinţifică a universului trebuie să fie experienţa universului, ca recunoaştere a faptului că există 
permanentul şi persistentul în fundalul schimbării sau variabilului. Există sensul identităţii 
universului ca un corelat intenţional al subiectivităţii, însă identitatea ca un ideal neactualizat13.  

În cuprinsul acestor aşa-numiţi delimitatori existenţiali universul cosmologiei, fiind 
tematizat, reprezintă în mod natural limita noematică absolută în procesul explorării şi explicării. 
Nimic în plus, la care să se poată face recurs spre a explica cele mai generale proprietăţi ale 
universului ca un întreg şi facticitatea propriei sale existenţe14, nu este accesibil în mod empiric 
sau teoretic. Într-un fel sau în altul explicaţia ştiinţifică naturală se opreşte chiar aici.  

Însăşi existenţa universului se arată a fi precondiţia pentru ştiinţa fizică: ultima descrie şi 
explică fenomenele care au loc în univers ca pe ceva care este deja dat. Acesta este motivul 

                                                        
9 Din cauza acestei inseparabilităţi între observatorul uman şi univers, condiţiile observabilităţii universului şi 
exprimabilităţii matematice sunt constitutive însuşi conceptului de univers. În acest sens, „obiectivitatea 
fizică” a universului nu poate suporta o realitate independentă în sens clasic. Într-adevăr, spre deosebire de 
fizica clasică, condiţiile fundamentale ale constituirii universului ca întreg nu au fost în mod permanent 
accesibile şi prin urmare trebuie să fie puse sub semnul întrebării. (Cf. Bitbol, M., Kerszberg, P., Petitot, J. 
(Eds.) Constituting Objectivity. Transcendental Perspectives on Modern Physics. Springer, 2009, pp. 4, 18.)  
10 Terminologia lui M. Heidegger (Vezi d. ex.. Being and Time, Oxford, Blackwell, 1998, p. 413 (BT 362)). 
11 Aici se vede un semn originar al faptului că, într-un fel, cosmologia are unele caracteristici ale ştiinţelor 
umane, deoarece se ştie că eliberarea de limitarea ambiantă nu este necesară pentru tematizare şi obiectificare 
în ştiinţele umane, în care o perspectivă asupra realităţii este în mod crucial dependentă de intenţionalitatea 
cercetătorului care îşi are originea în condiţia existenţială şi socio-istorică (şi astfel nu poate fi liberă din punct 
de vedere al mediului ambiant). Dacă se aplică la cosmologie, aceasta ar însemna faptul că, dacă se presupune 
că în-sinele universului (ca identitatea sa) urmează să fie studiat, trebuie să se păstreze această identitate liberă 
de orice schimbare prin eliberarea de limitarea mediului ambiant, adică de inerenta subiectivitate a unui 
cunoscător al universului.  
12 Vezi Tezele A1 şi A2 în G. Ellis, Issues in the Philosophical Cosmology, p. 1216. 
13 Se anticipează faptul că o posibilă abordare reductivă din punct de vedere ştiinţific a identităţii universului, 
ca un aspect inerent şi non-relaţional al unei entităţi sau a unui subiect logic, nu clarifică statutul ontologic al 
acestei identităţi.  
14 Cosmologii înşişi au realizat întotdeauna acest lucru. Ca un exemplu, ne putem referi la interviul lui Dennis 
Sciama din 1978, în care el a subliniat existenţa unei frontiere între întrebările fundamentale cu privire la 
facticitatea universului şi explorarea proprietăţilor sale: „Niciunul dintre noi nu poate înţelege de ce există un 
Univers, de ce trebuie să existe ceva; aceasta este întrebarea fundamentală. Însă în vreme ce nu putem 
răspunde la această întrebare, putem cel puţin să facem un progres în ce priveşte pe următoarea, mai simplă, 
despre cum arată universul ca întreg.” (Quoted in H. Kragh, Cosmology and Controversy. The Historical Development 
of Two Theories of the Universe, Princeton University Press, 1996, p. xi). 
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pentru care universul (ca totalitatea fiinţei) nu este el însuşi supus unei explicări fizice. Feno-
menele de care se ocupă fizica trebuie să fie deja prezente. Fizica ia pur şi simplu drept sigură 
existenţa obiectelor sale. 

Legile fizicii sunt legi care funcţionează înăuntrul acestui univers; ele nu se pretind a fi legi 
valabile dincolo de „universuri” (legi care în acest sens ar fi universale pentru multe universuri 
cu proprietăţi contingente diferite), orice ar însemna aceasta. Fizica nu este aptă să interogheze 
facticitatea subiacentă a fenomenelor dinăuntrul universului. Dacă această facticitate este 
asociată cu aparenţa contingentă a fenomenelor (ca urmări contingente ale legilor fizice15) ca şi 
cum aceste fenomene ar manifesta venirea la existenţă radicală a ceea ce nu a existat înainte, 
fizica în mod cert nu poate corela datul existenţei acestor fenomene cu acel ceva (nefiinţa) din 
care au apărut.  

Cu alte cuvinte, fizica se poate ocupa de manifestările existenţei, nu însă şi de fundamentul 
acestor manifestări în non-existenţă. Are de-a face cu ceva care se supune legilor ce sunt deja 
existente. În limbaj filosofic tehnic, aceeaşi idee poate fi exprimată în mod diferit: deoarece prin 
cosmologia fizică suntem capabili să înţelegem interiorul universului, universul se arată pe sine 
ca inteligibil; însă din cauza naturii contingente a acestei inteligibilităţi (nu se poate explica pe sine, 
altfel nu ar fi contingentă) universul incorporează o referinţă semantică ce trimite dincolo de sine.  

Tocmai din acest motiv cosmologia trebuie să se conecteze cu filosofia, pentru a cerceta 
anvergura filosofiei ştiinţifice şi domeniul de aplicabilitate al ştiinţelor naturale în general. 
Cosmologii nu pot să se ocupe ei înşişi de această referinţă spirituală şi să desfăşoare o activitate 
filosofică adecvată. Prin urmare, clarificarea sensului şi temeiului propriei facticităţi a cosmo-
logiei necesită într-un fel o transcendere a domeniului ştiinţelor naturale şi o trimitere la 
metodele ştiinţelor umane care funcţionează în condiţiile contingenţei istorice ireductibile.  

Unii fizicieni, în încercarea de a aborda problemele fundamentale din cosmologie, fac 
manifest un mod „filosofic”, nu pentru că aderă propriu-zis la un câmp bine definit al 
„filosofiei”, ci pentru că nu urmează căile normale ale evaluărilor teoretice din ştiinţele naturale.  

Aceasta a fost motivaţia originală, spre exemplu, pentru cosmologiile inflaţionare, care îşi 
propuneau să elucideze problema condiţiilor iniţiale speciale ale universului responsabile pentru 
desfăşurarea contingentă a universului astronomic. O motivaţie similară se află în ideile de 
multivers16. Toate aceste modele, având o bază matematică dezvoltată şi fiind folosite cu succes 
în rezolvarea de probleme, ridică probleme filosofice serioase şi necesită competenţă şi evaluare 
în procesul împrumutării metodelor filosofiei şi ale ştiinţelor umane.  

Se poate generaliza spunând că, pe de o parte, cosmologia fizică evită să atingă chestiunile 
ultime; pe de altă parte, din cauza statutului special al materiei sale de studiu, care este universul 

                                                        
15 În orice caz, însăşi apariţia contingentă a lucrurilor din univers trimite spre legile ale căror efecte întreţin 
aceste apariţii: Este dificil să separi în universul ca întreg între caracteristicile sale factuale (materiale) şi cele 
nomice (de tip legic). În acest sens, se poate vorbi despre facticitatea legilor fizice însele ca fiind legată de con-
diţiile de frontieră sau iniţiale din univers. Vezi, de exemplu, în această privinţă Yu. Balashov, “On the Evolution 
of Natural Laws”, The British Journal for the Philosophy of Science, vol. 43, No. 3, 1992, pp. 343-370 (354-356); “Two 
Theories of the Universe. Essay Review.” Studies in History and Philosophy of Modern Physics, vol. 29, No. 1, 1998, pp. 
141-149 (147); “A Cognizable Universe: Transcendental Arguments in Physical Cosmology”, în M. Bitbol, P. Kerszberg, 
J. Petitot (Eds.) Constituting Objectivity. Transcendental Perspectives on Modern Physics. Springer, 2009, pp. 269-277. 
16 În amândouă cazurile, adică atât cel al cosmologiei inflaţionare cât şi al multiversului, principiul corespon-
denţei cu realitatea empirică nu funcţionează: prin aceasta, motivaţia ambelor teorii nu urmează un traseu 
normal al evaluării lor ştiinţifice.  
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ca un întreg, precum şi din cauza inseparabilităţii fundamentale a subiectivităţii umane de 
univers, cosmologia este îmbibată de aceste probleme şi pentru a se ocupa de ele e nevoită să 
invoce o atitudine filosofică faţă de cosmologie17.  

Conducând o analiză filosofică a cosmologiei, se pot articula calităţile teoriei cosmologice 
care o fac ştiinţifică, şi se pot identifica limitele naturaliste în cadrul metodologiei cosmologice, 
astfel încât transcenderea limitelor printr-o investigare a facticităţii cosmologice aduce cu sine în 
mod inevitabil cosmologia dincolo de posibilităţile ştiinţelor naturale, deoarece această 
investigaţie aparţine sferei imanente a activităţilor umane întrupate, contingente istoric.  

Filosofia se manifestă pe sine aici ca metodă de investigare a activităţilor formatoare-de-sens 
ale subiectivităţii umane în arealul de studiu al universului ca întreg18. Deoarece filosofii nu au o 
rezervă de cunoaştere cu privire la natură în mod anticipat, rezervă la care cosmologii să facă 
recurs sau de care să ţină cont, ar fi greşit să considerăm că filosofia cosmologiei se ocupă de 
anumite chestiuni în mod independent de cercetarea care se desfăşoară în fizică şi matematică.  

Însă în ciuda caracterului evident al faptului că originea faptelor motivate ştiinţific ţine de 
domeniul gândirii cosmologului, sensul ideilor cosmologice şi al semnificaţiei lor pentru consti-
tuirea polului noetic al investigaţiei, adică pentru subiectivitatea umană, scapă câmpului ştiinţelor 
naturale şi cere astfel o abordare filosofică nerestricţionată în referinţele sale la cauzalitatea 
naturii.  

 
Statutul special al cosmologiei ca ştiinţă naturală: de la substanţă la manifestare 

Statutul special al cosmologiei între alte ştiinţe naturale este determinat de doi factori 
decisivi: subiectul său este unic şi nu poate fi expus ca un obiect exterior; cu alte cuvinte, există o 

                                                        
17 Tocmai această inseparabilitate care a fost menţionată face ca ideea cosmologică (adică ideea totalităţii lumii) 
să fie în mod fundamental diferită de alte idei ale raţiunii, precum ideea de suflet sau ideea de Dumnezeu. 
Kant scria că nici ideea psihologică nici cea teologică nu aduc după sine contradicţia şi nu conţin antinomii.  
(I. Kant, Critique of Pure Reason, (A673/B701), a II-a ed., trad. N. K. Smith. London: Macmillan, 1933, p. 552). 
Practic, aceasta înseamnă că se poate cu uşurinţă tăgădui existenţa unui suflet (să spunem, pe baze materialiste) 
sau existenţa lui Dumnezeu (pe baze ateiste). Cu toate acestea, este imposibil să se nege existenţa universului, 
căci ar însemna să negi lumea empirică a simţurilor care este parte a universului şi care conţine fundamentul a 
toată cunoaşterea despre univers. Natura antinomică a raţiunii cu privire la univers îşi are provenienţa exact 
aici: prin faptul de a fi în lumea sensibilă nu te poţi dezlega de univers, în acelaşi timp universul ca totalitate nu 
este niciodată în mod deplin materializat în lumea simţurilor.  
18 Faptul că întâlnirea cu problema universului ca întreg reprezintă mai mult o chestiune epistemologică decât 
vreun lucru care să poată fi asociat cu ştiinţele naturale a fost înţeles cu mult înainte de gânditori precum 
Nicolaus Cusanus şi Kant. Însuşi conceptul de „ignoranţă doctă”, care înseamnă în timpurile moderne 
apofatismul cunoaşterii în general, şi care a provenit din consideraţii astronomic-cosmologice, a avut în primul 
rând un înţeles epistemologic care trimite spre limitele raţiunii şi enigme pe care urmează să le întâlnească în 
timp ce se confruntă cu un astfel de concept limitativ precum universul. (Vezi, de exemplu, A. Koyré, From the 
Closed World to the Infinite Universe. New York, Harper & Brothers Publishers, 1958, pp. 5-19). Kant a ataşat un 
înţeles similar faimoaselor sale antinomii cosmologice, care sunt indicaţii ale structurilor în mod fundamental 
paradoxale ale raţiunii, mai curând decât teorii constructive ale universului. Reproducem aici un citat 
caracteristic dintr-un tratat contemporan cu privire la Kant: „Deoarece raţiunea se examinează pe sine spre a 
extrage legi din interiorul său, în loc de a saluta pur şi simplu aceste legi, antinomia cosmologică este locul în 
care se manifestă adâncurile cele mai intime ale umanităţii noastre. În antinomie, natura vorbeşte minţilor 
noastre întrebătoare în cel mai direct mod cu putinţă, tocmai deoarece, ca un întreg deplin, este expusă 
pericolului de a se pierde în obstinaţie sau disperare.” (P. Kerszberg, Critique and Totality, State University of 
New York Press, 1997, p. 101).  
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inseparabilitate fundamentală între intelectul investigator şi universul luat ca întreg. În exprimare 
filosofică, universul intră în toate formele de cogniţie umană ca orizontul ultim al contextelor19.  

Aici suntem confruntaţi cu o întrebare cu privire la statutul cosmologiei ca ştiinţă naturală. 
În încercarea de a studia anumite aspecte ale acestor contexte, cosmologia manifestă unele 
trăsături ale ştiinţelor umane, în sensul că alegerea făcută de om şi importanţa acordată subiec-
telor de investigare prin numirea lor, metodele şi scopurile au o prioritate istorică genetică asupra 
afirmaţiilor non-egocentrice făcute post-factum de cosmologie despre realitatea universului ca şi 
cum ar fi în sine.  

Aparenta prioritate epistemică a elementului ştiinţelor umane în cosmologie este legată de 
faptul că lumea umană (sau „lumea prezumabilă”) asociată cu condiţiile întrupării are prioritate 
în ordinea obiectului-noemă asupra tuturor „celorlalte lumi”. Cu alte cuvinte, cosmologia admite 
nu numai o explicare „ascendentă” (adică bazată pe serii ascendente – bottom-up – de cauzări 
fizice, pornind de la fenomenele empirice spre totalitatea cumulativă), ci şi o inferenţă descen-
dentă – top-down – bazată pe intenţionalitatea subiectivităţii umane20.  

Această intenţionalitate include, spre exemplu, însăşi ideea de univers ca totalitate globală21. 
Din punctul de vedere al fizicii empirice, invocarea acestei idei este opţională. În mod corespunzător, 
                                                        
19 Aici, în mod analog, în definiţia husserliană a „lumii-orizont” universul ca atare nu este niciodată dat. 
Aceasta accentuează de asemeni într-o direcţie diferită acel gând că universul ca orizont al tuturor contextelor 
din investigaţia fizică şi matematică în structura lumii nu poate fi un obiect şi este distinct de orice obiect dat 
în fundalul contextelor. (E. Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, Evanston: 
Northwestern University Press, 1970; vezi şi A. Steinbock, Home and Beyond. Generative Phenomenology after 
Husserl. Evanston, Northwestern University Press, 1995, p. 104.)  
20 Această distincţie poate fi elucidată printr-un lung citat dintr-un articol al lui C. Harvey, “Natural Science is 
Human Science. Human Science is Natural Science: Never the Twain Shall Meet”. (În B. E. Babich, D. B. Bergoffen, S. 
V. Glynn (eds.) Continental and Postmodern Perspectives in the Philosophy of Science. Aldershot: Avebury, 1995, pp. 
121-136): „Este vorbire în limbaj comun să spui că în timp ce cercetătorii din ştiinţele naturii caută să explice, 
cei din ştiinţele umane caută să înţeleagă. Această distincţie între înţelegere şi explicare, totuşi, este ea însăşi 
afirmată pe baza distincţiei mai profunde între intenţionalitate şi cauzalitate. Dacă ştiinţele naturale se sprijină pe 
cauzalitatea fizicalistă în timp ce ştiinţele umane se sprijină pe motivaţia intenţionalistă, iar motivaţia intenţio-
nalistă se arată a fi anterioară raţionalităţii cauzale, atunci ştiinţa naturală se va arăta a fi posterioară motivelor 
ştiinţifice umane, deoarece este în ultimă instanţă explicabilă în funcţie de ele” (p. 125, sublinierea adăugată).  
21 Înţelesul a ceea ce numim aici „intenţionalitate” cere o explicare. Intenţionalitatea este întrebuinţată ca o 
indicaţie a unei acţiuni a subiectivităţii umane care este asociată cu libertatea şi inepuizabilitatea procesului de 
achiziţie conştientă a existenţei. Spre deosebire de cauzalitatea fizică, este dificil de redus intenţionalitatea la o 
schemă de operaţii în care chiar şi termenii abstracţi sunt corelaţi potrivit cu o anume regulă exterioară lor. În 
acest sens, intenţionalitatea este liberă de constrângeri logice care urmează din universul fizic, precum şi de 
constrângeri din partea vreunui mod de gândire particular, de exemplu discursiv. Aceasta operează prin acte 
de asociere şi liber benevole întemeiate în certitudini existenţiale. Se poate spune că intenţionalitatea este o 
relaţie a transcendenţei, îndreptată fie spre un obiect intenţional (universul ca întreg, spre exemplu), fie spre 
altă fiinţă umană ipostatică. Însă intenţionalitatea ţine de o fiinţă umană concretă, rămânând ca şi conştiinţă cu 
sine, lucrând astfel înăuntrul identităţii de sine date a conştiinţei şi a potenţialei sale indestructibilităţi. Mergând 
dincolo de limitele conştiinţei, intenţionalitatea vede lumea ca pe un sistem infinit de posibilităţi care sunt 
proprii acestei conştiinţe. Intenţionalitatea se consideră pe sine ca adevărul tuturor experienţelor sale parţiale şi 
al universului (văzut, de exemplu, prin cauzalitatea fizică) la care are acces. În intenţionalitate, conştiinţa şi 
universul îşi aparţin reciproc: cu alte cuvinte, este realizată comuniunea. Intenţionalitatea (ca manifestare a 
comuniunii) nu este o operaţie şi prin urmare nu poate fi înţeleasă ca atare prin efectuare abstractă: este impo-
sibil, spre exemplu, să reproduci în termeni exteriori mişcarea conştiinţei care încearcă să facă viaţa umană 
comensurabilă cu întregul univers. Cu toate acestea, intenţionalitatea este accesibilă detectării şi explicării prin 
actele reflexive ale conştiinţei: în timp ce eşti în comuniune cu universul poţi invoca introspecţia cu privire la 
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ideea de origine a universului, la rândul ei, nu porneşte de la fizica pământească: ea intră în 
discurs pe temeiul interogării intenţionale asupra fundamentului tuturor lucrurilor, care nu este 
parte a cercetării fizic-cauzale. În ultimă instanţă, intenţionalitatea presupune un apel la entităţile 
inteligibile, nevăzute, spre a „explica” sau, spre a fi mai precişi, a interpreta câmpul fenomenal. 

În această privinţă, cosmologia oferă un nesfârşit lanţ de ilustrări. Atunci când vorbim 
despre limbajul intenţionalităţii afirmăm în ultimă instanţă faptul că, în ciuda faptului de a fi o 
ştiinţă abstractă şi detaşată de realitatea umană, cosmologia fizică rămâne, cu toate acestea, o 
ştiinţă în contextul problemelor umane, manifestând astfel într-un mod caracteristic interferenţa 
între non-uman şi uman în oamenii înşişi. Această ambivalenţă intrinsecă în cosmologie origi-
nează în condiţia umană paradoxală, exprimând astfel acest paradox într-o formă discursivă. 

Ca urmare a deliberărilor noastre există tentaţia de a trage concluzia cu privire la conţi-
nutul cunoaşterii cosmologice (adică teoriile despre univers ca întreg, inclusiv despre originile 
sale presupuse), că acesta nu trebuie considerat drept contrapus şi „transcendent” subiectivităţii 
umane, ci constituit în mod transcendental. Cu alte cuvinte, cosmologia însăşi trebuie văzută ca 
parte a discursului transcendental, adică a discursului despre condiţiile care permit universului să 
se manifeste pe sine (în particular, exprimabilitatea matematică)22. 

Tocmai această alcătuire transcendentală, care, fiind limitată de universul exterior prin 
stabilizarea patternurilor de gândire, are o origine umană fundamentală în însuşi actul iniţierii 
sale intenţionale, adică este o expresie a interesului şi participării la ceea ce se oferă pe sine spre a 
fi constituit.  

În consecinţă, „materia de studiu” intenţionată a cosmologiei (universul în totalitatea sa) 
depăşeşte domeniul ştiinţelor fizice, deoarece trimite nu numai la conţinutul a ceea ce a fost deja 
manifestat, ci şi la condiţiile acestei manifestări care nu sunt parte a descrierii fizice per se. Este 
tentant să spunem că incompletitudinea descrierii fizice a universului urmează pur şi simplu din 
faptul că ceea ce este semnificat nu este niciodată epuizat prin semnificanţii săi. Aceasta ar fi un 
punct de vedere simplu şi naiv cu privire la apofatism în cunoaşterea universului.  

Ceea ce este mult mai non-trivial este faptul că conţinutul teoriilor cosmologice ne 
furnizează numai ceea ce este manifest, însă nu şi condiţiile acestei manifestări. Văzut numai din 
această perspectivă, universul fenomenal ne oferă un pattern particular, din punct de vedere 
logic şi fizic accesibil, în interpretarea universului care, oricum, nu epuizează sensul integral al pre-
zenţei umane în univers ca fiind condiţia pentru manifestarea sa. Sensul transcendental al 
discursului cosmologic vine din recunoaşterea faptului că universul nu este ceea ce e manifest, ci 
este manifestarea corelată cu umanitatea. În acest sens, universul este întotdeauna universul nostru23. 
                                                                                                                                                                           
această fiinţă inseparabilă, formulând astfel însăşi căutarea iniţială a poziţiei acestei conştiinţe întrupate în 
univers. Dezvăluirea intenţionalităţii active legată de comuniunea cu universul şi care susţine produsele vizibile ale 
vieţii umane în sesizarea sensului universului (de exemplu în cosmologie) trebuie, aşadar, să fie auto-referenţială 
în sensul orizontului ultim de semnificaţii care îşi au originea fie în univers, fie în subiectivitatea umană ca 
atare. Pe scurt, intenţionalitatea este gândire despre sine, adică este o mişcare fundamentală de dezvăluire, 
venirea la lumină a semnificaţiei în existenţa însăşi. 
22 Cosmologia ar trebui să facă astfel o distincţie rafinată între principiile care coordonează cunoaşterea 
universului şi principiile de legătură (connecting principles) (exprimate matematic), care enunţă relaţia între 
proprietăţile obiectelor care sunt deja constituite.  
23Prin sensul său, discursul despre univers ca manifestare trebuie să cuprindă nu numai câmpul curent al 
observaţiilor şi teoriilor despre univers, ci întreaga istorie a alcătuirii concepţiilor despre cosmos, precum şi 
chestiunile filosofice şi teologice cu privire la condiţiile cunoaşterii universului, finalitatea (telosul) acestei 
cunoaşteri şi valoarea sa. Universul ca manifestare implică o participare sau comuniune constantă cu el, ceea 
ce este echivalent cu a spune că universul ca manifestare înseamnă viaţă.  
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Condiţiile de manifestare a universului care sunt întotdeauna în mod implicit prezente în 
spatele tuturor aparenţelor sale empirice şi reprezentărilor sale teoretice scapă totuşi unei alcă-
tuiri explicite. Ele se descoperă printr-un surplus de intuiţie peste simplitatea logică şi apro-
fundarea matematică, surplus care furnizează sensul paradoxal al prezenţei universului, sens care 
nu este niciodată dezvăluit în termeni discursivi, lăsând astfel o conştiinţă imanentă a absenţei 
universului.  

Ambiguitatea prezenţei în absenţă a universului lipseşte un proiect cosmologic genuin de 
orice aromă de fundaţionalism înţeles ca un corelat epistemologic al noţiunii unui temei onto-
logic, fie el subiectivitatea constituantă a eului, sau universul exterior ca substanţă subiacentă. 
Cosmologia trebuie să funcţioneze în condiţiile paradoxului clasic al subiectivităţii umane în 
lume care apare în acest context şi indică dificultatea fundamentală în încercarea de a formula 
ontologia universului în termeni de relaţie temei-întemeiat24.  

Universul ca manifestare scapă astfel oricăror definiţii şi descrieri, şi din acest motiv 
subiectivitatea umană însăşi este constituită prin deschiderea sa către univers, în măsura în care 
tocmai această subiectivitate nu poate cuprinde cu înţelegerea universul. Se poate vedea, aşadar, 
că discursul cosmologic (ca mod al ştiinţelor naturale) nu se poate pretinde a fi complet fără 
recurs la esenţa agentului care dezvăluie sensul universului, adică la fiinţele omeneşti25. 

                                                        
24 O formulare tipică a acestui paradox poate fi împrumutată de la M. Merleau-Ponty: „Există două concepţii 
clasice: una îl tratează pe om ca rezultatul influenţelor fizice, fiziologice şi sociologice care îl modelează din afară 
şi fac din el un lucru între multe altele; cealaltă constă din recunoaşterea unei libertăţi a-cosmice în el, în măsura 
în care el este spirit şi îşi reprezintă tocmai cauzele care, după cum se presupune, acţionează asupra sa. Pe de o 
parte, omul este o parte a lumii; pe de alta, el este conştiinţa constituantă a lumii.” (M. Merleau-Ponty, Sense et 
Non-Sense, Evanston: Northwestern University Press, 1982, p. 72). Acest paradox este o problemă perenă a 
filosofiei şi a fost anticipat de filosofii greci din antichitate, cugetătorii creştini şi figuri precum Kant (vezi, de 
exemplu concluzia lui Kant la lucrarea sa Critica Raţiunii Practice; vezi de asemenea dezbaterea din A. Nesteruk, 
The Universe as Communion. London: T&T Clark, 2008, pp. 173-175). Pentru un punct de vedere filosofic cuprin-
zător cu privire la acest paradox, vezi D. Carr, Paradox of Subjectivity, Oxford University Press, 1999. Aplicat la 
studiul universului, paradoxul subiectivităţii umane poate fi reformulat după cum urmează. Pe de o parte, fiinţele 
umane în facticitatea condiţiei lor întrupate formează centrul dezvăluirii şi manifestării universului ca întreg, 
modelându-l ca spaţiu-timp global care depăşeşte limitele spaţiului acordat (attuned), legat de comportamentul 
umanităţii pe planeta Pământ (locul de reşedinţă). Pe de altă parte, universul descris ca un vast continuum de 
spaţiu şi timp poziţionează umanitatea într-un loc neglijabil în totalitatea integrală, făcând existenţa sa nu numai 
contingentă (în termeni fizici), ci şi plină de nonsens din punct de vedere al universului actualmente infinit. Spus 
pe faţă, se încearcă a se articula infinitatea actuală a universului dintr-o parte infinit de mică a alcătuirii sale. 
Aceasta s-ar putea exprima în mod diferit: prin intuiţia sa, umanitatea este co-prezentă în toate punctele a ceea ce 
observă sau îşi imaginează din univers, în vreme ce din punct de vedere fizic este limitată la o parte infimă a sa. 
Cosmologia ca discurs al universului ca întreg te aduce faţă în faţă cu un obiectiv filosofic general, acela de a evita 
orice fel de fundamentalism în cunoaşterea universului ce insistă asupra relaţiei de tip temei-întemeiat între 
umanitate şi univers, care conduce fie la o reducţie idealistă (subiectivitatea ca temei al lumii), fie la o diminuare 
materialistă, matematic deterministă a conştiinţei până la o iluzie. În oricare dintre modurile reducţiei, realitatea 
temeiului absoarbe întemeiatul şi întemeiatul este redus la categoriile temeiului (vezi în această privinţă J. Mensch, 
Postfoundational Phenomenology. Husserlian Reflections on Presence and Embodiment, The Pennsylvania State University 
Press, 2001, pp. 9-11.) Pentru a evita asemenea reflecţii, întruparea, ca premisă a pătrunderii lumii de către 
persoană, trebuie să fie mai curând considerată ca acel „încoace” (over here), în care o locuire particulară şi 
nemijlocită a vieţii şi universului vine la prezenţă. Această venire la prezenţă este cea care determină acel „loc” care 
constituie persoana ca centru al dezvăluirii şi manifestării universului. 
25 Vezi „O filosofie a naturii şi o filosofie a omului sunt mutual complementare;... nici una nu poate fi 
împlinită până ce nu se arată pe sine a fi complinirea celeilalte”, G. De Laguna, On Existence and the Human 
World, New Haven and London, Yale University Press, 1966, pp. 81-82. 
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Interdependenţa între dimensiunea ştiinţelor umane şi cea a ştiinţelor naturale în cosmologie se 
manifestă ca trăsătură intrinsecă şi inevitabilă a acesteia.  

 
Cosmologie, angajament ontologic şi extrapolare 

Analiza fenomenologică permite explicarea dimensiunii ştiinţelor umane în cosmologie, 
descoperind angajamentele de tip „religios” (i.e. convingeri – beliefs) în ideile cosmologice. 
Pentru a trata chestiunea obiectivităţii şi neutralităţii pretenţiilor de realitate ale cosmologiei, 
trebuie urmărită cu grijă relaţia între conţinutul afirmaţiilor teoretice şi observaţiile vis-à-vis de 
realitatea empirică. 

În unele cazuri, cosmologia reclamă existenţa lucrurilor pe temeiul consistenţei teoretice şi 
al potrivirii cu alte constructe plauzibile, însă pentru care nu avem nici o evidenţă observaţională 
(adică principiul corespondenţei directe cu realitatea empirică nu este aplicabil)26. Această 
posibilitate nu se dovedeşte a fi prin sine însăşi o justificare epistemică corectă, cu atât mai puţin 
trimite spre conţinutul de adevăr a ceea ce susţin teoriile; aici este necesar un discernământ 
filosofic, adică trans-ştiinţific.  

O situaţie de acest gen, spre exemplu, are loc în cazul extrem al constructului multiver-
sului27, unde nu sunt posibile teste observaţionale sau experimentale directe, şi fizica subiacentă 
asumată este probabil netestabilă în principiu. În acest context, trebuie re-evaluat miezul meto-
dologiei legate de ştiinţele naturale: se poate oare pretinde că există o teorie ştiinţifică genuină 
care e în mod evident susţinută de argumente de plauzibilitate şi coerenţa convingerilor (beliefs) 
implicate, însă fără nici o posibilitate de a efectua teste observaţionale şi experimentale directe şi 
indirecte? 

În cazul în care cosmologia afirmă lucruri dincolo de verificarea lor prin principiul cores-
pondenţei, apelează întâi de toate la metoda extrapolării, care ea însăşi trebuie să fie evaluată ca 
fiind în mod tacit angajată într-un tip de realism întemeiat în convingerea eficacităţii extrapolării. 
Situaţia poate fi ilustrată prin considerarea problemei originii universului, în care se ating limitele 
teoriilor fizice, dacă verificabilitatea este privită ca un atribut esenţial al fizicii. Teoria universului 
în expansiune susţine că universul, aşa cum îl ştim, a originat dintr-o stare iniţială particulară a 
materiei şi geometriei, cu 10-15 bilioane de ani în urmă.  

Acest eveniment unic nu ne este accesibil în mod direct în toate sensurile posibile, nici nu 
poate fi reprodus în laboratoare. Dacă ar fi fost cu adevărat o venire la fiinţă fără un antecedent 
(orice ar însemna aceasta), acel eveniment ar fi în principiu inaccesibil pentru observaţie şi 

                                                        
26 Aceasta, de exemplu, se poate pune în legătură cu principiul cosmologic, care postulează uniformitatea 
universului dincolo de limitele observaţionale. Un alt exemplu este faimosul câmp „inflaton”, care antrenează 
expansiunea exponenţială a universului timpuriu.  
27 Proiectele de multivers din cosmologie se referă de fapt la ideea veche a pluralităţii lumilor, înţelese fie într-un 
sens fizic, ca un ansamblu de lumi cu toate condiţiile fizice posibile, fie ca o varietate de structuri matematice 
care îşi au incorporarea în câmpul fizic. În acest caz, existenţa universului nostru în facticitatea sa contingentă 
este desluşită ca aparţinând unui ansamblu de universuri care prin totalitatea sa conţine tot ceea ce este posibil 
(literatura cu privire la multivers este vastă, aşa încât, ca un exemplu vezi articolul M. Tegmark, “Parallel 
universes”, în Science and Ultimate Reality: From Quantum to Cosmos, Eds. J. D. Barrow, P. C. W. Davies and  
C. Harper, Cambridge University Press, 2003, pp. 459-491.) În toate proiectele de multivers problema 
existenţei, adică a facticităţii contingente a toate, este astfel, într-un mod cât se poate de ilegitim, transferată la 
problema selecţiei, în timp ce chestiunea existenţei multiversului însuşi nu poate fi tratată, din raţiuni filosofice 
evidente.  
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descriere (fenomenalizare) prin metodele ştiinţei, care prin esenţa sa nu este adaptată să se ocupe 
de noţiunea nimicului (considerat într-un sens absolut, nu ca un „vacuum” al teoriei câmpului). 

Acesta este motivul pentru care toate „teoriile creaţiei” universului presupun ceva pre-
existent, definit şi descris prin constructe matematice foarte sofisticate (esenţe inteligibile), care 
în mod evident nu sunt în mod direct testabile (în ciuda faptului că sunt înzestrate cu o perma-
nentă referinţă la planul fizic)28. În orice caz, observaţiile cosmologice asigură doar nişte limite 
foarte slabe impuse condiţiilor imediat după „creare”, tocmai pentru că, după cum se pretinde, 
inflaţia şterge cea mai mare parte din memoria a ceea ce a precedat-o. Ipotezele „creaţiei” se 
sprijină pe extinderea unor aspecte ale fizicii experimentale la situaţiile limitative în care 
verificările nu sunt posibile, nici măcar în sens logic.  

În ultimă instanţă, problema extrapolării ia naştere din acele limite ale explicării ştiinţifice 
care sunt puse de limitările observaţionale inerente în căminul nostru pământesc. Tot ceea ce 
este în principiu accesibil în mod direct observaţiilor este poziţionat la suprafaţa conului de 
lumină al trecutului29. În afara acestui con, există incertitudini de extrapolare30. Prin urmare, 
extinderea înţelegerii unui cosmolog referitoare la univers de pe pământ, în încercarea de a 
cuprinde universul într-o singură vedere (inclusiv originea sa absolută), cere o inferenţă de la 
ceea ce este deja cunoscut la ceea ce este până în prezent doar conjecturat. Pentru o formă de 
cunoaştere care îşi bazează afirmaţia pe accesul său empiric, întemeiat pe observaţie, la lume 
(cele mai multe dintre ştiinţele naturii), aceste limite ridică certe dificultăţi.  

S-ar putea pretinde că „extrapolările” (inferenţele) în direcţia a ceea ce este în mod funda-
mental non-observabil şi non-verificabil sunt pur şi simplu ipoteze fizice evaluate împreună cu o 
diversitate de subiecte de discuţie preferate, incluzând, printre altele, categoria testelor obser-
vaţionale. Dacă lipseşte această proprietate particulară, nu înseamnă că nu aparţin ştiinţei în mod 
cuvenit. Se pot baza pe apelul la analogie, pe consistenţă cu alte contexte cosmologice, pe 
fertilitate logică şi forţă explicativă, sau pe consistenţă şi eleganţă matematică.  

În timp, ele pot fi întreţesute într-un ansamblu din ce în ce mai strâns legat de convingeri 
şi idei, fiecare element al acestuia căpătând sprijin din ansamblul ca întreg31. Se poate pretinde 
chiar mai mult, că extrapolările din cosmologia însăşi (orice ar însemna aceasta, inclusiv o mutare a 
„locurilor de origine”32 în principiul cosmologic, sau o variaţie liberă eidetică33 a parametrilor lumii 

                                                        
28 Constructele matematice, în acest caz, acţionează ca semnificanţi a ceea ce este vizat şi, ca atare, nu epuizează 
sensul a ceea ce este semnificat. Constructele matematice fac prezentă, nu total, nici exhaustiv, realitatea care 
produce universul vizibil; nu această realitate în sine, ci mai curând manifestarea sa nesfârşită şi perfectibilă.  
29 Există o micuţă parte din linia de univers a observatorului uman care se asociază cu mediul cosmic cel mai 
apropiat, precum pământul, planetele din sistemul solar, stelele din galaxia noastră, care, în termeni de vârstele 
cosmice şi astfel de spaţiu sunt apropiate de noi, aşa încât separarea lor de noi este comparabilă cu durata de 
viaţă a umanităţii. Afirmăm existenţa unor asemenea obiecte în termeni similari cu aceia ai obiectelor 
pământeşti. 
30 Teza B1 în lucrarea lui Ellis “Issues in the Philosophy of Cosmology”, p. 1220.  
31 Vezi, de exemplu, E. McMullin, “Long Ago and Far Away: Cosmology and Extrapolation” în R. Fuller (ed.), Bang: 
The Evolving Cosmos, Saint Peter, Minnesota: Gustavus Adolphus College, 1994, pp. 119-120. 
32 Aceasta este terminologia lui E. Husserl din articolul său “Foundational Investigations of the Phenomenological 
Origin of the Spatiality of Nature” în P. McCormick, F. A. Elliston (Eds) Husserl Shorter Works, Indiana, University 
of Notre Dame Press, 1981, pp. 222-233. 
33 O variaţie eidetică în fenomenologie este menită să supună unei corectări mentale unele aspecte ale „obiectului” 
intenţional, spre a descoperi adevăratul său sens drept acela care supravieţuieşte acestor variaţii. Prin această 
variaţie se încearcă a se constitui sensul individualităţii şi identităţii universului. O intuiţie eidetică ne deplasează 
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întregi, care are loc în teoriile multiversului) implică un înţeles extins al „justificării ştiinţifice”, de 
pildă coerenţa epistemică, care nu se referă în mod necesar la experimente şi observaţii. Aceasta, 
în schimb, atrage după sine un angajament diferit faţă de realism. Să comentăm pe scurt acest 
lucru. 

 
Coerenţa justificării epistemice în cosmologie  

De exemplu, în modelele originii universului presupunerea majoră este aceea că se pot 
extinde legile fizicii (înţelese de către noi prin incorporarea lor în formule matematice 
apodictice) în direcţia a ceva care nu poate fi fizic independent de forma sa matematică. Cu alte 
cuvinte, o asemenea extensie presupune în mod efectiv un ansamblu de convingeri că este 
posibil să surprinzi un sens al realităţii dincolo de câmpul sensibil (corporal, într-un sens extins 
al echipamentului fizic) ca identitatea sa substanţială (care poate fi la nivelul formelor ideale) prin 
timpul fizic, în ciuda rezistenţei postfactum a realităţii faţă de acest sens.  

Validitatea acestor convingeri poate fi justificată numai pe temeiul coerenţei lor, precum 
şi, într-o măsură mai mică, al acordului cu acea frontieră fizică legată de validarea empirică prin 
observaţie. De situaţia în care justificarea este legată de convingeri se ocupă acea parte a episte-
mologiei contemporane numită teoriile de coerenţă ale justificării epistemice, teorii care susţin că 
o convingere (belief) este justificată în măsura în care ansamblul de convingeri din care face parte 
este coerent34. Cu alte cuvinte, într-o teorie de coerenţă în discuţie este o chestiune ce ţine de 
relaţia propoziţiei cu alte propoziţii, şi nu „coerenţa” sa cu realitatea sau cu faptele de fond. 

Acum vedem că devine o sarcină a filosofiei aceea de a dezbate diferitele tipuri de extra-
polări ipotetice pe care cosmologii le operează ca parte obişnuită a muncii lor şi convingerile 
filosofice implicate care le antrenează. În consecinţă, în cosmologie este inevitabilă o dimensiune 
filosofică (cu toate nuanţele care corespund ştiinţelor umane). 

Ca o chestiune de clarificare suplimentară, să ne referim la o altă presupunere de bază, şi 
anume cea că însăşi posibilitatea şi fundamentul cosmologiei moderne stă în adoptarea princi-
piului uniformităţii de spaţiu-timp şi materie (principiul cosmologic), prin extrapolarea (cu 
siguranţa unei convingeri într-o locaţie indiferentă a umanităţii în univers) faptului că repre-
zentarea izotropă a distribuţiei la scară mare a materiei în univers, aşa cum este ea observată de 
pe pământ, poate fi transferată la toate locaţiile posibile. Această extrapolare invocă un anume 
angajament filosofic şi, posibil, chiar unul teologic, care acţionează în mintea cosmologului ca o 
convingere (belief) regulatoare şi nedemonstrabilă35.  

                                                                                                                                                                           
întâi spre câmpul formelor platonice, unde universul ca întreg este poziţionat ca un „obiect” inteligibil expus 
privirii noastre insistente. În acest cadru, se poate specula despre alte universuri posibile ca alternative la acela în 
care vieţuim. Cu toate acestea, indiferent cât de mult ne putem bucura să „trăim” între forme inteligibile, nu 
abandonăm niciodată fenomenele universului real prin care putem ajunge la înţelegeri mai înalte. 
34 Vezi, spre exemplu, J. Dancy, Introduction to Contemporary Epistemology, Oxford: Basil Blackwell, 1989, p. 116. 
35 Discutând principiul cosmologic în strânsă conexiune cu aşa-numitul principiu Copernican, E. McMullin 
arată că principiul copernican trebuie să fie înţeles în termeni de ceea ce respinge, şi anume convingerile teleo-
logice mai vechi cu privire la unicitatea umanului şi probabilitatea ca umanitatea să aibă o poziţie specială în 
spaţiu, de exemplu să fie un centru cosmic. (“Indifference Principle and Anthropic Principle in Cosmology”, Studies in 
History and Philosophy of Science, v. 24, n. 3, 1993, pp. 359-389 (p. 373)). În orice caz, dorinţa de a abandona 
explicarea teleologică este ea însăşi bazată pe o intenţie, mai curând decât pe vreo încredinţare demonstrabilă 
ştiinţific. Indiferenţa postulată de către principiul cosmologic este nedemonstrabilă, chiar dacă din cauza unor 
argumente filosofice apare mai acceptabilă. Prin urmare, ea însăşi este întemeiată pe un fel de convingere 
(belief), cu toate că de un tip diferit faţă de acela al teleologiei. 
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Mergând împreună cu implicaţia naturalistă din cosmologia fizică, această convingere nu 
acţionează totuşi la nivelul cauzalităţii fizice, ci la cel al intenţionalităţii ce ţine de subiectul 
cosmologiei36. Filosofia intră aici ca o revărsare descendentă de la intenţionalitate la cauzalitatea 
fizică, explicând astfel una din revendicările fenomenologiei în privinţa priorităţii ştiinţelor 
umane faţă de ştiinţele naturale. 

Un alt exemplu provine din cosmologia inflaţionară: recunoaşte o convingere (belief) că 
există un câmp Φ (inflaton)37, care este descris printr-o teorie corespunzătoare şi care antrenează 
evoluţia universului în timpul perioadei inflaţionare foarte timpurii şi această convingere se înlăn-
ţuie logic cu o altă conjectură ştiinţifică (convingere, belief) că a existat o perioadă a evoluţiei univer-
sului cu o creştere exponenţială în timp care, la rândul ei, rezolvă unele probleme ale cosmologiei 
dominate de radiaţii38 şi, prin urmare, face aşa-numitul model cosmologic standard şi mai coerent. 

Trebuie să evidenţiem aici faptul că toate convingerile care împrejmuiesc construcţia unei 
teorii destul de sofisticate cu privire la universul inflaţionar sunt comandate de dorinţa ascunsă 
de a găsi o explicaţie plauzibilă pentru facticitatea contingentă a condiţiilor iniţiale ale univer-
sului, precum şi pentru desfăşurarea sa actuală. Contingenţa ca eventualitate şi istoricitate nu este 
o parte organică a fizicii şi prin urmare remarcăm aici un anumit angajament „pseudo-teologic” 
de a înfrânge „oroarea latentă a evenimentului unic”.39 O situaţie similară are loc în ce priveşte 
ideea de multivers. 

                                                        
36 Aici este nevoie de un comentariu mai pe larg. Se pot aduce obiecţii pretenţiei că aşa-numitul „principiu 
cosmologic” este aplicat numai la cosmologie. Într-adevăr, metodele ştiinţifice folosesc un principiu al indife-
renţei cu privire la obiecte similare, care se supun legilor fizice. De exemplu, toţi atomii sunt socotiţi similari 
relativ la legile fizicii atomice. Totuşi, această indiferenţă nu are de-a face cu rezultatele (outcomes) legilor fizice. 
Atomii sunt indiferenţi în ce îi priveşte ca unităţi constitutive, însă combinaţiile lor particulare care dau naştere 
la structuri complexe nu sunt supuse legilor fizicii atomice şi reprezintă mai curând consecinţele lor, care pot fi 
diferite şi specifice. Principiul cosmologic afirmă uniformitatea universului la nivelul rezultatelor legilor fizice, 
care conduc la o structură uniformă particulară a universului observabil. În acest sens, principiul cosmologic 
nu este pur şi simplu proclamarea consubstanţialităţii şi unităţii generale a universului la toate nivelele 
structurale, ci o revendicare a unei manifestări particulare a acestei consubstanţialităţi la nivelul îngrămădirilor 
de galaxii. Uniformitatea universului presupune o topologie şi condiţii iniţiale foarte speciale, pe care teoria 
încearcă să le elucideze prin inventarea unor legi, ale căror efecte să conducă în mod apodictic la uniformitate 
în univers (un scenariu inflaţionar, spre exemplu). 
37 În ciuda faptului că ipoteza acestui câmp, însăşi existenţa sa, este foarte eficace într-o modelare calitativă şi 
cantitativă a fenomenelor observabile, natura fizică a acestui câmp, adică relaţia sa cu o anume clasă de 
particule observabile, rămâne obscură. Acesta este unul dintre argumentele majore ale scepticismului cu 
privire la teoriile inflaţionare, argument care a fost avansat, spre exemplu, în articolul mai sus menţionat al lui 
Ellis, “Issues in the Philosophy of Cosmology”, p. 1210. 
38 Acestea sunt faimoasele probleme de orizont, monopol şi platitudine. Vezi de exemplu S. Weinberg, 
Cosmology, Oxford University Press, 2008, pp. 201-208. (Vezi şi R. Penrose’s The Road to Reality, London, 
Vintage Books, 2005, în ce priveşte o anumită critică adusă ipotezei inflaţionare, pp. 753-757.) 
39 Prin descoperirea singularităţii din cosmologie, după cum scrie Torrance, „am dezvăluit în profunzimea 
ştiinţei noastre un eveniment unic de un tip ameţitor. Tocmai această singularitate este cea care creează 
bucluc, căci stârneşte în atât de mulţi oameni iarăşi oroarea latentă a evenimentului unic. Respingerea eveni-
mentului unic a fost cea care a stat în spatele noţiunilor de univers ciclic, sau în spatele noţiunilor moderne de 
univers oscilant..., deoarece pare să fie o convingere regulatoare în minţile multor oameni care insistă că totul 
trebuie să fie repetitiv şi prin urmare echivalent, şi că lumea se desfăşoară aşa cum a făcut-o întotdeauna în 
trecut şi aşa cum o va face pururea în viitor... (T. F. Torrance, “Ultimate and Penultimate Beliefs in Science”, În ed. 
J. M. van der Meer, Facets of Faith & Science, vol. 1 Historiography and Modes of Interaction, Lanham, Maryland: 
University Press of America, 1996, pp. 151-176 (pp. 166-167)). 
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Cum nu este posibilă nici o corespondenţă cu realitatea empirică, toate speculaţiile cu 
privire la multivers operează în siguranţa convingerii că există o meta-realitate extinsă care 
cuprinde universul nostru, aşa încât orice justificare pentru o teorie a unui asemenea multivers se 
poate baza numai pe temeiul coerenţei epistemice, care este legat de convenţia stabilită la nivelul 
comunităţii de cosmologi. Faptul că ideea multiversului este acţionată de un angajament pseudo-
teologic se poate observa cu uşurinţă în discuţiile deloc rare despre modul în care multiversul 
concurează cu ideea de creaţie a lui Dumnezeu40.  

În fapt, în cazul multiversului nu este cerută expres în modele nici o referinţă realistă. Ne 
confruntăm aici cu o situaţie în care stările mentale (ale cosmologilor) afectează simţul realităţii 
pe care îl avem şi chiar contribuie la teoria sa41. Ideea de multivers poate fi abordată dintr-un 
punct de vedere diferit dacă este considerată fenomenologic ca o variaţie eidetică a parametrilor 
ce ţin de universul actual. Această variaţie are loc înăuntrul subiectivităţii umane şi urmăreşte să 
articuleze anumite trăsături apodictice ale acelei stări de lucruri care dă seamă de acest univers 
actual (ca eveniment unic). 

În acest caz, invocarea ideii de multivers este un procedeu fenomenologic legitim în 
vederea reafirmării cu o forţă nouă a inevitabilităţii contingenţei date a acestui univers actual. 
Însă, fără îndoială, în acest caz cauzalitatea care e implicată de modelul multiversului este de un 
tip mai curând mental, aşa încât analiza stărilor conştiente devine, într-un mod complex, punctul 
de referinţă al faptelor ştiinţifice şi cosmologia ca atare devine o formă de explicare fenome-
nologică a lucrării subiectivităţii umane.  

 
De la Coerenţă la Transcendentalism 

Vedem astfel că îndeplinirea coerenţei justificării epistemice în cosmologie (care implică o 
dimensiune comunitară sau transcendentală în cosmologie) conduce la o atitudine diferită în ce 
priveşte angajamentul ontologic, sau angajamentul faţă de realism discursul ontologic. Cosmo-
logia este acum văzută ca o investigare a condiţiei apariţiei universului, atingând realitatea aşa 
cum se oferă ea spre a fi înţeleasă, însăşi realitatea lumii în care fiecare entitate sensibilă, 
obiectele astronomice, corpurile fizice, inclusiv fiinţele umane însele, îşi află locul şi sensul lor.  

Cu toate acestea, acest discurs al apariţiei nu se ocupă prea mult de o descriere a ceea ce 
apare la nivelul astronomiei observaţionale şi al constructelor fizicii teoretice, ci, într-un înţeles 
mai profund, de o caracterizare a condiţiilor însele (legate de realitatea fiinţei umane) care 
guvernează posibilitatea apariţiei (manifestării) universului. Cu alte cuvinte, nu este, propriu-zis, 
un discurs al fenomenelor ca atare (legat de cunoaşterea faptelor cu privire la univers), ci un 
discurs al procesului fenomenalizării universului.  

                                                        
40 Vezi, de exemplu, discuţia cu privire la această chestiune din J. Leslie, Universes, London: Routledge, 1989; 
Temple, D. “The New Design Argument: What Does It Prove?” În Science, Technology, and Religious Ideas, ed. M. H. 
Shale and G. W. Shields, Lanham, Md.: University Press of America, 1994, pp. 127–139; Don N. Page, “Does 
God so Love the Multiverse?” arXiv: 0801.02465v5 [physics.gen-ph] 17 Jan 2008. 
41 Acest gând a fost anticipat de către Henry Margenau, care credea că fizica modernă poate oferi o dovadă a 
faptului că natura realităţii sale nu este determinată numai prin cauzalitate în realitatea empirică, ci şi prin 
actele intenţionale ale gândirii. În abordarea naturii realităţii fizice, el a pus o întrebare: „Este oare natura 
sesizată singurul câmp de plecare sau sosire în procesul verificării ştiinţifice, sau inspectarea structurilor 
eidetice ale conştiinţei va funcţiona într-un mod similar ca furnizor al faptului ştiinţific?” H. Margenau, 
“Phenomenology and Physics”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 5, n. 2, 1944, pp. 269-280 (278). 
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Într-un mod tradiţional al limbajului, un discurs care se referă la condiţiile în care feno-
menul se constituie el însuşi ca fenomen se numeşte transcendental. Devenind tot mai conştient 
de propriile sale limitări şi de propriile sale posibilităţi, discursul cosmologiei contemporane 
devine din ce în ce mai mult un discurs transcendental. Aceasta arată faptul că discursul cosmo-
logiei nu este numai discursul despre univers, ci şi un discurs despre fiinţele umane.  

Fiind angajate în discursul despre univers ca întreg, fiinţele umane însele sunt implicate în 
procesul fenomenalizării lor şi supuse acestui proces: pe de o parte, ele îşi iau ca sarcină con-
trolarea acestui proces prin promovarea unui fel de praxis (astronomic?) dependent de teoriile 
lor; pe de altă parte, din cauza unui apofatism inerent în înţelegerea sa că universul rămâne acel 
context atotcuprinzător şi orizont al tuturor orizonturilor care scapă constituirii prin raţiunea 
discursivă, aşa încât în măsura în care subiectivitatea umană nu poate cuprinde cu înţelegerea 
universul, ea îl constituie. 

În acest sens, cosmologia nu reprezintă atât ceea ce este manifest, adică universul ca atare, 
cât manifestarea, manifestarea care implică universul şi fiinţele umane conştiente în constituirea42 
nesfârşită. Iarăşi, cosmologia poate fi interpretată ca fiind un colaborator la proiectul fenome-
nologic, ca realizare a unui discurs transcendental.  

 
Intuiţia Fenomenologică în Cosmologie ca Explicare a Umanului 

O intuiţie fenomenologică în cosmologie operează o inversare aşteptată a sensului său 
prin deplasarea centrului investigaţiei sale de la conţinutul noematic la polul său noetic, adică 
subiectivitatea umană generatoare. Într-adevăr, atunci când raţiunea ştiinţifică încearcă să facă 
cercetări cu privire la originea universului într-un sens absolut, strategia de extrapolare dobân-
deşte anumite trăsături de transcendenţă filosofică. Însă transcendenţa aici nu este bazată pe 
cauzalitatea fizică, ci pe intenţii în calitate de convingeri (beliefs) nedemonstrabile, convingeri care 
pun limite capacităţii ştiinţei de a epuiza sensul universului prin alcătuirea imanentă a subiec-
tivităţii umane.  

Transcendenţa implică aici un sens extins al subiectivităţii umane ca un surplus de intuiţie 
al donaţiei universului în actul vieţii. Transcendenţa arată adevărul simplu că realitatea existenţei 
umane întrupate (care leagă umanitatea de aspectele corporale, fizice ale universului) nu este 
epuizată de către fizică43; umanitatea stă la răscrucea realităţii, fiind un „microcosm” – dativul 
manifestării şi nominativul dezvăluirii – într-un sens filosofic (şi, posibil, teologic). În acest sens, 
cosmologia, dacă este redusă la modul fizic exprimat în matematică, nu poate da seama de 
sensul ultim al umanului şi în acest înţeles este incompletă44.  

                                                        
42 Cf. J. Ladrière, Language and Belief, Dublin: Gill and Macmillan, 1972, pp. 169, 173, 176. 
43 În contextul aşa-numitei inferenţe antropice acest lucru a fost reliefat de M. Bitbol, “From the Anthropic 
Principle to the Subject Principle”, F. Bertola, U. Curi (Eds.) The Anthropic Principle. Proceedings of the Second Venice 
Conference on Cosmology and Philosophy, Cambridge University Press, 1993, pp. 91-100. Într-un context filosofic şi 
teologic mai larg, acest surplus de umanitate mai presus de natură a fost discutat în A. Nesteruk, “Human 
Image: World Image (Patristic insight into cosmological anthropology.)” Studies in Science and Theology, vol. 9, 2004, pp. 3-26; 
“Theology of Human Co-Creation and Modern Physics”, Mémoire du XXIe Siécle, numéro 3-4. Cahiers transdisciplinaires. 
Création et transcréation. Paris: Editions du Rocher, 2001, pp. 163 - 175. 
44 Mediul ambiant cosmic oferă condiţiile necesare pentru existenţa umană corporală (şi aceasta este în mod 
exact detectată în argumentele antropice), pe când condiţiile suficiente nu aparţin sferei fizicii şi trimit spre 
moralitatea umană, etică şi anumite angajamente eshatologice. Vezi discuţia din A. Nesteruk, Light from the 
East: Theology, Science and the Eastern Orthodox Tradition. Minneapolis: Fortress Press, 2003, pp. 200-214. 
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Cum nici o ştiinţă nu poate face o astfel de relatare, problema reală aici este cea cu privire 
la graniţele umanului, adică definiţia umanităţii într-un sens apofatic. Bomba atomică, spre 
exemplu, fiind creaţie a omului, cu toate acestea trimite în mod limpede spre câmpul inuma-
nului, adică spre limitele umanităţii ca atare. Prin urmare, bomba atomică, ca achiziţie ştiinţifică, 
defineşte într-un sens apofatic (negativ) sensul umanului. Cosmologia joacă un rol similar: oferă 
indicii şi indicatori cu privire la zona în care comprehensiunea umană şi articularea universului 
devin în mod paradoxal inumane (Big-Bang-ul, de exemplu). 

În acest sens, cosmologia Big-Bang-ului devine o explicare caracteristică a sensului uma-
nităţii ca acea constituire în fiinţă care caută propria sa origine, propria sa istorie45. Aşadar, sensul 
universului este întotdeauna însoţit de un fel de angajament filosofic (sau teologic) al umanităţii 
de a dezvălui propriul său sens al existenţei46. Incompletitudinea cosmologiei fizice este astfel 
compensată prin schimbarea de atitudine în favoarea dimensiunii sale ascunse de tip „ştiinţă 
umană”, adică printr-o prezenţă implicită a unei persoane care creează cosmologia. 

Imaginea universului creată în cosmologia modernă şi supusă introspecţiei filosofice 
reflectă universul fiinţelor umane: universul fizic în indisolubilă unitate cu cel emoţional şi 
spiritual. Înfăţişând universul în general şi de-a lungul timpului, cosmologia fizică codifică ceea 
ce simt persoanele umane în condiţia întrupării lor finite în spaţiu şi timp, adică aici şi acum: nu 
numai infinităţile fizice actuale ale lumii dincolo de corpurile lor, ci şi infinitatea lumii interioare, 
imensităţile câmpului spiritual. 

Prin aceste paralele între universul interior al minţii şi sufletului uman şi acea imensitate 
fizică a fiinţei în care este implicat în virtutea vieţii sale corporale, devine manifestă în cosmo-
logie influenţa reciprocă între dimensiunile ştiinţelor naturale şi umane. 

Se poate anticipa atunci faptul că analiza fenomenologică a cosmologiei poate foarte bine 
să aibă influenţe folositoare în câmpurile mai largi ale filosofiei. După cum cosmologia ne ajută 
să înţelegem natura fiinţei umane prin clarificarea contextului fizic cuprinzător prin care primim 
existenţa noastră, înţelegerea pe care o avem cu privire la univers ne ajută să ne formăm 
concepţiile despre umanitate, care este centrul dezvăluirii şi manifestării universului47. 

Limitele fizicii şi filosofiei ştiinţifice care sunt experimentate de către cosmologie verifică 
întreaga capabilitate a umanităţii de a înţelege sensul existenţei. Cosmologia este un test pentru 
smerenie şi discernământ atunci când mintea ştiinţifică, prin ascetismul pretenţiilor sale, îşi 

                                                        
45 Vezi cu privire la similarităţile între fenomenologia naşterii şi aspiraţiile Big-Bang ale cosmologilor în A. 
Nesteruk, The Universe as Communion, pp. 247-266; “From the Unknowability of the Universe to the Teleology of Reason: 
A Phenomenological Insight into Apophatic Cosmology”. În J. Bowker (Ed.) Knowing the Unknowable: Science and Religion 
on God and the Universe, I. B. Tauris & Co Ltd, 2009, pp. 63-86.  
46 „Nu există oare, atunci când o citim suficient de profund, o analogie între structura de adâncime a naturii şi 
structura existenţei umane ca deschidere, creativitate, posibilitate de acord cu evenimentul? Problematica 
naturii poate fi astfel legată de problematica existenţei umane.” (J. Ladrière, Language and Belief, p.186). 
47 Ideea că o cercetare a sensului subiacent al ştiinţei conduce la luminarea căilor şi finalităţii (telosului) spiritului 
uman a fost formulată cu claritate de către mulţi filosofi fenomenologi, începând cu Husserl. Redăm aici un 
citat din Jean Ladrière: „Detaliul vieţii ştiinţei trebuie […] să fie investigat spre a cunoaşte ceva din natura 
raţiunii şi a devenirii sale... Destinul raţiunii este schiţat […] în neîncetatele mişcări care definesc viaţa ştiinţei. 
În înaintarea răbdătoare a istoriei sale, finalitatea ei se revelează pe sine.” (J. Ladrière, “Mathematics in a 
Philosophy of the Sciences”, În T. J. Kiesel and J. Kockelmans (eds.), Phenomenology and the Natural Sciences. 
Evanston: Northwestern University Press, 1970, p. 455). 
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realizează limitele şi contingenţa în ceva prezent în absenţă înăuntrul aceluiaşi univers care depă-
şeşte capacitatea de înţelegere48.  

Fiind evaluată fenomenologic, cosmologia recuperează centrarea „naturală” a tuturor 
tendinţelor non-egocentrice ale naraţiunii sale făuritoare de lume (world-building narrative) în 
subiectivitatea umană ipostatică. Analiza fenomenologică pune în discuţie în mod indirect 
intenţionata neutralitate şi obiectivitate a unora din afirmaţiile sale cu privire la realităţile care 
sunt dincolo de verifibilitate empirică. Ar putea sugera, în schimb, faptul că astfel de descrieri 
„neutre” ale lumii operează pe baza unor preocupări existenţiale formulate într-un ansamblu de 
convingeri (sau mituri, care pot să fie sau să nu fie legate de credinţa teologiei)49. 

În acest sens, concepţia fenomenologică respinge ideea că presupus obiectiva cunoaştere 
cosmologică descrie lumea50; mai degrabă aceste descrieri sunt privite ca interpretări guvernate 
de convingeri care pot fi calificate drept comandate, în măsura în care ele sunt legate de o cale 
particulară a ştiinţei în istoria umană51.  

Cu alte cuvinte, spre exemplu, dacă trebuie să se înţeleagă şi să se explice trecutul 
universului din punct de vedere istoric, acesta trebuie să fie conceput în termeni de posibilităţi 
din trecut, mai curând decât ca un produs definit şi finisat. În acest caz, este implicată propria 
conştiinţă istorică a cosmologului şi în analogie cu ştiinţa istorică cosmologia se descoperă pe sine ca o 
formă de conştiinţă pe care umanitatea (ca şi comunitate) o are cu privire la sine52.  

În consecinţă, prin descoperirea telosului în calea explicării cosmologice (ca una legată de 
reprezentarea originii universului), analiza fenomenologică dezvăluie astfel angajamentul 

                                                        
48 Constructul fenomenologic al „prezenţei în absenţă” se aplică lesne în cosmologie, spre exemplu, din cauza 
a doi factori: pe de o parte vedem universul înapoi în timp de-a lungul aşa-numitului con de lumină înspre 
trecut, aşa încât inferenţa cu privire la universul din afara acestui con poate fi considerată ca o încercare de 
confruntare cu universul ca întreg, care apare ca prezent în absenţa sa empirică. Se poate spune un lucru 
similar dacă ne amintim că, potrivit modelului din vremea noastră, materia vizibilă reprezintă numai 4% din 
întregul conţinut material al universului. Celelalte 96 procente (energie neagră şi materie neagră) sunt postulate 
spre a echilibra modelul cu observaţii. Cu alte cuvinte, universul este prezent pentru noi în proporţia de 4%, 
reprezentând ceea ce se manifestă în mod văzut, însă în absenţa empirică a restului de 96%. 
49 O structură fundamentală şi obligatorie a oricărui mit cosmologic, incluzând adaptarea sa contemporană, 
este dualitatea între factic şi empiric pe de o parte, şi esenţial şi inteligibil, pe de alta. J. Ladrière descrie în 
următorul mod această tipologie generală: „Mitul cosmologic este o relatare a cosmogenezei. Ne spune cum a 
fost făcută lumea, cum s-a dezvoltat lumea contemporană care ne stă înaintea ochilor din ceea ce a a avut loc 
înainte, din ne-lume, din amorf... Schema reprezentării este o dezvăluire succesivă în care există o mişcare de 
la unitatea omogenă la o multiplicitate diferenţiată calitativ, trecând prin toate stadiile intermediare care asigură 
în mod progresiv diferenţierea de origine şi stabilesc legătura între momentele primordiale şi structura 
complexă, dinamică şi multiformă în care cosmosul nostru se prezintă” (J. Ladrière, Language and Belief, p. 153).  
50 În formularea elocventă a lui A. Gurwitsch, „scopul fenomenologiei nu este o descriere exhaustivă a unei 
varietăţi infinite de date imanente, ci investigarea acelor contexte ale conştiinţei mulţumită cărora există o lume 
perceptibilă, universul constructelor fizice, etc. (A. Gurwitsch, “Comments on Henry Margenau’s ‘Phenomenology and 
Physics’”. În L. Hardy, L. Embree (eds), Phenomenology of Natural Science, Kluwer, 1992, pp. 35-44 (43-44).) 
51 Prezenţa acestei căi concrete a ştiinţei este cea care confirmă atitudinea noastră anterioară cu privire la 
cosmologie, adică o reluare a producerii lumii. Pentru a clarifica acest aspect se poate cita J. Ladrière: 
„Aparatul teoretic nu este, aşadar, o descriere în sensul obişnuit, ca prezentare a unei entităţi, presupus dată, şi 
a proprietăţilor sale, ci este caracterizarea a ceva care nu este un lucru, ci o cale structurală de-a lungul căruia un 
lucru vine din orizontul fundamental al oricărui dat la prezenţa actuală în care el este dat în mod efectiv înţelegerii”  
(J. Ladrière, “Physical Reality. A Phenomenological Approach”, Dialectica, Vol. 43, N 1-2, 1989, pp. 125-139 (138). 
Sublinierea adăugată.)  
52 Cf. R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, Paris, Gallimard, 1938, p. 80. 



 43 

„teologic” ascuns din cercetarea cosmologică, în care sensul vieţii este pus în discuţie de aceeaşi 
viaţă, iar începutul şi sfârşitul universului în gândirea umană este chiar aceeaşi gândire care 
vorbeşte despre propriul său început şi propriul său sfârşit53. Fiind în mod intrinsec istorică, 
această gândire confirmă încă o dată faptul că cosmologia se descoperă pe sine ca o formă de conştiinţă care 
se întreabă cu privire la sensul ei ultim. Aceasta explică într-un mod diferit prezenţa intrinsecă în 
cosmologie a dimensiunii problemelor umane. 

În pofida îndoielii cu privire la obiectivitate şi neutralitate, cosmologia ştiinţifică devine un 
instrument extrem de important şi folositor în demonstrarea modului anume în care subiec-
tivitatea întrupată umană se afirmă pe sine prin tendinţele (non-egocentrice) de exteriorizare ale 
atitudinii sale „naturale”. Universul, pe care ştiinţa îl zugrăveşte ca pe ceva diferit de noi şi liber 
de influenţa şi prezenţa noastră, reprezintă în fapt cuvintele şi gândurile articulate ale umanităţii. 
Prin crearea unei naraţiuni cosmice, ne afirmăm pe noi înşine într-un sens foarte non-trivial, 
uneori în mod ne-evident54.  

Într-adevăr, prin crearea acestei naraţiuni prin lucrarea raţiunii discursive, cosmologii înşişi 
au pierdut controlul asupra intenţiilor de care sunt purtaţi, deoarece introspecţia cu privire la 
creaţia lor nu este în atenţia aceleiaşi raţiuni. În acest sens, printr-o privire insistentă obiectivă la 
această naraţiune creată înăuntrul minţii unui cosmolog fizician avem acces la rezultatul său, o 
expresie îngheţată. Pentru a înţelege „datele” care stau în spatele acestei naraţiuni trebuie ca acestea 
să fie considerate ca o manifestare a unui act expresiv, adică să ne mutăm atenţia de la înţelesul lor 
dat la înţelesul lor donator, de la fenomenalitatea lor pură la viaţa intenţională care le-a generat. 

Prin afirmarea universului în evoluţia sa şi încercarea de a fenomenaliza taina originii sale 
contingente, subiectivitatea umană întrebuinţează acea intenţionalitate care realizează telosul 
întrupării în continuă desfăşurare a subiectivităţii umane ca „venire la prezenţă”, atribuind astfel 
un caracter dinamic manifestării personalităţii55.  

 
Concluzie 

În acest articol am accentuat inseparabilitatea intrinsecă a unei perspective cosmice şi 
comunitare în problemele referitoare la universul ca întreg. Aceasta a atras după sine faptul că, 
fiind prin obiectivele sale o ştiinţă naturală, cosmologia conţine elementele ştiinţelor umane. 
                                                        
53 Acest angajament teologic corespunde unei încercări de a dezvălui sensul fundamental al universului ca o 
cunoaştere şi vedere a „deplinătăţii” comuniunii pierdute cu universul, ca acea memorie arhetipală din 
alcătuirea umană care impulsionează cercetarea cosmologică. Vezi detalii asupra acestui aspect în A. Nesteruk, 
The Universe as Communion, pp. 247-266; “From the Unknowability of the Universe to the Teleology of Reason”. 
54 „Prin învăţarea modurilor universului şi prin reflectarea la ele, aşa cum ies ele la suprafaţă în viaţa zilnică de 
familie, la serviciu şi în comunitate, facem primii paşi spre o nouă formă de înţelegere şi existenţă umană”.  
B. Swimme, The Hidden Heart of Cosmos, New York, Orbis Books, 2005, p. 7. Cosmologia îngăduie să cunoşti 
unde te afli şi în acea măsură are un sens cu privire la propria identitate în relaţie cu lumea. În mod cores-
punzător, o posibilă lipsă de sens cosmologic lipseşte fiinţele şi comunităţile umane de centrarea lor în lume ca 
personae. Potrivit lui F. Matthews, „O cultură lipsită de orice reprezentare simbolică a universului şi a propriei 
sale relaţii cu el va fi o cultură a indivizilor confuzionaţi, nemotivaţi, asezaţi fără ieşire într-o lume care nu are 
nici un sens pentru ei, şi care în consecinţă zădărniceşte acţiunea lor... Fără nici o întemneiere cosmologică a 
identităţii lor, ei inventează întruchipări de sine, poveşti despre sine, imagini ale egoului precare, însă conştiinţa 
lor cu privire la cine sunt este insuficientă.” (F. Mathews, The Ecological Self. London: Routledge, 1991, p. 5). 
55 A se vedea P. Heelan, “Nature and its Transformations”, Theological Studies, vol. 33, 1972, pp. 493-502. Vezi de 
asemeni în acest context J. Compton, “Natural Science and the Experience of Nature”, în J. M. Edie, Phenomenology 
in America. Studies in the Philosophy of Experience, Chicago, Quadrangle Books, 1967, p. 82. 
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Delimitarea acestor elemente este problematică din cauza integrităţii persoanei umane, care 
activează în condiţiile paradoxale de a fi parte a universului fizic şi, în acelaşi timp, dativul 
manifestării şi nominativul dezvăluirii sale.  

Prin urmare, cosmologia poate fi văzută ca un mod al ştiinţei în care sensul dezvăluirii 
universului se corelează cu dezvăluirea sensului subiectivităţii întrupate ipostatice. Reformulând 
un gând exprimat mai sus, o filosofie a universului şi o filosofie a omului sunt mutual comple-
mentare, nici una nu poate fi împlinită până ce nu se arată pe sine a fi complinirea celeilalte.  

Ca răspuns către cei care ar putea pune sub semnul îndoielii argumentele noastre cu privire 
la dimensiunea ştiinţelor umane în cosmologie prin observarea faptului că legile în ştiinţele umane 
sunt schimbătoare, spre deosebire de legile naturale care sunt stabile într-un interval temporal 
dat, s-ar putea afirma că dimensiunea ştiinţelor umane nu afectează factualitatea legilor fizice din 
cosmologie.  

Această dimensiune cercetează contextul legilor fizice aşa cum au fost ele descoperite şi 
consacrate în istorie, vizând anume structurile intenţionalităţii care trimit către facticitatea 
acestor legi. Stabilirea unui cadru de cercetare ca preocupare faţă de anumite fenomene şi legi 
este domeniul problemelor umane (voinţa umanităţii) legat de teleologia spiritului omenesc. Şi 
tocmai din acest motiv sensul universului dezvăluit prin cosmologie este corelat cu des-tăinuirea 
(ieşirea din ascundere a) acestei teleologii.  

Alexei NESTERUK 

(traducere din limba engleză de Florin CARAGIU) 
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 poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (2)1 

 
5. Moartea, umbra cea mai groasă care acoperă pe Dumnezeu, dar care ne pune şi 

cele mai insistente întrebări despre El. Prin ea trecem în Taina Învierii 

Umbra cea mai întunecată şi mai generală care mărgineşte „dunga unei păduri” o câmpie, 
este moartea. Ea sapă în conştiinţa noastră ca într-o rană deschisă „întunecatele arpegii”, sau 
gânduri triste, care caută în ea un sens, fără să-l găsească dacă lumea aceasta este singura reali-
tate. Toată zarea de oarecare lumină a lumii sângeră din pricina asta. Dar tocmai de aceea ea ne 
face şi mai mult să ne întrebăm despre un sens al lumii dincolo de ea. Auzim această „dungă a 
pădurii”, sau a morţii, spre care înaintăm toţi, anunţată de clopote pentru fiecare. Chiar când bat 
departe, sunt apropiate, căci bătaia lor ne priveşte şi pe noi, întrucât vor bate şi pentru noi. Sunt 
bătute de vântul naturii cu o „blândeţe perfidă”, mângâindu-ne că moartea e lege pentru toţi: 

 
Dunga pădurii întunecate arpegii 
sapă în rana deschisă 
sângeră zarea fără-ncetare-n lumină. 
Unde bat clopote, unde se zbuciumă, unde? 
Parcă aici şi departe vântul loveşte cu mâna 
blândă, perfidă de-atâta blândeţe 
clopotul vechi înecat printre ape. 

(Preludii II) 
 
„Clopotul vechi” e înecat în apele vieţii care-l acoperă transparent, fără să-i poată opri 

bătaia. Căci însăşi viaţa aceasta e o succesiune de naşteri şi de morţi:  
 
Valul cel răposat naşte valuri. 
Iată se naşte secunda când moare, 
scutec linţoliu acoperă altă secundă, 
groapa preschimbă în leagăn. 

(Preludii II) 
 
Dar cercurile nu se termină în moartea unor oameni, cum se întâmplă cu plantele şi 

animalele, nu cu persoanele conştiente. Cercurile continuă cu cei care se nasc în momentul 
morţii altora. Când cercul unora a ajuns la capătul văzut, continuă în mod nevăzut. Conştiinţa nu 
moare. Deci nici sufletul, purtătorul ei. De aceea: 

                                                        
1 Partea a doua din Prefaţa la volumul „Întâlnire cu Dumnezeu” (ed. Trinitas, Iaşi, 2003), pe care o vom 
publica integral în paginile revistei Sinapsa. Mulţumim d-nei Lidia Stăniloae pentru acordarea permisiunii de a 
publica acest text. (n. red.). 
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... bietele, blândele tigve 
râd dintre ierburi amare şi-aşteaptă tăcute 
Ziua. Cu noi împreună. 

(Preludii II) 
 
Prin tigvele, acum liniştite, râd subiectele lor care-şi continuă viaţa, aşteptând în fericire 

ziua cea mare a învierii. Şi pe care noi o aşteptăm împreună cu ele. 
Dacă în Preludii I s-a vorbit de o aşteptare fără nici o întrebare definită, în Cercuri se punea 

întrebarea centrului acestora, iar în De când te caut se apropia de fluviul marelui răspuns, acum se 
descoperă răspunsul, acesta fiind Ziua Învierii. Aşteptarea, căutarea, nu mai e provocată numai 
de monotonie, de insuficienţa vieţii pământeşti, ci de moartea care ne descoperă tragic linia de 
sens a vieţii noastre. 

Căci „pădurea” care mărgineşte viaţa pământească a tuturor, nu e o moarte, ca dispariţie în 
golul fără fund, în nefiinţă, ci taina unei alte existenţe, deocamdată presimţită numai cu sufletul, în 
aşteptarea vieţii desăvârşite a învierii. Pădurea însăşi, un loc plantat, ca un simbol al vieţii ce ne 
aşteaptă după moarte, nu e vid, ci o existenţă, acoperită pentru noi de întunericul tainei. Această 
pădure sau această altă viaţă, care ne aşteaptă la marginea vieţii pământeşti, proiectează taina ei şi 
asupra vieţii de acum. Ea ne sperie pe de o parte, dar pe de altă ne asigură că reprezintă o altă viaţă 
a noastră. Blândeţea sunetului clopotelor ne mângâie şi cu această speranţă, mai bine zis, siguranţă. 

 
6. O viaţă reînnoită, întrevăzută prin gândul morţii 

Dar căutarea plinătăţii spre care nu se poate înainta prin repetiţiile satisfacţiilor din afară, 
trupeşti, sfârşind într-o moarte ce nu duce la fericire, se întoarce spre ţărmul dinăuntru al sinelui, 
care îşi păstrează o feciorie măcar virtuală, sau putinţa de a fi adus la feciorie. E ţărmul netulburat, 
sau capabil de a reveni la netulburarea lui, din tropotul vorbelor aducătoare de griji, de ispite, la 
netulburarea de ispitelor vorbelor de acum sau a celor de mai înainte, rămase în scrieri sau amintiri. 
Ea se întoarce spre sine, ca spre o „albă pustie de alb”, ca spre golful uitat unde „gândul se 
ascunde”, sau s-a ascuns în chipul pe care şi l-a dat sieşi, încât nu se mai distinge de acesta. Acolo 
se aude tăcerea, mai ales în orele netede pe care vorbele nu le scrijelează, unde conştiinţa nu este 
împrăştiată de griji şi noţiuni contradictorii, de simţiri contrare între ele. Dar nici nu se întâlneşte 
cu Cel căutat. Căci sinele poartă în el urmele valurilor ce au trecut peste el, ale vorbelor auzite sau 
citite, ale orelor trăite, ale secolelor despre care a citit. Tăcerea este imprimată de toate acestea. 
Toate o acoperă ca o lespede peste care trec apele cu alte griji şi simţiri, dar care zâmbeşte dintre 
ele, ca o veşnică nădejde pentru om. Cele ce au fost au putere asupra celor ce vor veni din nou 
peste om. Dar tăcerea, ce priveşte de dincolo de cele vechi şi de cele noi, prin acestea, nu poate fi 
cu totul desprinsă şi neinfluenţată de ele, fiind transparentă şi purificatoare: 

 
Ascultă 
cum se aude tăcerea pe netede ore 
nescrijelată de vorbe cum se îneacă sub valuri. 
Iat-o sub limpezi talazuri sub ape albastre 
cum se ascunde tăcerea lumina se frânge-n 
rază blajină căutând-o molatec prin scorburi. 
Cât de aproape e lespedea cât de departe, 
veşnic ispită ascunsă zâmbind dintre ape. 
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Tăcerea e căutată în scorburile de taină ale fiinţei noastre de lumina conştiinţei, dar nu în 
mod agitat, ci liniştit, lin. Şi găsind-o, o îndeamnă să-şi comunice liniştea, nu prin vorbe ispiti-
toare ca cele de care e asaltat omul, ci potrivite cu aceasta, pentru a-i potoli viaţa zbuciumată de 
suprafaţă. Vorbele tăcerii domolesc fierbinţeala celor stăpâniţi de pasiunile trecătoare ale 
timpului, buzele celor cu buze arse de patimi ce răscolesc: 

 
Hai înfăşoară pe linişte vorba şi dă-o la buzele 
arse-ale timpului arse de timp. 

(Preludii III) 
 
Liniştea e chemată spre descoperirea Celui mai presus de viaţa lumească. Poate prin ea ne-

am apropiat de El. 
Numai cuvintele spuse sau scrise cu lacrimi pot da viaţă adevărată, de linişte, celor arşi de 

grijile, de preocupările trecătoare şi egoiste. Numai cuvintele pornite din căinţa şi mila faţă de 
alţii, din iubirea curată faţă de ei, sunt cuvinte vorbite sau scrise cu lacrimi. Numai ele sunt 
cuvintele vieţii. Căutarea vieţii şi a lui Dumnezeu, izvorul ei, nu-şi atinge scopul prin întrebări 
teoretice, prin gândire speculativă, ci prin înfrânare ascetică de la cele rele şi prin iubire: „Elixirul 
vieţii, cuvinte scrise cu lacrimi” (Preludii III) 

 
7. Aflarea lui Dumnezeu prin asceză şi lacrimi 

Tema lacrimilor, ca mijlocul cel mai propriu prin care se trece la viaţa superioară, ca 
treapta cea mai înaltă spre ea, e reluată şi în Preludiu IV. 

Numai cele ce se nasc prin trezvie rămân amintiri vii în om. 
Numai acestea rămân prezente, cu puterea lor de pocăinţă, continuu înnobilatoare, ca unele 

ce s-au născut dintr-o mai intensă conştiinţă de sine. Rămân amintiri vii, aşa cum durerea se 
păstrează mereu, ca hrană a ei, o moară ce, în mişcarea ei, are nevoie să macine neîntrerupt făina. 

Dar trezvia şi lacrimile pentru greşeli nu s-ar ivi fără conştiinţa de Dumnezeu:  
 
Cele ce-or fi amintiri nasc de-a pururi 
treze aşa cum durerea păstrează întreagă 
hrana durerii, făină ce-şi macină moara.  
 
Trezvia, ca atenţie la sine spre ferirea de greşeli, spre o viaţă în bine, e mult apreciată în 

spiritualitatea Părinţilor orientali. 
Cel ce ia aminte neîncetat, din această trezvie, la greşelile sale şi la pocăinţa pentru ele, e ca 

o pasăre cu ochii mereu înlăcrimaţi, ca o pasăre albă, curată, sau care se curăţeşte zburând spre 
înălţimi. Iar lacrimile au ca motiv principal conştiinţa apropierii morţii. 

Dar nu frica de moarte ca neant face să-i picure mereu omului lacrimi, căci după cum am 
văzut „cuvintele scrise cu lacrimi sunt elixirul vieţii”. Aşteptarea morţii cu conştiinţa că viaţa 
aceasta este ultima formă de viaţă, este legată de sentimentul că viaţa fericită, la care ne poate 
trece moartea, depinde de căinţa pentru ele făcute aici. Aceasta îl face pe om să plângă pentru 
relele săvârşite, cu o continuă pocăinţă şi iubire de alţii, convins că astfel va trece după moarte la 
adevărata viaţă. Cu cât vede mai mult viaţa apropiindu-se, cu atât se pregăteşte mai mult pentru 
viaţa adevărată de după moarte, străduindu-se aici pentru o viaţă „albă”, neîntinată de patimile 
alipirii la plăcerile egoiste, trecătoare şi fără orizont. El este ca o pasăre pe stâlpul zilei prezente şi 
viitoare, cu grijile şi plăcerile ce i le provoacă acestea. Ca o pasăre care plânge pentru că e ispitită 
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să ciugulească din sămânţa perfid atrăgătoare, ce-o cheamă cu o sclipire înşelătoare. Peste 
această sămânţă îi cad lacrimile, făcând-o sămânţă a întristării. Dar lacrima lui „ca o rouă” 
rodeşte sămânţa grijii zilei de mâine, cea după moarte: 

 
Pasăre albă din ochii-i cad lacrimi 
– pasăre albă pe stâlpul uitatului mâine – 
când ciuguleşte în palmă sămânţa 
boabă rotundă perfid sclipitoare. Din ochii-i cad lacrimi 
peste sămânţa-ntristării ca roua fecundă. 

(Preludii IV) 
 
Prin trezvie şi pocăinţă omul urcă lăcrămând, ca o forţă suitoare, peste arşiţa cu linişte 

stearpă – mulţumirea de sine lipsită de rodnicie – cu puterea de creştere spirituală a sângerării, a 
eforturilor pentru înfrânare şi răbdare a necazurilor, spre o treaptă mai înaltă a existenţei sale, în 
care, ca într-o fântână secată, face să crească apele vieţii.  

Pasărea ce sângerează astfel, scutură stropii peste „nămolul fierbinte”al trupului pătimaş, 
ca să răcească patima plăcerilor: 

 
Peste arşiţa cu linişte stearpă 
trage aripa-i adânc sângerată potecă 
ceasul când apele cresc în fântâna secată  
apele. Pasărea albă înmoaie-ţi aripa 
scutur-o stropii să sară  
peste nămolul fierbinte. Haide, zoreşte 
moartea din urmă s-apropie, creşte. 

(Idem) 
 
Dar lacrimile sunt şi un semn al jertfei pentru alţii şi al compătimirii celui ce se jertfeşte. 

Iar puterea jertfei şi a compătimirii o primim de la Hristos. Se exprimă astfel ideea că nu prin 
raţiune speculativă ne apropiem de Cel pe care-L căutăm, ci prin iubire faţă de El şi semeni. 
Astfel, calea spre întâlnirea cu Dumnezeu este căinţa, nevoinţa ascetică şi iubirea.  

Dar poeta nu uită nici de caracterul apofatic al celui căutat, care cere o înţelegere ce se 
ridică peste înţelegere. Aşa o spune în Preludii V.  

 
8. Plenitudinea lui Dumnezeu 

Omul caută rotundul căruia nu-i lipseşte nimic, care nu e deschis din necesitate pentru 
nimic din afară de sine, având în sine totul. Acesta e însuşi Dumnezeu, care e întors numai spre 
Sine. Infinitatea Lui nu e simbolizată printr-o linie care nu ajunge niciodată la capăt, căci aceasta 
ar arăta nevoia Lui de a se întinde mereu mai departe, fără să ajungă la plenitudine în sine, 
neavând trebuinţă să tindă spre ea. El e Unul deoarece cuprinde totul, sau infinitul, nefiind 
împărţit. Ne întrebăm unde este Acesta şi cum este, pentru că nu-l vedem în lumea noastră şi 
pentru că prin rotunjimea infinităţii depăşeşte înţelegerea noastră: 

 
Unde e unul rotund neîmpărţit, unde-i oare? 

(Preludii V) 
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Căutarea Lui în lumea noastră, cu pretenţia de a-L înţelege deplin cu raţiunea noastră, e 
zadarnică. Pentru că ea nu poate înţelege relaţia dintre rotunjime şi nemărginire. El e trans-
cendent formelor de existenţă între care trăim noi şi mijloacelor noastre de sesizare: 

 
Nu e privire şi mână să-l prindă, să-l ţină, 
nu e aripă să fluture-acolo departe 

(Preludii V) 
 
Aceasta, pentru că nu se poate ajunge la El prin zboruri peste întinderi spaţiale sau 

spirituale, pentru că fiind dincolo de aceste întinderi, El ar fi totuşi mărginit. Spiritual, El e în 
acelaşi timp aici şi oriunde. E aici şi totuşi transcendent. E aici dar e altfel. Nu există deci aripă 
care să zboare spre El, deşi este aproape: 

 
Unde nu-i zbor peste-ntinderi şi nu-s nici întinderi 
nu sunt nici margini să nască întinderi şi zboruri 
să le învingă şi nici osteneli pentru aripi. 

(Preludii V) 
 
Nu-L întâlnim prin zboruri, prin eforturi intelectuale de natura celor cu care ne ridicăm 

sau pătrundem la cunoaşterea lucrurilor din lumea noastră, cunoaştere prin care le deosebim şi le 
despărţim unele de altele. Nu ele pot să ne facă posibilă înţelegerea, cuprinderea „rotundului 
întreg”. El e pentru noi ca un vis, totuşi nu vis ci realitate. El e aici şi pretutindeni. El însuşi ne 
cuprinde, dar nu ca parte necesară a Lui, în continuitate cu El. E necesară „o trecere” spre El, 
dar o trecere pe care nu o facem noi prin efortul nostru, ci El, prin harul Lui. Noi trebuie numai 
să ne deschidem Lui, atunci când îl auzim bătând spiritual la poarta noastră (Apoc. 3, 20). Ni se 
cere numai să tăcem asupra tuturor celor ce le cunoaştem. Prin această tăcere, apar flăcări 
grăitoare, care mistuie lumea noastră îngheţată. Din foşnetul preocupărilor trebuie să ne 
întoarcem spre adâncul tăcerii, de unde căutăm să-L auzim pe Cel ce e dincolo de ele. El ne va 
deschide cărarea visului fără de vis, făcând ca inexistent tot ce e în jurul nostru, spre spaima 
noastră: 

 
Cad picături din frunzişuri şi cetini 
foşnet întors spre adâncul tăcerii 
flăcări sonore să mistuie huma-ngheţată. 
Dâre scântei luminează cărarea 
visului fără de vis. 

(Preludii V) 
 
Preocupările îndreptate spre lucrurile lumii şi cuvintele care le exprimă nici nu caută măcar 

cărarea pentru el, căci ele nu duc spre Cel de dincolo de ele: 
 
Nu-s toate acestea şi nu-s nici cuvinte să caute 
unde e unul rotund şi întreg neîmpărţit, să întrebe: 
unde-i? Şi care cărare ce nu-i  
duce-ntr-acolo? 
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Cuvintele noastre, apte să exprime sensuri finite, nu pot exprima infinitul şi indefinitul. Ba 
nici măcar nu pot întreba în mod adecvat despre cărarea ce duce spre infinit şi care, de aceea, nu 
poate fi nici ea finită, cărarea căreia-i dăm noi existenţă şi formă. De aceea, pentru ele nici nu 
există cărare spre Cel transcendent. 

Totuşi, o dată ce ne întrebăm despre El ca despre „întregul rotund” şi o dată ce putem 
spune că El e altfel decât toate, prin calitatea Sa ca „rotund întreg neîmpărţit”, ba chiar nu 
putem să nu întrebăm unde este şi cum este întrucâtva înţeles, înseamnă că El ne impune şi ne 
face posibilă întrebarea despre El, căutarea Lui. Deci însuşi faptul întrebării noastre despre El şi 
al conştiinţei că este „întregul rotund”, constituie o dovadă a existenţei Lui şi a unei lumini pe 
care El ne-o dă. 

Căutarea „rotundului întreg”, al absolutului, care nu poate fi lipsit de calitatea superioară a 
conştiinţei personale, căutarea impusă omului de acel absolut, arată că El nu vrea să-i ia acestuia 
trebuinţa de a cunoaşte sensul existenţei lui. Dar, pentru om, acest sens e legat de raportul lui cu 
absolutul, de trebuinţa căutării Lui şi de înaintarea în cunoaşterea Lui. 

 
9. Dumnezeu şi omul 

Omul e făcut pentru lumină, care să-l lumineze pe el, orginea şi scopul existenţei lui. E o 
clădire organizată, o „casă” făcută din particele raţionale, o casă ca lăcaş al luminii şi răspândi-
toare de lumină. Fiecare persoană e altfel decât celelalte, neconfundată cu altele. Totuşi se vede 
în ea şi comunică cu celelalte prin transparenţă boabelor de lumină care le delimitează ca nişte 
ziduri. Conştiinţa ei, ca şi raţionalitatea componentelor ei, care însă nu este întregul căruia nu-i 
lipseşte nimic, întreţine căutarea ei sau a persoanei umane după lumina „întregului rotund” din 
care izvorăşte întreaga lumină. Lumina ce vine de acolo de unde vine însăşi existenţa ei. De 
aceea boabele luminoase ale zidurilor sunt subţiri şi extrem de fragile, ceea ce face ca însăşi casa 
alcătuită din ele să fie fragilă. E ca o alcătuire de fulgi, ca nişte curcubee trecătoare ce stau sub 
puterea vântului, existent de când lumea, adică bătrân şi mereu schimbător. Persoana omului 
tremură, piere (dar rămâne ca un miraj pe retină, „vis şi miraj, zămislit pentru vis şi miraj”). 

Deşi trecătoare pe pământ, persoana umană e o adevărată minune. E ca un vis ce trece, 
dar rămâne chiar pe retina celui ce a zămislit-o. Căci pentru aceasta a făcut-o, ca să rămână pe 
urma Lui şi pe orice retină, adică în orice conştiinţă şi în primul rând Celui care a zidit-o, ca un 
vis, ca un miraj. Căci dacă există o conştiinţă personală, există în primul rând Dumnezeu ca o 
asemenea conştiinţă şi deci există în toate cele înzestrate cu conştiinţă, ca persoane. După ce au 
fost făcute, ele există în veci, pentru ca cele ce rămân în conştiinţa Creatorului să se poată bucura 
de o reală existenţă veşnică, cu toată fragilitatea lor. Toate rămân şi ca o retină pentru altele. 

Astfel, precum Unul rotund este un paradox pentru cunoaştere, cunoscut deşi necunoscut, 
tot aşa şi persoana umană e un multiplu paradox prin însăşi fiinţa sa. Ea este pe de o parte o 
unitate, o „casă”, pe de o alta e compusă şi complexă, constând din boabe. Nu e o unitate 
simplă ca Unul rotund; pe de o parte e luminoasă, pe de alta însetată de lumină, având nevoie de 
lumină, având nevoie chiar de înţelegerea sinelui său; pe de o parte există în mod real, pe de alta 
e atât de fragilă, încât nu trăieşte decât ca un vis minunat pe retina Creatorului; toate persoanele 
există unele pentru altele şi printre altele, susţinute de valoarea pe care le-o dau altele şi pe care o 
au pentru retina altora. E un amestec de existenţă şi părere, încât pe drept cuvânt ne întrebăm 
cât adevăr sau câtă existenţă se ascunde în ceea ce pare, dar şi câtă minciună e în moartea 
persoanei, sau câtă minciună şi cât adevăr în moartea ei: 



 51 

Cât de-adevăr s-ascunde în ceea ce pare 
şi nu e sau e şi ne pare că n-ar fi? 
Cât de minciună în ceea ce moare şi cât e 
veşnic minciună sau falsă minciună sau 
falsă falsă minciună?  

(Preludii VI) 
 
Acest aspect de existenţă şi de neexistenţă face atât afirmarea simplă a existenţei, cât şi a 

neexistenţei persoanei să fie o minciună, aşa cum faptul că există veşnic, fie şi numai pe retina lui 
Dumnezeu şi a altor persoane umane, face din afirmaţia neexistenţei ei o veşnică minciună. 

Afirmarea morţii este şi adevăr şi minciună, pentru că moartea are loc de fapt, dar nu e 
totală şi definitivă. Se topeşte mult din persoana, dar ea rămâne, cum rămân firele ce se vor 
folosi, ca dintr-un in care se topeşte, pentru ţesătura comuniunii în Împărăţia cerească. 

Clipele vieţii lasă urme în ea, dar urme curăţite, purificate. De exemplu, legătura trupească 
între bărbat şi soţie trece, se topeşte, dar lasă în ei urma afecţiunii spirituale. Toate au o valoare 
care rămâne din toate cele ce vor trece: 

 
Cât se topeşte din in 
şi rămâne în fire curate 
cât printre valuri şi maluri în ape, 
cât de departe, cât ape şi nori şi furtună 
rouă, zăpezi, uragane, ce strâmt pentru spaţiul 
fără cuprins, cât de iute 
stă se supune cuprinderii, cât se supune.  

(Preludii VI) 
 
Toate cele care trec prin spaţiul fără cuprins al subiectului uman sunt prea strâmte pentru 

el. Şi pe toate le topeşte sau le transfigurează. Toate stau şi trec atât de iute, toate sunt supuse lui. 
Prin toate, persoana străbate la lumina supremă. Dar ce se întâmplă cu ea când, prin neînţele-
gere, i se închid ochii şi când astfel Soarele nu mai luminează? Lumina primită înainte în ea şi 
răspândită de fiecare dintre „case” (în mod propriu), nu dispare cu totul. Căci nici o „casă din 
boabe subţiri de lumină” nu dispare, ci rămâne în veci. Şi nici lumina care a umplut fiecare 
„casă” în mod deosebit nu poate să dispară, pentru că nu poate să dispară Soarele care o trimite 
în ea. Zidurile „casei” devin opace, dar păstrează posibilitatea de a redeveni iarăşi transparente, 
când ochii ei se vor deschide, când Soarele nu va mai fi mort pentru ea, iar ea îşi va actualiza 
iarăşi puterea de percepere şi de răspândire a luminii ce i se comunică. De aceea, ne întrebăm 
doar: unde e lumina, când „casa” n-o mai primeşte şi nu mai răspândeşte lumina primită, când 
ochii nu o mai văd sau nu mai vor să o vadă, când Soarele a murit pentru ea? Ne întrebăm: cum de 
zidurile au putut deveni opace, când boabele sunt, prin firea lor, transparente? Casa păstrează o 
anumită conştiinţă şi mădularele trupului păstrează raţionalitatea şi capacitatea lor de sesizare, de 
comunicare, dar nu a luminii adevărate: omul rămâne conştient şi raţional, chiar întunecându-se: 

 
Casa din boabe subţiri de lumină 
ziduri opace din boabe subţiri transparente – 
unde rămâne lumina când soarele moare, 
unde rămâne lumina în casa din boabe subţiri de lumină? 
Unde sunt ochii când nu văd, cum n-au  
ce să vadă? 

(Preludii VI) 
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Întrebarea nu încetează, deci, nici când trăim o viaţă lipsită de înţelegere. Ce viaţă mai e 
viaţa mea, fără înţelegere? Unde e înţelegerea pe care o caut? Căci chiar conştiinţa neînţelegerii 
mă chinuieşte, îmi pune întrebări. 

 
10. Despre patimi: rolul lor dublu 

Dar nu numai neînţelegerea de sine a persoanei umane, formată din organele raţionale, ce 
slujesc înţelegerii şi comunicării, îşi cere sensul, ci şi patimile ce dansează „în pădurea întune-
coasă de gânduri”. Aceasta mai ales când persoana umană, ostenită de ele, de liniştea lor, le pune 
sub controlul unei conştiinţe care caută o altă linişte. 

În descrierea acestor patimi poeta recurge la o succesiune fulgerătoare de imagini contra-
dictorii. Ele sunt: „Litere, patimi, urgii”, preocupări unilaterale, simpliste, plăceri nestăpânite şi 
duşmănii voite, dar în acelaşi timp „iele”, năluciri „dansând goale în pădurea de gânduri”, 
întunecoase, lipsite de sens. Adresându-li-se, conştiinţa le spune: „Vă strivesc sub povara cea 
grea” a dezaprobării, „voi, fragile semne naive”, însă în acelaşi timp „viclene cu aripi piezişe”: 
naive, pentru că sunt animate de părerea că dau satisfacţii durabile, dar viclene, pentru că îşi dau, 
pe de altă parte, seama că nu pot satisface durabil, ci doar amăgi cu această impresie. Ele 
năvălesc şi trec cu zgomotul nestăpânit al unor „herghelii nărăvaşe”, însă pe întinsuri abstracte, 
pe suprafaţa trecătoare a fiinţei umane. Ele trec, „tropote în goluri”, pe această suprafaţă trecă-
toare, murdărită. Apar ca nişte păşuni secetoase, care în aparenţă l-ar hrăni pe om, dar nu pot, 
căci sunt de fapt „mlaştini”, ca o „haină a nimicului palid”, făcută dintr-o „urzeală sumară” care 
ne atrage spre nimicul acoperit de ea. Răbdătoare, ele durează sub biciuirea dezaprobării omului 
care îi cere lui Dumnezeu să-i ierte iubirea pe care le-a arătat-o, pentru că prin aceasta a putut să 
le cunoască şi să le condamne. Sunt „iele înţelepte” pentru că ştiu să impună, dar în acelaşi timp 
„fecioare nebune”, promiţând satisfacţii reale pe care nu le pot da. Ele dansează în pădurea 
întunecoasă a nălucirilor, a viselor, înşelătoare, aducătoare de moartea care poate fi totuşi biruită. 
Sun ireale în sine, dar nălucirea omului le dă o părută realitate. Singur subiectul uman are 
existenţă reală şi poate învinge moartea şi părelnica lor existenţă uscată cu care amăgesc. 

Dar ele pot fi folositoare, prin nemulţumirea care urmează satisfacţiilor făgăduite, căci prin 
deşertăciunea lor fac să se aprindă candela conştiinţei şi să susţină lumina ei, iar conştiinţa poate 
zbura peste înălţimi, folosindu-se de ele ca de un rug şi ca de o lumină: 

 
Iată, pe toate le-aprinde 
candelă, rug şi lumină cu voi împreună să zboare.  

(Preludii V) 
 
După Dionisie Areopagitul, răul care nu e nici existent, nici făcător de existenţă, ci dizolvă 

doar, poate deveni şi existent şi făcător de existenţă, provocând reacţia existenţei (De divina 
nominibus, Patrologia Greacă III, col. 71). 

Astfel, nu numai judecăţile teoretice îl fac pe om să caute absolutul şi să hotărască a merge 
spre Dumnezeu, ci şi simţirea „neantului”, spre care îl duc patimile, îndemnându-l să caute 
izvorul vieţii. Poezia Lidiei Stăniloae e animată de o intensă convingere că omul trebuie să se afle 
pe sine însuşi, pentru a găsi în sine poarta spre Creatorul său.  

Până acum s-a arătat că subiectul uman s-a ridicat prin şi peste toate mişcările şi conţinu-
turile vieţii pământeşti, plutind ca o „frunză cu ochi de pasăre tristă sus pe colina trenurătoare” a 
existenţei sale. El a ajuns la conştiinţa că existenţa sa n-are fermitate şi siguranţă, căci patimile 
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care îi apăreau ca susţinându-i existenţa l-au dus mai degrabă spre neant. El însuşi s-a descoperit, 
pe de o parte, ca o frunză gata să se rupă din pomul vieţii, pornită spre veştejire, iar pe de alta, ca 
o pasăre ce tinde să zboare spre înălţimile nesfârşite. Însă o pasăre tristă, pentru că e ameninţată 
de inexistenţă. Tristă pentru că nu s-a putut înălţa peste „colina trenurătoare” a existenţei sale şi 
a lumii. S-a descoperit pe sine ca pe o colină în această lume, o colină tremurătoare, nesigură, 
fragilă. Nu se poate ridica dincolo de această condiţie de „colină tremurătoare, acoperită de 
nori”, prin care nu poate vedea cerul luminii fără margini. El n-a ajuns însă la un rezultat al 
căutării lui, ci se identifică cu căutarea, ceea ce e un progres, chiar dacă nu are încă bucuria de a 
fi văzut cât de puţin din Cel pe care-L caută, cu toate că s-a prelins prin „scorburile întunecoase 
şi strâmte” ale vieţii pământeşti. În căutarea lui, mai are de străbătut norii sau de aşteptat vreo 
deschidere prin ei. 

 
11. Transparenţa lui Dumnezeu prin moarte 

Dar iată că norii, care nu rămân rigizi ci se mişcă, încep să fie străbătuţi din când în când 
de raze, fără să-L arate pe Soarele însuşi. Albastrul apare însă foarte ştirbit. Totuşi frunza e 
luminată de razele ce străbat până la ea. Şi omul simte că Cel pe care Îl caută e prezent. Prea 
aproape şi totuşi departe, ceea ce îl face să presupună că „poate-i acolo, poate-i şi acolo?”. 
Astfel, faţa frunzei este pe de o parte luminată de raze, pe de alta acoperită de umbra 
necunoaşterii. Această umbră a necunoaşterii se proiectează şi peste pământ, căci necunoscând 
cât trebuie lumina Soarelui, el nu poate cunoaşte nici pământul sau lumea creată care-i aparţine 
şi care se vădeşte de asemenea un mister. Totuşi, El este atât de aproape încât e prezent chiar în 
lumea creată, în ţărâna ei, pretutindeni. Dar e prezent în ea ca un mister, ca o taină, ca un miez 
de umbră, un miez de noapte. Tristeţea omului e pricinuită de neputinţa de a pătrunde taina. De 
aceea el plânge, din ochii lui picură lacrimi, dar fiind produse de durerea necunoaşterii lui 
Dumnezeu, sunt lacrimi de „rouă”, care subţiază umbra, o fac oarecum transparentă, o curăţă, 
„curăţă noaptea de noapte” astfel că aceasta ni se poate revela ca loc al misterului pozitiv al lui 
Dumnezeu. A cunoaşte noaptea ca mister e deci mai mult decât a o cunoaşte ca lipsă a oricărei 
existenţe. Este cu totul altceva a şti că în noapte se ascunde Cel-mai-presus-de-înţelegere, decât a 
crede că e o mărturie a nimicului. (Prin aceasta, subiectul uman ştie că între el şi ceilalţi stă „Prea 
aproapele”). Poeta a ajuns astfel la începutul cunoaşterii mai presus de cunoaşterea raţională, 
simplistă, finită. Asupra acestei cunoaşteri apofatice va stărui poeta mai larg în alte poezii: 

 
... frunză orbită străpunsă de raze. Faţa umbrită 
peste pământ îşi aruncă pata de umbră, 
ochii cei trişti caută ştirbitul albastru 
poate-i acolo, poate-i şi-acolo. Poate 
stă între noi prea aproapele-ascuns în ţărână 
miezul de umbră, miezul de noapte. Frunză cu vină 
faţa umbrită-ţi întoarce, ochii de pasăre tristă 
plini sunt de roua căzută pe pata de umbră. 
Lacrima curăţă noaptea de noapte. 

(Preludii VIII) 
 
La Jakob Böhme, la Meister Eckhart, misterul stă nepătruns în faţa efortului de înţelegere 

teoretică. În poezia Lidiei Stăniloae se înaintează tot mai mult în adâncimile sale insondabile,  
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o dată cu înaintarea în cunoaştere. Iar această înaintare e însoţită de lacrimi, de conştiinţa 
nevredniciei, de tristeţea de-a nu cunoaşte îndeajuns pe Cel ce ţi se face cunoscut în necu-
noaştere, de iubirea pe care El ţi-o face cunoscută. Este aici o mistică existenţială, nepanteistă. 

Poeta ştie că unirea cunoaşterii cu necunoaşterea îşi are cauza nu numai în Dumnezeu, dar 
şi într-o vină proprie. Păcatul a făcut ca necunoaşterea, prezentă în cunoaşterea lui Dumnezeu 
de către om, să fie altfel decât necunoaşterea pe care ar fi avut-o omenirea dacă n-ar fi căzut în 
păcat. 

Lacrimile îi ajută omului să înţeleagă neînţelesul, pentru că îl ajută să se vadă pe sine însuşi 
ca taină dependentă de taina lui Dumnezeu, datorându-şi Lui existenţa. 

Dar lacrimile omului vin la capătul unui ostenitor drum de veghe, de atenţie tăcută la 
puţinătatea sa, însoţită de creşterea recunoştinţei faţă de Dumnezeu pentru tot ce i-a dat. Şi i-a 
trebuit omului vreme îndelungată ca să ajungă aici: 

 
Şi lacrimile slabe 
de-atâta veghe, lunecând pe frunte, 
pe-obraz, pe ore-armonii tăcute, 
cât de-ndelungă vreme să le ştie 
nevoie-avut-au ochii? 

(Reflexie) 
 
Mai ales în lacrimi se vede omul pe sine, dar vede şi pe Dumnezeu. Căci ele dau la o parte 

vălul de mândrie, vălul de pasiuni ce-l acoperă pe el însuşi şi, de aceea, şi pe Dumnezeu. Dar 
lacrimile cele mai eficiente în acest scop sunt numai acelea al căror izvor nu seacă. Ele sunt 
acelea pe care omul a învăţat să le verse, nu îndestulă vreme, deşi par secole: 

 
Câţi secoli, câte ere – ce-ndrăzneală! 
Le-am învăţat şi nu le ştiu prea bine. 
Puţin, ca-ntr-a oglinzii poleială 
Să le privesc şi să mă văd pe mine.  

(Reflexie) 

Pr. Dumitru STĂNILOAE 
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u faţa spre Dumnezeu. Isihasmul în actualitate 

 

Introducere 

„Am vrut să prezint în Dogmatica mea”, afirmă într-un interviu Părintele Stăniloae1, pe 
Dumnezeul cel viu venit la noi şi lucrător în noi şi nu definiţii raţionale închise în ele însele”. Şi, 
în acelaşi interviu, el îşi precizează intenţia: „am vrut să fac să iasă dogmatica din cadrul strâmt şi 
rigid al scurtelor definiţii scolastice, care predomina şi în manualele dogmatice de la noi, 
propunând conţinutul viu, profund şi bogat în semnificaţii, după modelul Părinţilor, punând în 
evidenţă conţinutul spiritual cuprins în mod virtual în ea”. Acesta constă într-un mesaj mediat de 
Iubire, ni se arată, în măsura în care în învăţătura asupra Sfintei Treimi sălăşluieşte chipul iubirii 
supreme.  

Într-un studiu intitulat „Profilul dinamic al comunicării în ontologia creştină a Părintelui Stăniloae”, 
Sandu Frunză observa că „promovând ideea Dumnezeului personal, încearcă să explice calitatea 
de persoană ca fiind dată de structurile de comunicare arhetipale”, fapt ce nu permite plasarea 
discursului în planul raţionalizărilor scolastice şi al speculaţiilor abstracte, conchide comenta-
torul2. „Această dimensionare a finitului de către transfinit, ce plasează omul în orizontul comu-
nicării, e posibilă”, arată Sandu Frunză, „datorită «chipului dumnezeiesc» din om”3.  

Scrierile Părintelui Ghelasie Gheorghe asumă perspectiva iconică, proprie gândirii patristice, 
realizând o sinteză teologico-mistică ce cuprinde şi corelează într-o viziune unitară şi coerentă 
momentele esenţiale ale cugetării patristice.  

 
Raţiune obiectivantă şi experienţă dialogică 

În reflecţia ortodoxă actuală, părintele Ghelasie este cel mai de seamă promotor al 
isihasmului iconic. Pe linie palamită, isihasmul porneşte cu premiza că e posibilă experienţa 
energiilor necreate, ce se realizează ca o relaţie personală între om şi Stăpânul vieţii sale, 
Dumnezeu. Această experienţă dialogică, în fond, constituie, o dată admisă, codul de lectură 
ulterioară a lumii. Dialogul cu Fiinţa este cel ce întemeiază gnoseologia la orice nivel, întrucât 
acest demers participativ e singurul în măsură să concorde, în premize şi consecinţe, ce se 
armonizează, cu ontologia creştină personalistă, şi totodată să unifice iconic funcţiunile şi 
modurile cunoaşterii, adecvate la scopul ce le este propriu. Calea de urmat este „cu faţa spre 
Fiinţă”, a coborârii minţii în inimă.  

Nu mai suntem prizonieri pe drumul scurt ce leagă semnul de semn, prin verigile raţiunii 
obiectivante. De regulă, semnul trimite spre energiile create, ca spre ceea ce se poate face si 

                                                        
1 în: Mitropolia Ardealului, XXXV, 1990.  
2 Dumitru Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p. 11. 
3 ibid., p. 15.  
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desface, prin operaţii de compunere şi de descompunere corespunzătoare tezei şi antitezei, 
desfăşurate într-o lume ce şi-a pierdut transparenţa originară în raport cu Logosul. Logica 
antagonistă domină sistemul de opoziţii din care fac parte corpul, mintea şi lumea, în condiţiile 
căderii sub moarte.  

Numirile ce indică lucrările lui Dumnezeu din sfera energiilor create nu vin „de la sine”. 
Ele depind de om şi de felul cum el judecă lumea. Cazuistica nu ţine loc de mărturie despre 
prezenţă, prezenţa care este acel ceva sau mai degrabă cineva, ce ne poate dezvălui cu certitudine 
existenţa sa ca „fiind-aici”. (Nu-i inutil de menţionat, au existat esteticieni care au respins atât 
definiţia operei de artă în termeni de obiect estetic, cât şi descrierea rezervată procesului de 
creaţie ca fiind unul de „obiectivare”, pe motiv că obiectul sugerează ceva existent în faţa 
ochilor, la o distanţă mentală fixă, tipică, ce separă subiectul de obiect. Acestei noţiuni consi-
derată inadecvată ei i-au preferat-o pe aceea de prezenţă, sinonim al atmosferei, care cuprinde de 
jur împrejur, îmbrăţişează şi covârşeşte. Opera deschide o lume ce acţionează asupra fiinţei cu 
sugestia relaţiei de aproape, a atingerii personale şi vii şi trezind în receptor dorul de a se lăsa 
cuprins de ceva care îl depăşeşte, mai degrabă decât de a cuprinde şi de a domina o apariţie prin 
forţa oculară).  

Orice idee, dacă e simplă idee, fără alte implicaţii, suferă de un neajuns major, cel al inter-
pretabilităţii. Plecând de la una şi aceeaşi imagine a lumii, iluminiştii au putut deduce 
raţionalitatea acesteia, pe când unii existenţialişti absurdul ei.  

 
Raportul între existenţial şi simbolic 

Înrădăcinarea în datul existenţial mai degrabă decât în cel simbolic constituie o calitate 
specifică orientării spirituale ortodoxe. Nu acelaşi lucru se poate spune despre clasica doctrină a 
analogiilor, care în contextul sensibilităţii contemporane, cu exersat simţ critic, nu-şi mai găseşte 
justificarea, în măsura în care tinde să-şi ignore premisele vulnerabile, condiţia de a fi inter-
pretabilă. Putem vedea în piatră (pentru contemporani, întruchiparea însăşi a inerţiei) imaginea 
neclintirii în bine a divinităţii şi, astfel, sub pretextul justificării simbolice a existenţei, să validăm 
starea ei actuală, oricare ar fi aceea, rea sau bună, pentru că un simbol se poate erija subiectiv 
pornind de la orice imagine în funcţie, desigur, de interpretare.  

Părintele Ghelasie a reactualizat comoara de sensibilitate adunată în Pateric, din trăirile 
duhovniceşti ale Părinţilor pustiei, făcând să se audă din nou plânsul pentru suferinţa întregii 
creaţii după cădere. Această capacitate de comunicare cu viaţa (în orice formă s-ar prezenta 
aceasta), care ţine funciar de spiritul tradiţiei creştine ortodoxe şi de un simţ deosebit de empatic 
al relaţionării directe, l-a caracterizat prin excelenţă pe trăitorul de la Frăsinei. Pentru acesta, a 
„pescui” fiinţa din energia învolburată a semnelor, cu pretenţia de a o reconstitui pornind de la 
parte către întreg, reprezintă o tentativă eşuată, întreprinsă cu mijloace inadecvate scopului, se 
apreciază. „Fiinţa nu se deduce”. Gnoseologia creştină întemeiază cunoaşterea reală în actul 
participării duhovniceşti la o realitate indicată dogmatic şi figurată în dimensiunile ei restaurate, 
conforme cu intenţionalitatea Creatorului.  

Participarea, după spusele Sfântului Grigorie de Nyssa, e în măsură să creeze o familia-
ritate de tip organic cu lumea, înlăuntrul căreia subiectul se mişcă şi e parte, cu tot cu funcţio-
nalitatea sistemului său nervos. Convingerea existenţială nu poate fi opera unui gând izolat. În 
scrierile părintelui Ghelasie există o rigoare filosofică urmărită până la capăt şi cu pasiune pentru 
detaliu, ce subîntinde descrierea şi motivarea fază cu fază a practicii isihaste, în această viziune. 
La fel, metafizica subîntinde morala şi mistica teologia.  
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Gestul iconic întemeiază de acum filosofia, a cărei posibilitate însăşi rezidă în unitatea 
iconică a subiectului cunoscător; în caz contrar, destrămarea lăuntrică într-o cavalcadă de hipo- 
şi hiperfuncţii are drept consecinţă pulverizarea obiectului cunoaşterii, care, în mod ideal, trebuie 
să fie un pol al relaţiei dialogice. Căderea în nihilism coincide cu moartea filosofiei creştine, 
atunci când nu mai e posibilă sinteza holistică a organului cunoscător, prin care o realitate 
locuită de Duh poate fi primită în mod adecvat numai cu simţuri înduhovnicite. S-ar zice că 
părintele Ghelasie nu desparte la modul kantian raţiunea teoretică de cea practică. Logica 
supranumirii, logica „supraafirmativă” a celui de-al treilea termen, supraordonator, la care 
recurge (d. ex. cauză-efect-supracauză), depăşeşte schema conflictului între contrarii. 

Corpul uman însuşi deţine în adâncimile sale calitatea de a fi o „sămânţă” de euharistie, un 
memorial al întregii naturi, această „ţărână” universală din care a fost făcut; ca atare, depozitează 
în sine, desigur, stocate într-o formă preanalitică, informaţii esenţiale de tipul reflexelor şi 
conduitelor „uitate”, care ţin de condiţia participării la o natură originară, nealterată, a existenţei 
în ansamblul ei. (Simţul poetic se opune refulării, afirmase Gilbert Durand, răsturnând astfel 
teza psihanalitică a trivialei compensaţii. E de remarcat că părintele Ghelasie gândeşte în spiritul 
acestei răsunătoare afirmaţii, în momentul când el însuşi elogiază limbajul poetic pentru virtuţile 
sale restauratoare în ordine spirituală). 

În memoria despre natura originară îşi are rădăcinile o categoricitate a trăirii profund 
diferită de determinismul rigid şi de spaţio-temporalitatea binecunoscute, ca şi de celelalte forme 
de apriorism pe care Kant le considera cu neputinţă de depăşit. Aşezarea în gest iconic, se 
afirmă, cu un deosebit simţ al intuiţiei psihologice, „nu cere un efort mental, ci doar o amintire 
de mişcare” ca „rememorare a originilor”. Acest fapt e menit să trezească la viaţă acea bună 
memorie cosmică adunată în om sub amprenta actului dumnezeiesc, memorie în care nu lovesc 
moartea şi timpul. Schimbarea subiectului, identificată de unii gânditori, la modul plenar, cu 
actul duhovnicesc al transmutării trupului, este, pentru isihasm, condiţia gândirii, întemeiată 
originar ca metafizică, o metafizică al cărei fond este mistica, ce reprezintă mutaţia de paradigmă 
apriorică, la nivel de judecăţi, de reprezentări şi de participări ale sensibilităţii. Metanoia, 
schimbarea minţii, este cuvântul potrivit cu acest proces şi în plan filosofic justifică depăşirea 
kantianismului.  

 
Memoria originilor 

Ideea de „memorial” sau altfel spus de memorie al cărei purtător este considerat a fi 
Duhul trimite la una dintre dimensiunile esenţiale ale existenţei umane, care este raportarea la 
origini. În acest sens, mişcarea memoriei traduce mobilizarea de conţinuturi ale conştiinţei şi ale 
limbajului (verbal sau non-verbal), care se împărtăşesc din condiţia originarităţii lor şi, în 
consecinţă, deţin calitatea de a fi şi/sau de a reflecta întregurile originare. Memoria originii evocă 
„întregul”, până la a-l face prezent. În context, accepţia întregului este aceea de a fi creaţie 
dumnezeiască, nu construcţie materială sau tehnicist umană, supusă temporalităţii şi procesului 
de derivare a întregului din părţi, în condiţiile căderii existenţei sub moarte.  

Întregul creat de Dumnezeu apare deplin şi dintr-o dată, fenomen pe care, de altfel, 
părintele Ghelasie l-a pus în legătură şi cu motivaţia tainică a creaţiei artistice. În artă, sugestia 
transmisă este că realitatea se instituie genuin, cu impact la nivelul rostirii pure a limbajului 
auroral, care comunică instantaneu apariţii ale întregului. Acestea nu au în spate memoria 
tehnică a facerii lor, sau, în orice caz, nici un „activ” al acestei memorii meşteşugăreşti de tip 
constructiv-deconstructiv.  
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În general, construcţia şi deconstrucţia la nivel de realitate ţin de logica antagonistă a 
căderii, prin care existenţa creată se smulge centrului ei, Cuvântul dumnezeiesc, şi tinde spre 
auto-fărâmiţare, spre auto-fragmentare, concepută uneori ca un anti-limbaj. În această situaţie 
sunt generate memorii ale căderii, termen care desemnează tentativa în sânul existenţei create de 
a se raporta la o pseudo-origine a sa. Fluxul haotic de memorii negative se revendică însă de la o 
„anti-origine”, se arată. Anti-originea este văzută plastic precum acel zero al nihilismului de la 
care nu poate începe numărul. Deconstrucţia se descoperă în acest caz a fi legea intimă a 
construcţiei, reversul ei. Anti-memoria determină schisma psihică şi apariţia unui anumit tip de 
mecanisme cenzuratorii ce separă mentalul conştient de un plan inconştient al trăirii. Anti-
memoria se face responsabilă de blocajele psihice explicabile prin faptul că omul resimte în 
actuala sa condiţie inconfortul „originii”, care e de fapt o pseudo-origine, cât de diferită de universul 
memoriei paradisiace!  

Nu întâmplător, părintele Ghelasie insistă asupra faptului că isihasmul începe cu intuiţia 
amintirii de mişcare, nu cu efortul mental. Pe filiera noţiunii de memorie, amintirea trimite la 
originea pură, pe când efortul mental la ideea de adaptare şi de uitare a originii. Aşezarea corectă 
a fiinţei atunci când se găseşte cuprinsă în rama iconizării este de a se lăsa „în mod pasiv sub 
activul prezenţei hristice”. Această asumată „pasivitate” (care e totodată şi cea mai adâncă 
nevoinţă) se arată a fi acţionată de şi dă mărturie despre existenţa unei Origini active mai presus 
de puterile create, care există de la sine, in-formează de la sine şi alcătuieşte cu puterea Sa ceea ce 
omul e chemat să primească prin răspunsul său propriu.  

Recomandând şi dincolo de rugăciunea gestică „extinderea iconicului în toate mişcările” 
(cum ar fi „gestul discret de plecăciune-închinare, ca o aplecare uşoară şi inobservabilă”), 
părintele Ghelasie nu face decât să propună astfel omului refamiliarizarea cu originile sale uitate, 
o reîntoarcere prin voinţă liberă la natura sa cea mai adâncă. „Şi când vorbeşti, orice vorbă să fie 
în formă iconică, adică să fie smerită, plăcută şi nevătămătoare, iertătoare”.  

 
Antropologia iconică 

Care este sensul omului şi ce reprezintă omul în raport cu restul creaţiei constituie o temă 
de dezbatere dintre cele mai incitante în antropologiile contemporane. Antropologia iconică 
întemeiază şi în mod consecvent extinde înţelesul ideii de om mult dincolo de acela de specia 
umană creată. Semnificaţia omului în sens arhechipal, cum i se spune, este cuprinsă în realitatea 
lui Hristos-Omul, Fiul lui Dumnezeu şi totodată Fiul Omului. Există aşadar o dublă filiaţie a lui 
Iisus Hristos, în Dumnezeu Tatăl şi în lumea creată, prin Fecioara Maria. Interesant de remarcat 
este faptul că Hristos a asumat lumea creată din interiorul ei ca Fiu al creatului. Totodată se 
afirmă că dincolo de momentul istoric al Întrupării, Hristos a asumat în sine chipul de Fiu al 
Omului şi implicit legătura sa cu creaţia din veşnicie.  

În acest sens, dintr-o perspectivă iconică, şi subliniem acest lucru, Hristos este considerat 
a fi Dumnezeu şi Om din veşnicie. Această asumare a chipului de om din veşnicia sfatului 
Sfintei Treimi cu privire la creaţie, în desfăşurarea liturgică de intenţii şi acte dumnezeieşti, 
lărgeşte, în continuitate cu viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, cuprinsul ideii de Întrupare 
de la acela de act istoric răscumpărător către o hermeneutică a actului creator divin. Prin Hristos 
Dumnezeu şi Om, pornind de la acest nucleu suprem al filiaţiei, iau naştere creaţia şi tâlcul 
desfăşurării ei. Omul Hristos reprezintă numitorul comun universal prin care „toate rămân 
unite. Toată creaţia are în sine Arhechipul de Om, ca un comun de fiinţialitate de creaţie; pe 
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baza şi în substanţialitatea acestuia are loc desfăşurarea lumii”. Este vorba, în fapt, arată părintele 
Ghelasie, despre condiţia de filiaţie de creaţie ca părtăşie la taina filială a Logosului divin, care a 
asumat în Sine „icoanele” făpturilor create.  

Înţeles ca o taină a unităţii între suflet şi corp, şi totodată ca un mădular al Vieţii lui 
Hristos, trupul întreg este ridicat la demnitatea de a fi organ al Duhului, receptiv la cele de 
negrăit. În mod ideal, el deţine competenţa cunoscătoare. Expresia „ritual iconic” desemnează 
atât practica isihastă, cât şi ideea mai largă de mişcare a lumii orientate în sens sacral şi ascen-
sional, în conformitate cu raţiunea sa iconică.  

În mistica isihastă, aşezarea în gest de rugăciune şi coborârea minţii în inimă nu pot fi 
decodificate ca nişte atitudini neştiinţifice, naive gnoseologic, tocmai fiindcă gestul, printre altele 
este un fel de operaţie prealabilă, prin care se urmăreşte (implicit) o bună situare în orizontul 
cunoaşterii, care este totodată un orizont al relaţiei şi care reclamă o trăire „rotundă” a oricărui 
dat. Fenomenologia prezenţei la care frecvent se face recurs în aceste scrieri implică sentimentul 
total de a fi cuprins şi atins cu duhul de jur împrejur, trăire la care participă tot trupul, prin minte 
şi suflet. Astfel, după cum a spus părintele, „cunoaşterea devine simultan iubire”, adică un act al 
persoanei destinat persoanei.  

Trebuie arătat că antropologia iconică pe care a desfăşurat-o în lucrările sale este 
însemnată cu un deosebit accent hristologic. După cum afirmă însuşi autorul ei, hristologia este 
centrul acestei teologii şi totodată antropologii. Prin Hristos devenit om, vederea teologiei 
dobândeşte acea empatică putere, care poate susţine o metafizică ferită de abstracţiuni, deschisă 
spre viaţă şi care, ca atare, refuză imaginile utopice despre realitate. Cuvântul după care toate  
s-au făcut, Hristos Logosul dumnezeiesc şi Fiul Omului – în Acesta rezidă taina chipului omului, 
s-a arătat. Identitatea omului se descoperă în strânsă legătură cu ideea de filiaţie şi cu aceea de 
hotar.  

Omul ca „hotar de taină” este înfăţişat ca fiind „punctul” în care se întâlnesc creaţia ce 
urcă cu Dumnezeu ce coboară. Prin părtăşia la chipul şi lucrarea Fiului lui Dumnezeu omul 
realizează în sine şi prin sine în afară de sine mijlocirea între divin şi creaţie. Sensul limitei sau 
hotarului devine aici întâlnirea în dialog. Dacă în tradiţia patristică se arată că omul participă la 
lucrările/energiile dumnezeieşti, dar nu are acces la fiinţa dumnezeiască – care în transcendenţa 
ei este de necuprins – Dumnezeu însuşi are acces la fiinţa creată şi întâlnirea „fiinţială” între 
Dumnezeu şi creaţie este posibilă în chipul unui dialog liturgic, fără amestecare sau schimbare a 
firilor, în „modurile” Întrupării. Acest lucru îl subliniază părintele Ghelasie ca pe o cheie de 
înţelegere a misticii iconice. Omul face legătura între lumi, pentru că în trupul său devenit 
mădular al Trupului lui Hristos se umanizează natura şi se plămădeşte eshatologia. Prin omul 
despărţit de Hristos a căzut făptura şi prin omul unit cu El se va ridica.  

 
Tradiţia patristică în actualitate 

Opera mistico-teologică a părintelui Ghelasie se găseşte în acord cu o întreagă tradiţie de 
cugetare care s-a născut în albia misticii răsăritene, totodată asumând întreaga problematică a 
modernităţii, de orientare multidisciplinară, în trupul acestei tradiţii vii filocalice. Întemeiată în 
adevărul revelat în dogme şi statornicită prin Tradiţie, pe care îl transmite neştirbit, această 
lucrare de ample proporţii se referă la dogma Treimii, subliniind funcţia de universală modelare 
ontologică pe care o îndeplineşte în chip tainic relaţia intrafiinţială din sânul Dumnezeirii.  

Chipul Sfintei Treimi este motivaţia supremă a căutării „celuilalt” şi chiar a existenţei 
creaţiei. Omul însuşi este în sine o alcătuire complexă, „treime în sine” şi prin urmare fiinţă ce 
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există în continuă deschidere şi mişcare dialogică. „Domnul viu al Scripturii este cu adevărat viu 
tocmai datorită chipului Său treimic”, arată părintele Ghelasie. Viul este mişcarea în şi prin sine a 
fiinţei, distinctă în mod nedespărţit de lucrările/energiile sale. Ontologia iconică a viului creat îl 
arată totodată nedespărţit de cuvintele creatoare şi Cuvântul dumnezeiesc pecetluit în creaţie. 
Fiinţialitatea creată are astfel reunite pecetea Treimii şi Întrupării, cheia fundamentală de 
înţelegere a viziunii creştine ortodoxe, condiţia de posibilitate a existenţei create, a realizării şi 
cunoaşterii ei participative, euharistice.  

Specificul Ortodoxiei, care constă în acceptarea existenţei energiilor necreate şi a posibi-
lităţii lor de a se lăsa experiate şi împărtăşite, constituie una din temele cheie în aceste scrieri 
isihaste. Fără a contesta relativa autonomie şi capacitate de a se specializa prin care se indivi-
dualizează diferitele funcţiuni ale spiritului uman, părintele Ghelasie s-a referit, în consens cu 
gândirea sfântului Grigorie Palama şi în mod prioritar, la dumnezeiasca putere comună care le 
animă şi care le ţine în sinergie, în echilibru, evitându-se extinderea şi excesul unei funcţii în 
perimetrul şi în detrimentul alteia. Pentru isihaşti, îndumnezeirea omului implică sinteza integrală 
a organului cunoscător, în cuprinsul căruia multitudinea de funcţiuni cognitive şi relaţionale au 
ajuns la unitate şi armonie, într-o lucrare intimă cu prezenţa Duhului Sfânt. Întâlnirea cu 
Dumnezeu este totodată întâlnirea cu sine, reunirea fiinţei create şi sinteza omului total în 
Hristos.  

Se cuvine să remarcăm că mai sus amintitele consideraţii teologico-mistice sunt, la 
părintele Ghelasie, foarte strâns legate de viaţa concretă în urmarea menirii ei, implicaţiile lor 
practice fiind permanent subliniate. Aspecte ce ţin de teologie, antropologie şi cosmologie, sau 
care privesc ontologia, morala, ascetica, mistica, liturgica şi eshatologia apar inseparabile în 
mistica iconică. Totul este surprins sub aspectul iconomiei divine şi al sinergiei manifestate în 
viaţa duhovnicească. Scrierile isihaste ale părintelui Ghelasie reprezintă, de altfel, o excelentă 
sinteză a cugetării patristice.  

Ca să dau, foarte pe scurt, câteva exemple, reluând concepţia Părinţilor Capadocieni 
privind dogma Treimii, părintele Ghelasie zugrăveşte Persoana Tatălui ca Originea Absolută sau 
Izvorul Treimii, prin naşterea Fiului şi purcederea Duhului Sfânt, Fiinţa dumnezeiască vie fiind 
în sine unitate trinitară în deschidere în Sine de Persoane Treimice. Sunt evitate astfel atât 
triteismul cât şi modalismul. După cum putem vedea şi în anumite scrieri din Filocalie, modelul 
trinitar apare reliefat atât la nivel de fiinţă, cât şi la cel de mişcare şi energii în Dumnezeu, fiind 
implicată aici, în mod evident, învăţătura sfântului Grigorie Palama.  

Modelul trinitar este, de asemeni, transpus la nivel antropologic, într-o modalitate iconică, 
cu respectarea cuvenită a diferenţei fiinţiale, de „măsură”, între creat şi necreat. Sufletul apare 
înzestrat cu mişcare în sine, fiind prin aceasta sursa corporalităţii energetice, iar trupul, privit ca 
unitate între suflet şi trup, reflectă condiţia euharistică a făpturii spirituale create. Creaţia Însăşi 
ca îngeri-natură-umanitate este privită în întrepătrunderea proprie alcătuirii ei trinitare.  

În vederea duhovnicească, nimic nu este privit în mod izolat, desprins sau rupt de 
comunicarea cu celelalte forme de creaţie şi cu Dumnezeu, fiecare făptură fiind în acelaşi timp 
privită în identitatea sa. Conceptul de icoană, după cum vedem şi la sfântul Ioan Damaschin, 
este extins printr-o scară de semnificaţii ce coboară de la o indicare a celor din sânul 
Dumnezeirii până la cele mai mărunte realităţi create; coboară de la Fiul lui Dumnezeu, Icoana 
naturală a Tatălui, şi merge până la icoana zugrăvită în materie.  

Acest concept circumscrie practic întreaga creaţie, fiind indisolubil legat de Taina 
Întrupării dumnezeieşti. Trupul lui Hristos este plămada înfierii omului şi a îndumnezeirii lumii, 
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iar ritualul participării la Acesta, în fapt la Taina Bisericii, este însuşi chipul Sfântului Duh ce 
însufleţeşte ritualul liturgic. Astfel, dimensiunea iconică se complineşte cu cea liturgică, atât în 
ontologie, cât şi în practica isihastă. Fiinţialitatea creată viază, ca în concepţia mystagogică a 
sfântului Maxim Mărturisitorul, pe suportul cuvintelor creatoare (logoi) şi al Logosului 
Dumnezeiesc Însuşi, al chipului şi prezenţei Sale lucrătoare.  

Făptura creată este, astfel, privită, din perspectivă iconică, în dimensiunea sa „dublă”, 
pecetea Chipului divin fiind inalienabil întrepătrunsă cu chipul creat. Dimensiunea liturgică este 
în acest demers legată de însăşi actualizarea potenţei de chip în Hristos, Arhechipul omului. Sunt 
integrate, plecând de aici, demersuri patristice cu accent pe dimensiunea mistic-liturgică şi 
eclezială, cum ar fi cele ale sfinţilor Dionisie Areopagitul sau Nicolae Cabasila. Concepte precum 
cele de înstrăinare şi familiaritate, întâlnite la sfântul Grigorie de Nyssa, intervin în exprimarea 
dublei condiţii sau dublei logici manifestate în creaţie: cea corespunzătoare căderii şi cea a 
creaţiei restaurate, cea antihristică şi cea hristoformă sau trinitară. Conştiinţa acestei „duble 
condiţii” – sub spectrul cărora stă viaţa de acum – face posibile distincţii fundamentale la nivel 
conceptual şi existenţial, fără de care nu se pot gândi în sens creştin termeni precum cei de 
„sacru”, „spiritualitate”, „identitate”, „sine”, „bine-şi-rău”, etc. Limbajul poetic al experienţei 
mistice ni se înfăţişează, cum vedem şi la sfântul Simeon Noul Teolog, sub forma unor 
momente culminative în relieful trăirii mistice şi ecleziale.  

În această „erminie” sau „iconare” carpatină, corpusul cugetării tradiţionale creştine este 
articulat în mod coerent, încât momentele sale fundamentale sunt privite în legăturile lor interne, 
în interdependenţa lor organică. Mai mult, pe lângă această strânsă corelare a articulaţiilor gândi-
rii patristice, avem înainte un demers critic şi integrativ de „reaşezare” a gândirii, în mod coerent 
cu corpusul reflecţiei patristice şi în spiritul ei, în raportul dintre teologie şi cultură, dintre 
cugetarea mistică şi demersurile contemporane proprii ştiinţei, filosofiei, artei, medicinii etc.  

Se reia confruntarea cu concepţiile antice şi orientale, revenite sub diferite forme în 
curentele de gândire contemporane. La fel cum au făcut şi alţi părinţi înainte vreme în 
confruntarea cu filosofia greacă, Părintele Ghelasie operează modificări conceptuale, creează 
punţi de înţelegere pentru a favoriza dialogul şi accesul la taina creştină. Însă, după cum însuşi 
spune, grija sa permanentă este de a evita sincretismul, de a păstra „fondul revelat în hainele 
exprimării”, cum ar spune Pr. Dumitru Stăniloae, de a păstra în orice demers dialogal specificul 
creştin nealterat: „În relatările mele despre isihasm nu fac sincretism, ocultism, bazar mistic... ci din 
contră, o încercare de desincretizare a misticii creştine. De asemeni, încerc o transpunere într-un limbaj 
de Resacralizare a Limbajului. Se pare că este nota mea specifică, originalitatea scrierii mele, legitimă 
fiecăruia... Cea mai mare nenorocire a spiritualităţii de astăzi este destructurarea limbajului până la 
orgia unui antilimbaj... Cuvântul-Fiul Lui Dumnezeu este Chipul în Sine al Limbajului”. De aceea, 
Restructurarea Limbajului, „Redescoperirea Limbajului Hristic va fi Salvarea Viitorului”4. 

 
Despre bunul simţ comun  

„Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu”, afirmă părintele Ghelasie, „şi acesta este 
Supramemoria fondului nostru fiinţial”5. Dumnezeul-Iubire, pe care Iisus Hristos L-a făcut 
cunoscut o dată cu Întruparea Sa, reprezintă chiar „pecetea universalităţii creştine” cu care este 
însemnată inima omului de la creaţie încoace. De altfel, modul în care părintele Ghelasie se 

                                                        
4 „Dialog în Absolut”, Platytera, 2007, p. 6. 
5 „Logosul hristic”, Colecţia Isihasm, p. 29. 



 62 

raportează la creştinism deschide în orice moment calea către o psihanaliză creştină a omului în 
genere. Iubirea se poate „întuneca” în om, dar ea nu se schimbă. Afiliată în mod organic şi 
totodată paradoxal simţului comun, credinţa creştină dezvăluie chintesenţa tainică a acestuia.  

În creştinism, căderea însăşi se manifestă ca o modificare la nivel de tropos (orientare, 
mod), nu de logos (esenţă). Aceasta înseamnă că Binele, de esenţă divină, nu încetează niciodată 
să fie căutat, chiar dacă în mod deviat şi eronat. Valorizarea omului în toate locurile şi timpurile 
este fundamentată, practic, pe valori esenţialmente creştine, cum sunt: persoana unică şi 
concretă, paternitatea, filiaţia, spiritualitatea, maternitatea, identitatea, alteritatea, sentimentul, 
relaţia, comuniunea, dialogul, iubirea, responsabilitatea, altruismul, întruparea, existenţa societăţii 
şi a naturii, valoarea materiei, năzuinţa spre armonie universală, varietatea, arta, forma, frumosul 
fizic şi spiritual, etc.  

La nivel de opţiuni prereflexive, cu impact pragmatic, un occidental şi un oriental nu se 
abat de la aceste valori, indiferent de opţiunea lor religioasă. Faptul că „occidentul” matricial 
creştin tinde să fie receptat ca o valoare universală constituie unul din argumentele în favoarea 
triumfului creştinismului la nivel de simţ comun. Simţul comun, şi nu o teorie depărtată de 
acesta, l-a determinat bunăoară pe Heidegger să judece omul cu norma unei sensibilităţi creştine: 
„Atunci când ne concentrăm asupra fiinţei noastre, ne îndreptăm spre noi înşine venind dinspre 
lucruri, fără a abandona vreodată sălăşluirea în preajma acestora. Până şi pierderea raportării la 
lucruri care apare în stările depresive ar fi imposibilă dacă o stare de felul acesta n-ar rămâne, la 
rândul ei, ceea ce este în calitate de stare umană, şi anume o sălăşluire în preajma lucrurilor”6. 

Redându-i substanţa gândirii creştine, nu vom greşi definind simţul comun ca simţ al 
conexiunilor necesare determinate, în ultimă instanţă, de o logică a Întrupării care ţine de 
praxisul vieţii şi care transcende logica gândirii raţionaliste ca apanaj al scientismului dominator. 
„Întruparea” oferă măsura participării plenare a omului la Viaţă, încât bunul simţ comun 
activează în orizontul revelaţiei dumnezeieşti.  

Raportată la corelativul său talent sau „ingenium” (lat.), aşadar la gust, noţiunea de simţ 
comun nu trimite, cum s-ar putea crede, în primul moment, la hedonism, aşa cum a arătat Giam 
Battista Vico. În „De nostri temporis studiorum ratione”, acest autor defineşte simţul comun ca o 
facultate de accedere la ceea ce este verosimil, poetic intuitiv. A judeca părţile imaginaţiei după o 
măsură a lor proprie înseamnă a stabili raporturi corecte cu nevăzutul, cu posibilul. Şi aceste 
raporturi sunt întotdeauna raporturi practice, de intuiţie sau gust (spiritual). După Vico, adevărul 
poetic, în substanţialitatea sa, este desfătător nu pentru că se însoţeşte iraţional (senzorial) de 
desfătare, ni se spune, ci pentru că esenţa lui metafizică e desfătătoare, cunoscută inimii în chip 
plenar. Părintele Ghelasie, de asemeni, apără menirea poeziei de a rememora originile. Nu e 
întâmplător faptul că Vico însuşi lega strâns fantezia artistică de noţiunea de memorie, cu 
trimitere la o natură originară.  

Din polemica lui Vico purtată cu pozitiviştii epocii sale, se pot reţine câteva concluzii 
incitante şi pentru vremea noastră. Sensul sau simţul comun e menit să apere adevărul verosimil 
împotriva pseudo-adevărului „izbitor”, care nu are nimic verosimil. Simţul comun nu se opune 
momentului teoretic ca atare, ci marchează o diferenţă radicală de atitudine, de raportare la 
adevărul posibil în interiorul acestuia. În apărarea poeziei, de pildă, ca învăţătură veridică, deşi pe 
căi ocolite, Vico a invocat simţul comun prin care docere (a învăţa) se contopeşte cu delectari  
(a atrage participarea afectivă). Astfel, poezia tinde să exprime acel adevăr dezvăluit (numai) prin 

                                                        
6 „Originea operei de artă”, ed. Univers, Bucureşti, 1982, p. 158. 
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participare. Participarea indică sensul apartenenţei noastre fiinţiale la o anumită natură. În sens 
mistic, pe această cale este descrisă experienţa pregustării celor veşnice. Cum a scris părintele 
Ghelasie, „în braţele Tale pun chipul creat/ şi tot ce este în braţele Tale/ primeşte fiinţă”7. 
Există însă un moment teoretic vid de participare, incapabil să nască o lume vie, din pricina 
împotrivirii inimii. În acest context, părintele Ghelasie identifică existenţa fantomatică a ideii şi 
acuză caracterul mortificat al unei aşa-zise teorii pure.  

Unii comentatori poziţionează în mod eronat credinţa ca pe o teorie pe scara unei 
distanţări progresive de simţul comun. Aici, pe lângă pierderea din vedere a mediului sinergiei 
între lucrarea divină şi cea umană în care se naşte credinţa, se ignoră un aspect esenţial: sub 
aspect psihologic, dar mai ales gnoseologic, practicul şi teoreticul se întrepătrund. E îndoielnică 
ideea că omul poate fi eliminat din sistemul unei ipoteze teoretice, în ceea ce priveşte consecin-
ţele sale ultime şi sinteza umană a sensului ei, care îi conferă însăşi relevanţa intuitivă maximă. 

Există, desigur, teorii despre existenţă care pot fi concepute de om împotriva omului. În 
acest caz vorbim de idei fără cuprindere circulară, de cunoaşteri parţiale şi neunificate, cum a 
spus sfântul Maxim Mărturisitorul. Momentul de avans analitic al disecţiei teoretice face, adesea, 
imposibilă întoarcerea în punctul de plecare. Desfăcând în foi ceapa, o „pierdem”, îi ratăm 
sensul. O astfel de elaborare a minţii generează adesea sentimentul că nu are logos, cuprindere.  

Un astfel de sentiment, însă, nu e un dat pur subiectiv, fără nici o relevanţă teoretică. 
Dimpotrivă, el însuşi are o pondere determinantă în intuiţia adevărului, căci la adevăr se 
participă. Recursivitatea necesară a teoriei o racordează la lumea subiectului şi a practicii. Teorie 
vs. simţ comun e o premiză inadecvată pentru exercitarea corectă a gândirii.  

Filosoful V. I. Perminov leagă simţul comun de exprimarea poziţiilor de maximă generali-
tate ale existenţei umane: „Sistemul de reprezentări numit simţul comun cuprinde câteva nive-
luri. Multe din ideile simţului comun sunt tranzitorii din punct de vedere istoric, ele ajungând să 
fie infirmate de către practică şi ştiinţă. Există, însă, elemente ale sale care evoluează foarte lent 
sau care, pur şi simplu, nu evoluează, deoarece exprimă condiţii de maximă generalitate ale 
condiţiei umane: convingerea în existenţa lumii exterioare, în determinarea cauzală a tot ce se 
întâmplă, convingerea că în orice schimbare rămâne ceva permanent, toate aceste reprezentări 
pe care Kant le-a numit principii ale intelectului pur, sunt elemente absolut indispensabile ale 
modului nostru de a percepe lumea, adică reprezentări pe care nu le putem abandona niciodată, 
care constituie pentru noi premiza explicită sau implicită a oricărei gândiri şi acţiuni. (…) 
Psihicul nostru, bunul nostru simţ converg spre un caracter practic al reprezentărilor noastre, 
principiul cauzalităţii fiind el însuşi un element indispensabil al simţului comun şi ţinând chiar de 
fundamentul acestuia”8. 

În câmpul reflecţiei filosofice româneşti, Constantin Noica este cel ce a pus în evidenţă cu 
măiestrie productivitatea poetică şi filosofică a limbii vorbite la nivel de simţ comun, şi a arătat 
că există chiar şi „gafe” verbale de bun simţ, dovadă că o corectitudine teoretică prea elaborată 
nu rezistă în faţa adevărului firesc: „Iar acesta e actul de cultură: să înveţi noutatea ca şi cum s-ar 
ivi din tine”9. 

Sfântul Grigorie de Nyssa aminteşte, ca principiu „graţie căruia survine înţelegerea în 
chestiuni obscure”, faptul că „orice raţionament îşi ia principiile din adevăruri evidente şi 

                                                        
7 „Logosul hristic”, colecţia Isihasm, p. 28. 
8 „Cauzalitatea în filosofie şi ştiinţă”, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, pp. 79-80. 
9 „Cuvânt împreună despre rostirea românească”, ed. Eminescu, 1987, p. 7. 
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recunoscute de toţi şi pe această cale convinge în chestiunile disputate”; cele recunoscute ne duc 
de mână la „sesizarea celor neclare”10. Sprijinul cuvenit în argumentare vine atât din „cuvintele 
dumnezeieşti”, cât şi din „logica umană”. Ca agent de echilibru al viziunii, bunul simţ comun 
con-simte la Revelaţie, sesizează realitatea căderii şi se opune absolutizării analogiilor între creat 
şi necreat, precum şi separării lor radicale, susţinând perspectiva iconică a apofatismului creştin.  

 
Practica isihastă  

Reflecţia asupra iconicităţii este fundamentală în opera părintelui Ghelasie Gheorghe. 
Prima treaptă a practicii isihaste este conştiinţa adresării către Dumnezeul Cel viu. Originea 
icoanei creştine este descoperirea chipului lui Dumnezeu prin taina arătării lui Hristos, Cuvântul 
Care S-a făcut Trup. El se uneşte cu lumea creată, ca şi lumea să se poată uni cu el. Icoana, se 
arată, în consens cu spiritul Sfintei Tradiţii, este mai mult decât simpla reprezentare a chipului. 
În Ortodoxie, icoana sfinţită comportă, după cum ştim, mai mult decât o valoare simbolică şi 
analogică. Icoana e un lăcaş al prezenţei.  

Temeiul icoanei reliefat prin noţiunea de iconicitate este chipul dumnezeiesc ce se arată. 
Fiind dincolo de materia şi chipul reprezentat, Divinul ca iconic este totuşi prezent în acestea ca 
şi cum le-ar îmbrăca, ni se spune, într-o „suprareprezentare”. Suprareprezentarea sau supraforma 
sunt concepte modelate prin logica trinitară a limbajului, pe care părintele Ghelasie a promovat-o.  

Al treilea termen, cu sens de Supradeterminare, indică, aici, totodată legătura şi distincţia, 
nedespărţirea şi neamestecarea, într-un proces de afirmare reciprocă între unităţile corelate, adică 
însăşi natura şi originea relaţiei, în viziunea creştină. Noţiunea de iconicitate se extinde asupra 
practicii isihaste, astfel încât se poate vorbi acum de gest iconic, de cuvânt iconic, insistând în 
credinţa că trupul însuşi este un templu al Duhului Sfânt.  

Isihastul şi-a făcut biserică din inimă, unde a găsit un altar al prezenţei divine, chemată cu 
numele lui Iisus. Mintea se coboară în inimă, spune părintele Ghelasie, părăseşte gândul atunci 
când întâlneşte Cuvântul. Cuvântul mai presus de gând, mai presus de idee, ca origine a ei, după 
cum fiinţa e originea energiilor, reprezintă o concepţie sistematic cultivată de către Cuviosul de 
la Frăsinei.  

Cuvântul păstrează în el chipul cuvântătorului şi se află astfel în raport neîncetat cu 
originea (Persoana), pe când, dimpotrivă, ideea impersonală se comportă de regulă ca şi când şi-
ar fi uitat originile. A cuvânta e un continuu recurs la persoană. Avem aici un puternic semnal de 
atenţionare vizavi de „metafizica fără subiect”, pe scară largă practicată astăzi. „Cuvântul este 
gestul comunicării între întreguri, între Persoanele divine. În cuvânt este comunicarea persoanei. 
Dacă gândul poate fi şi impersonal, cuvântul este doar personal. Mistica cuvântului s-a pierdut 
prin înlocuirea sa cu intelectul sau gândirea, făcându-se din cuvânt instrument al gândirii”11. 
Taina comunicării prin cuvânt se reliefează prin extindere în iconicul gestului. „Expresia, 
încărcătura sunt în gest. De aceea cuvântul este şi gest”, acestea dezvăluindu-se reciproc. Mistic, 
taina acestora este forma iconică, lumea îmbrăcată în Hristos. Această teologie a cuvântului ce 
ajunge să fie rostit cu tăcerea gestului ritualic este o formă culminativă a personalismului.  

Părintele Ghelasie a înlocuit noţiunea de arhetip cu termenul de arhechip sau cu cel de 
icoană. Astfel, icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe este icoana isihasmului, afirmă 

                                                        
10 „Împotriva lui Eunomie”, ed. Polirom, 2010, p. 199. 
11 „Mystagogia icoanei”, ed. Platytera, 2010, p. 43.  
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părintele Ghelasie: creaţia „trece” prin Hristos şi se face Trupul mistic al Său, Biserică. În 
iconicitatea hristică sunt cuprinse laolaltă chipul de Fiu al lui Dumnezeu şi chipul de Fiu al 
Omului. În interiorul creaţiei, chipul feminin reprezintă icoana naşterii Fiului. Bărbatul reflectă 
taina Divinului ce coboară, femeia, în schimb, reprezintă fiat-ul, acceptarea fericită de a-l întrupa 
şi naşte pe Dumnezeu. Avem aici schiţate originile unei psihanalize creştine sui-generis.  

Practica isihastă de tip carpatin este descrisă ca o „activitate supramentală şi extra-
mentală”, ca o odihnă sau o isihie a minţii. „Astfel, mintea se odihneşte nu în ea însăşi, ci într-un 
dincolo de ea însăşi”12. Oprirea activităţii intramentale a minţii devine în actul predării de sine, 
prin săvârşirea getului iconic, ca un „ritual al icoanei”. Specificul isihasmului carpatin este aşe-
zarea în locul unde spiritul şi trupul nu sunt în contrarietate. Acest loc este, în practică, „icoana”. 
Omul care însetează după rai este acel ins aflat nu atât în căutarea spiritului, cât a trupului său 
pierdut, trupul Cuvântului. Pentru aceasta e nevoie de mistica icoanei, care are în vedere acel 
„supratrup al spiritului şi al corpului”13. 

Aşadar, nici contradicţie, nici complementaritate, ci o operaţie de supradeterminare 
mistică e constant invocată de părintele Ghelasie. În ritualul închinării, mintea este pasivă, nu 
activă. Icoana este „atât subiect cât şi obiect, faţă de care mintea se odihneşte”14, ca şi cum se 
lasă loc lui Hristos să trăiască în noi, prin această taină a Întrupării vii, care este mai mult decât o 
obiectivare sau o proiecţie a spiritului în exterior. Neofit este „misticul activului iconic”15, al 
puterii icoanei care preia „lupta minţii”. Isihasmul devine, astfel, o practică opusă extremismului 
de orice fel, fie acesta material sau spiritual. Ambele nivele sunt însă valorizate cu specificul şi 
firescul lor.  

„Neofit nu admite un paranormal în corp sau în minte, ci o păstrare a normalului, dar în 
paralel cu suprafirescul vederii de taină”16. Numele lui Iisus este „chivotul” Întrupării lui Hristos, 
prin care ne deschidem prezenţei lucrătoare a Sfintei Treimi. Numele lui Iisus este ca o pecete 
peste minte şi inimă, care devin, în gestul iconic, necontrare; practica isihasmului carpatin tinde 
spre a întrupa „pe HRISTOS în orice mişcare sau stare”, făcând din toate „prescuri” ale 
Întrupării17.  

Părintele Ghelasie observă că „filosofii consideră greşit Persoana ca formarea egoului, 
fiind, din contră, tocmai evitarea acestuia. Persoana este deschiderea propriei Fiinţialităţi din 
Interior spre Exterior, ca dăruire”. Inima, în sens mistic, presupune deschiderea pentru a primi 
pe Dumnezeu ca „gest ritualic al Persoanei”, prin care are loc „dăruirea din toată fiinţa”18. 

Astfel au loc trezirea conştiinţei propriei meniri şi deschiderea spre „rememorarea” de 
taină”, refacerea condiţiei euharistice prin participarea ascetică, mistică şi liturgică şi primirea „cu 
închinare deplină” a sălăşluirii lui Hristos în noi. Făcându-ne părtaşi tainei euharistice celei 
„peste interior şi exterior”, renaştem în Trupul dumnezeiesc şi pregustăm aici depăşirea înstrăi-
nării şi a dezbinărilor pricinuite de cădere, bucuria filială şi mângâierea Duhului Sfânt. 

 

                                                        
12 „Practica isihastă”, în „Scrieri isihaste”, ed. Platytera, 2005, p. 158. 
13 ibid., p. 167. 
14 ibid., p. 183. 
15 ibid., p. 184. 
16 ibid., p. 197. 
17 ibid., p. 111. 
18 Ibid., p. 203.  
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Concluzie 

Vedem, după ce am parcurs scrierile părintelui Ghelasie, unitatea şi actualitatea Scripturii 
şi Tradiţiei Dumnezeieşti în miezul provocărilor de astăzi, în punctul în care isihasmul depăşeşte 
statutul de simplă „metodă de rugăciune”, zugrăvind chipul dinamic şi (în esenţă) neschimbat al 
trăirii creştine în Hristos şi Biserică, al vieţuirii în cele mai presus de fire, în sine şi în lumea 
creată.  

Florin CARAGIU, Mihai CARAGIU  
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ĂRINTELUI ARSENIE (ZIAN) BOCA,  
LA CENTENAR 

 
De la Vaţa-n Sibii, din Prislop la Sinaia, 
munţii îi ştiu pe de rost vîlvătaia, 
şi-n Sîmbăta lui de de-a pururea Sus 
lumina mai are atîtea de spus!  
 
Sîn Zianul Arsenie e mai viu decît noi 
şi în veacul de-acum, şi în veacul de-apoi; 
e viaţă de taină şi clară-vedere, 
iar neamul prin el după Cruce se cere. 
 
Sîn Zianul Arsenie e darul tîrziu 
a tot ce-a rămas din Valahii mai viu, 
şi-oricît pasul vremii de tare ne-ar bate, 
nu-i nimeni să-l poată goni din cetate. 
 
Sîn Zianul Arsenie e temeiul prin care 
iubirea se-ntoarce-napoi la izvoare, 
şi nu-şi mai e sieşi făptura măsură, 
ci Duhul ce-n ea zămisleşte şi-ndură. 
 
Sîn Zianul Arsenie e mai multul ce ştie 
că nu-i plinătate de nu e pustie, 
iar tîlc de rîvnim, să-l cătăm se cuvine 
în gura de rai a uitării de sine. 
 
Sîn Zianul Arsenie e visul frumos 
pe care-l visează pe lume Hristos, 
şi-n umbra lui moartea, din cruntă ce este, 
se face, cu iadul cu tot, de poveste… 
 
De la Vaţa-n Sibii, din Prislop la Sinaia, 
munţii îi ştiu pe de rost vîlvătaia, 
şi-n Sîmbăta lui de de-a pururea Sus 
lumina mai are atîtea de spus! 

Răzvan CODRESCU 
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conar al Misticii Carpatine: Părintele Ghelasie Gheorghe 

 
Părintele Ghelasie Gheorghe are o manieră aparte de a scrie, vrea să ne silească să vedem 

totul dintr-o dată, întregurile. De aceea adună multe noţiuni în cuvinte compuse, mai puţin 
obişnuite. Apoi „majusculele” la care nu vrea să renunţe pe motiv de Sacralizare a limbajului, ca 
şi la trimiterile în multe direcţii, par cititorilor copleşitoare şi grele... Părintele Ghelasie zice că 
aşa este „limbajul mistic”. Se pare că nouă, prea puţin obişnuiţi cu mistica, ni se pare ceva scos 
din comun. Mulţi ce nu vor (sau nu pot) să iasă din obişnuit, se arată contrari, chiar până la 
duşmănie... 

Păcat de unii care ar trebui să fie receptivi. Din câte am înţeles, Părintele Ghelasie nu vrea 
să facă altceva decât să împărtăşească Viziunea unui Trăitor Isihast, acel enigmatic Neofit 
pustnicul, un mistic autohton Carpatin, din Ardeal, Cheile Râmeţului – Alba. În „Memoriile unui 
Isihast” ni se dau câteva date, de ajuns să înţelegem despre ce este vorba. Dacă Părintele 
Ioanichie Bălan ne-a scos la iveală Patericul Carpatin, acest Neofit, prin Părintele Ghelasie, ne 
scoate la iveală un fel de „Filocalie Carpatină”. Mulţi vorbesc de o Spiritualitate mistică specific 
Carpatină.  

Mistica noastră creştină Românească este de obârşie Athonită? Majoritatea Pustnicilor din 
Moldova şi Muntenia au fost sau au trecut prin Muntele Athos. Marele Paisie de la Neamţ, 
Vasile de la Poiana Mărului, ca şi cel mai dinainte, Sfinţitul Nicodim de la Tismana, sunt în 
duhul Athonit. Cei din Ardeal se pare că, la fel, făceau ucenicia athonită. 

Cel mai puternic centru mistic din Ardeal a fost Munţii Râmeţului. Eremiţi mai puţin 
cunoscuţi, dar care au imprimat Duhul mistic în toţi pustnicii locului. Aici, la Râmeţ, este o 
tradiţie aparte, un fel de Întâlnire între mistica „autohtonă” şi cea athonită. Şi în Moldova şi în 
Muntenia este acest fapt, dar în Munţii Râmeţului este un Chip deosebit. Aici mistica 
„autohtonă” dă Chip celei athonite. Este un „ceva” aşa de puternic „autohton”, încât botezul 
athonit creştinează pe cel autohton, dar rămâne tot cel autohton. Blaga vroia să evidenţieze 
aceasta, dar a căzut în extremismul mai puţin creştin. Trebuie înţeles că mistica autohtonă-
necreştină veche nu a „îmbrăcat” doar hainele creştine, rămânând tot cea veche, ci Noul creştin 
s-a Pecetluit total pe Chipul autohton, dar într-un specific autohton. Un creştinism pur, dar în 
Chip autohton. Acest autohton Carpatin are el însuşi Chip de Asemănare creştin, de aceea aşa 
de uşor a găsit „îngemănarea”. De aceea se zice că noi, Românii, suntem creştini chiar înainte de 
a fi creştinaţi. Munţii noştri Carpaţi sunt plini de Schituri şi Sihăstrii, asemenea Muntelui Athos. 
De aceea se zice că Munţii noştri Carpaţi sunt „Geamănul Athosului”. Noi în Carpaţi ne simţim 
ca în Athos şi în Athos ne simţim ca în Carpaţi. Este o Înrudire ce se impune de la sine. De 
aceea noi nu am „acaparat” nici o Mânăstire în Athos, având atâtea Mânăstiri în Athosul nostru 
Carpatin. 

Ce trebuie menţionat este faptul că mistica noastră Carpatină este un Athonism 
Carpatizat, în care Chipul Carpatin este în Evidenţă faţă de cel athonit. Noi, Carpatinii, suntem 
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un creştinism autohton, de un specific propriu, care însă nu este în contrarietate, ci mai mult, 
parcă „încoronează” cu ceva. Această „Tămâie de Brad Carpatic” este specificul Carpatin. 

Este o Taină această „Tămâie de Carpaţi”. În „Memoriile unui Isihast”, Neofit Cărturarul 
„miroase” Tămâia lui Neofit Carpatinul şi „gata”, se face „ucenicul lui” şi tot „athonismul şi 
sinaismul” Pelerinului Neofit se face Carpatin. Relatările mistice ale unui Neofit din „Memoriile 
unui Isihast” au această „Tămâie Carpatină”. Părintele Ioanichie Bălan şi Părintele Cleopa au 
păstrat nealterat tot Chipul Patericului Românesc Carpatin. Aici, la Părintele Ghelasie apare o 
„prefacere” ce ne pune pe noi la „încercare”... Neofit zis Cărturarul, ce consemnează mistica lui 
Neofit Pustnicul, îi dă un „limbaj” aparte. Neofit Cărturarul se „laudă” că acest „limbaj” poate 
evidenţia „Mireasma pur Neofitică”. Aici este o Taină „uluitoare” prin care, de o intuieşte cu 
adevărat, Părintele Ghelasie ne scoate nouă la iveală o „mistică Carpatină”. 

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

De obicei, mistica se consideră un pietism religios de „excepţie”, până la Harisma Duhov-
nicească de Avva, văzător cu Duhul. În popor, un Avva înseamnă un astfel de Harismatic. Nu 
are prea mare importanţă ce spune, ci dacă are „puterea de a face ceva excepţional”. Şi totuşi 
există şi o „şcoală” de duhovnicie, din care ies mulţi „Îndrumători-Povăţuitori”. Toate locurile 
sunt sub Chipul unui Povăţuitor şi i se urmează învăţăturile deosebite. De la marele Antonie 
până la Duhovnicii mărunţi şi anonimi, toţi sunt sub această Taină. Unii sunt aşa de puternici, 
încât persistă peste veacuri Duhul lor, din care se nasc generaţii peste generaţii de „următori”.  

Unul dintre aceştia este acest Neofit isihastul, Carpatinul nostru. La prima vedere nu are 
nimic deosebit de cei „ştiuţi”, dar Neofit Cărturarul îi dă o „interpretare” mai puţin obişnuită. 
Când citeşti cele din Memoriile unui Isihast, te apucă „ameţeala” aceea mistică, de parcă vezi 
„dublu”...  

În ce constă „specificul” lui? 
Părintele Ghelasie ne ajută să-l descifrăm printr-o ilustrare de zise „caractere mistice”. Aşa 

ne vorbeşte de caracterul mistic rus de „subterană”, de cel grecesc de „Cer” şi de cel Carpatin de 
„Pământ”. Acestea, fiecare, au propria lor nostalgie paradoxală. Cel subteran caută Lumina, cel 
de Apă caută uscatul, cel de Cer caută Pământul şi cel de Pământ caută Cerul. De aici, traducerile 
în chipuri proprii ale fiecăruia. Primii pustnici au fost în deşerturile nisipoase, cu vestita 
Thebaida, tocmai a Egiptului misterios. Aşa aici este o Filocalie de Cer pur, de zbor neîmpie-
dicat spre Cer. Textele sinaitice sunt de această factură. Grecii Athoniţi traduc Filocalia în 
specific propriu, de Apă, cu semnul Peştelui, care se zbate însă între „apă şi uscat”. Ruşii traduc 
Filocalia sinaită şi athonită în zisele „sbornice”, Filocalia subterană a Duhului între „întuneric şi 
lumină”, între „iadul subteran” şi „Raiul Cerului”. Noi, Carpatinii, traducem Filocalia în chipul 
Pământului bogat şi verde, ce paradoxal este ÎNTÂLNIRE între Cer şi Pământ, tocmai Icoana 
Raiului, ce nu este nici în Cer, nici pe Pământ, ci „între Cer şi Pământ”. Pe acest specific 
Carpatin insistă Părintele Ghelasie în relatările sale. Neofit pustnicul este un astfel de mistic. 
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Părintele Ioanichie Bălan încearcă să „evidenţieze” un specific pur Carpatin. Părintele Ghelasie 
„sare” şi peste specificul grecesc şi peste cel slavonesc şi este „privit” cu nedumerire. 

Teologii ţin atât de mult la „chipul grecesc”, încât nu se poate concepe nici cea mai mică 
„abatere”. Chiar şi slavonii sunt „bizantini” până în dinţi. Este interesantă această „separare 
Bizantină” de „latinismul” occidental. Părintele Ghelasie, cu Neofitul lui, vrea să ne evidenţieze 
un „Carpatin” dincolo şi de „Bizanţ” şi de „Roma”, ca o „punte” ce însă nu se amestecă. În 
această viziune, scrierile Părintelui Ghelasie au statutul lor aparte, de specific propriu. Ce mi se 
pare mie totuşi deficient este „traducerea” acestui specific. Este drept că Părintele Ghelasie 
„creează” chiar noi cuvinte, le compune pe cele vechi. 

Ar fi fost de aşteptat o totală înfăţişare nouă. Şi totuşi reuşeşte prin altceva, printr-o 
Iconografie pur Carpatină. Se pare că „limba dacică” era o limbă aparte, care nu putea fi scrisă 
oricum. Egiptenii aveau hieroglifele. Dacii se pare că aveau o altă reprezentare, de „ritual între 
obiecte”. În templele dacice, toate sunt într-o anumită orientare ca de ritual, nu fixe ca în alte 
temple, ci parcă într-o mişcare tainică de limbaj gestic. Tocmai acest limbaj gestic se pare că ar fi 
fost scrierea dacică. Iconografia populară Carpatină mai păstrează scântei de astfel de memorii 
ancestrale. Părintele Ghelasie are ceva din această memorie. De aceea scrierile sale sunt în 
cuvinte, în „gesturi ritualice”, ce se adună până la aglomerare (cuvintele compuse), ce se înalţă 
(cu majuscule), ce îngenunchează până la metanie şi închinăciune. 

Acest „limbaj gestic” multora li se pare minunat, altora de neînţeles, altora supărător. Se 
pare că şi „mistica noastră Carpatină” este de aceeaşi factură. Neofit Cărturarul este surprins de 
Neofit pustnicul şi de aceea încearcă să-i traducă Taina prin propriile sale disponibilităţi, dar cu 
încercări de evidenţiere a acestui „specific”. De aici „limbajul mistic” al acestor relatări, ce pare 
ciudat şi puţin înţeles. Mai mult însă, cele ce se relatează sunt tot de aceeaşi manieră. Când citeşti 
aceste scrieri, începi să vezi „dublu”, cum se zice în Memoriile unui Isihast. 

Conţinutul este Iconografic, nu simbolic mental. Aici nu mai este gândire, ci „vorbire 
directă”, este Cuvânt peste gând, ce copleşeşte gândirea şi o absoarbe în cuvânt. În mod obiş-
nuit, cuvântul este absorbit de gând şi noi gândim ce vorbim şi citim. Aici este tocmai invers. 
Când Citeşti, Cuvântul reprezintă şi nu mai este nevoie de gând, Cuvântul fiind de ajuns, ca o 
Icoană pe care o Priveşti, nu o gândeşti, pe care o vezi, nu o imaginezi. Şi de aici apoi toată 
viziunea respectivă, ce nu mai este ca în Filocalia athonită, de Minte ce contemplează, ci de o 
Contemplaţie fără instrumentul Minţii. De aici, relatările din Memoriile unui Isihast, ce „scoate” 
Mintea din Suflet şi nu o mai consideră „Ochiul” Sufletului, ci o „rază energetică” a Ochiului de 
Suflet Dincolo de Minte. 

Acesta este tocmai specificul mistic Carpatin, pe care insistă atât de mult Neofitul 
Părintelui Ghelasie. Este o Vedere Filocalică. Aici este paradoxul ce contrariază pe cititorii 
acestor relatări. Se vrea o Vedere Filocalică, dar nu prin „vederea minţii” cum se spune în 
Filocalie. Sfântul Grigore de Palama zice că Mintea Luminată de HAR începe să vadă cele 
Dincolo de Minte, cele Duhovniceşti. Acest Neofit spune că într-adevăr este această Vedere 
Harică a Minţii, dar mai este şi o vedere Harică fără instrumentul Minţii, ci prin Duhul direct al 
Sufletului, care la fel prin HAR vede cele Dincolo şi de Minte şi de Sufletul însuşi. Filocalia 
greacă este sub emblema gândirii filosofice greceşti, chiar dacă are Conţinut pur creştin. Neofit 
consemnează şi o altă „emblemă”, Carpatină, ce nu consideră Mintea Ochiul Sufletului, ci 
susţine că Sufletul are el însuşi „un Ochi” propriu, care vede independent de Minte. Este aici o 
confruntare de două filosofii?... 
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Înţelepciunea greacă este de ordin Mental. Înţelepciunea Carpatină a noastră este de alt 
ordin, de Suflet direct. Eu nu sunt în măsură să fac comentarii asupra scrierilor Părintelui 
Ghelasie, nefiind nici teolog şi nici mistic, dar sesizez totuşi nişte repere. Sufletul nostru 
Carpatin nu este Spiritul mental grecesc şi nici „duhul fantomatic de subterană” slavon, ci este 
„OMENIA de Suflet Mare dacic”. Părintele Ghelasie scrie cu o altă ocazie, că Icoana Sufletului 
Românesc este OMENIA, Suflet direct, care se arată concret prin „Masa ritualică Carpatină”. 
Dacul şi urmaşul său Românul, nu face „discuţii filosofice”, ci te invită la „Masa sa de lemn”, să 
mănânci din bucatele sale, barim un „codru de pâine şi apă”. Acest „Suflet mare” de casă mică 
este tot caracterul Carpatin. Sufletul Mare nu este altul decât „Mintea mare”. Pe Neofit 
Cărturarul cu Mintea lui mare îl învinge Sufletul Mare al lui Neofit pustnicul. Acest fapt îi dă o 
altă viziune, de unde relatările sale. 

Şi pe mine m-a contrariat în Memoriile unui Isihast această insistenţă de a deosebi Sufletul 
de Mintea energetică, pe care o face „esenţa” Corpului, nu a Spiritului şi chiar mai mult, o 
învinuieşte de „iluzia” căderii în păcat. Se consideră că aici este tot specificul duhovniciei lui 
Neofit pustnicul. Fără această sesizare, rămâi fără „cheia” priceperii noii viziuni. Dar pe noi, mai 
ales intelectualii, ne atinge direct. Noi considerăm Mintea esenţa Spiritului. 

Neofit deosebeşte Conştiinţa pură de Suflet Fiinţial, de Mintea energetică, reflectarea în 
Corp a Chipurilor de Conştiinţă Fiinţială a Sufletului cel Dincolo de toate Chipurile energetice. 
Aici este tocmai traducerea în specific pur Carpatin a Filocaliei. 

Grecii sub emblema filosofiei „intelectului”, au tradus Taina Sufletului în Mintea cu 
Raţiunile ei de Spirit. Neofit, care este Carpatin, face altă traducere, ca Suflet direct, Mintea 
considerând-o o reflectare „după” ce Sufletul are în sine toată Viaţa Conştiinţei pur Fiinţiale. 
Este aici o filosofie aparte, ce pe noi ne surprinde. Neofit argumentează că viziunea creştină 
certifică din plin tocmai această realitate. De aceea, creştinismul a prins aşa de repede şi integral 
în Dacia, că Spiritul dacic avea deja „chipul de Asemănare”, trebuind doar să PRIMEASCĂ 
Botezul creştin. Şi Neofit începe chiar cu primele noţiuni de Teologie creştină, TREIMEA 
FIINŢIALĂ Dumnezeiească şi Energiile necreate Harice. DUMNEZEU este FIINŢA în Sine 
şi Energii Strălucitoare de FIINŢĂ, cum zice clar Sfântul Grigorie de Palama în Filocalia 
athonită. Noi suntem după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui Dumnezeu (Facere 1, 26), deci 
suntem Fiinţa-Suflet creat şi energii create de Corp. Traducerea în creaţie a CHIPULUI 
FIINŢIAL DUMNEZEIESC este Chipul de Suflet şi Corp. Şi după cum DUMNEZEIREA 
este FIINŢA PERSONALĂ şi Energii HARICE, iar HARUL sunt RAŢIUNILE Divine 
NECREATE, aşa, în creaţie, Fiinţa creată este tot Chip de Persoană (dar creată) şi un fel de „har 
creat”, tot ca „raţiuni”, dar create, adică Mintea-Intelectul nostru. Pe această bază de Teologie 
clară creştină, Neofit explică viziunea mistică Neofitică. Filosofii greci „amestecă” Fiinţa cu 
energiile sale, când introduc energiile Minţii în Spiritul Fiinţial. Neofit, din contră, le deosebeşte, 
fără să le rupă însă. 

Citind cu atenţie Memoriile unui Isihast, îţi dai seama că de fapt Neofit face o 
„reinterpretare” a Sfântului Grigorie de Palama, dar în viziune de Filocalie Carpatină. Neofit 
susţine că Filocalicii Athoniţi caută să îmbrace în gândire grecească esenţa pur creştină. Grecii 
concep Raiul Intelectului. Raiul creştin este al Fiinţei prin accesibilitatea HARULUI. De aici 
împletirea Fiinţei cu Raţiunile Harice. Dacă HARUL sunt Raţiunile Divine, înseamnă că este cu 
adevărat o posibilitate de comunicare cu Intelectul Spiritului de creaţie. 

De aici, dezvoltarea la greci a Teologiei prin HAR, faţă de latinişti, care nu au Teologia 
HARULUI, ci teologia „graţiei create”. Deosebirea bizantinilor faţă de latiniştii catolici este 
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tocmai în aceasta, fără vreo posibilitate de conciliere. HARUL-RAŢIUNILE NECREATE sunt 
baza şi esenţa Teologiei Ortodoxe bizantine. Catolicii nu au aceasta, de unde separarea lor. 
Mistica suferă din plin aceasta. La catolici, mistica este un „izolaţionism de creaţie printr-o 
nostalgie semipanteistă”, în care creaţia total lipsită de accesibilitate la INCREATUL DIVIN, 
compensează aceasta într-o semiabsorbire în Divin, ca la Eckhart. Neofit este surprins de 
mistica Carpatină, ce nu se opreşte la mistica Minţii cum fac grecii, ci trece într-o mistică direct 
Fiinţială. Cum am spus, grecii au Raiul Intelectului. Budiştii au Raiul FIINŢEI Absolute, acea 
Nirvana apofatică în care se absoarbe Intelectul, ca într-o „stingere a minţii”. Grecii şi indienii 
sunt fiecare la o extremitate; unii divinizează Mintea, iar alţii o distrug. Creştinismul HARIC 
Filocalic dă posibilitate Minţii noastre de creaţie să Participe prin HAR la Cele de DINCOLO 
de Minte, dar Mintea este Posibilitatea Sufletului de acces la HAR. Neofit pustnicul face o tra-
ducere a Trăirii creştine, altfel decât grecii şi decât indienii, fără însă de a-i contrazice. Teologia 
Revelaţiei creştine este clară: creaţia nu poate avea acces direct la FIINŢA Lui DUMNEZEU, ci 
doar la „Cele după FIINŢĂ, HARICE”. 

Nimeni nu ştie ce este FIINŢA Lui DUMNEZEU, doar FIUL ce este în Sânul 
TATĂLUI ÎL Cunoaşte (Ioan 1, 18). FIUL ne spune câte ceva despre FIINŢA Lui. Prin HAR-
RAŢIUNILE NECREATE ce sunt Energiile directe ale FIINŢEI Dumnezeieşti, creaţia poate 
să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ de Cele ale FIINŢEI, nu de FIINŢA Însăşi. Creaţia se poate 
Împărtăşi de Cele ale MIŞCĂRII, nu de FIINŢA în SINE. HARUL este ENERGIA MIŞCĂRII 
FIINŢEI Dumnezeieşti şi prin HAR noi avem astfel acces la Cele ale FIINŢEI. Neofit pune, 
însă, problema Fiinţei noastre create. Aici este o „noutate uluitoare”, ce o dezvăluie el. Toţi 
filosofii s-au zbătut să găsească o posibilitate de acces la FIINŢA Absolută Dumnezeiască. S-au 
lămurit lucrurile, că nu se poate. Noi suntem creaţie şi stăm în „afara FIINŢEI Lui”, deşi în 
„Spaţiul FIINŢEI Dumnezeieşti”. Filosofii greci consideră creaţia o „îmbrăcare a IDEILOR 
Divine” în forme de creaţie, de unde panteismul şi semipanteismul filosofic. Indienii merg mai 
departe, făcând din creaţie o „iluzie-vis” a FIINŢEI în Sine Dumnezeieşti, care nu are nici o 
înrudire cu ea. Creştinismul vine cu Revelaţia creaţiei – creaţiei, ba mai mult, a „unei Fiinţe 
create”. Este curios de ce filosofii, după apariţia creştinismului, nu sesizează această extraor-
dinară descoperire, că este şi o „Fiinţă creată”. Neofit pune în evidenţă tocmai Taina Fiinţei 
create. Filosofii, chiar dacă vorbesc de o „fiinţă creată”, nu consideră Fiinţa creată o TAINĂ de 
Fiinţă în Sine, în analogie cu FIINŢA în Sine Dumnezeiască. Filosofii vorbesc formal de „fiinţa 
creată”, dar nu o consideră TAINĂ de Fiinţă în Sine, chiar dacă este creată. Tot ce este creaţie 
nu se consideră TAINĂ şi atunci „fiinţa creată” de fapt nu este Taină de Fiinţă, ci doar 
„principiu” de fiinţă. Aici este atenţionarea ce ne-o face mistica lui Neofit. Noi nu putem vorbi 
de FIINŢA Lui DUMNEZEU, dar putem vorbi de Taina Fiinţei noastre, ce este după 
„ASEMĂNAREA Lui” (Facere 1, 26). Filosofii nu pot considera Fiinţa creată cu „statut de 
Absolut”, cum are FIINŢA INCREATĂ. Şi au dreptate. Dar dacă Fiinţa creată nu este „cu 
adevărat Fiinţă”, de fapt nu este creaţie, ci tot emanaţie Divină, ceea ce nu se acceptă de 
creştinism. 

Aşa, din punct de vedere creştin, creaţia trebuie să fie Fiinţă-Substanţială de creaţie, 
deosebită de FIINŢA SUBSTANŢIALĂ INCREATĂ. Şi dacă este Substanţă Fiinţială creată, 
trebuie să aibă în sine CHIP de Taină de Fiinţă. Înseamnă că DUMNEZEU creează cu adevărat 
şi un „absolut de creaţie”, pentru că Fiinţa înseamnă în primul rând „Absolut de Sine”. Deci 
Fiinţa creată nu este doar un „conglomerat de agregate principiale”, nişte „reflectări de principii 
divine”, care nu au Fiinţa în Sine, ci doar „iluzie” de „fiinţare”. De unde viziunea creştină a 
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Personalismului Fiinţei create. Dacă Fiinţa creată are chip de PERSOANĂ, automat înseamnă 
că este şi o Fiinţă creată, nu doar o „fiinţare”. 

Creştinismul pune această problemă grea filosofiei. Filosofia zice clar că doar 
DUMNEZEU este Fiinţa în Sine şi creaţia este o „fiinţare”, nu o Fiinţă în sine. Dacă este aşa, 
înseamnă că de fapt creaţia nu este creaţie, fapt de neacceptat în creştinism. Ca să fie creaţie, 
trebuie ca şi creaţia să fie „Fiinţa creată cu fiinţările ei de creaţie”. Această problemă pe care o 
pune Neofit este o „bombă” pentru filosofi. Dacă este o Fiinţă creată cu „fiinţările ei de 
creaţie”, înseamnă că toată filosofia filosofilor nu este altceva decât o filosofie a Fiinţei create, 
nu a FIINŢEI INCREATE. Aşa filosofia automat trece în RELIGIE, ca să poată avea acces şi 
la FIINŢA INCREATĂ. Materialismul a pus această problemă, dar acesta porneşte de la 
„nefiinţa în sine”, care se „fiinţează” material pe sine, prin evoluţionismul de care fac unii mare 
caz. Grecii nu puteau rezolva Originea FIINŢEI Dumnezeieşti decât „alături” de „materia 
haosului”, pe care apoi DUMNEZEU o prelucrează şi o „ordonează”. Coexistenţa Spiritului şi 
materiei de la greci, ca şi coexistenţa FIINŢEI în Sine şi Naturii de la indieni, sunt neputinţa 
anticilor de a UNI contrariile existenţiale. Creştinismul le rezolvă simplu şi clar. DUMNEZEU 
FIINŢA în SINE şi totodată HAR-Energii Necreate, Creează real şi faptic o Fiinţă-Substanţă 
creată, ce este în dublă deschidere, ca Spirit creat, Chip de Asemănare cu Dumnezeu şi materie 
ca chip tot de Dumnezeu, ca Asemănare de HAR. Aşa în creştinism nu se mai pune problema 
Spiritului şi materiei, ca poli, ci a Sufletului şi Corpului ca Realitate Completă de Fiinţă de 
creaţie. 

Această filosofie pur creştină încearcă să o relateze Neofit, ca un fel de metafizică mistică 
pentru Mistica sa specifică, prin care traduce Filocalia. Ar trebui cineva mai în materie, să-i facă 
un comentariu amănunţit. Părintele Ghelasie, în cărţile sale ulterioare, încearcă aceasta, dar 
limbajul său tot de „stil neofitic”, parcă nu ne lămureşte pe noi, care vrem ceva mai explicit. Eu 
încerc câteva sesizări marginale, mai ales ce m-a frapat pe mine, ca unul preocupat atât de 
filosofie cât şi de Religie. Viziunea aceasta Neofitică este uluitoare. 

Dacă grecii Întâlnesc Intelectul nostru cu HARUL Divin, prin care se face totuşi o 
accesibilitate la Cele Dumnezeieşti, iar indienii „dizolvă” Intelectul în apofaticul Nirvanei-
nimicului absolut, Neofit traduce aceasta în altă viziune. Grecii consideră Fiinţa creată nişte 
„principii divine”, indienii spun că nu există fiinţă creată, ci o iluzie. Neofit insistă tocmai pe 
Fiinţa creată în Asemănare cu FIINŢA Lui DUMNEZEU. Memoriile unui Isihast sunt o 
relatare amănunţită a Chipului de Fiinţă creată în analogie cu „reperele revelate” ale FIINŢEI 
Dumnezeieşti. 

Chipul de PERSOANĂ îl consideră dovada incontestabilă a unei Fiinţe de creaţie. 
Persoana nu poate fi un „principiu”, ea este Însăşi esenţa şi Chipul Fiinţei, absolutul Fiinţei. 
Neofit nu face speculaţiile Intelectului, cum fac grecii, face însă „descoperirea” Tainei Fiinţei de 
Persoană creată, cea care este Dincolo de Intelect şi care produce Intelectul. La Neofit, 
Intelectul este înlocuit cu Persoana. Este uimitoare această viziune. Persoana este Fiinţa, este 
Taina de Fiinţă, nu are relativitatea Intelectului, este mai mult decât o „reflectare” a unei IDEI 
Divine, este mai mult decât o Raţiune, este mai mult decât o „fiinţare” de creaţie, este 
„Categorie de Fiinţă”. 

Aşa CHIPUL de DUMNEZEU din creaţie este Chipul de PERSOANĂ-FIINŢĂ. 
ÎNRUDIREA creaţiei cu Dumnezeirea este Chipul de Fiinţă-Persoană. Aceasta nu este o simplă 
„reflectare”, ci este o „Substanţialitate Fiinţială”. Creaţia este o Substanţă Fiinţială creată, cu 
statut de Fiinţă-Fiinţă, chiar dacă ontologic este „fiinţarea FIINŢEI CREATOARE”. Creaţia 
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este creată, dar odată creată, devine Fiinţă de creaţie, ce nu se „absoarbe” de FIINŢA 
CREATOARE, ce este de asemenea Indestructibilă, cu propriile ei „fiinţări de creaţie”. Este cea 
mai uimitoare teorie creaţionistă, pe care Neofit o consemnează. Creaţia nu este „fiinţarea 
FIINŢEI” Dumnezeieşti, întrucât DUMNEZEU Cel TREIME în Sine are FIINŢAREA SA în 
Sine Însuşi, ci este „fiinţarea FIINŢĂRII” Dumnezeieşti, tocmai ce ne spun Sfinţii Părinţi 
Filocalici, nu însăşi Mişcarea FIINŢEI. Filosofii panteişti consideră creaţia însăşi „mişcarea 
FIINŢEI”, de unde panteismul. MIŞCAREA FIINŢEI Lui DUMNEZEU este TREIMEA 
FIINŢIALĂ în Sine ÎNSĂŞI şi Mişcarea MIŞCĂRII TREIMII este Energia HARICĂ 
NECREATĂ. Şi Mişcarea HARICĂ apoi CREEAZĂ Creaţia. Deci creaţia este „total condiţie 
de creaţie”. 

Uimitor este faptul că această creaţie nu este simpla reflectare a RAŢIUNILOR–
IDEILOR în Sine HARICE, ca la greci, ci este o CREAŢIE Reală a „Unor Raţiuni-Idei Create”, 
în analogie cu cele HARICE. Aici este de asemenea uimitor. Vasăzică şi creaţia are „propriile ei 
Raţiuni-Idei Arhetipale”, chiar dacă sunt create pe Supraarhetipurile IDEILOR-RAŢIUNILOR 
HARICE. Creaţia este o „ARMONIE” între RAŢIUNILE HARICE şi Raţiunile create. Această 
viziune este o „interpretare” cu adevărat pur Neofitică, ce uimitor Sintetizează atât pe filosofii 
greci, cât şi Teologia creştină cea mai Ortodoxă. Este acesta specificul mistic Carpatin?... Ce 
reiese de aici? Da, reiese că există cu adevărat o „Fiinţă Creată”, cu statut de Taină de Fiinţă, cu 
Chip INDESTRUCTIBIL de Fiinţă, cu propriile ei „fiinţări de creaţie”. Aceasta este „bomba” 
mistică neofitică. Dacă este cu adevărat o Fiinţă de creaţie, atunci Mistica este Mistică de Fiinţă 
creată, este Mistica Fiinţială, Dincolo de mistica de Intelect a grecilor şi alta decât mistica 
nihilistă budistă.  

Filocalicii greci reuşesc să ÎNTÂLNEASCĂ Intelectul Minţii de creaţie cu HARUL 
DIVIN. Aici, la Neofit, se trece şi într-o Mistică şi Dincolo de Intelectul de creaţie, ce prin HAR 
Contemplă cele DINCOLO de creaţie. Se trece într-o Mistică Fiinţială, dar nu de FIINŢA 
DUMNEZEIASCĂ inaccesibilă condiţiei de creaţie, ci de Fiinţă de creaţie. Ce este această 
Mistică de Fiinţă creată?... Aici este noutatea şi specificul acestei mistici Carpatine. 

Părintele Ghelasie se străduieşte să ne explice, dar formele noastre mentale, ce sunt de 
Intelect, parcă „refuză” totul. Scrierile Părintelui Ghelasie sunt de altă categorie. De aici contra-
rierile noastre, care pe unii îi înfurie până la duşmănie. Noutatea şi specificul acestei mistici este 
şi o „Mistică Fiinţială”. Cum se poate accepta aceasta când toţi ştiu că FIINŢA este în Sine 
„inaccesibilă”?... Acest Neofit ne spune că FIINŢA Lui DUMNEZEU este inaccesibilă, dar 
Fiinţa noastră de creaţie este accesibilă.  

Aici este totul. Neofit începe cu „demonstrarea” realităţii unei Fiinţe create. Intelectul 
nostru „refuză”, vechile noastre forme mentale nu cedează. Părinţii ne spun că Fiinţa creată nu 
poate fi acea PERMANENŢĂ absolută, întrucât este „stricăcioasă”. Neofit răspunde că Fiinţa 
creată este în sine BUNĂ, dar „adaosul” păcatului îi negativizează „firea”, fără să-i distrugă 
Chipul de Fiinţă BUN şi INDESTRUCTIBIL. Este drept că Fiinţa creată este prin VOINŢA 
CREATOARE a Lui DUMNEZEU, dar VOINŢA Lui DUMNEZEU este ca şi Fiinţa creată să 
fie VEŞNICĂ şi odată ce a Creat-o, i-a DĂRUIT PERMANENŢA. Creaţia nu prin sine este 
Fiinţa, ci prin CREATOR, dar o dată creată, capătă statut de Fiinţă. 

Scopul creaţiei nu este simpla manifestare a Divinului, care apoi să se „absoarbă” în sine, 
ca o „respiraţie cosmică”, de ieşire a creaţiei şi de reabsorbirea ei... Creaţia în viziunea creştină 
este „ÎNVEŞNICIREA Creaţiei”, nu prin „reabsorbirea” în Dumnezeire, ca în budism, ci prin 
CREŞTEREA Creaţiei în UMPLERE de Dumnezeire, de Dilatare a creaţiei ca să ÎNCAPĂ cât 
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mai multă Dumnezeire. Şi această PARTICIPARE la CELE Dumnezeieşti nu o poate face 
decât o Fiinţă creată. 

Fiinţa creată ca „nou născută”, nu este nici bună nici rea, are Chip BUN, dar fiind condiţie 
de creaţie, „firea creată” poate avea şi o „direcţie negativă”, alta decât cea faţă de sine. De aici 
„veşnicul negativ”, ce înfioară pe mulţi. Creaţia este VEŞNICUL BUN, dacă rămâne în 
Dumnezeu şi cade în „veşnicul iad-rău” dacă iese din Dumnezeu. 

Filosofii pun problema „binelui şi răului”. Neofit pune altfel această problemă. Creaţia ca 
Fiinţă, ori este PERMANENTĂ BUNĂ, ori este „permanentă rea”. Te înfioară până la groază 
această afirmaţie. Nu „schimbabilitatea-relativitatea” este caracterul creaţiei, ci PARTICIPAREA 
la „cele două veşnicii”, la CEA Absolută Dumnezeiască, sau la cea „antidumnezeiască” de un 
„absolut inversat”. Cum e posibil aşa ceva, ca absolutul să fie „inversat”? Doar Fiinţa ce în sine 
este Absolut de Sine, poate să PARTICIPE la Absolut, sau la un antiabsolut. 

Neofit consideră că aici este dovada totală a Realităţii unei Fiinţe cu adevărat de creaţie. 
Creaţia doar ca Fiinţă de sine poate PARTICIPA la ABSOLUTUL Dumnezeiesc. Şi tot ca Fiinţă 
poate „preface” Absolutul într-un „antiabsolut”, zisul rău-iad. Şi Neofit ne dă iconografia 
acestora. Dumnezeirea este VEŞNICIA BINELUI ABSOLUT, FIINŢA ABSOLUTĂ. 
DUMNEZEU Creează şi o Fiinţă de creaţie, un „absolut creat”. Acest „absolut creat” ca Chip 
şi Asemănare de Cel CREATOR, nu poate fi decât VEŞNIC. 

Dar această VEŞNICIE în Fiinţa creată poate lua două direcţii, în SUS spre VEŞNICIA 
Lui DUMNEZEU, sau „în jos”, într-o „antiveşnicie”. Cea mai îngrozitoare realitate, o veşnicie 
de „gol”, care paradoxal nu poate să se „golească” de DEPLINUL VEŞNICIEI propriu-zise. 
Neofit îl parafrazează parcă pe Dostoievski, dar tocmai invers. Iadul nu este „neputinţa de a 
Iubi”, ci paradoxal „neputinţa de a nu Iubi”. Iadul nu este golul de Iubire, ci „focul” IUBIRII ce 
arde pe cel ce încearcă să „nu Iubească”. De aici şi „veşnicul negativ”, ce este tocmai iadul. 
VEŞNICUL Dumnezeiesc este VEŞNICIA PERMANENTEI IUBIRI. Antiveşnicul iadului 
este „neiubirea” care nu poate să uite IUBIREA şi se arde pe sine în Focul VEŞNIC al IUBIRII. 
Este uluitoare această mistică Neofitică. Răul nu există de fapt, există doar BINELE IUBIRII 
Absolute. Răul apare ca o încercare de a „nu Iubi”, care nefiind posibilă, se face o „rănire” nu a 
Iubirii, ci paradoxal a „neiubirii”. Uimitor, „neiubirea suferă chinul de a nu putea să uite Iubirea”. 
Nu există „neiubire”, cum nu există răul, dar este „negativul ce se autodistruge”, tocmai de 
pozitivul Indestructibil. 

Răul şi neiubirea sunt „distructivitatea în primul rând proprie, de unde suferinţa şi iadul 
răului”. Răul este în sine suferinţa, pentru că este „automaltratare de sine”. Răul este o „siluire a 
Binelui” să nu mai fie Bine, dar, paradoxal, neputând distruge Memoria Binelui, răul se arde în 
propria sa Memorie de Bine. Spune Neofit că diavolul este o Veşnică Iubire de Înger, ce nu 
poate să-şi uite Iubirea de Înger şi pentru că o are atât de Vie, ar vrea să o ucidă şi neputând, 
cade într-o nebunie de „antiiubire”, ce de fapt este „suferinţa Iubirii refuzate”. Răul ca esenţă 
este un „autorefuz”. Zisa Libertate a „răului” este de fapt „autosclavia de sine”. Această mistică 
Fiinţială încearcă Neofit să o evidenţieze, peste mistica de Intelect. Neofit traduce Filocalicul 
grecesc în acest Filocalic Carpatin, de mistică Fiinţială, care nu contrazice pe cea de Minte, ci o 
transpune în Fiinţa Dincolo de Minte. Aici nu Mintea este Contemplaţia Harică, dar IUBIREA 
Sufletului este Fiinţialitatea Harică. 

Neofit, prin acele Triade ale Chipului de Persoană, vrea să ne Iconizeze „nişte fiinţialităţi 
ale Fiinţei” noastre de creaţie. Aceste Chipuri Triadice nu sunt calităţi ci Fiinţialităţi direct de 
Fiinţă, care apoi se transpun şi în calităţi. Mulţi, superficial, se încurcă şi se împiedică de aceste 
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„enigmatice triade” ale Fiinţialităţii Fiinţei create. Aşa, mistica Fiinţială a lui Neofit este tocmai 
specificul Carpatin. 

Specificul Filocaliei greceşti este „lupta” cu „duhurile de Minte”, ce pot înnebuni pe mulţi. 
Specificul Filocalic rusesc este „lupta cu subterana subconştientului”, cu fantomele iadului, până 
la nebunia autoposedării. Nebunia de Minte este „erezia”, nebunia de subconştient este 
„posedarea”. Specificul nostru Carpatin este „lupta directă cu VEŞNICIA” sau „antiveşnicia”. 
Misticul nostru Carpatin nu face „magia minţii”, nu se lasă posedat nici de fantomele subteranei 
subconştientului, dar cade pradă unui „absolutism mistic”, ce constă într-o Credinţă fără 
margini, sau într-o contrarietate maximă. Caracterul nostru Carpatin este ori Abnegaţia totală, 
ori separarea totală. Nu argumentele Minţii, nici sentimentalismul de impresie, animă Sufletul, ci 
„un Adânc fiinţial” de altă categorie. 

Desigur, cele trei chipuri caracteriale sunt deodată la toţi, dar unul anume este în evidenţă 
deosebită. Şi la greci şi la ruşi sunt astfel de mistici, dar caracterul predominant este cel respectiv 
şi „şcolile proprii” sunt de factura lor specifică. Şi la noi sunt mistici ai Intelectului, ca şi ai 
Subteranei, dar „strălucirea mistică” proprie este mistica Fiinţială de Suflet. Neofit pustnicul este 
un astfel de mistic, ce trece peste „erosul Intelectului”, trece şi peste „chemarea adâncurilor 
subterane”, se URCĂ pe Stâncile Fiinţiale, deasupra norilor. Este foarte „curioasă” această 
mistică de „ieşire din planul energetic”, într-o Suprarealitate pur Fiinţială. Carpatinul nostru nu 
se mulţumeşte cu Raiul Minţii, nici cu Raiul Inimii, ci cu ABSOLUTUL DINCOLO de toate. 
Este o mistică de TOTALITATE. 

Neofit pustnicul Trăieşte „Acel Dincolo, Acel Dublu”, cum se exprimă el, fără să excludă 
normalul, într-un paralelism armonios, dar „Cel de Dincolo” ca adevărata realitate. Nu Intelectul 
Minţii este acest „Dincolo”, nici cine ştie ce apariţii extraterestre, ci Fiinţialitatea Sufletului care 
VEDE şi PARTICIPĂ printr-o proprie capacitate, ca o altă categorie de realitate. Părintele 
Ghelasie şi el insistă pe deosebirea dintre Fiinţialitatea de Suflet şi „energiile” Sufletului, 
accentuând mereu că Isihasmul este Mistică Fiinţială, nu energetică. Deosebirea aceasta între 
„Fiinţialitatea de Suflet” şi energiile de Suflet pare nouă şi aproape de neînţeles. Noi ştim că 
Sufletul într-adevăr ca Chip Fiinţial este „inaccesibil” şi doar prin „energiile spirituale” ne 
mişcăm Sufletul. Acest Neofit susţine că şi Sufletul Fiinţial se MIŞCĂ direct, prin sine însuşi, 
fără ajutorul energiilor de Suflet. 

După cum în FIINŢA Lui DUMNEZEU este o SUPRAMIŞCARE tot FIINŢIALĂ, ca 
VIU de PERSOANĂ FIINŢIALĂ, la fel şi în Fiinţa creată este o Mişcare Fiinţială, care apoi se 
reflectă şi ca energii de Fiinţă, după cum HARUL NECREAT Energetic Divin se reflectă după 
SUPRAMIŞCĂRILE DINCOLO de HAR. Neofit consideră că Dumnezeu ca FIINŢĂ este o 
SUPRAMIŞCARE FIINŢIALĂ în Sine, care apoi emană din aceasta SUPRAMIŞCARE şi 
Mişcarea Energetică HARICĂ. Dumnezeu este TREIME de PERSOANE FIINŢIALE, ce 
înseamnă o SUPRAMIŞCARE FIINŢIALĂ în Sine, care apoi Străluceşte şi în afară ca Energii 
HARICE. 

Pe această analogie teologică, Neofit se întoarce la Fiinţa noastră de creaţie, cea după 
Chipul şi Asemănarea Lui Dumnezeu, care astfel are şi ea Supramişcare-Viu de Fiinţă, care apoi 
se face şi Mişcare energetică de Suflet. Mistica aceasta Fiinţială este specificul său. Se spune că 
Sufletul nostru Fiinţial are cele trei calităţi: Mintea, Simţirea şi Voinţa, care în traducerea 
Filocaliei sunt Mintea, Pofta şi Iuţimea (vezi Filocalia). Neofit face o lărgire, spunând că acestea 
nu sunt Fiinţialitatea Sufletului, ci energiile Sufletului. Este tocmai specificul neofitian al 
„absolutismului Fiinţei de creaţie”. 



 78 

Sufletul nostru nu este o „energie spirituală”, cum se exprimă mulţi, ci este o Fiinţă 
Spirituală, care apoi are energiile sale spirituale. Grecii, cu baza în filosofia lor, consideră într-
adevăr că Spiritul este o „energie” a IDEILOR Arhetipale Divine. Neofit nu admite ca Sufletul 
de creaţie să fie doar o „energie de reflecţie” a Spiritualităţii Divine, că ar fi şi creştinismul un fel 
de „semipanteism”. Sufletul nostru creat este cu adevărat o Fiinţă creată care are şi ea energii 
spirituale proprii. Aşa configurează Sufletul Fiinţial de creaţie cu un Chip pur Fiinţial, ca 
Trifiinţialitatea Fiinţei create. Este un termen nou, creat de acest Neofit ca să poată evidenţia 
Chipul Fiinţial-Fiinţial fără instrumentul energiilor spirituale de obicei folosite. Limbajul acesta 
„Supramental” este singurul ce poate Iconografia Fiinţialul Fiinţei noastre de creaţie.  

Noi, românii, suntem consideraţi fără „darul” filosofiei. Noi, într-adevăr, nu avem filosofi 
celebri, ca alţii. Noi avem altceva; avem Cunoaşterea Fiinţialităţii, Dincolo de Intelect. La noi se 
tot vorbeşte de „Fiinţa românească”. Specificul nostru Carpatin, cu rădăcini traco-dacice, tocmai 
acest caracter de Fiinţialitate îl are. Noi avem Spiritualitatea Fiinţei în Sine, nu a energiilor 
spirituale. Acest Neofit se comportă ca un veritabil Carpatin, cu viziunea sa, a unei mistici pur 
Fiinţiale.  

De aici, consemnarea Chipului de Persoană ca Taina Fiinţei create. Citind cu atenţie 
„Memoriile unui Isihast”, eşti izbit de insistenţa pe Chipul de Persoană, ca esenţa Fiinţei noastre de 
creaţie. Aici Intelectul este înlocuit aproape total cu categoria Fiinţială de Persoană. Şi uimitor, 
acest Neofit face o Iconografie, cum se exprimă el, a Fiinţialităţii Persoanei. Şi noutatea pentru 
noi este Limbajul Triadic al acestei noţiuni. Şi filosofii şi psihologii o scaldă când este vorba să 
creioneze Chipul de Persoană. Neofit ne dă tocmai Iconografia Chipului de Persoană. Persoana 
este Chipul de Fiinţă, este categorie Fiinţială directă. Persoana nu este un „produs”, ci este 
Originea a însăşi Fiinţei. 

Părintele Ghelasie, într-o altă lucrare a sa, „Taina Chipului Treime”, comentează această 
problemă mai pe larg. Mie mi s-a părut uimitoare afirmaţia că Chipul de Persoană este Originea 
Fiinţei, care Purcede Fiinţa şi Naşte Existenţa. Temeiul îl are în CHIPUL PERSONAL al Lui 
DUMNEZEU TATĂL care, după Sfântul Dionisie Areopagitul, este SUPRAFIINŢA, SUPRA-
DUMNEZEIREA (tot limbaj de acesta neobişnuit). De aici Iconarea lui Neofit a Chipului de 
Persoană, ca Trifiinţialitatea Proprie, ce este Taina TREIMII în Originea sa UNUL TOTA-
LITATE, ce are deja TREIMEA în Sine, după cum TATĂL DUMNEZEU are deja în Sine pe 
FIUL şi pe SFÂNTUL DUH.  

Mulţi sunt surprinşi de această „noţiune mistică”. CHIPUL de TATĂL este TAINA 
TRIFIINŢIALITĂŢII UNICEI FIINŢE, fără să fie trei Fiinţe, dar TAINA UNICEI FIINŢE, 
care ca FIINŢIALITATE în Sine Însăşi este TAINA TREIMII FIINŢIALE. Aşa Fiinţa în sine 
nu mai este „nemişcatul şi neviul în sine”, ca la filosofi, ci este SUPRAVIUL şi SUPRA-
MIŞCAREA FIINŢIALĂ, ce nu se confundă cu Mişcarea energetică din afara Fiinţei. Neofit 
insistă mult pe aceste date, ca să documenteze că şi Fiinţa-Sufletul nostru creat este la fel Viu 
Fiinţial în sine, Dincolo de energiile spirituale. 

Este foarte curioasă insistenţa lui Neofit pe deosebirea netă dintre Realitatea Fiinţei în sine 
şi energiile de Fiinţă. Este tocmai evidenţierea misticii specifice Carpatine, ca mistică Fiinţială, nu 
ca mistică de energii spirituale. Neofit vrea cu orice chip să deosebească mistica de energii 
spirituale de mistica Fiinţială. Pentru noi este uimitor, că de obicei se zice că nu există o astfel de 
mistică, TAINA Fiinţei în sine fiind inaccesibilă. Tocmai pe această TAINĂ insistă Neofit, 
spunând că, într-adevăr noi, creaţia, nu avem acces la FIINŢA Dumnezeiască, dar avem acces la 
Taina Fiinţei de creaţie, care este tot „categorie” de Fiinţă. Şi Taina categoriei de Fiinţă este 
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Taina Persoanei Fiinţiale, Trifiinţialitatea proprie. Această noţiune pe care o introduce Neofit, 
nouă ni se pare uimitoare. El argumentează că doar Chipul de Trifiinţialitate de Fiinţă dă 
realitatea de Fiinţă. Trifiinţialitatea nu este „poli-fiinţă”, ci Taina Fiinţei, care este, după revelaţia 
creştină, TREIMEA UNICEI FIINŢE. Ar fi multe de spus, dar noi nu ne hazardăm în 
speculaţii. Eu personal încerc să fac o trecere în mare asupra viziunii lui Neofit, ca specific. 

Relatările Părintelui Ghelasie despre Isihasmul nostru Carpatin m-au contrariat şi pe mine 
la început, dar, pătrunzând în adâncul problemei, mi-am dat seama că, de fapt, Părintele 
Ghelasie atinge tocmai esenţa misticii noastre. Părintele Ioanichie Bălan ne înfăţişează Chipuri 
de Pateric Românesc, dar mai puţin Filocalie Românească. Dacă într-adevăr se dovedeşte că 
Neofitul Părintelui Ghelasie este „veritabil”, atunci avem fericita ocazie să ştim care este speci-
ficul Filocalic al nostru. 

Trăirea mistică din mânăstirile noastre, aproape distruse, este restrânsă şi sunt prea puţini 
„Povăţuitori”. Este o tendinţă de „mistică” mai puţin tradiţională, proprie nouă. Ar fi minunat 
să fie o Reînviere de mistică specific autohtonă, de „fire proprie”. Doar aşa se vor naşte 
Adevăraţi Trăitori. 

Neofitul Părintelui Ghelasie are ce are cu zisa mistică „energetică”, pe care vrea cu orice 
chip să o deosebească de mistica Fiinţială. Acest Neofit se laudă că, în pelerinajele sale, a văzut 
Ierusalimul, Muntele Athos şi a vizitat şi India, unde a auzit de toate. Dar Neofit pustnicul îi 
„deschide” alţi Ochi, pe cei Fiinţiali, peste ochii „energetici” ai Minţii. Cel mai mare vis al misti-
cilor este „REINTRAREA în FIINŢA Absolută”. Grecii au Erosul Minţii, al Ideilor Pure, dar 
care tind spre BINELE Suprem ce le Înglobează pe toate, care apoi şi acesta se absoarbe în 
Necuprinsul (apeiron) FIINŢEI în Sine Dincolo de toate. Indienii, la fel, au culmea misticii lor 
în „neantul Nirvanic Divin”. 

Creştinismul nu admite „intrarea” creaţiei în FIINŢA Lui Dumnezeu, fiind condiţie de 
creaţie, de unde mistica HARICĂ, de oprirea creaţiei în HARUL-Energiile FIINŢEI, care sunt 
însă tot DUMNEZEIEŞTI. Creştinismul are o mistică Fiinţială, dar prin HARUL Divin, ca să 
nu se cadă în panteismul de neadmis de viziunea creştină. Creaţia se Împărtăşeşte de Cele ale 
FIINŢEI Dumnezeieşti, dar prin intermediul HARULUI Său, neputând intra direct în FIINŢĂ, 
cum vor budiştii şi panteiştii. Şi totuşi marii mistici nu se mulţumesc cu mistica de „afară”, de 
aceea mulţi cad în panteism, ca Eckhart. 

Neofit pustnicul rezolvă această problemă delicată a misticii altfel. El susţine că, într-
adevăr, condiţia de creaţie nu poate avea acces la FIINŢA Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu poate 
avea acces la Fiinţa creată. Este uimitoare această întorsătură. Aşa şi mistica noastră creştină 
poate fi o mistică Fiinţială, ca o Încununare a misticii HARICE energetice. Această viziune este 
o sinteză uimitoare mistică, ce UNEŞTE contrariile „energiei şi FIINŢEI”, Creaţiei şi 
INCREATULUI. Creaţia nu poate „intra” în INCREAT, dar INCREATUL poate INTRA în 
creaţie. Aşa Fiinţa creată se face Mistica FIINŢIALĂ de ÎNTÂLNIREA FIINŢEI INCREATE 
cu Fiinţa creată. Este aici pur creştinism, dar şi o „specifică” traducere Filocalică, ce îi zicem noi 
Carpatină. DUMNEZEU FIINŢA Absolută, Creează Fiinţa de creaţie, „unde” îşi mută 
ABSOLUTUL SĂU, prin care Fiinţa creată devine şi ea „absolut de creaţie”. Este uluitoare 
această viziune. Anticii mistici vroiau să „mute relativul creaţiei” în ABSOLUTUL FIINŢEI 
Dumnezeieşti. Creştinismul revelează că DUMNEZEU mută ABSOLUTUL DIVIN în 
„relativul creaţiei” şi face Creaţia un „absolut creat”. Prin această viziune, Neofit, pustnicul 
nostru Carpatin, se dovedeşte un „veritabil” creştin şi totodată un „veritabil mistic”, ce găseşte 
într-adevăr „culmea misticii”, adică MISTICA FIINŢIALĂ, peste mistica „de afară” energetică. 
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Teologia creştină nu admite „mistica în FIINŢA Lui DUMNEZEU”, ci doar mistica de 
„OPRIRE” în HARUL Dumnezeiesc, ce face o UNIRE cu CELE ALE FIINŢEI, nu cu 
FIINŢA ÎNSĂŞI. Neofit, ca un mistic deplin, găseşte Mistica Fiinţială însă, dar în Fiinţa Creată. 
Neofit pune problema unei mistici a Fiinţei de creaţie, ce ne uimeşte. Se pare că noi, cei de 
astăzi, tocmai de această „evidenţă” avem nevoie. Sfinţii Părinţi au evidenţiat cu precădere 
HARUL, pentru că cei dinaintea noastră vroiau, cu „obrăznicie demonică”, să „intre” în 
FIINŢA Lui Dumnezeu şi să o „depersonalizeze cu lipsa de personalitate a creaţiei păcătoase”. 
Sfinţii Părinţi au pus HARUL ca o GARDĂ DE FOC, unde se topesc toate „impurităţile 
păgâne”. Şi Părintele Ghelasie, în ultimele sale relatări, consemnează tot mai mult aceasta. 
Creaţia nu poate „intra peste DUMNEZEU”, pe care să-L „detroneze”... Aceasta este Teologia 
pur creştină a Sfinţilor Părinţi. HARUL de FOC DIVIN nu poate fi „trecut” de „nici un picior 
de creaţie”. Toate „încălţămintele” de creaţie trebuiesc „descălţate”, ca să se poată intra în 
RUGUL APRINS CREŞTIN. 

Creştinii de astăzi ştiu că nu se poate trece de FOCUL HARULUI. Dar creştinii de astăzi, 
DORITORI de DUMNEZEU, caută PROPRIA Fiinţă de creaţie, în care să PRIMEASCĂ pe 
DUMNEZEU CEL FIINŢIAL-PERSONAL. Pe aceasta insistă Părintele Ghelasie cu „scrierile 
sale mistice”. Toţi fac caz de „interiorul” nostru. Părintele Ghelasie spune că trebuie să 
„FIINŢIALIZĂM” Interiorul nostru, altfel mistica noastră este o „semimistică”, sau o falsă 
mistică. Prin Neofit, pustnicul Părintele Ghelasie descoperă el însuşi TAINA Fiinţei noastre de 
creaţie, ce este REÎNVIEREA Misticii Sfinţilor Părinţi şi totodată „UN URCUŞ DUHOV-
NICESC al nostru”, cei ce „URMĂM” pe Sfinţii Părinţi. 

Mulţi confundă „URMAREA” cu un fel de simplă „copiere”. Mistica este o URMARE 
PERSONALĂ, cu transpunere Personală, cu URCUŞ Personal, ce RIDICĂ într-un fel pe cel 
dinainte. Noi nu „plagiem” pe Sfinţii Părinţi, îi URMĂM şi îi CONTINUĂM. Nu ne facem mai 
deştepţi, dar aşa este URCUŞUL, pe „BAZA Sfinţilor”, dar în continuă URCARE. Acest Neofit 
se pare că este un HARISMATIC, ce ne descoperă încă o TREAPTĂ de URCUŞ Duhovnicesc.  

Nu este nimic „nou”, REVELAŢIA creştină este INTEGRALĂ, dar la „anumite vremi” 
se fac „unele aprinderi”, ce dau o Lumină mai extinsă asupra unor lucruri de folos. Aşa sunt 
Sfinţii Trei Ierarhi, apoi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama şi alţi Sfinţi, ce la 
„răscruci de vremi” vin cu „Voci aprinse”. 

Aşa astăzi, în lumea nebună a „magiei energismului”, se pare că este nevoie de o „Lumină 
şi de altă natură”. Toţi sunt „robii materiei şi energiei”. Aşa de mult s-a extins „contagiunea 
energiei”, încât şi filosofii şi chiar mulţi mistici fac din energie „idolul şi divinitatea”. Te îngro-
zeşti când auzi pe mulţi intelectuali cu pretenţie de spiritualitate, că numesc Spiritul o „energie 
spirituală”, până la considerarea „principiilor-legilor cosmice”, ca simple „informaţii energetice”. 
Mulţi vorbesc de „hrana energiilor spirituale”, de „centre energetice spirituale”, de tot felul de 
mistificări, cu suport pe „miracolul energetic”. Neofitul Părintelui Ghelasie nu este un „încuiat”, 
este deschis chiar la „ştiinţă”, face chiar un fel de „dialog între Teologie şi Cultură”. Dar este 
foarte categoric în deosebirea dintre „realitatea Fiinţială” şi realitatea energiilor de Fiinţă. Sfântul 
Grigorie Palama se pare că nu a încheiat „disputa” dintre FIINŢĂ şi Energiile de FIINŢĂ. 
Neofitul Părintelui Ghelasie este un Grigorie Palama Carpatin. Acest Neofit, chiar mai mult, 
trebuie să se „lupte cu auto-mistica energetică”, ce tinde să înlocuiască adevărata mistică Fiinţială 
creştină.  

Mistica noastră Carpatină este de „specific” Fiinţial, nu energetic şi REÎNVIEREA 
Duhovniciei noastre de nu se va face pe această linie, se va „falsifica”, până la autodistrugere. 
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Aici Teologii şi Duhovnicii au mare responsabilitate şi vai şi amar de vor „cultiva alt duh” decât 
cel adevărat. Această mistică specifică nouă, ca o traducere de Filocalie Carpatină, trebuie avută 
în vedere. Păcat că sunt aşa de puţini preocupaţi de aceasta. Mai ales mînăstirile noastre de nu 
vor fi conştiente de „Duhul Pământului nostru”, vor creşte „Copii de spiritualitate nefirească”. 

Filocalia creştină este UNA, dar transpunerea ei este în specificul „locului”. Blaga intuieşte 
aceasta, când afirmă împământenirea creştinismului UNIC, în diferitele forme, după caracterul 
fiecărui popor. Latinii fac din creştinism „legea Romei”, grecii îl îmbracă în filosofie, ruşii îl 
transpun în complexul lor de subterană, iar noi în zisul „spaţiu mioritic”. Dar spaţiul mioritic 
este deja Întâlnirea creştinismului cu Fiinţa Carpatină. Blaga nu ne spune în ce constă Fiinţa 
Carpatină. Mioriţa ne dă nouă câteva indicii, dar Mioriţa este „produsul” specificului autohton. 
Care este caracterul Sufletului nostru? Este direct Fiinţa sa. Noi, urmaşii Dacilor, trecem peste 
erosul Minţii, peste subterana slavilor, peste „disciplina” latinilor. Noi tindem direct la Fiinţa 
Sufletului, ce se vede „duşmănită” de cele de afară, dar care primeşte cu Jertfa condiţia de a „sta 
Dincolo” de acestea, fără să se despartă însă. Ca să înţelegi Mioriţa noastră Carpatină, trebuie să 
ştii întâi Chipul Sufletului nostru. Bucuria Vieţii noastre este TOTUL, şi de afară şi de înlăuntru, 
dar „vitregiile” istoriei rup realitatea în două. Cu toată „bogăţia” Pământului, „duşmanii” silesc o 
„mutaţie” a Vieţii pe planul Dincolo de tot, în Fiinţă direct. Se pare că specificul ancestral al 
nostru este Trăirea pe planul direct al Fiinţei Sufletului, paradoxal în contradicţie cu bogăţia 
Pământului. La traco-dacii noştri, bogăţia nu le pervertea Sufletul, ca să-l uite, ci din contră, îl 
făcea şi mai Viu. Traco-dacii nu fac războaie să „acapareze” bogăţii, le au din plin pe Pământul 
lor, care însă nu le „robeşte” Sufletul. De aceea, când „cineva” le ia bogăţia, nu se pierd cu firea, 
că suportul Vieţii le este TOTALITATEA Fiinţială a Sufletului direct. Ce îl „doare” pe Sufletul 
Carpatin este „ruperea de cele DRAGI”. Mioara este Fiinţialitatea Pământului ce se „leagă” de 
Fiinţialitatea Sufletului. Această mistică faţă de NATURĂ, multora li se pare „păgânism”. 
Ciobanul-Sufletul Carpatin este „legat Sufleteşte” de Cerul şi Pământul Locului său de baştină. 
Moartea nu-l poate despărţi, ba din contră, îi dă o altă UNIRE, de „nuntă de altă factură”.  

Această „nuntă mioritică” este specificul mistic Carpatin. Părintele Ghelasie face aici o 
„analogie” între „Starea Sufletească” a Domnului IISUS din Ghetsimani şi starea Ciobanului 
înaintea morţii. Mântuitorul IISUS trăieşte cu tensiune premergerea JERTFEI CRUCII, nu atât 
ca slăbiciune de Om, cât ca MĂREŢIA Actului JERTFEI, ca o „trecere” pe un plan ce 
„NAŞTE” o Nouă Condiţie de Viaţă. Această NUNTĂ a UNEI ALTE VIEŢI este trăită cu 
tensiune maximă. Este aici Potenţarea întregii Fiinţialităţi de sine. Aici Fiinţa doar este capabilă 
să intre în Acţiune. Şi doar VALORILE Fiinţiale pot Acţiona. Moartea Mioritică este NUNTA 
Fiinţială. Este aici o Transpunere uimitoare a creştinismului, de către Specificul Carpatin. Dar nu 
este „prefacerea” creştinismului în „mitul autohton”, ci „autohtonul îşi găseşte din Plin 
PROPRIUL CHIP, în CHIPUL creştin”. Aici Blaga s-a încurcat, considerând că „autohtonul” a 
absorbit creştinismul. Aici este o ÎNTÂLNIRE cu ÎNGEMĂNARE, între Chipul autohton şi 
Chipul creştin, ca o REGĂSIRE de ASEMĂNĂRI. Chipul creştin de NUNTĂ HRISTICĂ-
JERTFELNICĂ dă „suferinţei Mioritice” un DESTIN ce-i depăşeşte condiţia şi îl face 
ÎMPLINIRE în PLANUL SUPERIOR Dincolo de „aparenţe”. Suferinţa Mioritică nu este 
„resemnarea” (cum interpretează unii), ci este VEDEREA UNUI ALT PLAN DINCOLO de 
aparenta moarte. Este aici TAINA ÎNVIERII HRISTICE, ce Învinge moartea. Suferinţa morţii 
Mioritice trece în BUCURIA ÎNVIERII pe un ALT PLAN, unde se URCĂ şi unde se face o 
ÎNTÂLNIRE cu Cei dragi. ÎNVIEREA este REGĂSIREA celor pierdute şi ÎNVEŞNICIREA 
lor. Mistica noastră creştină este „lepădarea” de toate, dar REGĂSIREA lor în ALT PLAN, 
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unde Cele DRAGI primesc şi ele condiţia ÎNVIERII VEŞNICE. Mioriţa nu poate fi înţeleasă 
decât prin Taina Jertfei Hristice, afirmă Părintele Ghelasie, ca şi legenda Meşterului Manole. Şi 
Manole trăieşte „momentul Ghetsimani”.  

Moartea Ciobanului Mioritic se face Jertfă EUHARISTICĂ, ÎNVIERE pe Planul Fiinţial, 
Dincolo de cel aparent. Moartea Soţiei lui Manole se face de asemenea Biserică, ÎNVIERE 
Hristică. Se pare că la traco-daci era o „memorie ancestrală” a EUHARISTIEI morţii. Tradiţia 
de a „jertfi” ceva ca „temelia casei”, este o transpunere de această „memorie”. Aceasta nu este 
de origine păgână, ci o „Păstrare şi de antici” a unei MEMORII Ancestrale. Jertfele păgâne, de 
asemenea, nu sunt de origine păgână, ci o „păstrare” a Memoriei Ancestrale, ce este însă perver-
tită şi falsificată de „păcatul păgân”. După căderea din Rai, MEMORIILE Primordiale încep să 
se uite, sau se amestecă eronat cu „memoriile păcatului”, de unde hibridarea până la caricatură a 
„miturilor” păgâne. 

Miturile totuşi ne indică nouă „frânturi” de Memorii primordiale. Relatările lui Neofit ne 
atenţionează asupra unor date specifice nouă. Jertfele dacice au în ele câteva memorii ce le poţi 
numi „precreştine”. De aici Chipul mistic Carpatin. Jertfa dacică este în „asemănare liturgică”, 
de proprie Jertfă. Se spune că iniţial se „prezentau” de bună voie mulţi pentru a „merge” spre 
Jertfire şi adesea se trăgea la sorţi, care să se aleagă. Cu timpul se împuţinează până la refuz, 
„obligându-se” unul spre Jertfire. „SOLUL” Jertfei Divine dacice era o prefigurare a JERTFEI 
HRISTICE. Aşa mistica noastră este Chip Liturgic. Părintele Ghelasie insistă mult pe Chipul 
Liturgic al misticii creştine. Noi, urmaşii dacilor, traducem Filocalia creştină cu evidenţă în acest 
Chip. 

Pustnicul Neofit este de factură mistică Liturgică, a Fiinţialităţii totale şi directe. Concret, 
acest Chip este Icoana „Mesei Împărtăşirii Divine”, la care ÎNSUŞI HRISTOS Se DĂ pe Sine ca 
EUHARISTIE, în Chipul PÂINII şi Paharului. Este Mistica în Fiinţialitatea creaţiei, de 
INTRAREA FIINŢEI Lui DUMNEZEU în Fiinţa creată, nu a Fiinţei create în FIINŢA Lui 
DUMNEZEU, ca la anticii panteişti. Este uimitoare această viziune, pe care Neofitul Părintelui 
Ghelasie o consemnează. Aşa specificul mistic Carpatin ar fi acesta. La Neofit pustnicul nu este 
mistica „Minţii contemplative” (ca la greci), nici mistica complexului subteran al păcatului (ca la 
slavoni), ci este mistica „ŞEDERII la MASA DIVINĂ”, unde este INVITAT HRISTOS, la 
Masa Fiinţei Proprii. Aici Mintea „tace”, fiind PREZENŢA directă a Lui HRISTOS. Pocăinţa 
este în IERTAREA PÂINII din Mâinile lui HRISTOS şi UNIREA este în ÎMPĂRTĂŞIREA cu 
EL. Chipul mistic Carpatin este astfel o „Stare la MASA ÎMPĂRTĂŞIRII”. Neofit Pustnicul nu 
gândeşte la HRISTOS, nici nu face complexul subconştientului, ci ÎL VEDE pe HRISTOS în 
permanenţă la Masa Fiinţei proprii, din MÂINILE Căruia se ÎMPĂRTĂŞEŞTE. Este o 
traducere Filocalică specifică Chipului direct Liturgic. Ciobanul Mioritic „gândeşte” la Masa 
NUNŢII LITURGICE şi aceasta îi dă „tăria jertfei” morţii. Soţia lui Manole se „face Biserică”, 
MASĂ Liturgică. 

Ar fi multe de spus în acest sens. Părintele Ghelasie ne dă câteva repere. Păcat că nu mai 
sunt şi alţii care, în mod deosebit, să se preocupe de „dezvăluirea” acestei Taine mistice proprii 
nouă. Este îmbucurător că s-a făcut totuşi un început. 

Prof. Gelu ALMĂŞAN 

Alba,  

Decembrie 1993 
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iaţa mea zbuciumată şi adevărată (2)1 

 
V 

Într-o vară, eram la munte şi au apărut nişte haite de lupi, cum nici bătrânii nu mai pome-
niseră. Domnule, aproape că au mâncat toţi câinii cei buni, dar ce să mai vorbesc despre oi, 
capre sau vaci, nici nu le ştiu numărul câte au mâncat aceşti lupi! Lupii aveau năravul că nu 
mâncau un animal, cât le trebuia să se sature şi apoi să plece, ci îşi băteau joc de animale, doar le 
prindeau de gât şi le omorau. Dacă găseau o sută de oi, pe toate le omorau. În schimb, mâncau 
doar una. 

Un cetăţean, săracul de el, avea cinci iepe şi doi cai. Pe câteşişapte i-au omorât lupii. Când 
se scoală dimineaţa, găseşte toate vitele moarte, muşcate doar de gât. Doar dintr-un cal au 
mâncat ceva. Să înnebunească săracul de om! Într-o seară am uitat să legăm măgarul lângă stână. 
Dimineaţa căutăm măgarul şi măgarul nu-i nicăieri. Când să dăm drumul oilor la păscut, am 
găsit măgarul mort, o parte din el era mâncat, iar restul îngropat în pământ. Cine credeţi că l-a 
mâncat? Ursul! Doar picioarele nu a putut să le acopere, se vedeau patru picioare afară. 

O dată, iarna, eram pe lângă regiunea Tesalonicului. Era acolo o lupărie de te prindea 
groaza! Într-o seară, la o turmă de oi şi vreo treizeci de cai eram trei persoane, eu şi cu încă un 
băiat aveam pe atunci etatea de douăzeci de ani, iar celălalt era un bătrân la vreo şaizeci de ani. 
Nu prea aveam de ale gurii şi îi spunem bătrânului: „Eşti capabil să ai grijă de oi şi de cai ca să 
mergem noi la magazin, în comună, să luăm ceva de mâncare? ” „Da”, răspunde bătrânul, „nu 
aveţi nici o grijă, duceţi-vă!” Am plecat aşadar. Când ne apropiem de magazin, auzim câinii cum 
latră, ţipă, urlă, dar vocea bătrânului nu se aude deloc. Ne-am grăbit să luăm ce ne-a trebuit şi am 
plecat în fugă, că nu ştiam ce s-a întâmplat.  

Când ne-am apropiat, ne iese înainte bătrânul văitându-se. „Ce-i, domnule, ce s-a 
întâmplat?”, îl întrebăm. „Au dărâmat lupii caii!” „Cum se poate una ca asta? Dar tu ce-ai făcut?” 
Noi am crezut că glumeşte. Câinii lătrau mai încolo la lupi, dar haita de lupi nu se mişca din loc. 
Iau toporul în mână şi mă duc spre câini, când dau peste o iapă de vreo trei ani mâncată de lupi. 
Era mâncată doar la pulpe şi era încă vie, nu murise. Mă duc atunci direct unde lătrau câinii. Era 
o pădurice foarte deasă. M-am apropiat cam la vreo doi metri şi când au început lupii să 
scrâşnească din dinţi, ieşea foc din gura lor. Câinii lătrau, dar în urma mea, nu aveau curajul să 
treacă înaintea mea. Au luat frică, fiindcă s-au luptat cu lupii, dar lupii erau mulţi şi câinii nu au 
avut pe nimeni să-i încurajeze. Căci bătrânul, fricos, nu s-a mişcat nici un metru de la foc. 

Dar eu, când am văzut că lupii nu se mişcă şi scrâşnesc din gură, m-am dus înapoi la foc, 
am luat un tăciune aprins şi m-am apropiat cam la vreun metru de păduricea cu lupi. Am 
aruncat tăciunele pe ei şi s-a făcut flacără mare şi aşa s-au speriat lupii. Au plecat nevăzuţi cu 

                                                        
1 Din volumul „Viaţa mea zbuciumată şi adevărată”, în curs de apariţie la editura Platytera. 
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câinii după ei şi s-au depărtat mult, aşa am scăpat de ei. Deci om la şaizeci de ani, fără nici un 
curaj! I-am spus bătrânului: „Bine, măi, omule, de ce n-ai spus că eşti aşa de fricos, că nu plecam! 
Aici, pe şesul ăsta, nici un miel nu poate să-mi mănânce mie lupul, darămite calul!”  

Într-o vară, pe-nserate, am coborât de la munte la câmp şi acolo erau lupi mulţi şi cei mai 
răi lupi, lupi de baltă. Prima seară am dormit liniştiţi. Oile mâncate bine. Lumea secerase câmpul 
şi era iarbă multă. Asta pentru că lupii nu ne-au luat de veste, n-au ştiut de noi, dar a doua seară, 
mamă, ce-am păţit! Eram şi atenţi, că îmi spusese cineva că aici sunt nişte lupi fără frică. 
Doamne, pe la ora zece noaptea, când se repede o ceată de lupi, cinci oi au răpit deodată. Patru 
dintre ele le-am scos din gura lupilor, dar pe una nu am putut s-o scap. Au apucat-o patru lupi şi 
o duceau într-o fugă, cred că aveau peste cincizeci de kilometri pe oră! Aveam atunci şi câini 
buni, dar lupii de baltă sunt periculoşi. 

A doua seară iar vin lupii. Eu între timp l-am chemat pe un văr de-al meu ca să stăm unul 
pe o parte şi altul pe cealaltă parte a turmei. Nu am dormit deloc, am stat cu ciomegele în mână 
şi atunci lupii au plecat cam la vreo doi kilometri, la altă stână. Auzeam cum ţipă şi urlă ciobanul 
ăla, dar nu ştiu câte i-or fi mâncat. De atunci lupii nu au mai venit. Am stat acolo o lună, dar lupi 
nu am mai văzut. 

O dată, iarna, eram cu oile pe un deal şi aveam un câine... mergea călare pe lup! Era ceasul 
două după masă, o zi frumoasă, oile păşteau, când câinele a început să mârâie. Eu m-am sesizat 
imediat. Aud nişte câini lătrând. Un lup cu un ied în gură venea de după deal şi şase câini după 
el. Lupul mergea lento, fără teamă, dar câinele meu, când a văzut lupul, „Ham!”a făcut o dată, nu 
lătra a doua oară până ce nu punea gura pe lup. Lupul, când a auzit vocea câinelui, a lăsat iedul 
jos, l-a apucat bine şi a luat-o la fugă, dar câinele l-a ajuns din urmă şi călare pe el! Eu eram 
vizavi şi am observat toată scena. Când câinele a sărit pe lup, acesta a lăsat iedul jos şi a fugit. 
Câinele, după el, nu-l slăbea deloc! Se întoarce lupul înapoi unde a lăsat iedul şi iarăşi l-a luat în 
gură. Câinele, iar pe el! Atunci m-am dus eu şi am luat iedul, bineînţeles mort, dar câinele s-a dus 
mai departe luptându-se cu lupul. Nu i-am mai văzut, dar îmi spunea un băiat de vreo 
cincisprezece ani că aproape de el a văzut cum câinele îl sugruma pe lup. Lupul a rămas mort, iar 
câinele l-a lăsat şi a s-a dus. După o jumătate de oră s-a sculat lupul şi a plecat. „Bine, măi, băiete, 
de ce nu i-ai dat cu toporul în cap să-l omori?” „Mi-a fost frică să mă duc lângă lup!” Deci iedul 
l-am jupuit, i-am luat pielea şi carnea i-am dat-o câinelui. Dar cei şase câini care veneau după lup 
aşa de proşti erau, că şi lupul îi cunoştea şi mergea lento. 

Tot acolo, într-o seară, eram tot cu câinele ăsta, eu singur. Aveam şi vreo douăzeci de 
capre între oi, dar caprele săreau gardul şi dormeau afară. Doamne, când se repede un grup de 
lupi pe capre! Câinele se lupta cu unii lupi, dar alţii mi-au luat o capră. Strig eu tare la câine, îi 
lasă câinele pe lupii ăia cu care se lupta, vine imediat şi se repede şi scoate din gura lupilor capra, 
însă deja moartă. După aceea s-au liniştit lucrurile. Când mă uit la câine: murdar, tăvălit, aşa 
murdar cum era l-am apucat şi l-am sărutat de mai multe ori. Ce putea să facă săracul de câine, o 
stână de lupi erau! Era şi timp ploios, beznă de întuneric. 

Tot iarna, într-o zi, tovarăşul meu s-a dus cu oile la păscut şi am rămas singur la stână. 
Aveam şi vreo douăzeci de cai şi catâri, mai mult catâri. Eu ţesălam un cal, când văd la vreo 
cincizeci de metri un lup cât un cal de mare. Întâi am zis că-i cal, dar pe urmă am văzut că se 
întoarce cu totul fără să strâmbe gâtul. Căci lupul nu se întoarce ca un câine, ci cu tot corpul. 
Atunci nu mai aveam cu mine câinele ăsta tare, luptător. Aveam la stână un căţel cam de vreo 
şase luni, dar mărişor. Mă duc eu direct la lup. Căţelul, când a văzut lupul, drept la el s-a dus: 
„Ham, ham ham!” după lup. Nu-l lăsa în pace deloc. Cât de mărişor era el, abia semăna cu capul 
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lupului. Când m-am apropiat deci de lup, s-a întors spre mine să mă mănânce. Câinele bun era 
cu oile la păscut şi atunci m-am întors înapoi. Când mă uit mai încolo, ce să vezi? O lupoaică cu 
încă câţiva lupi se împerecheau. La împerechere, lupul se dă la om. Aşa lup mare, am îmbătrânit 
dar n-am mai văzut. 

Noi ţineam noaptea caii închişi în ţarc. O lupoaică venea noaptea, intra în ţarc şi mânca 
balegă de cal, dar un cal armăsar a lovit-o cu copita în cap şi lupoaica a murit. Dimineaţa, când 
să dăm drumul oilor la păscut, am găsit lupoaica moartă. Săraca lupoaică! Ne-a părut rău de ea 
că avea ugerul mare şi i-au rămas puii în vizuină. Cine ştie, or fi murit de foame. 

Într-o zi de vară, cam prin luna mai, pe muntele din comuna Deniscu ne-am înţeles cu mai 
mulţi ciobani să punem căşeria la un loc. Era nevoie de cel puţin patru mii de oi, că negustorului 
care cumpăra de la noi îi trebuia lapte mult. Şi am amestecat oile noastre sterpe, cam la vreo 
patru sute, cu oile altuia, cam la vreo trei sute de capete, ca să facem o turmă cu doi ciobani pe 
lângă ea, căci dacă ar fi fost separate, trebuiau patru ciobani. Dar când să numărăm oile tovară-
şului nostru, lipseau patruzeci de oi. „Dar ce s-a întâmplat cu oile?”, îl întrebăm noi. „Le-a 
mâncat lupul. Şi să vedeţi în seara asta cum vine lupul şi mănâncă oaia.” Şi acum, domnule, 
atâtea oi mâncate de lup, nu ne venea să credem! Dar la urma urmei era de înţeles, că avea un 
câine prost de nu făcea două parale. Şi iarăşi spune tovarăşul: „Să vedeţi că în fiecare seară vin 
lupii!”  

În prima seară am stat câteşidoi de veghe, când pe la ora unu noaptea vin doi lupi. Întâi au 
început să urle: „U, u, u!”, după aceea au venit drept spre oi. Dar eu aveam un câine care dărâma 
lupul. O dată se repede câinele pe lupi şi noi după ei! Mă uitam cum se lupta câinele cu cei doi 
lupi şi îi muşca de pulpă. Bineînţeles, eram şi noi care îl încurajam. Dacă câinele este singur, lupii 
îl omoară. De atunci, aceşti lupi n-au mai dat pe la noi. Fugeau numai când auzeau vocea 
câinelui meu în depărtări... 

 
VI 

Altă dată, tot acolo, pe la ora trei noaptea vine o ceată de lupi drept în oi, dar câinele, fără 
frică, sare drept pe ceata de lupi. Atunci l-au apucat mai mulţi lupi şi îl duceau în gură spre deal. 
Eu imediat am luat un tăciune de la foc şi când am tras spre lupi, s-a făcut o flacără mare. Lupii, 
când au văzut flacăra, i-au dat drumul câinelui. Dacă pierdeam câinele, ne ardea focul! Vine 
câinele, săracul, muşcat de urechi, de buze, dar s-a vindecat şi tot fără frică a rămas, ba şi cu mai 
mult curaj se repezea la lupi acest câine. Pe cât era de mare, pe atât era şi de uşor. 

Nişte ciobani mi-au oferit cincizeci de oi ca să le dăm câinele, să alegem din toate oile pe 
cele care ne plac. Dar cum să dai un câine aşa de bun, că într-o lună puteau să ne mănânce lupii 
o sută de oi. Ziua îl ţineam legat, căci era rău. Dacă venea cineva fără să strige de departe, îl 
sfâşia câinele. 

Într-o seară vin doi hoţi să fure oi, noaptea pe la ora trei-patru. Unul dintre hoţi venea pe 
o parte să facă zgomot, ca să meargă câinele spre el, iar cel de-al doilea să fure. Dar hoţii nu au 
ştiut ce fel de câine avem şi atunci câinele s-a repezit la cel care venea să fure, nu la cel care făcea 
zgomot. Câinele a sărit drept pe gâtul lui şi l-a pus jos, dar hoţul a apucat şi s-a acoperit cu haina. 
Eu când am auzit că câinele a mârâit tare: „M, m, m!” şi a tăcut, mi-am dat seama că se întâmplă 
ceva. Când m-am dus, mare mi-a fost mirarea când văd cum câinele stă cu picioarele peste ceva 
negru. Mă dau mai aproape şi ce văd? Un om acoperit la cap cu paltonul. Am dat câinele la o 
parte şi haina de pe om. L-am cunoscut imediat de unde este şi i-am spus: „Bine, măi, nebunule, 
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ce vrei să-ţi fac acuma? Cheamă-l şi pe celălalt!” „Nu, că eu sunt singur.” „Lasă minciuna, te rog, 
că te leg şi te ţin legat până mâine.” Atunci l-a chemat de a venit şi celălalt, dar i-am speriat puţin 
că îi duc la poliţie. La urmă i-am iertat, că s-au rugat aşa de mult! 

Tot cu câinele acesta eram o dată la munte. Turma mea de oi păştea pe un deal, când vine 
altă turmă din partea dreaptă. Eu atuncea eram tânăr, aveam numai şaptisprezece ani. Celălalt cu 
turma lui avea patruzeci de ani. Putea să mă bată. Intră dar în oile mele şi le goneşte. Eu îi spun: 
„Lasă oile în pace, vezi de oile tale”, dar el şi mai tare le gonea. În momentul acela aveam la 
mine o armă cu cartuş. Am tras un glonţ şi l-am lovit în pulpă. 

Glonţul i-a trecut numai prin carne, nu i-a atins osul. Eu n-am ştiut că l-am lovit. El vine 
atunci încet spre mine, prefăcându-se că nu l-am lovit ca să pună mâna pe mine şi mă ia cu 
zăhărelul: „Mă, Mitică, noi suntem neamuri, nu trebuie să ne certăm!” Eu m-am lăsat convins şi 
cum am dat mâna cu el, a şi pus mâna pe mine. Ne-am luat atunci la luptă pe viaţă şi pe moarte, 
dar câinele, când a văzut că străinul a pus mâna pe mine, se repede şi-l apucă de picior şi trage de 
el. I-a făcut pulpele numai găuri. Acuma nu puteam să-l scot din gura câinelui. Cu greu am reuşit 
să desfac gura câinelui din pulpa omului, dar i-am mai dat şi eu multe pe spinare. 

Celălalt s-a dus apoi şi mi-a făcut reclamaţie la postul de jandarmi că am tras cu arma şi  
l-am lovit. Era pe atunci interzis să porţi armă. M-au chemat deci la post şi am dat o declaraţie. 
Norocul meu a fost că în pulpa în care l-am lovit, l-a rupt şi câinele, i-a mai făcut câteva găuri pe 
unde a trecut glonţul. Mă întreabă poliţia: „Unde-i arma?” „Nu am nici o armă. Minte omul ăsta! 
Noi ne-am luat la bătaie, iar câinele, când a văzut că a pus mâna pe mine, s-a repezit asupra lui şi 
l-a muşcat, i-a rupt pulpa. Cu greu l-am scos din gura câinelui.” Cum câinele îi făcuse mai multe 
găuri, poliţia a zis până la urmă că e muşcat de câine, nu de glonţ şi aşa am scăpat. Noroc cu 
câinele. Câinele ăsta, doar dacă vedea că pune cineva mâna pe mine, vreun străin, imediat se 
repezea să-l muşte. 

O dată, tot vara la munte, era cam ora nouă seara, oile încă păşteau, când sare un lup în ele 
şi împrăştie o oaie la vale. Dar câinele, după lup! Căci oaia, când o împrăştie lupul, merge numai 
la vale cu cea mai mare viteză, iar lupul după ea până mai departe şi acolo lupul este sigur de ea, 
o prinde imediat şi o mănâncă. Când câinele s-a dus după lup, oaia mergea înainte, lupul după 
oaie, câinele după lup! Însă când a apucat lupul oaia şi a trântit-o, câinele a sărit călare pe lup. 
Câinele s-a dus luptându-se cu lupul până la vreo doi kilometri depărtare. În timpul acesta, oaia a 
rămas trântită jos cu cracii în sus, că nu putea să se scoale. După aceea, câinele a venit înapoi 
drept la oaie. Eu n-am ştiut că lupul a împrăştiat oaia jos.  

Aştept să vină câinele, nimic! Îl strig pe nume: „Mucio! Mucio!” şi nimic, câinele nicăieri! 
Atunci mi-am dat seama că lupul a luat vreo oaie şi câinele a scos-o din gura lupului, iar acum stă 
şi o păzeşte. Căci ştiam năravul lui. De mai multe ori mi s-a întâmplat aşa cu el. Atunci am mers 
cu oile la vale pe unde s-a dus lupul cu câinele. La vreo două sute de metri am găsit şi câinele. 
Stătea jos, dar când m-am apropiat s-a sculat şi a început să dea din coadă şi să mă mângâie.  
L-am mângâiat şi eu, iar după aceea m-am uitat după oaie. La vreo şase metri de câine într-un fel 
de groapă stătea oaia cu burta-n sus. Am răsturnat-o, s-a sculat. Nu avea nici o zgârietură de la 
lup. I-am dat drumul şi s-a dus printre oi, dar oile nu o primeau. Fugeau de ea pentru că mirosea 
a lup. Nu o primeau deloc, săraca oaie! Se mira de ce fug oile de ea. 

Tot cam prin anii aceia, într-o zi pe la două dupămasă, vara, prin luna iulie, eram la munte. 
Olile dormeau la umbră, într-o pădure de fag. Am adormit şi eu. Aveam pe câinele Mucio şi o 
căţea bălană. Câinii dormeau şi ei. Dar să vezi ce se întâmplă! O namilă de urs intră în oi, prinde 
una, o ia la subţioară şi a vrut să fugă cu ea. Dar oile s-au speriat, iar câinii, când au auzit, fuga 
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acolo şi au găsit pe urs cu oaia la subţioară. Când au sărit pe urs şi l-au apucat de pulpe, a început 
ursul să ţipe de vâjâia pădurea! Ştiţi cum ţipă ursul de durere? La fel cum ţipă porcul când îl taie 
de Crăciun.  

Şi a trântit ursul oaia de un fag, iar oaia a murit pe loc, dar câinii rupeau pielea groasă a 
ursului. Nouă ne era frică ca nu cumva ursul să ne omoare câinii, căci cât era de mare namila… 
dar fricos ursul! El putea foarte bine să pună mâna pe un câine şi să-l trântească ca pe o oaie sau 
ca pe o minge. Dar ursul fugea de rupea pământul, ţipând fricos şi urlând, şi aşa s-a dus departe, 
în pădure. Atunci l-au slobozit câinii şi au venit înapoi, iar eu m-am liniştit, că aşa câini rar se 
găsesc! 

Pe când eram o dată cu oile la păscut pe un deal, pe la ora zece dimineaţa, se repede un 
lup în oi. Câinele, după el! Nici nu a apucat lupul să ia vreo oaie, că a şi sărit pe el. Cum era 
dealul în pantă mărişoară, mă uitam cum se ducea lupta: o dată câinele sus, o dată lupul. Dar 
lupul era de vreo două ori mai mare decât câinele! Şi aşa s-au dus vreo patruzeci de metri, iar de 
acolo câinele l-a scăpat pe lup şi a venit înapoi şi l-am sărutat de mai multe ori. 

Într-o zi, primăvara, eram cu oile într-o pădure. Şi pe când treceau printr-o vale, s-au 
speriat oile. Într-o clipită câinele era acolo. Ce se întâmplase? Lupul luase un miel în gură şi îl 
ducea. Câinele l-a văzut şi „ham!” a făcut o dată, dar lupul, când i-a auzit vocea, a lăsat mielul jos 
şi a luat-o la fugă. Câinele, după el... Şi la vreo sută de metri, după un deal, când nu ne mai 
vedeam cu el, ne povesteşte alt cioban care era cu oile după acel deal, că a văzut cum se lupta 
câinele cu lupul, cum îl trântea şi cum îl jumulea pe lup. Ne mărturisea că n-a văzut de când este 
el aşa trânteală între un câine şi un lup şi crede că nu are să mai vadă aşa ceva. Dar câinele, iată-l 
că a venit înapoi la oi! Pe cât era el de mare, pe atâta era de uşor. Cum intram cu oile într-o 
pădure, o întorcea pe dos, doar o găsi ceva, vreun lup sau vreun porc sălbatic, urşi, iepuri sau 
vulpi. 

Într-o iarnă eram cu oile la câmpie şi turma noastră de oi dormea aşa înăuntrul unui 
gărduleţ, cât să nu iasă afară. Alţi ciobani, cu o turmă de oi la vreun kilometru depărtare de noi 
făcură un gard de vreo doi metri înălţime şi tot le mâncau lupii oile. Ne rugau pe noi ca să facă şi 
ei un gard lângă noi, că nu au scăpare de lupi. N-am acceptat, că aveau nişte câini de două parale, 
le mâncau lupii oile mereu. Odată eram într-o pădure deasă şi scurtă. Nu-l mai aveam pe câinele 
Mucio, ci un alt câine, care nu era nu prea bun, când se reped doi lupi şi iau o oaie. Când am 
auzit că s-au speriat oile, m-am dus repede acolo şi am scos oaia din gura lupilor. Dar moartă, 
abia mai mişca oaia când am scos-o de la lupi. Tot aceeaşi lupi s-au întors şi mi-au mai luat o 
oaie, dar şi pe aceasta am scos-o din gura lor. Nu pot să spun că nu mi-au mâncat lupii niciodată 
vreo oaie, însă rar de tot. 

O dată veneam cu caravana cu cai şi eram cu tata. Fiecare român macedonean avea cel 
puţin opt sau zece cai şi făceam cărăuşie. Într-o seară am poposit într-o pădure, eram mai multe 
caravane şi ce să vezi? Acolo era un urs obişnuit să mănânce cai. Pe la ora două noaptea, vine 
ursul, se repede la un cal şi l-a omorât. Cum proceda ursul la atac? Se furişa şi se urca pe la 
spatele calului, înfigându-i ghearele de o parte şi de alta până îi rupea burta şi i se vărsau maţele 
afară. Atunci calul pica jos şi murea. Când am auzit calul ţipând, am sărit toţi, că eram mai mulţi 
şi ursul tot flămând a rămas, n-a avut timp să mănânce nimic, a luat-o la fugă imediat ce ne-a 
văzut că mergem toţi spre el.  

A doua noapte, ursul a venit să-şi mănânce prada, adică hoitul calului. Dar noi chemasem 
doi vânători să stea la pândă lângă cal. Era în preajmă un fag tufos şi vânătorii s-au urcat în pom 
bine înarmaţi. Noaptea, cum vine ursul la cal, întâi a făcut controlul, a dat târcoale calului cam 
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pe la vreo douăzeci de metri, să vadă dacă nu este ceva, vreun pericol. Nebănuind nimic, s-a dus 
la cal şi s-a apucat să mănânce. Atunci vânătorii au tras amândoi din pom şi l-au omorât. Aşa am 
scăpat de fiara asta care a distrus mai multe animale. Căci acolo, în pădurile acelea erau mai 
multe sute de urşi, dar nu obişnuiau să mănânce carne de nici un fel. Ei se hrăneau mai mult cu 
ghindă şi buruieni. 

O dată păşteam caii noaptea. Când am văzut toţi caii păscând lângă mine, m-am culcat şi 
eu. Acolo nu era pădure, ci un luminiş. Noaptea pe la ora unu, dormeam. Nu ştiu cum s-a făcut, 
dar la un moment dat am simţit cum mai mulţi lupi mă miroseau, am auzit nasul lor şi imediat 
m-am sculat. Când au văzut că nu sunt animal, ci sunt om şi am început să urlu: „u!, u!, u!”, au 
luat-o la fugă. Eu doar auzeam tropotul picioarelor lor: „prrr!”, cum se pierdea în depărtare. 
Cum s-a întâmplat? Eu dormeam acoperit cu şuba, iar lupii au crezut că sunt oaie.  

Altă dată, ziua pe la ora zece păşteam caii într-o pădure. Stăteam aşa pe un butuc şi mă 
uitam la vale, când văd că vine în fugă un lup, direct spre mine. Era în treacăt, nu mă văzuse. Dar 
eu când am văzut că se apropie lupul de mine, m-am sculat imediat în picioare şi îi fac un 
„Uuu!” Când m-a văzut, a luat-o la fugă schimbându-şi direcţia. Şi dus a fost. 

O dată eram cu oile şi aveam un alt câine, îl chema Gioni. Foarte bun câine, inteligent, dar 
nu am avut mare parte de el, că l-am crescut de mic şi la doi ani a turbat. În prima seară după ce 
a plecat de lângă mine m-au şi urmărit lupii, mai ales noaptea. Deci am ajuns să păzesc oile cum 
păzeşte omul grâul să nu-l mănânce găinile. Un fel de câine-om! Vă mărturisesc că era o treabă 
deosebit de grea să păzeşti oile de gurile lupilor şi noapte şi zi. Căci lupii, când simt că nu mai e 
câine, vin fără frică. Am ajuns să-i gonesc cu pietrele, până când am făcut rost de alt câine. 

Într-o toamnă, mergeam spre locurile calde, adică spre Albania sau Volos. Aveam cu noi o 
mie de oi cu tot cu sterpe şi mâlzări, cam patruzeci de capre şi ţapi douăzeci şi patru. Mai aveam 
şi două duzini de tălăngi şi un clopot mare. Când plecam spre locurile calde, puneam la fiecare 
ţap câte o talangă, iar unuia îi puneam clopotul de gât. Cea mai mare talangă era de vreo patru 
kilograme, iar cea mai mică cântărea cincizeci de grame şi era o muzică întreagă! Când treceam 
printr-o comună grecească se mirau grecii de turma de oi, dar şi mai mult de muzica clopotelor. 

Pe când treceam noi pe lângă doi ofiţeri greci, unul dintre ei îi spune celuilalt: „Vezi turma 
asta de oi şi de ţapi? Ăştia sunt ca ţapii din Elada!”, dar celălalt îi răspunde: „N-are Elada ce au 
valahii ăştia!” Clopotele le ţineam doar la drum de munte, iar la mare maximum o lună de zile. 
Pe drum schimbam clopotele mari de la un ţap la altul, căci erau prea grele. Dar şi noi, ciobanii, 
aveam ambiţie la frumuseţea turmei de oi, ţapi şi clopotele lor. Era o frumuseţe, însă de când am 
plecat din munţii Deniscu am uitat de acea frumuseţe rară. Ştiu că nu am să mai văd aşa ceva şi 
îmi pare foarte rău. 

Îmi spunea tata că înainte să iasă banii de hârtie aveau o desagă cu două ochiuri plină cu 
monede de aur şi le cărau pe cal, toamna pe drumul spre iernat, primăvara în drum spre munte. 
Iar când au ieşit banii de hârtie, oamenii, fără experienţă, ce s-au gândit? Ce să cărăm noi fierul 
ăsta du-te vino mereu? Schimbăm fierul şi luăm hârtie că e mai uşoară. Ei aurul îl numeau fier. 
Toată familia a fost de acord şi, nenorocul lor, dau aurul şi iau hârtie. După doi ani de zile, hârtia 
s-a devalorizat, nu făcea două parale. Statul a scos alţi bani, tot de hârtie şi atunci s-a trezit 
familia mea. Îşi muşcau buzele că ce au făcut, dar era prea târziu. Aşa au rămas fără bani, doar cu 
oile şi cu caii. Zece cai aveam. Totuşi, nu au rămas muritori de foame, dar păcat că munca de 
atâţia ani s-a pierdut. Vă rog să mă credeţi că cuvânt cu cuvânt, tot ce vă spun e adevărat. 

Vara la munte, când puneam stâna, făceam caş, urdă dulce şi unt. Se făcea mult lapte la 
cele patru, cinci sau şase mii de oi ale ciobanilor, dar erau negustori care cumpărau tot produsul 
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până la cincisprezece iulie, aşa aveam făcut contractul. Iar de la cincisprezece iulie, fiecare cioban 
cu turma lui de oi îşi făcea singur laptele, caşul şi urda. Fiecare caş avea cam vreo treizeci de 
kilograme, iardele – aşa se numeau. La fiecare mulsoare dimineaţa şi seara, după ce făceam caşul, 
zerul de la caş îl opream împreună cu vreo patruzeci de kilograme de lapte şi le puneam cu totul 
într-un cazan mare la fiert. După ce se fierbea bine, se alegea urda de zer. Aveam linguri mari cu 
găuri şi strecurători cam de şase metri lungime şi vreo treizeci de centimetri lăţime. La o 
strecurătoare se puneau zece urde. Deci două strecurători, douăzeci de urde. După ce le 
strecuram bine, le scoteam din strecurătoare şi rotunde cum erau le puneam în saramură. După 
douăzeci de zile le scoteam din saramură şi le puneam pe o scândură: o zi pe o parte, a doua zi 
pe cealaltă parte. Aşa se turteau pe două părţi, dar nu prea mult, puţin. Acest lucru îl repetam de 
două-trei ori. După aceea se uscau de puteai să le ţii şi patru ani, că nu se stricau şi se vindeau la 
cel mai mare preţ, mergeau numai la export. Erau „de o bunătate rară”, cum spunea bunicul. 

 
VII 

În vara aceea, într-o seară, un urs s-a repezit în oi pe la ora trei noaptea. Αveam doi câini 
răi şi cu putere pe care îi hrăneam numai cu lapte Dumicot. Când s-au încăierat câinii cu ursul, 
acesta ţipa că îi rupeau pielea câinii, dar şi ambiţios ursul. Cu toţi câinii care îl rupeau la spate, 
prindea câte o oaie şi o arunca într-o râpă. Când a văzut bunicul că deşi câinii îl rupeau pe urs, 
acesta nu pleca şi zdrobea mereu oi, a luat doi tăciuni aprinşi, s-a apropiat de urs şi i-a trântit 
ursului tăciunii cu foc. Atunci ursul s-a speriat şi a luat-o la fugă. Aşa am scăpat de urs.  

Dar ce să vezi? Când s-a dus bunicul să vadă, erau mai mult de douăzeci de oi aruncate în 
râpă, zece din ele moarte, iar restul cu picioarele rupte şi bolnave. Spuneau cei bătrâni că nu ţin 
minte să se mai fi întâmplat aşa ceva.  

Am avut o dată un câine care nu se lăsa până nu-l trântea pe lup. Dar era şi o lupoaică pe 
care nu o muşca, doar se ducea pe lângă ea. Norocul meu era că nu mânca lupoaica oi. Era 
cuminte şi de multe ori o vedeam prin preajmă. S-a împrietenit şi cu noi, oamenii. Dacă am 
văzut că nu strică nimic, n-am vrut s-o împuşcăm, că pe atunci aveam armă. Căci nu întotdeauna 
aveam armă, fiind interzise de lege. 

Să vă povestesc acum altceva. Într-o vară au apărut prin regiunea noastră nişte hoţi. Pe 
unul îl chema Tranda, iar pe celălalt Furfolea. Aceştia prindeau lumea, îi jefuiau de bani. Îi băteau 
rău pe cei prinşi până când le spuneau unde au banii ascunşi, sau unde-i cutare bogătaş şi multe 
altele. Erau doi bărbaţi din neamul meu, pe unul îl chema Zarcada şi pe celălalt Dinu, pe care 
aceşti hoţi i-au legat de mâini şi de picioare şi le-au pus ouă fierte, încinse, drept pe piele, 
frigându-i. Aşa cei chinuiţi au spus în cele din urmă locul unde se ascundea bogătaşul căutat de 
hoţi, iar hoţii l-au prins pe acesta şi i-au luat toţi banii.  

Dar pe urmă poliţia a fost informată că cei doi au spus hoţilor despre bogătaş şi i-au bătut 
de i-au nenorocit ca să spună unde sunt hoţii. O săptămână i-a ţinut poliţia numai într-o bătaie. 
Atunci aceşti doi bărbaţi din neamul meu Zarcada şi Dinu au declarat la poliţie: „Daţi-ne 
drumul, că noi mergem şi îi omorâm pe amândoi hoţii. Dar să ne daţi arme!” Zis şi făcut. Au 
plecat şi s-au întâlnit cu hoţii Căci aceştia doi, Dinu şi Zarcada, după ce l-au predat pe bogătaş  
s-au împrietenit cu hoţii, altfel nici nu s-ar fi apropiat de ei. Atunci când s-au întâlnit deci cu 
hoţii, au început să se vaite că poliţia i-a omorât din bătaie, s-au dezbrăcat în faţa hoţilor şi le-au 
arătat vânătăile de pe corp. Văzându-i hoţii aşa de vineţi, s-au convins de prietenia lor şi s-au 
întovărăşit cu ei.  
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Într-o seară, trebuiau să se ducă la o turmă de oi şi să ia o oaie, să o taie şi să o mănânce. 
S-a întâmplat că s-au dus unul dintre hoţi cu unul dintre bătuţi, Furfolea şi cu Dinu. Cei doi 
„bătuţi” au făcut un plan: când va fi să vină cu oaia încoace şi să schimbe oaia între ei, căci oaia 
era grea şi nu putea numai unul s-o ducă, Dinu să-l înjunghie pe Furfolea. Zis şi făcut. Pe când 
veneau deci cu oaia în spinare o schimbau de la unul la altul, ba o ţinea unul dintre ei, ba celălalt. 
Iar la un moment dat, când o luă hoţul ăl vechi, Furfolea, Dinu a băgat cuţitul în el pe la spate şi 
l-a omorât, lăsându-l acolo. Hoţul cel nou, Dinu, a luat oaia şi s-a dus la ceilalţi. Hoţul vechi care 
se numea Tranda dormea. Celălalt era atent şi s-au năpustit amândoi asupra lui Tranda cu 
cuţitele şi l-au omorât.  

Dar a dat şi norocul pe aceşti doi bătuţi, că statul grec pusese un premiu pe capul hoţilor, 
că cel care îi va denunţa sau îi va omorî va primi două milioane de drahme. Dinu şi Zarcada au 
primit astfel aceşti bani şi s-au făcut milionari. Să vedeţi însă ce şmecherie a vrut să facă 
comandantul poliţiei. El ştia că premiul este de două milioane de drahme. Iar când s-au dus ăştia 
care i-au omorât pe hoţi cu capetele lor în mână la poliţie, comandantul poliţiei le-a spus să nu 
spună că i-au omorât ei, ci să declare că i-a omorât poliţia, căci altfel or să vină neamurile hoţilor 
ca să se răzbune şi să-i omoare. Cei doi au fost la început de acord, fiindcă nici ei nu ştiau de cele 
două milioane de drahme ca răsplată pentru cei care îi vor omorî pe hoţi. Dar după cercetări s-a 
dovedit că nu i-a omorât comandantul poliţiei, ci Dinu şi cu Zarcada. Atunci pe comandant l-au 
degradat din cauza declaraţiei mincinoase, iar Dinu şi Zarcada au luat cele două milioane. Fiecare 
dintre ei şi-a cumpărat câte o vilă la Atena, automobile şi nu ştiu câte alte bunătăţi. 

O dată, pe când eram eu mic, cam la vreo zece ani, veneam de la mare la munte împreună 
cu tata, mama şi cu toată familia, cu cai încărcaţi cu saci plini de covoare, haine şi provizii de 
hrană. Chiar eram pe drum, cu un cârlig în mână, când vine lângă mine unul pe care îl chema 
Tuşa şi-mi spune: „De ce mi-ai luat cârligul? Cârligul era al meu!” Şi pune mâna să-mi ia cârligul. 
Eu i-am zis atunci: „Nu vezi că cârligul nu e al tău?”, dar nici n-a vrut să audă. 

Tata, când a văzut că ăla dă în mine, vine, îl ia de gât şi îl trânteşte cât colo, dar se reped 
alţi doi din neamul lui Tuşa şi acum erau câteşitrei pe tata. Eu, care aveam pe atunci aproape 
zece ani, când văd că toţi trei s-au repezit să dea în tata, o dată mă apropii de Tuşu şi îi dau una 
cu cârligul, cu amândouă mâinile, cât am putut de tare. L-am lovit pe falcă, pe os şi într-un minut 
falca i s-a umflat de nu mai vedea cu ochii. Atunci Tuşu a alergat după mine să mă prindă, dar 
degeaba, că eram eu atuncea la zece ani, dar la fugă nici cu câinii nu putea cineva să mă prindă!  

Să vedeţi însă ce încercare am avut. Era acolo un râu mare, care venea din câmp şi mai jos 
se împreuna cu un munte. Printre munte şi pârâu trecea un drum lat cam de vreo patru metri. Pe 
o parte a lui era râul, iar pe cealaltă prăpastie, nu puteai să treci pe nicăieri altundeva. Tuşu s-a 
pitit într-o tufă între prăpastie şi râu şi mă pândea să trec, ca să mă prindă. Eu l-am văzut că stă 
acolo şi mă pândeşte şi atunci m-am pitit şi eu într-o tufă şi mă uitam la el dacă pleacă sau mai 
stă.  

După vreo oră de aşteptat se întâmplă că vine fratele lui Tuşu călare pe un cal şi începe să 
mă strige: „Măi Mitică! Măi Mitică!” Eu, când l-am văzut pe fratele lui Tuşu, George îl chema, 
am ieşit imediat din tufă, căci mă iubea aşa de mult acest George şi eu îl iubeam foarte mult! 
Când m-a văzut, mi-a spus: „Unde-i nebunul de frate-miu? Lasă că îl aranjez eu. Suie-te pe cal la 
spatele meu.” „Nu, nene George, că Tuşu stă acolo în cărare cu toporul în mână.” „Nu ai nici o 
frică, că îi rup oasele dacă se atinge de tine.”  

Atunci am încălecat pe cal la spatele lui nenea George şi am ajuns la trecerea aceea 
strâmtă. „Uite, nene George, în tufa aceea este!” Nici n-am terminat vorba că se repede Tuşu cu 
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toporul şi până să coboare nenea George de pe cal m-a lovit cu toporul pe braţ. Dar, minunea 
lui Dumnezeu, nu am păţit nimic, numai haina mi-a tăiat-o puţin. Doamne, când a coborât 
nenea George de pe cal şi l-a prins pe fratele lui, Tuşu, l-a nenorocit în bătaie. Îi dădea şi îi 
spunea: „Măi, nenorocitule, cu copilul ăsta vrei să te baţi tu şi dai cu toporul în el?” Domnule, 
m-am speriat eu de câte i-a dat! 

Atunci nenea George se suie pe cal în faţă şi eu la spatele lui şi am ajuns la locul unde 
poposea familia noastră cu încă şapte familii, împreună cu care îşi puseseră corturile la un loc. 
Poate nu ştiţi ce înseamnă cârlig. Este un băţ din lemn de corn, lung de un metru şi jumătate, 
puţin mai gros ca degetul mare, iar la vârful băţului are pusă tot din lemn o cârlibană îndoită 
puţin. O desenez ca să aveţi idee. Cârligul acesta este făcut să prinzi oile de picior mai de 
departe, ca să nu se sperie. Iar când le intră piciorul aici, nu mai iese din cârlig.  

Să vedeţi ce s-a întâmplat mai pe seară. Aveam un frate, pe nume Hristache, Dumnezeu 
să-l odihnească, căci s-a dus demult dintre noi. El era mult mai mare ca mine, avea vreo douăzeci 
de ani şi era foarte luptător. Atunci când s-au întâmplat cele ce v-am spus el era plecat cu turma 
de oi. Când a venit seara acasă şi a auzit ce-am păţit, a luat toporul din cort şi s-a dus să-l caute 
pe Tuşu. Dar Tuşu atunci s-a ascuns, că ştia ce-l aştepta. Toată noaptea l-a căutat Hristache, însă 
n-a putut să-l găsească. Dacă îl găsea, era vai de pielea lui! Atunci era primăvară. Dar în vara 
aceea tot l-a prins, la munte, şi l-a bătut de l-a făcut măr, apoi l-a legat cu frânghia de măgar şi i-a 
spus: „Să mergi după măgar că de nu, iar te iau la bătaie.” Căci fiecare turmă avea cu ea şi un 
măgar, care transporta alimente şi haine necesare ciobanului.. Şi a mers Tuşu după măgar toată 
ziua, iar seara i-a dat drumul şi a plecat la oile lui. Fratele meu Hristache avea aşa o putere, că 
nici trei persoane împreună nu puteau să-l doboare. Era cum e fierul! 

Era o dată fratele meu Hristache cu oile pe munte. Pe atunci avea vreo douăzeci şi şase de 
ani şi era de o putere nemaipomenită. Ziua, pe la ora nouă, oile păşteau, când veniră la oi, la 
fratele meu, trei persoane dintre cunoscuţi. Ei îşi făcuseră un plan cum să-l ia, ca să nu bănuiască 
fratele meu că au venit cu un gând rău. I-au spus deci aşa: „Ce mai faci, vere, că noi suntem 
neamuri!”, şi aşa mai departe. S-au aşezat atunci pe iarbă câteşipatru şi se întreceau să-l laude pe 
fratele meu, dar el nici nu şi-a închipuit ce voiau aceşti trei oameni, vecini de pe-acolo, chiar şi 
puţin neamuri. Ei îşi pierduseră nişte oi şi credeau că fratele meu le-a găsit şi le-a tăiat. 

După ce au stat puţin de vorbă, cei trei şi-au făcut semn şi prin consemn au sărit câteşitrei 
asupra fratelui meu, cum stătea el jos pe iarbă. Dar când s-a înfuriat o dată Hristache şi a început 
să le dea câte un brânci la fiecare, au început să cadă unul încoace, altul încolo. Şi când a luat 
cârligul... numai pe unul a putut să-l prindă, că ceilalţi doi fugeau de rupeau pământul. Iar cel pe 
care l-a prins, trei zile a stat bolnav în pat de câtă bătaie a mâncat. Fratele meu nu numai că era 
puternic, dar era cu inimă tare, nu ştia ce-i frica. 

Dumitru CARAGIU 
(1904-1983) 
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ealitatea transdisciplinară 

 
Credeţi că a vorbi despre real şi despre realitate e desuet? Autorii cărţii „Realitatea 

transdisciplinară” (Gabriel Memelis, Adrian Iosif şi Dan Răileanu), apărută la Curtea Veche în 
2010, arată că subiectul este la fel de prizat ca şi în evul mediu, ba chiar poate mai interesant 
datorită noilor evoluţii din mecanica cuantică. Ce este real? Care este distincţia dintre ceea ce văd 
şi ceea ce este? Care este criteriul pentru  care pot afirma cu certitudine că ceva este? Cum pot 
cunoaşte ceea ce este? Sunt întrebări universale, în sensul că au preocupat oamenii din totdeauna 
şi că aceştia nu au putut oferi răspunsuri definitive la aceste probleme. 

Să fie acesta un motiv pentru care au repudiat oamenii metafizica? Spre deosebire de 
ştiinţele naturii, ce oferă răspunsuri progresive despre lucrurile din jur, metafizica nu poate oferi 
acest tip de progres cumulativ – de la Parmenide şi Thales, trecând prin Descartes şi Kant până 
la Einsetein, Heisenberg şi Bohr toţi au încercat să propună sisteme diverse, care să ofere 
criteriile potrivit cărora putem răspunde coerent la întrebările de mai sus. Cartea de faţă se vrea 
atât o istorie a problemelor, cât şi o încercare de a oferi schiţa unui răspuns propriu: realitatea 
transdisciplinară, etichetă nu foarte fericită la care vom reveni. Aşadar cartea poate fi citită la 
două niveluri – unul e cel al istoriei şi al filosofiei ştiinţei, domeniu foarte la modă în occident de 
vreo 50 de ani, dar care la noi nu s-a manifestat până acum decât sub forma epistemologiei, 
adică a teoriei generale despre cunoaştere; de altfel, vreau să salut această încercare românească 
de a oferi publicului larg instrumente pentru a intra în acest domeniu al popularizării ştiinţifice la 
care se adaugă raţionamentele filosofice pe baza acelor informaţii. Pe piaţa românească probabil 
aţi văzut deja colecţia de la Humanitas dedicată ştiinţei, dar din această colecţie lipsesc două 
lucruri: partea care ţine efectiv de istoria ştiinţei, foarte clar şi concis dezvoltată în cartea de faţă, 
şi contribuţiile româneşti. 

Cel de al doilea nivel de lectură al cărţii este cel al paradigmei realităţii transdisciplinare în 
care se înscriu cei trei autori. Expresia „realitate transdisciplinară” este ambiguuă, primul sens îl 
poate bănui oricine, iar tripla împărţire a cărţii în perspectiva teologiei, a filosofiei şi a ştiinţelor 
naturii, ce încurajează în această interpretare, conduce spre imaginea întâlnirii între mai multe 
domenii de studiu care se intersectează toate în încercarea de a răspunde la întrebarea ce este 
realitatea şi cum poate fi ea cunoscută. 

Al doilea sens merge un pic mai departe şi asumă că metodele folosite se aseamănă, adică 
la nivelul epistemologiei există o asemănare între modul în care gândeşte un om de ştiinţă şi 
modul în care gândeşte un teolog sau un filosof. Omul de ştiinţă, ca şi filosoful, foloseşte gân-
direa critică, pune sub semnul întrebării orice afirmaţie, pentru care nu avem criterii suficiente şi 
necesare pentru a o susţine. (Ce înseamnă criterii necesare şi suficiente diferă însă între cele două 
domenii, după Popper criteriul demarcaţiei este posibilitatea de a falsifica o teorie, lucru impo-
sibil în filosofie sau în teologie). Filosoful, ca şi teologul, nu foloseşte matematizarea realităţii, ci 



 94 

conceptele şi argumentele, şi construieşte sisteme logic posibile, care încercă să ofere o explicaţie 
asupra lumii în concordanţă cu şcoala de gândire în care autorul se înscrie. 

Teologul, ca şi omul de ştiinţă, spre deosebire de gândirea simţului comun, este totdeauna 
gata să ofere o prioritate teoriei asupra experienţei sensibile. Această prioritate este pe de o parte 
cronologică – fără un sistem de interpretare asupra lumii, informaţiile pe care le culegem despre 
aceasta nu pot fi decodate – cât şi epistemologică, teoria oferind prisma prin care informaţiile 
sunt interpretate. Schimbând teoria, sensul pe care îl au datele empirice se schimbă şi el. Această 
teză despre asemănarea metodologică, bazată pe prioritatea teoriei faţă de datele simţului 
comun, între teologie şi ştiinţe, este  argumentată de Gabriel Memelis. El arată cum „distanţarea 
subiectului cunoscător faţă de «realismul bunului simţ», care a dus la naşterea ştiinţei moderne, s-
a produs sub auspicii compatibile cu premisele teologiei, în general”. Vulgarizând, simţul comun, 
cu care toţi oamenii sunt dotaţi, şi de care depinde supravieţuirea concretă a animalului în 
biosfera lui naturală, nu este mai înclinat să accepte discontinuitatea materiei, spaţiile enorme 
goale dintre doi atomi, în condiţiile în care el se întâlneşte cu impenetrabilitatea şi continuitatea 
vizibilă a mesei din faţa sa, decât este să accepte învierea morţilor. Al treilea sens al expresiei 
„realitatea transdisciplinară” este acela că ar exista o anumită concordanţă între ceea ce spune, să 
zicem, fizica şi ceea ce spune teologia. Aici am ajuns pe panta alunecoasă a problemei, care riscă 
transformarea domeniului într-un talmeş balmeş ideologic; de altfel şi autorii cărţii oferă câteva 
exemple despre cum nu trebuie purtat acest celebru deja dialog între ştiinţă şi teologie. Dacă 
prin asemănarea de conţinut se înţelege că teologia a descris deja de la sfinţii părinţi structura 
realităţii fizice, pe care o descoperă abia acum ştiinţa modernă, panta alunecoasa s-a transformat 
în prăpastie datorită erorii, făcute uneori de umanişti, de a crede că în spatele descrierii în 
proprietăţi şi cuvinte a unor entităţi fizice stau altceva decât ecuaţiile matematice care definesc 
acea entitate. 

Aşadar, rezumând, realitatea transdisciplinară are trei sensuri: unul etimologic, al imposi-
bilităţii de a oferi o viziune complexă asupra conceptului de realitate altfel decât folosind toate 
domeniile de studiu existente – acest sens este în ultimă instanţă unul banal şi, în afară de 
asumpţia că aceste domenii nu pot fi reduse unul la celălalt, nu oferă probleme în a fi acceptate. 
Al doilea sens este cel al vecinătăţii şi al împrumutului epistemologic, o modalitate de a gândi 
specifică unui domeniu poate fi folosită şi în altul. Această afirmaţie nu este una de ordin 
metafizic, ea poate fi foarte uşor testată empiric, iei metodologia unei ştiinţe şi vezi dacă ea dă 
rezultate în alta. Pe de altă parte, afirmaţia nu este una generală, dacă biologia poate împrumuta 
metodele fizicii, pe bucăţi determinate ale domeniului, care pot fi matematizate, la fel ca şi în 
fizică, biologia nu suportă acelaşi tip de abordare generală a realităţii ca şi materia nevie. Totuşi, 
această încercare metodologică este încurajată în comunitatea ştiinţifică, însă doar ca un artificiu 
la care apelezi atunci când eşti în pană de inspiraţie. Trebuie însă să ţinem cont aici de modelul 
imperialist al fizicii, care a dat canonul pentru a distinge între ceea ce este ştiinţă şi ce nu şi care a 
creat un complex de inferioritate absolut al umaniştilor, ce încearcă uneori să maimuţărească 
fizica – vezi exemple de critici literari care calculează densitatea conceptelor dintr-un eseu 
(număr de apariţii per suprafaţă) sau a eticienilor care caută sursele comportamentului moral 
uman în comportamente ce par similare la animale, sau, de ce nu, a tezelor în teorie politică 
despre cetatea ideală la Platon, care pleacă plin de avânt prezentând ipotezele pe care cercetarea 
le va testa. 

Al treilea sens, al compatibilităţii şi asemănării de conţinut, este însă cel mai criticabil. 
Afirmarea unei asemănări de conţinut, tributară gândirii metaforice, între o entitate fizică, o 
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dogmă teologică şi un concept filosofic, creează o combinaţie-trotil, căreia e foarte greu să îi 
rezişti, în pofida detaşării metodologice a cercetătorului, care la rece ştie că vorbeşte despre trei 
descrieri diferite ale realităţii, ce nu au cum să se suprapună într-o viziune non-reducţionistă, aşa 
cum vrea realitatea transdisciplinară să ofere. 

Dar de unde provine această concepţie despre realitatea transdisciplinară? Cei trei autori se 
reclamă de la teoria lui Basarab Nicolaescu bazată la rândul ei pe cea a lui Heisenberg, de nivele 
de realitate. Imaginaţi-vă realitatea ca pe un tort cu multe niveluri diferite, gustul nivelului de 
ciocolată nu este acelaşi cu cel al nivelului de vanilie şi nici cu cel al cremei de căpşuni, dar toate 
contribuie la gustul care se va crea în momentul degustării, ce combină toate aceste niveluri (din 
tort mănânci vertical nu orizontal). Tortul nu e complet dacă vreunul din straturi lipseşte şi nici 
unul din straturi nu poate fi explicat prin apel la straturile inferioare sau superioare. Depăşind 
gastronomia, fiecare nivel de realitate are propriile concepte care pot să îl descrie şi propriile legi 
de funcţionare, prin urmare ideea unei pluralităţi de discipline care să lucreze la descrierea şi 
înţelegerea realităţii este înrădăcinată în această imagine asupra lumii, dar poţi fi adeptul 
transdisciplinarităţii şi fiind un relativist postmodern, care nu crede că există ceva pe care să îl 
numim realitate şi care acceptă transdisciplinaritatea decât la nivel metodologic. 

În acest punct, am depăşit caracterele dedicate unei recenzii fără să intru măcar un pic 
într-o dezbatere de conţinut. Teza principală a cărţii, pe care o enunţă Gabriel Memelis, este 
aceea a compatibilităţii dintre spiritul ştiinţific modern şi creştinism bazată pe retragerea 
creditului epistemic acordat nivelului experienţei imediate şi primatului theoriei faţă de empiric. 
Teza pare plauzibilă şi destul de bine argumentată, nu este locul aici să reiau argumentele 
autorului. Problema este că ea poate fi foarte uşor generalizată, nici religiile orientale nu oferă 
credibilitate simţului comun, ba chiar o fac într-o manieră mult mai radicală decât creştinismul, 
asumpţia că totul este maya presupune o negare absolută a simţului comun, atât de radicală încât 
face imposibilă orice discurs, exceptându-l pe cel paradoxal şi metaforic, asupra realităţii. 

Ceea ce este specific teoriei fizice moderne este o anumită prioritate epistemologică a 
teoriei faţă de experienţă, omul de ştiinţă nu pleacă aşa cum suntem înclinaţi să credem de la 
observaţii, ci pleacă de la o teorie iniţială asupra fenomenelor pe care le testează, urmând ca 
această teorie să fie îmbogăţită după confruntarea cu faptele. La fel şi teologul pleacă de la 
dogmă, de la revelaţie şi încercă să interpreteze fenomenele vieţii cotidiene, prin prisma acestei 
teorii deja date (spre deosebire de fizician, teologul nu vrea însă să îmbogăţească teoria, pentru 
că atunci când o face se numeşte erezie şi urmează să fie excomunicat). Dar nici filosoful nu 
acţionează diferit, el are un sistem de idei prin care încearcă să explice lumea, apelând apoi la 
exemple pentru a o ilustra. Dar toate aceste convergenţe nu spun altceva decât că omul este o 
fiinţă theoretică, ce nu funcţionează plecând de la empiric, ci de la o anumite ipoteze despre cum 
sunt lucrurile de fapt, pe care apoi încercă să le testeze (omul de ştiinţă), argumenteze (filosoful) 
sau ilustreze (teologul). Dar această premisă este una despre natura cunoaşterii umane şi nu 
despre ceea ce este real şi despre cum avem acces la el. Ceea ce ne aduce în punctul în care, 
dorind să facem metafizică, ne satisfacem cu epistemologia, fără a ajunge la nivelul de conţinut, 
care pare a fi adevărata miza a transdisciplinarităţii.  

Ana PETRACHE 
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ncursiuni în Gândirea Patristică:  
Sfântul Grigorie de Nyssa 

 
I. „Despre Fericiri” 

 
Introducere 

Cu prilejul anului omagial al Sfinţilor Capadocieni, a apărut în 2009 – an omagial al 
Părinţilor Capadocieni – la ed. I.B.M. al B.O.R., volumul „Despre Fericiri”, de Sfântul Grigorie de 
Nyssa (traducere din limba greacă veche şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae). Sfântul 
Grigorie vorbeşte întru început despre fericire, ca despre „cuprinsul” inefabil al „tuturor celor ce 
se înţeleg prin numirea de bine” (p. 10). Pentru a indica cele înţelese în mod inexprimabil despre 
Dumnezeu, „indefinitul” Lui, arată părintele Stăniloae, „folosim de obicei cuvintele poeziei, 
îmbinându-le într-un fel care să treacă peste hotarele înţelesurilor lor”, „felul în care se poate 
împăca înţelesul cu indefinitul, sau cum putem înţelege ceea ce depăşeşte limitele definite ale 
înţelesului” fiind o „taină” (p. 12, n. 11). Sfântul Grigorie pune în lumină fericirea „celui ce a 
fost făcut părtaş la Cel care poartă numele fericirii adevărate (prin fiinţă)” (p. 12). Ca „apanaj al 
persoanei”, tâlcuieşte părintele Stăniloae, „fericirea constă în a fi, prin calitatea de chip al lui 
Dumnezeu, o fiinţă niciodată terminată, ca una ce participă la infinitatea lui Dumnezeu” (p. 12, 
n. 12). 

 
„Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. Şi deschizându-

şi gura, îi învăţa zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.” 
 
Sfântul Grigorie distinge două bogăţii, „una vrednică de năzuit şi una vrednică de 

osândit”, şi două sărăcii, „una vrednică de lepădat şi una care ne fericeşte”. Plecând de aici, 
sărăcia cu duhul, cea care fericeşte, este a celui ce „sărăceşte cu voia de cele cugetate ca rele şi nu 
adună în vistieriile lui nimic din giuvaerurile diavoleşti, ci arde cu duhul şi prin aceasta îşi adună 
sărăcia de păcate” (p. 14). Sărăcia cu duhul este identificată cu „smerita cugetare de bunăvoie”, 
prin care omul îmbracă chipul (smereniei) lui Dumnezeu, căci dacă Dumnezeu e neajuns prin 
fire, „smerenia Lui”, a Celui ce „a sărăcit pentru noi, ca noi să ne îmbogăţim din sărăcia Lui” (2, 
Cor. 8, 9) este „înrudită şi potrivită nouă” (p. 15). Este suficient să avem în vedere cele două 
margini ale vieţii pentru a ne da seama, arată sfântul Grigorie, de faptul că omul nu e stăpân pe 
viaţa sa şi a opri alunecarea în patima mândriei, cea care ne împiedică de la aflarea primei fericiri.  

 
„Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.” 
 
Înfăţişând fericirile ca pe o scară duhovnicească, sfântul Grigorie de Nyssa arată că după 

dobândirea nădejdii cerurilor, Hristos ne călăuzeşte spre „pământul celor vii, în care nu a intrat 
moartea” (p. 26), „cugetat mai presus de ceruri” (p. 27), în care intrăm prin „blândeţe”.  
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Ea opreşte rapida „alunecare spre păcat” şi „aplecare a firii spre rău” (p. 29), „liniştea în acestea” 
fiind „mărturie a mişcării spre cele de sus” (p. 30).  

Blândeţea înseamnă „a nu fi luat, ca un torent ce se rostogoleşte în vale, de pornirea 
patimii”, ci de „a se împotrivi bărbăteşte acestei mişcări” şi a se strânge în sine prin raţiune, 
„reţinând ca un frâu pornirile”, nelăsând „sufletul să fie dus în neorânduială” (p. 32). Părintele 
Stăniloae explică faptul că „raţiunea adevărată a noastră ţine seama de raţiunea unitară a fiinţei 
noastre şi nu lasă raţiunile parţiale să se destrame” (p. 32, n. 33). Cei blânzi vor moşteni 
„pământul ceresc, în Hristos Iisus” (p. 34). 

 
„Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.” 
 
Sunt două feluri de întristare, cea lumească, al cărei rod e moartea, şi cea după Dumnezeu, 

„care lucrează celor întristaţi mântuire prin pocăinţă” (p. 36). La rândul său, plânsul este îndoit: 
cel pentru păcat, care vine din pocăinţă şi cel care vine din dorul continuu după cele dum-
nezeieşti, plânsul fiind o „simţire dureroasă” a sufletului „pricinuită de lipsa celor dorite” (p. 38), 
a celor ce ne împlinesc. „În plâns”, arată părintele Stăniloae, „se manifestă setea omului după 
împlinirea în infinitul personal, sau în Dumnezeu” (p. 39), dar este şi „un plâns al întâlnirii cu cel 
iubit” (p. 39, n. 39). Plânsul fericit se naşte din cunoştinţa binelui, de care se simte despărţit cel 
ce a reuşit să-l vadă cu adevărat şi a cunoscut sărăcia firii omeneşti (p. 41). Spălând ochii sufle-
tului, plânsul după Dumnezeu nu lasă să se scufunde mintea în amăgirile şi bolile vieţii actuale, 
fiind numit fericit „pentru că este urmat de mângâiere” (p. 48), care „vine din împărtăşirea de 
Mângâietorul” (p. 50). „Căci numai cel ce caută cu tărie pe Cel dorit, a spus Sfântul Grigorie mai 
înainte, adică îl doreşte plângând pentru că nu-L are o dată ce a căzut de la El, Îl va avea. 
Tocmai plânsul îl ajută, pentru că în el se descoperă un dor şi o deschidere spre El”, arată 
părintele Stăniloae. Nevoinţele duhovniceşti, întristarea după Dumnezeu, detaşarea de plăcerile 
lumii şi plânsul, având ca scop intrarea în comuniune cu Dumnezeu, continuă el, sunt o 
„adevărată liturghie” sau „jertfă vie” adusă lui Dumnezeu”, o „liturghie a crucii, după asemă-
narea celei a lui Hristos şi din puterea ei” (p. 50, n. 57).  

 
„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura.” 
 
Prin flămânzirea şi însetarea de dreptate se curăţeşte sufletul spre a câştiga „pofta fericită 

de o altfel de mâncare şi o altfel de băutură” (p. 51). Este vorba despre „dreptatea de care se 
bucură cel ce o doreşte, prin făgăduinţă” (p. 56). Domnul, Care ne izbăveşte de ispite, nu scoate 
din fire foamea, arată sfântul Grigorie, ci alungă numai adaosul intrat în fire „din sfatul vrăjma-
şului”, lăsând firea să se îngrijească de sine în graniţele ei (p. 59). Foamea exprimă interde-
pendenţa între raţiunea umană şi raţiunile lucrurilor, care trimite spre Logosul suprem, mâncarea 
omului duhovnicesc fiind a face voia lui Dumnezeu şi „orice cuvânt sau raţiune înfiinţată prin 
Raţiunea sau Cuvântul dumnezeiesc”, sau, cu alte cuvinte, „viaţa noastră predată lui Dumnezeu” 
(Pr. Stăniloae, pp. 60-61, n. 69, 70, 71). Cu alte cuvinte, tâlcuieşte sfântul Grigorie cuvântul 
Domnului, „să nu ne ocupăm pofta noastră cu nimic care nu duce pe cei ce se sârguiesc la vreun 
capăt, rămânându-le sârguinţa deşartă şi fără rost” (p. 68). Flămânzirea de mântuire şi însetarea 
de voia dumnezeiască sunt, în ultimă instanţă, o flămânzire şi însetare după unirea cu Hristos, 
arată Sfântul Grigorie de Nyssa, iar părintele Stăniloae adaugă că „acestea se aplică şi Sfintei 
Împărtăşiri cu Trupul şi Sângele Domnului” (p. 62, n. 73). Săturarea ce urmează flămânzirii de 
neprihănire, continuă sfântul Grigorie, nu pricinuieşte, ca în cazul celei lumeşti, „oprirea 
dorinţei, ci întărirea ei; astfel amândouă cresc una prin alta. Căci poftirii virtuţii îi urmează 
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dobândirea a ceea ce pofteşte şi binele sălăşluit înăuntru aduce cu sine o bucurie neîncetată în 
suflet” (p. 69). Iar adevărata virtute este „binele neamestecat cu răul” şi este „Dumnezeu-
Cuvântul, virtutea care a acoperit cerurile, cum zice Avacum”, (p. 71). 

 
„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.” 
 
Fericirea de a fi milostiv trimite spre iubirea faţă de semen şi compătimirea lui, spune 

sfântul Grigorie, mila fiind „întristarea de bunăvoie pentru necazurile străine” (p. 75) împreunată 
cu o „întărire a simţirii iubitoare” (p. 76), sau „maica bunăvoinţei, a iubirii, arvuna, legătura 
oricărei simţiri prieteneşti” (p. 77). Mila, „simţire de împreună-pătimire”, îl face pe om asemenea 
lui Dumnezeu, şi mila divină se revarsă din însăşi inima celui milostiv. Comentând spusele 
sfântului Grigorie, părintele Stăniloae remarcă caracterul dialogic, interactiv, al milei, ca „întâl-
nire între simţirea celui ce miluieşte şi simţirea celui miluit”. Revărsarea reciprocă a simţirilor una 
într-alta este unită cu revărsarea milei lui Dumnezeu, căci „unirea între mine şi tine ţine şi pe 
Dumnezeu între noi prin iubire. Numai comuniunea dialogică îmi dă bucurie” (p. 82, n. 99). Cel 
ce se cunoaşte pe sine, „cum a fost înainte şi cum e acum”, „nu va înceta niciodată să aibă milă, 
iar acestei simţiri a sufletului îi va urma, după dreptate, şi mila dumnezeiască” (p. 84), căci prin 
judecata pe care o face asupra aproapelui simţirea omului dă o hotărâre asupra propriei fiinţe  
(p. 85). De aceea, mila este o „arvună a fericirii viitoare” (p. 86, n. 103), omul purtând în sine 
„peceţile imprimate în alţii” (p. 88, n. 104).  

 
„Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” 
 
Curăţia cu inima, legată fiind de vederea lui Dumnezeu, „Cel pe care nici un om nu L-a 

văzut, nici nu poate ca să-L vadă” (I Tim. 6, 16), este un fapt mai presus de înţelegere. Viaţa 
veşnică stă în a-L vedea omul pe Dumnezeu, pe Care nu poate să-L vadă. Spre lămurire, sfântul 
Grigorie face distincţia între fiinţa şi lucrările lui Dumnezeu, înţelegând prin vederea lui 
Dumnezeu nu vederea sau cunoaşterea fiinţei lui Dumnezeu ci, pe de o parte, cunoaşterea Lui 
din lucrările în care îşi manifestă prezenţa, iar pe de alta „a avea în sine pe Dumnezeu” şi 
Împărăţia Sa. Astfel, putem vorbi de o vedere (prin oglindire) iconică: „cel ce şi-a curăţit inima 
de toată zidirea şi simţirea pătimaşă vede în frumuseţea sa chipul firii dumnezeieşti” (p. 97). 
Altfel spus, ştergând, prin îngrijirea de viaţa proprie, „întinăciunea aşezată pe inimă, îţi va străluci 
din nou frumuseţea cea în chipul dumnezeiesc” (p. 98), „darul chipului”, căci omul, „privind la 
curăţia sa, vede în chip modelul (arhetipul)” (p. 99) şi se uneşte cu El prin curăţia vieţii (p. 102). 
Iar curăţia cu inima priveşte atât faptele cât şi gândurile, presupunând „a scoate păcatul din 
însăşi voia de a-l face” (p. 102), căci „viaţa în păcat se face chipul feţei vrăjmaşului” şi „masca 
vicleană”, iar lepădarea ei conduce la fericirea întipăririi în noi a chipului dumnezeiesc (p. 104). 

 
„Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.” 
 
Fericirea de a te face fiu al lui Dumnezeu este asemănată cu o Sfânta Sfintelor a Muntelui 

Fericirilor. „Căci dacă a vedea pe Dumnezeu e un bine care nu poate fi întrecut de nimic, a se 
face fiul lui Dumnezeu e, numaidecât, mai presus de orice fericire” (p. 106). Este un dar mai 
presus de fire al lui Dumnezeu, despre Care cuvântul poate spune „cât poate încăpea în mine, 
nu cât este Cel pe care îl arată” (p. 207). Astfel, făcătorul de pace este „încununat cu harul 
înfierii”; este „ridicat peste firea lui, e făcut din muritor nemuritor, din întinat neîntinat, din 
trecător, veşnic, şi peste tot, din om, dumnezeu” (pp. 108-109). „Făcătorul de pace este cel ce dă 
pace altuia”, însă n-ar putea-o împărtăşi altuia „dacă n-ar avea-o el însuşi”. Pacea, „împreuna-
simţire iubitoare îndreptată spre cei de aceeaşi fire” (p. 112), este un dar atât de mare, încât cel 



 100 

ce se bucură de ea nu o are numai el, ci împarte „din belşugul prisositor şi celor ce nu o au”  
(p. 111). „Precum încetează boala când intră sănătatea şi se mistuie întunericul când apare 
lumina”, pacea (isihia) destramă, prin ivirea ei, „toate patimile ce se nasc din starea potrivnică” 
(p. 112), „alungând cele rele din firea omenească şi sădind în locul lor comuniunea în cele bune” 
(p. 117). În felul acesta, făcătorii de pace se fac „următori ai lui Dumnezeu”, restabilind armonia 
firii create atât la nivel personal (prin faptul de a „conduce „războiul dintre trup şi duh din sine 
la o armonie paşnică”, unindu-le în bine o dată cu împlinirea poruncilor lui Dumnezeu), cât şi în 
afară, ca refacere a „legăturii dragostei”, a „dialogului simfonic în bine” (p. 118, n. 131).  

 
„Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.” 
 
Ultimul capitol al scrierii tratează despre fericirea celor „prigoniţi pentru dreptate”, „goniţi 

pentru Domnul” (p. 122). Aceştia, arată sfântul Grigorie, „sunt cei ce străbat drumul mărturiei, 
în luptele pentru dreapta credinţă, fiind goniţi, dar neajunşi (neprinşi)” (idem), gonirea din partea 
răului făcându-se prilej al înstrăinării de el şi „pricină a stăruirii şi înaintării în bine” (idem). 
„Fericit cu adevărat”, adaugă sfântul Grigorie, „este cel ce se foloseşte de vrăjmaş ca de un 
ajutor în înaintarea spre bine” (p. 123). Prin aceasta, Domnul ne vesteşte dinainte „sfârşitul 
luptei, ca prin nădejdea Împărăţiei să se biruiască cu uşurinţă simţirea trecătoare a durerilor”  
(p. 124). Pătimirile pentru dreptate se fac „mijloace curăţitoare de păcate, ca să nu mai rămână în 
inimă nici o urmă de plăcere [deşartă] întipărită în ea” (p. 127), simţirea ascuţită a durerii 
ştergând din suflet întipăririle plăcerii lumeşti. În acest fel omul iese din condiţionările păcatului, 
regăsind chipul libertăţii, care este după sfântul Grigorie stăpânirea de sine. Căci „cel ce face 
păcatul este rob păcatului” (Ioan 8, 34) şi „cel străin de păcat e stăpân pe sine, iar propriu 
Împărăţiei este să fie de-sine-stăpânitoare şi nestăpânită de nimic” (p. 128). Cei uniţi cu 
Dumnezeu, arată părintele Stăniloae, „respiră în libertatea neameninţată şi nestrâmtorată a lui 
Dumnezeu, liberi de orice patimă” (p. 128, n. 138); aceasta este libertatea duhului, libertatea în 
iubire, libertate a voii statornicite în bine.  

 
Cuvânt final 

Sfântul Grigorie de Nyssa ne pune înainte Fericirile ca pe o scară. O scară ce uneşte cerul 
cu pământul. El accentuează faptul că firea creată e pecetluită de chipul puterii creatoare 
dumnezeieşti, şi astfel are în vistieria sa binele. Potenţele de chip se actualizează, arată părintele 
Stăniloae, prin împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Asimilarea darurilor divine înseamnă în acelaşi 
timp o creştere în unirea cu Dumnezeu, astfel încât „împărtăşirea de Fericiri nu e nimic altceva 
decât împărtăşirea de dumnezeire, spre care ne urcă pe noi Domnul prin cele spuse” (p. 73). 
Trupul virtuţilor Îl are ca sursă de viaţă şi mişcare, după cum spune sfântul Maxim 
Mărturisitorul, pe Însuşi Hristos. Fericirile sunt, în ultimă instanţă, una cu fericirea de a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu şi a ne iubi unii pe alţii cu iubirea cu care Domnul ne iubeşte. 

 
II. „Despre Feciorie” 

 
În scrierea „Despre feciorie” (în vol.: Sf. Grigorie al Nyssei, „Despre feciorie”, „Împotriva 

desfrânării”; Sf. Ciprian al Cartaginei, „Despre chipul fecioarelor”, ed. I.B.M. al B.O.R., 2003), 
traducere din lb. greacă veche realizată de Laura Pătraşcu, sfântul Grigorie de Nyssa îşi cons-
truieşte apologia printr-un paralelism între feciorie şi căsătorie, reflectorizate într-un contrast 
accentuat, fără însă a desconsidera viaţa conjugală, ci spre a sublinia valoarea fecioriei ca 
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„icoană” a vieţii maximale creştine. Scopul cuvintelor este să aprindă în suflet năzuinţa spre 
virtute şi sfinţenia dumnezeiască, de a zugrăvi chipul vieţii contemplative în cei care, prin stin-
gerea poftei trupeşti au aflat „temeiul dorinţei, pentru care am primit de la Creatorul firii noastre 
şi puterea ei” (pp. 7-8).  

Chipul fecioriei, „preţuit de toţi cei ce deosebesc binele în curăţie”, este darul celor 
„pentru care harul lui Dumnezeu cu ei luptă, în bună voinţă” (p. 9), starea ei de neprihănire 
găsindu-şi „potrivire” cu „slava Dumnezeului Celui nestricăcios” (p. 10, cf. Rom. 1, 23). După 
„epistola de îndemn către viaţa virtuoasă” (cap. 1), Sfântul Grigorie arată că „fecioria este 
virtutea proprie firii dumnezeieşti şi netrupeşti” (cap. 2), amintind „antinomia că Fiul este gândit 
în feciorie” (p. 11) şi faptul că „plinătatea dumnezeirii (Col. 2, 9) a strălucit în Hristos prin feciorie” 
(p. 12), aceasta din urmă îndreptând spre unire cele deosebite prin fire. 

În capitolul al treilea, Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeşte „despre tulburările din căsătorie”, 
adăugând „mărturia că autorul scrierii a fost căsătorit”. Dacă împreună-vieţuirea plăcută a soţilor 
este scopul căsătoriei, „ceea ce desfată şi mângâie viaţa lor, [tot] aceea le aprinde şi focul tristeţii” 
(pp 15- 17), autorul luând în considerare chiar „cazul fericit” (fericit la modul îndeobşte acceptat 
în „lume”) în care ei se bucură de „nobleţe a neamului, îndestulare-n bogăţie, potrivirea de 
vârstă, frumuseţea chipurilor, o prea mare dragoste şi dincolo de închipuire a unuia faţă de altul, 
şi acea rivalitate plăcută când fiecare vrea să dovedească în dragoste pe celălalt”, „mărirea şi 
puterea şi bunul nume”, etc. (p. 15).  

Până la urmă, sfântul Grigorie nu atât căsătoria în sine o vizează prin opunerea ei cu 
fecioria, cât riscul crescut al inflaţionării celor lumeşti în raport cu cele dumnezeieşti, pe care îl 
comportă (chiar atunci când adulterul, certurile şi învrăjbirile nu îşi au loc), inima fiind copleşită 
de grija fiinţelor preadragi. De aici, „teama de despărţire” şi întristarea sau tulburarea în faţa 
morţii.  

Când spune că neajunsurile îşi au în căsătorie obârşia (cap. 4), sfântul Grigorie aminteşte 
aspecte care ţin mai degrabă de aspectele deviante de la maximalismul creştin ale unei căsătorii 
trăite în spirit lumesc, în fond, căsătoria în esenţa ei creştină nefiind vizată. Astfel lăcomia, slava 
deşartă, iubirea de stăpânire, grijile rătăcirii „cu ochii învăluiţi de o ceaţă întunecoasă” şi „mintea 
îngroşată”, „patima plăcerii”, desfrânarea, viaţa „lăsată pradă nevoilor firii” şi tot „lanţul 
patimilor” ce ţintuieşte „viaţa de lume” sunt semnul nu atât al căsătoriei în sine, „împresurată de 
nelinişti şi încercări”, ci al unei abateri sau neîmpliniri în raport cu menirea sa creştină, şi în 
primul rând cu chemarea omului la îndumnezeire. Este adevărat că „grija” în căsătorie e, 
aproape inevitabil, dominantă în raport cu ascultarea ţinând de credinţă şi lăsarea în voia lui 
Dumnezeu, însă „grija” înţeleasă ca „purtare de grijă” nu e, în esenţa ei, opusă ascultării dumne-
zeieşti. Dimpotrivă. Sunt două modalităţi specifice de a urma iconomiei divine.  

Cu toate acestea, fecioria rămâne modelul dominant pentru viaţa îndumnezeită şi icoană a 
căsătoriei sfinte şi neîntinate. Căci, spune sfântul Grigorie, în ultimă instanţă se cuvine ca 
„nepătimirea sufletului să covârşească curăţia trupului” (cap. 5). În acest sens, fecioria străluceşte 
prin exemplaritate, fiind cea mai potrivită spre a întoarce cu totul puterea dragostei către 
frumuseţile dumnezeieşti, dând „sufletului uitare de mişcările pătimaşe ale firii” (p. 35). Ca pilde 
vii de împlinire a acestei vocaţii maximal creştine, Grigorie de Nyssa îi dă pe sfinţii Ilie şi Ioan, 
care au păzit cu străşnicie rânduiala vieţii feciorelnice (cap. VI), îndreptându-şi spre Domnul 
dorul curat, fără a-şi moleşi trupurile prin desfătări (p. 37). Fecioria ajută la dobândirea chipului 
simplităţii şi adunării de sine întru cele de sus, „fiindcă cine-şi are mintea risipită în multe nu 
poate spre Dumnezeu întreagă s-o aibă” (p. 38), căutând „arvuna veşniciei” mai presus de „cele 
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dorite în viaţa aceasta” (p. 39). Iar cel cu mintea adunată şi îndreptată spre Dumnezeu îşi revarsă 
apoi dragostea spre toţi ceilalţi, fără a căuta la faţa omului, după asemănarea Celui ce revarsă 
peste toţi din înălţime darurile Sale cele bogate şi voieşte mântuirea tuturor.  

Deşi o pune sub semnul unei anume „insuficienţe” a condiţiei umane actuale, Sfântul 
Grigorie nu omite să alunge orice suspiciuni de adversitate faţă de taina căsătoriei, afirmând 
răspicat: „Căsătoria nu trebuie înfierată” (cap. 6), ca una ce a primit „binecuvântarea dumne-
zeiască” şi are ca susţinător „însăşi firea de obşte a oamenilor” (p. 40). Cei ce se împotrivesc 
căsătoriei „strică învăţătura Bisericii”, „sunt înfieraţi în cugetul lor” (I Tim. 4, 2) şi se depărtează 
de la calea Sfântului Duh, prin învăţăturile demonilor (I Tim. 4, 1), „în dispreţ privind cu 
necurăţie ceea ce de Dumnezeu zămislit a fost” (p. 40). Aceştia îşi aduc loruşi hulă, arată sfântul 
Grigorie, ca unii ce sunt ei înşişi rod al unirii trupeşti. Încredinţarea autorului este că şi în căsă-
torie „grija şi râvna de cele dumnezeieşti trebuie să fie înaintea celorlalte”, fără ca dispreţul să-i 
umbrească slujirea, o slujire „după măsură şi în cumpătare” (p. 42).  

Fecioria este mişcată de cele mai presus de fire, şi prin aceasta se pune aparent „împotriva 
firii”, în căutarea desăvârşirii care în această lume este doar pregustată. Căci „anevoie îşi află 
desăvârşirea cel ce se îngrijeşte de multe” (cap. VIII), şi care sub părelnica (!) „îngăduinţă a 
plăcerii” lasă „patimile să afle intrare” în suflet. „Din pricina neputinţei firii”, totuşi, nu oricui îi 
este dat să ajungă la măsura fecioriei, „întemeiată pe neîncetata rugăciune” (p. 43, cf. I Cor. 7, 5). 

Fecioria este exemplară aşadar în privinţa împlinirii primei porunci dumnezeieşti, de a iubi 
din toată inima şi din toată puterea pe Domnul, „fiindcă cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale 
Domnului, iar cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii” (I Cor. 7, 32-33). Şi cum „în 
orice lucru obişnuinţa cu greu schimbării se supune” (cap. IX), sf. Grigorie arată că tăria obiş-
nuinţei dată de feciorie este să facă din lupta cea mai grea împotriva patimilor prilej de plăcere 
curată şi prielnică, prin putinţa de a rezista (p. 46). „Celui ce lumina i se desface prin darul şi 
iconomia dumnezeiască” fecioria îi arată, ca într-o icoană a prototipului celui „mai presus de 
înţelegere”, „ce trebuie să fie cu adevărat de dorit” (cap. X), şi „mărimea pagubei”, când omul 
pierde împărtăşirea cu acest bine (p. 47).  

Întrebându-se despre putinţa omului de a cugeta la binele cel adevărat, sfântul Grigorie 
arată nevoia de primenire a cugetării, în înţelegerea îmbinării armonioase a sufletului şi trupului, 
ultimul fiind valorizat ca temelie văzută ce slujeşte contemplaţiei binelui. Puterea dorinţei se cere 
eliberată de legăturile lumeşti, spre a urma lui Hristos, înţelegând din Sfânta Scriptură că  
„o singură cale sufletul către cer îşi are” (p. 51). Ţinta fecioriei nu este alta decât vederea lui 
Dumnezeu (p. 53). Căci „Celui ce a aflat curăţia vederii îi va fi dat binele dumnezeiesc” (cap. 
XII), împărtăşirea cu el fiind cuprinsă în alcătuirea iconică a omului, fiinţă creată după chipul lui 
Dumnezeu (Fac. 1, 27). Sfântul Grigorie arată, potrivit Revelaţiei dumnezeieşti, că patimile şi 
moartea au intrat în fire după cădere, căci „Dumnezeu n-a făcut moartea” (Înţ. Sol. 1, 13), răul, 
suferinţa şi mortalitatea având ca punct de plecare voinţa omului (p. 55).  

Ca urmare a căderii a fost învăluită de întuneric „frumuseţea deiformă a chipului”. 
„Restaurarea chipului lui Dumnezeu în noi” nu se poate face fără o rememorare a condiţiei 
originare paradisiace în care omul nu era îmbrăcat în „pieile muritoare”, nu avea „cunoştinţa 
binelui şi răului din propria cercare” (altfel spus, nu gustase răul îmbrăcat în aparenţa binelui) şi 
nu trăise toate urmările căderii, nu avusese experienţa împreunării trupeşti (cf. Fac. 4, 1), ci trăia 
desfătarea de Domnul (p. 58). În înţelesul ei actual, postlapsarian, căsătoria s-a îngăduit, spune 
sf. Grigorie, ca „mângâiere de mâhnirea morţii” (p. 59). Ea constituie, negreşit, un dar al 
iconomiei divine spre mântuirea omului, însă fecioria descoperă însuşi chipul originar al vieţuirii 
din rai şi întrevede în această oglindă chipul restaurat, cel din veşnicie.  
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În continuare, sfântul Grigorie subliniază mutarea priorităţilor spre cele lăuntrice şi 
puterea de a zămisli fii duhovniceşti ce provine din feciorie (cap. XIII), tăria sa mai presus de 
moarte (cap. XIV), căreia îi pun hotar în ei înşişi cei ce „prin feciorie întărire au aflat naşterii”  
(p. 62), lucrarea ei în trupul virtuţilor spre unirea puterilor sufleteşti şi unirea cu Dumnezeu sau 
„nunta duhovnicească” (cap. XV-XVIII, XX). Este dat exemplul Mariamei, sora lui Aaron  
(p. 77), ce o închipuie pe Născătoarea de Dumnezeu, Pururea Fecioara Maria (cap. XIX). Chipul 
fecioriei, model formator al vieţii creştine, presupune înstrăinarea de plăcerile lumii (cap. XXI), 
atât în faptă, cât şi în gând, înlăturarea lipsei de măsură venind din excesiva înfrânare sau grija 
prea mare de trup (cap. XXII), precum şi, nu în ultimul rând, faptul de a avea un „dascăl desă-
vârşit” (cap. XXIII), icoană însufleţită a vieţii cu Hristos în Dumnezeu şi medic duhovnicesc.  

Scrierea este foarte actuală, într-o lume în care creştinii sunt pretutindeni asaltaţi de tentaţii 
hedoniste, spre înţelegerea viziunii creştine în maximalismul ei evanghelic, în complexitatea ei 
orientată de lumina dreptei credinţe. Nu numai fecioria este pusă în atenţie prin acest demers, ci, 
prin intermediul ei, căsătoria însăşi, în sensul conştientizării menirii de îndumnezeire şi a 
chemării creştine la pregustarea Împărăţiei ce va să vină. 

 
III. „Împotriva lui Eunomie” 

 
În volumul „Împotriva lui Eunomie (I)” (ed. Polirom, 2010, trad. şi note de Ovidiu Sferlea, 

stud. introd. de Mihail Neamţu, ed. îngrijită de Adrian Muraru), sfântul Grigorie de Nyssa 
prezintă o apărare a Sfântului Vasile cel Mare împotriva acuzaţiilor lui Eunomie şi o critică a 
concepţiei eunomiene din perspectiva Revelaţiei creştine. În fond, remarcă autorul, „minciuna” 
lui Eunomie constă în „anularea Adevărului Însuşi”, căci „afirmă că Cel ce veşnic este nu era 
cândva”, definind pe „Creatorul tuturor drept o creatură” (p. 145). Sfântul Grigorie zugrăveşte 
viaţa sfântă a ierarhului Vasile cel Mare, modul în care acesta, apărând cu curaj martiric 
„deofiinţimea” Sfintei Treimi în faţa ereziei susţinute de puterea împărătească, „a stăvilit cu 
propria sa persoană şi a făcut să se retragă ruina ce se revărsa atunci, ca un val năpraznic, peste 
Biserici” (p. 159).  

După Sfântul Grigorie de Nyssa, argumentarea lui Eunomie are la căpătâi „blasfemia 
împotriva dogmei evlavioase şi întreaga sa râvnă pentru a nimici, a anula şi a întoarce pe dos cu 
totul noţiunile evlavioase despre Dumnezeu cel Unul-Născut şi despre Sfântul Duh” (p. 165). 
Spre a face aceasta, arată sfântul Grigorie, Eunomie lasă deoparte numirile scripturale de 
„Tatăl”, „Fiul” şi „Sfântul Duh”, introducând Persoanele Sfintei Treimi printr-o concepţie 
subordinaţionistă, conform căreia prima Persoană este „fiinţa cea mai înaltă şi atotstăpânitoare”, 
a Doua (i.e. Fiul) este cea „care există datorită aceleia, dar are după ea întâietate asupra tuturor 
celorlalte”, iar cea de-a Treia (i.e. Duhul Sfânt) „cea care nu este coordonată niciuneia dintre 
acestea, ci este subordonată uneia pentru că [aceasta este] cauza [sa], iar celeilalte pentru că 
[aceasta este] lucrarea sa” (p. 169).  

Această întemeiere prin concepte „menite să distrugă adevărul” o face Eunomie tocmai 
pentru a eluda „relaţia naturală şi familiară” dintre Persoanele Sfintei Treimi (p. 171) şi a 
conjectura că Fiul şi Sfântul Duh „nu subzistă în chip propriu”, ci sunt fiinţe produse de 
anumite lucrări (p. 173). Sfântul Grigorie arată că nici un interval temporal nu poate exista între 
Persoanele Dumnezeieşti, deoarece natura divină nu comportă „măsuri temporale”, şi de 
asemeni nu admite, în înţelesul ei luat în sine – nu cel relativ la „diferenţele care ţin de calităţi sau 
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de însuşiri proprii” – „un grad mai mic sau mai mare al fiinţei”, după cum argumenta Eunomie 
(p. 179).  

Sfântul Grigorie arată că în Sfânta Scriptură termenul de „subordonare” este folosit, spre 
exemplu, cu privire la omul căruia i-a fost subordonată „natura neraţională”, la „stăpânirea 
asupra potrivnicilor”, sau la starea de la sfârşitul veacurilor, înţelegând „ascultarea făcută de toţi 
oamenii faţă de Tatăl” prin supunerea Fiului, „care a participat la umanitate, faţă de Tatăl”  
(p. 187). Potrivit ultimului sens, „subordonarea” Fiului, ca Mijlocitorul între Dumnezeu şi 
oameni, are sensul de „coordonare”, şi în acelaşi fel se aplică şi Duhului Sfânt. 

Faptul că Duhul apare adesea numărat al treilea în ordinea numirii Persoanelor Treimii nu 
implică alteritatea naturilor, dat fiind că există chiar în Sfânta Scriptură exemple în care Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh apar în altă ordine (vezi II Cor. 13, 13; I Cor. 12, 4-6) (p. 189).  

După Eunomie, „prima fiinţă a produs-o pe a doua, iar a doua pe a treia”, între ele fiind 
mijlocitoare „lucrările” producătoare. Sfântul Grigorie arată că Eunomie nu numai că nu 
respectă adevărul revelat în Scriptură despre natura transcendentă, ci nici măcar nu respectă 
regulile raţionamentului în conjecturarea pe temeiul analogiei – nejudicioasă, după Sfântul 
Grigorie – „despre cele transcendente plecând de la cele de jos” (p. 195), când reiese că „cel 
născut e străin de natura celui ce l-a născut” (p. 197). Sprijinind „o ignoranţă pe o altă ignoranţă 
şi o amăgire pe alta”, Eunomie îl înfăţişează pe Creatorul şi Făcătorul tuturor ca pe o creatură, 
„străin prin natură şi neasemănător după fiinţă” cu Dumnezeu Tatăl. Simplitatea dumnezeiască 
ajunge la Eunomie o vorbă fără acoperire, când „argumentează că însăşi fiinţa ce stă ca substrat 
este în fiecare caz străină una de cealaltă”, numind mai multe fiinţe (în loc de ipostasuri) şi 
situând în ele „diversitatea şi neasemănarea” (p. 205).  

Eunomie admite că fiecare din ele este „simplă şi absolut una”, dar cum „simplitatea nu 
admite un grad mai mare sau mai mic în cazul Sfintei Treimi”, însăşi definiţia simplităţii apare 
coruptă şi în realitate din argumentarea lui Eunomie rezultă caracterul compus al fiinţei 
transcendente (p. 209). El îi numeşte „lucruri” pe Fiul şi pe Duhul, şi „lucrări” „puterile care îi 
realizează pe aceştia şi prin care au fost produşi”, „lucrurile” fiind proporţionate cu lucrările care 
le-au lucrat (p. 213). Numirea de „Tatăl”, subliniază sfântul Grigorie, devine improprie în cazul 
când Fiul nu este Născut din fiinţa Lui, ci este produs de o lucrare „din cele ce-i urmează în 
afară” (p. 215).  

Astfel, arată autorul, logica raţionamentului lui Eunomie conduce spre concluzia că 
„Domnul, Făcătorul cerului şi al pământului şi al întregii creaţii, Cel Care la început era Cuvântul 
lui Dumnezeu, Cel prin Care toate s-au făcut, subzistă printr-un lucru – sau concept sau nu ştiu 
cum să numesc lucrarea plăsmuită de el aici – fără existenţă şi fără ipostas proprii, că a fost 
circumscris de ea, înconjurat ca de un gard, din toate părţile, de non-existenţă” (p. 217).  

Teologul capadocian aminteşte însă că „nici o necesitate nu stă mai presus de natura 
dumnezeiască” (p. 219) şi că „nu trebuie să se dogmatizeze mai multul sau mai puţinul în cazul 
fiinţei dumnezeieşti” (p. 223). În fapt, gradaţia în mărime poate fi înţeleasă doar în câmpul celor 
sensibile, în care se „observă diferenţa potrivit cantităţii, calităţii şi celorlalte proprietăţi specifice”, 
sau în sfera celor inteligibile, „după proporţia participării lor la cele înalte potrivit liberei 
determinări a alegerii lor” (p. 227), natura dumnezeiască fiind „izvor simplu, cu un singur chip şi 
necompus al binelui”, „invariabilă la nivelul comuniunii potrivit caracterului necreat” şi 
„incomunicabilă la nivelul distincţiilor proprietăţilor specifice ale fiecăruia” dintre Ipostasurile 
Treimii (p. 229). Binele le este fiinţial inerent, desăvârşit şi nu adăugat prin participare, şi de 
aceea „nu putem concepe nici o scădere în legătură cu desăvârşirea” (p. 235). 
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„Modul unei întâietăţi în cinste” nu se poate afla „în cazul naturii dumnezeieşti, întrucât 
orice desăvârşire în bine este indicată dimpreună cu numele dumnezeire” (p. 261). De altfel, 
Însuşi Domnul spune „ca toţi să cinstească pe Fiul precum Îl cinstesc pe Tatăl” (p. 259), acest 
lucru fiind cuprins, după sfântul Grigorie, în însăşi legea dragostei, porunca iubirii de 
Dumnezeu, căci „nimeni n-ar putea spune că dragostea trebuie să fie din toată inima şi puterea, 
iar cinstea doar [din] jumătate” (p. 263).  

O certifică însuşi botezul în Hristos şi renaşterea la viaţa cea nestricăcioasă pe care o 
aduce. Coordonarea Fiului şi Duhului cu Tatăl este implicată în săvârşirea acestei dumnezeieşti 
Taine în numele Persoanelor Treimii (p. 251). Numirea de „Fiu” arată la Hristos familiaritatea 
după natură cu Dumnezeu Tatăl (ca Fiu al lui Dumnezeu) şi cu umanitatea (ca Fiu al Omului, 
dată fiind Întruparea Sa). În ce priveşte pe Duhul Sfânt, Scriptura mărturiseşte că „este mai 
presus de creaţie”, chiar şi prin faptul că nu îl include în enumerarea celor create (p. 247).  

Sfântul Grigorie de Nyssa arată că natura dumnezeiască „transcende orice noţiune 
temporală şi copleşeşte orice înţelegere conceptuală” (p. 265), scapă oricărui „concept ce 
presupune un interval” (p. 277), „iar calificativele de „mai vechi” şi „mai nou”, introducând un 
interval temporal între Tatăl şi Fiul, îl co-circumscriu pe Tatăl prin „intervalul conceput în 
mijloc” (p. 271). În fapt, natura divină nu este nici în spaţiu, nici în timp, ci ele sunt din aceea  
(p. 277), şi este „contemplată numai prin credinţă” (p. 281). De aceea, asumând „credinţa că 
natura divină este necreată” (p. 275), se cuvine ca Fiul „să fie considerat veşnic împreună cu 
Tatăl, în vreme ce trebuie să se mărturisească faptul că creaţia a avut începutul de la un timp 
determinat” (p. 273). De asemeni, natura Duhului nu poate fi determinată analogic prin 
intermediul reprezentării unei lucrări şi „în continuitatea Lui” (p. 307). 

Apofatismul fiinţei divine, în care după Apostolul, „toate sunt dimpreună constituite şi în 
care, fiecare având parte de a fi, avem viaţă, ne mişcăm şi suntem”, este indicat în chiar „faptul 
că natura ei este mai înaltă decât orice concept care să o caracterizeze” (p. 281). În Aceasta, 
„Tatăl este gândit [ca] fără de început şi nenăscut şi întotdeauna Tată, Fiul Unul-Născut este 
gândit, fără a postula vreun interval despărţitor, împreună cu Tatăl [ca] ca fiind din El în 
continuitate, iar prin El şi împreună cu El, înainte ca gândul să se împiedice de ceva gol şi fără 
subzistenţă aflat la mijloc, este sesizat coniunct, imediat, şi Duhul cel Sfânt, nefiind posterior în 
existenţă Fiului, ci din Dumnezeul a toate avându-şi şi El cauza faptului de a fi, de unde este şi 
Lumina cea Una-Născută”; astfel, Duhul „a strălucit prin Lumina cea Adevărată, fără a fi separat 
printr-un interval ori printr-o alteritate de natură de Tatăl sau de Unul-Născut” (p. 283). 
Identitatea de fiinţă este certificată şi de identitatea lucrărilor lor, căci „Fiul pe toate le face la fel 
cum le lucrează Tatăl” (p. 291). 

Pe de o parte, Eunomie afirmă că „fiinţele sunt cunoscute prin lucrările lor” (p. 307), pe 
de alta pretinde ca „dilemele legate de lucrări să fie dezlegate prin înţelegerea fiinţelor” (p. 309). 
În fapt, atrage atenţia sfântul Grigorie de Nyssa, la Eunomie domneşte neclaritatea în privinţa 
chestiunilor cercetate când pretinde „că cele ce sunt necunoscute prin ele însele sunt cunoscute 
unele prin intermediul celorlalte” (p. 311). În schimb, argumentul proniei, nesocotit de 
Eunomie, este susţinut de sfântul Grigorie, ca indicaţie a unităţii de fiinţă în Sfânta Treime, 
forma proniei fiind la Ele aceeaşi. Căci „prin cele ce ajung la cunoaşterea noastră le conjecturăm 
şi pe cele ce ne transcend înţelegerea, cu gândul că ceea ce este heterogen după natură n-ar putea 
fi sesizat în lucrări egale şi asemănătoare” (p. 315), şi ca urmare „asemănarea şi comuniunea 
după natură” a Ipostasurilor Treimii e cunoscută din „identitatea roadelor proniei” (p. 317). 
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Afirmând că „modul naşterii este indicat de demnitatea naturală a celui ce naşte” (p. 325), 
Eunomie identifică această demnitate în „nenaştere”, socotită ca având „statut de fiinţă”, sau ca 
„atributul esenţial al lui Dumnezeu” (p. 485, n. 231), considerând acest nume „suficient pentru a 
arăta caracterul străin al fiinţei” (p. 331) şi „dovadă a neasemănării” Fiului şi Duhului Sfânt cu 
Dumnezeu Tatăl. Însă, arată sfântul Grigorie, numirile de „Tatăl” şi „Fiul”, revelate de Adevărul 
Însuşi, semnifică în mod natural „unitatea naturii în aceste două subiecte, relaţia unuia cu 
celălalt” (p. 343, vezi şi p. 485, n. 237, „argumentul corelativilor”). În acest fel, „nici Sabelie nu 
are loc să ducă în confuzie proprietăţile ipostatice, de vreme ce Unul-Născut se distinge clar de 
Tatăl atunci când spune Eu şi Tatăl, şi nici Arie nu poate valida caracterul străin al naturii lor, de 
vreme ce unitatea amândurora nu admite distincţia după natură” (p. 345). 

Prin cuvintele „Eu şi Tatăl una suntem”, ni se indică nu numai o simplă „armonizare prin 
voinţă”, ci „caracterul cauzat al Domnului şi invariantul de natură al Fiului şi al Tatălui; nu 
contopim într-un unic ipostas conceptul referitor la Ei, ci, pe de o parte, păzim distinctă 
proprietatea fiecărui ipostas, iar, pe de alta, nu divizăm unitatea fiinţei împreună cu persoanele, 
ca să nu poată fi admise două realităţi heterogene în definiţia începutului [suprem], iar prin 
aceasta dogma maniheilor să poată avea intrarea liberă” (p. 347).  

Taina credinţei este contemplată „iconic” în „simfonia” divină, astfel încât „începutul 
tuturor, Care este Domnul, iluminează sufletele prin Sfântul Duh (căci este cu neputinţă ca Iisus 
să fie contemplat ca Domnul altfel decât în Duh Sfânt, precum spune apostolul), iar prin 
Domnul, care este începutul tuturor, ni se descoperă începutul de dincolo de orice început, care 
este Dumnezeul cel peste toate; fiindcă nu se poate să fi cunoscut altfel Binele arhetipal decât 
cum se arată în imaginea Celui de nevăzut” (p. 363); urmează ca după acest „pisc al cunoaşterii 
dumnezeieşti” să ne întoarcem din Tatăl prin Fiul la Duhul (p. 363).  

Sfântul Grigorie reia consideraţiile făcute de sfântul Vasile cel Mare, care afirmase că 
„numirea de Tată şi cea de nenăscut pot semnifica aceeaşi idee” (p. 365). Prima este „de ajuns 
pentru a ne induce şi sensul [atributului de] nenăscut”, căci sensul ei propriu arată că „El este 
cauzator al tuturor şi din El sunt toate, după cum spune apostolul”, neputând fi „conceput 
nimic care să-i preceadă existenţa” (p. 371). Astfel, absolutizând termenul de „nenăscut”, 
Eunomie eludează dubla semnificaţie a numirii de „Tată” – care exprimă totodată existenţa la 
modul nenăscut şi naşterea din veşnicie a Fiului (p. 385) –, ignorând faptul că „nu toate numele 
[predicate] despre ceva trimit în mod necesar la un singur sens” (p. 405).  

În cazul de faţă, numirea de Tată conţine în ea, în mod egal, indicaţia celor două persoane, 
fiindcă noţiunea de Fiu îşi face în mod spontan intrarea împreună cu acest cuvânt” (p. 415). 
Sfântul Grigorie face recurs la caracterul apofatic al numirilor divine, arătând între cauzele 
erorilor lui Eunomie „faptul că nu vrea să se îndepărteze de folosirea omenească a numelor nici 
chiar în cugetările despre Dumnezeu” (p. 409), întrebând retoric „Cum Cel ce este poate fi 
născut?”. În fapt, afirmă sfântul Grigorie, „în cazul nostru numele semnifică ceva, iar în cazul 
Puterii transcendente ele oferă o altă semnificaţie”, experienţa însăşi nereuşind să arate, „prin 
conjecturi şi supoziţii”, măsura celor dumnezeieşti, căci în ciuda omonimiei „realităţilor noastre 
cu cele dumnezeieşti”, cele semnificate prin nume se disting „pe măsura distanţei naturale”  
(pp. 409-411). 

Limbajul iconic al Scripturii transferă numiri din planul vieţii omeneşti pentru a înfăţişa 
cele dumnezeieşti, aceste numiri, însă, cu referire la cele divine „nu semnifică omeneşte”, căci 
„cele semnificate prin cuvinte comportă la rândul lor variaţia proporţională cu măsura diferenţei 
subiectelor [desemnate] prin aceste nume” (p. 411).  
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Consubstanţialitatea (deofiinţimea) Fiului cu Tatăl este indicată în cuvintele Domnului: 
„Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine”, în transpunere iconică: „Fiul în Tatăl aşa cum 
frumuseţea imaginii în forma arhetipului, iar Tatăl în Fiul aşa cum frumuseţea arhetipului este în 
imaginea lui” (p. 417). Eunomie transferă opoziţia nominală între „nenăscut” şi „născut” asupra 
persoanelor cărora li se aplică aceste nume, conchizând sofistic din variaţia numelor alteritatea 
fiinţelor. În realitate, în reflecţia umană, numele (nu lucrul desemnat de el, atenţionează sfântul 
Grigorie) primordial în explicaţia conceptului este cel ce indică „punerea unui anumit concept”, 
şi nu cel ce indică „negarea a ceea ce a fost pus” (p. 423). În cazul de mai sus, „naşterea 
semnifică punerea unui concept sau lucru, în vreme ce nenaşterea semnifică suprimarea a ceea 
ce a fost pus”, numele naşterii fiind gândit înaintea numelui nenaşterii (fără a însemna defel, 
specifică sfântul Grigorie, că Fiul trebuie aşezat şi gândit înaintea Tatălui) (p. 425). Acestea fiind 
spuse, cum ar putea să indice sau să circumscrie fiinţa Celui ce este un concept care suprimă 
ceva? (ibid.). 

În fapt, nici o numire nu poate descrie la modul propriu, sau în esenţa sa, „fiinţa cea mai 
presus de nume”, căci „simplitatea dogmelor adevărului asumă că Dumnezeu este ceea ce este, 
anume cu neputinţă de definit printr-un nume sau printr-un concept sau prin vreun alt act de 
intelecţie comprehensivă, rămânând mai presus nu numai de comprehensiunea omenească, dar 
şi de cea îngerească” (p. 443).  

În acelaşi timp, atenţionează sfântul Grigorie, acest apofatism nu anulează, ci dimpotrivă 
potenţează expunerea credinţei, pentru că, în fond, el nu e unul abstract, ci un apofatism al 
experienţei, iconic, în care asemănarea şi diferenţa trimit la un raport ontologic de tip „pre-
conceptual” între fiinţa dumnezeiască şi cea creată (raport înfăţişat de Revelaţia dumnezeiască, 
conform căreia taina Întrupării – care circumscrie creaţia, vezi la sfântul Maxim Mărturisitorul – 
este condiţia de posibilitate a existenţei şi cunoaşterii pentru fiinţa creată): „să nu discrediteze 
nimeni expunerea [credinţei] pe motiv că asemuim natura infinită cu o figură circumscrisă. Căci 
nu privind la circumferinţa cercului, ci uitându-ne la caracterul asemănător al vieţii care nu poate 
fi apucată de nicăieri spunem că noţiunea veşniciei este astfel”.  

Sfântul Grigorie concluzionează: „Exceptat fiind raportul cauzal, Sfânta Treime nu 
comportă variaţie în Sine în nici o altă privinţă” (p. 447). 

 
IV. „Marele Cuvânt Catehetic” 

 
În scrierea sa „Marele Cuvânt Catehetic” (ed. Sophia, Bucureşti, 1998), Sfântul Grigorie de 

Nyssa expune învăţătura creştină în modul unei „terapii” a înţelegerii, potrivind „felul îngrijirii” 
cu „felul bolii”, construindu-şi, în dialogul cu cei de o convingere sau alta, discursul pe „principii 
sau premise care sunt potrivite cu dreapta judecată, pentru ca, folosindu-se de adevăruri 
recunoscute şi de ei şi de noi”, să se poată aduce o clarificare necesară a gândirii (p. 12). Calea 
expunerii este una a dialogului virtual cu oameni de alte convingeri, care diferă sub diverse 
aspecte de cea creştină, şi a împărţirii în anumite clase a acestor convingeri, spre a face mai 
uşoară localizarea atât a punctelor comune, cât şi a celor de divergenţă. Cartea este scrisă între 
anii 383 şi 385, fiind una dintre cele mai cunoscute scrieri ale sfântului Grigorie de Nyssa.  

Ca o primă împărţire, posibilii interlocutori pot fi elini, iudei sau dintre cei care „rătăcesc 
în erezii”: anomoieni, următori ai lui Mani, marcionieni, valentiniţi, vasilidieni etc. (p. 11). Între 
elini, Sfântul Grigorie distinge două grupuri majore: teişti şi ateişti. Ateistul este îndrumat din 
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cercetarea proniei dumnezeieşti, prin „exemplul celor ce sunt conduse cu iscusinţă şi înţelep-
ciune în Univers”, spre „puterea care se arată în ele şi care este mai presus de întregul Univers” 
(p. 12). Atenţia elinului politeist, în schimb, o întoarce spre desăvârşirea naturii şi însuşirilor 
divine, care fiind unică, trimite spre un singur Dumnezeu: înlăturându-se ideea oricărei deosebiri 
între însuşirile dumnezeirii se înlătură în acelaşi timp mulţimea zeilor, de vreme ce identitatea 
însuşirilor naturii divine îndreaptă credinţa spre un singur adevăr” (p. 13).  

În ce priveşte dialogul cu iudeii, Sfântul Grigorie îşi întoarce argumentul în direcţia 
deosebirii de persoane în unitatea naturii dumnezeieşti (p. 15), printr-un accent pus nu atât pe o 
logică raţionalistă impersonală, cât pe dimensiunea iconică, atractivă, a tainei divine imprimate în 
puterea de cunoaştere umană.  

Astfel, în ce priveşte existenţa Logosului, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie pleacă 
de la omonimia cu raţiunea şi cuvântul omenesc, de la comparaţia cu însuşirile noastre şi de la 
trebuinţa de a ne conduce, în referirea la Dumnezeu, spre o judecată mai înaltă, căci „nimeni nu 
şi-ar putea închipui, din pricina identităţii de nume, că la fel este şi firea sau puterea şi înţelep-
ciunea lui Dumnezeu, ci, în realitate, după măsura firii noastre se micşorează şi semnificaţiile 
acestor denumiri” (p. 16).  

Spre deosebire de cele ale firii create schimbătoare, „Firea nestricăcioasă şi veşnică are 
Cuvântul veşnic”, Cuvânt Care, după cum se cuvine lui Dumnezeu, deşi e netrupesc şi natura lui 
e simplă – nu se poate contempla în el vreun amestec sau vreo unire a contrariilor –, „are viaţă”, 
are voia divină care poate face orice dar nu e niciodată înclinată spre rău – căci răul e străin de 
natura divină – şi, mai mult, este „viaţă în Sine, nu participare la viaţă”. Cuvântul Tatălui este 
Creator al tuturor lucrurilor şi „prin faptul că există în Sine, S-a deosebit de Acela de unde îşi are 
Ipostasul; iar prin faptul că arată în Sine atributele pe care le posedă Dumnezeu, Cuvântul este, 
după natură, acelaşi cu Dumnezeu” (pp. 17-19).  

După cum am amintit, trebuie să înţelegem că Sfântul Grigorie de Nyssa porneşte de la 
revelaţia Scripturii şi concomitent de la taina ce iradiază din chipul omului că Dumnezeu este 
Iubire, şi cuvenit Iubirii este să atragă la Sine, spre împărtăşirea dragostei. Astfel, argumentele 
sale trebuie înţelese nu sub aspect logico-formal, ci în substratul lor, sub aspectul priorităţii 
acelor trăsături iconice ce dezvăluie Chipul Iubirii, pentru care Persoana este mai presus de 
legitate, de raţiunea „impersonală”.  

Dacă Dumnezeu e Iubire, Cuvântul lui Dumnezeu e Ipostatic şi îl revelează pe Dumnezeu 
Unul mai presus de legitate ca Iubire, Comuniune de Persoane. Numai aşa Dumnezeu ne atrage 
la Sine, la modul absolut, ca Unul vrednic de iubit pentru că El Însuşi în Sine, mai presus de 
toate, este Iubire. Nu întâmplător, un gânditor contemporan afirma că singurul lucru ce nu 
poate fi deconstruit este iubirea. În acest sens, dogmele dumnezeieşti nu pot fi „deconstruite” 
pentru că ele au un conţinut existenţial şi o acoperire existenţială deplină în aceea că Dumnezeu 
este Iubire, atât în fiinţa Sa, cât şi iconomic, faţă de creaţia Sa.  

Sfântul Grigorie continuă în acelaşi fel cu o argumentare iconică a caracterului ipostatic al 
Duhului dumnezeiesc, „intuind, în natura noastră, anumite umbre şi asemănări cu cele ale 
Puterii Negrăite” (p. 20). Duhul lui Dumnezeu „însoţeşte Cuvântul şi arată lucrarea Lui” (p. 21), 
fiind cuvenit măreţiei lui Dumnezeu ca Duhul Lui să fie, spre deosebire de duhul nostru, „o 
putere în fiinţă, care se vede în ea însăşi într-un ipostas propriu, care nu poate fi despărţit de 
Dumnezeu” (p. 21). 

Revelaţia cu privire la Sfânta Treime indică „adâncul negrăit al tainei”, exprimările teolo-
gice fiind nelipsite de un caracter paradoxal, atât afirmaţiile cât şi negaţiile cerând mereu 
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depăşirea – cu încărcătură participativă, existenţială – prin recursul la Viaţa cea mai presus de 
categoriile vieţii create. Sintetizând dubla raportare creştină la învăţăturile eline şi iudaice, sfântul 
Grigorie arată apropierile şi diferenţele acestora faţă de adevărul creştin revelat care aduce leacul 
pentru înţelegere, necesar apropierii cuvenite de Taină: „pe de o parte, doctrina iudeului este 
suprimată prin admiterea Cuvântului şi prin credinţa în Duhul; iar rătăcirea politeistă a celor ce 
trăiesc în credinţe elineşti piere atunci când unitatea Fiinţei divine pune capăt fanteziei populare. 
Pe de altă parte, din credinţa iudaică se păstrează unitatea naturii divine, iar de la elini, numai 
deosebirea după ipostasuri. (…) Căci numărul Treimii este leac pentru cei care rătăcesc în jurul 
Unimii, iar pentru cei care sunt împrăştiaţi cu mintea la mulţimea zeilor, leac este ideea Unimii” 
(p. 23). 

Scripturile de Dumnezeu insuflate arată că „cerurile s-au întărit prin Cuvântul Domnului 
şi puterile lor îşi au începutul din Duhul lui Dumnezeu” şi cuvenit este a înţelege aici, spune 
sfântul Grigorie, „taina adevărului, care ne îndeamnă să spunem că şi Cuvântul şi Duhul subzistă 
ca Persoane” (pp. 24-25).  

Dacă este posibil ca existenţa unui Cuvânt şi a unui Duh al lui Dumnezeu să nu fie 
respinse de elin, „dacă se foloseşte de raţiune”, nici de iudeu, „dacă se bazează pe Scriptură”, 
aceia resping totuşi cele despre iconomia lui Dumnezeu-Cuvântul Care S-a făcut om (p. 26). În 
continuare, sfântul Grigorie de Nyssa vorbeşte despre iconomia divină. Dumnezeu a făcut toate 
cele create cu Cuvântul şi Înţelepciunea Sa, neputând fi „la începutul Universului lipsa de 
judecată şi de lucrare” (ibid.). „Existenţa întregului univers e legată cu puterea Cuvântului”, 
nefiind în afară de El „o altă cauză a menţinerii laolaltă a părţilor universului” (p. 27). Motivul 
creaţiei lumii şi omului nu stă în vreo „constrângere”, ci este „prisosinţa dragostei” divine (ibid.). 
Omul a fost creat „după chipul lui Dumnezeu”, în asemănarea după chip făcându-se cunoscute 
„însuşirile care-L caracterizează pe Dumnezeu”. Datorită asemănării divine, omul „duce dorul 
Aceluia cu care se înrudeşte” şi al „veşniciei divine” şi înaintează spre împlinirea menirii sale, 
aceea de a fi „părtaş al bunurilor dumnezeieşti” (p. 28). 

Sfântul Grigorie de Nyssa aminteşte că este nevoie să distingem condiţia originară a 
creaţiei de cea a lumii căzute. Dumnezeu a sădit în firea creată „râvna către cele bune”, nelipsind 
însă demnitatea chipului uman de „cel mai frumos şi mai de preţ bun, adică de harul libertăţii”, 
pentru ca părtăşia la cele dumnezeieşti să fie rod al virtuţii (p. 30). Voinţa divină nu este cauza 
niciunui rău. Răul „se naşte înăuntrul omului, la libera lui alegere, luând fiinţă atunci când 
sufletul se îndepărtează de bine” (p. 31); „răul se deosebeşte de virtute în chipul în care ceea ce 
nu există se deosebeşte de ceea ce există” (p. 35). Lumea spirituală şi lumea sensibilă sunt unite 
în omul înzestrat cu suflarea divină, pentru ca „pământescul să se înalţe la dumnezeiesc” şi „un 
singur har să străbată toată făptura” (p. 34).  

Invidia a dus la căderea unei părţi din îngeri, care au alunecat din bunătatea în care au fost 
zidiţi şi s-au făcut diavoli. Sfântul Grigorie de Nyssa foloseşte referitor la condiţia căderii 
termenul de înstrăinare, o înstrăinare de natura creată pentru bine (p. 36), sau o îndepărtare de 
familiaritatea cu Dumnezeu. Singurul mod de a-l scoate diavolul pe om din puterea care îl 
întărea a fost să infiltreze răul în libera voinţă umană, pentru ca omul, lipsindu-se de binecu-
vântarea divină, să cadă pradă potrivnicului, care ia locul acesteia (p. 37). 

Sfântul Grigorie de Nyssa tratează în continuare frontal întrebarea, ridicată de unii, cu 
privire la oportunitatea zidirii de către Dumnezeu a omului care „era poate mai bine să nu existe 
decât să-şi ducă viaţa în nenorociri” (p. 38). Însă această idee provine din măsurarea binelui cu 
măsura plăcerii trupeşti şi fuga de senzaţia dureroasă ce urmează patimilor şi slăbiciunilor cărora 
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le-a fost supusă natura trupului (p. 39). În fapt, în acord cu sfântul Apostol Pavel, care deose-
beşte între cele sufleteşti şi cele trupeşti, binele şi răul se cer deosebite nu cu ajutorul simţurilor, 
ci cu înţelegerea minţii purificate (nous), înţelegând provenienţa răului din păcat, din voinţa 
liberă a omului, Dumnezeu fiind „departe de a fi cauza relelor” (p. 40). 

Chiar şi în degradarea trupului şi destrămarea vieţii pământeşti ce urmează amestecării 
răului „în firea noastră prin mijlocirea unei plăceri” se poate contempla „măreţia deosebită a 
binefacerii divine” şi „harul grijii lui Dumnezeu pentru om” (p. 41). Căci era nevoie ca strică-
ciunea păcatului să fie îndepărtată şi „omul să fie zidit din nou, prin înviere, în chipul cel dintru 
început” (p. 43). „Veşmintele de piele” date omului după pierderea raiului, care „a dat naştere 
stării potrivnice” (p. 43) semnifică putinţa de a muri. După cum „haina „are un folos vremelnic 
pentru trupul nostru”, dar „nu are legătură cu firea noastră”, moartea a „îmbrăcat firea creată 
pentru nemurire”, partea ei din afară, „fără să se atingă de însuşi chipul dumnezeiesc din om” 
(pp. 42-43). Prin aceasta, destrămarea şi refacerea prin înviere a trupului scot firea umană din 
amestecul cu stricăciunea şi îi dăruiesc „frumuseţea dintâi” (p. 43). 

Moartea trupească nu atinge sufletul, care are nevoie de „leacul virtuţii” spre a ieşi din 
învârtoşarea ce l-a cuprins (p. 44). Rădăcinile adânci ale răului în firea noastră, alipirea de ea, 
„deosebirea binelui şi răului după suferinţe şi plăceri” (p. 47) fac ca simţurile noastre să sufere 
„când se separă de ceea ce a crescut în noi împotriva firii” (p. 45), după cum sufletul, în vremea 
judecăţii, „se cutremură la vederea dovezilor păcatului”, trăind suferinţe de nedescris (ibid.). În 
preştiinţa Sa, Făcătorul „a privit îndepărtarea omului de bine”, gândindu-se în acelaşi timp la 
„chemarea lui din nou spre bine” (p. 46). Fiind „creată din nimic de către natura necreată”, 
făptura are înscrisă în natura sa coordonata „schimbării”, în lipsa păcatului înaintând statornic 
spre bine (p. 47). Taina adevărului ne învaţă despre îndreptarea celui care a căzut prin schim-
barea contra binelui, despre mântuirea pregătită lui de Dumnezeu, Cel care i-a dat viaţă (p. 48).  

Sfântul Grigorie răspunde apoi întrebării cu privire la putinţa de a fi cuprinsă dumne-
zeirea, cu nemărginirea sa, într-un om. Imaginea sufletului în trup şi cea a focului în materie, 
chiar insuficiente, însă luând din ele numai ce se cuvine, indică iconic spre această posibilitate: 
„de ce ne-am împotrivi ca, făurind cu mintea o unire a naturii divine cu cea umană, să păstrăm 
un gând cuviincios şi pentru această apropiere, având convingerea că Dumnezeu este în afara 
mărginirii, chiar dacă s-a unit cu omul?” (p. 52). Despre existenţa lui Dumnezeu şi naşterea 
Fiului lui Dumnezeu în trup omenesc mărturisesc minunile şi lucrările dumnezeieşti mai presus 
de fire şi comunicarea însuşirilor în Ipostasul Fiului întrupat, însă modul acestei naşteri, precum şi 
modul facerii Universului, rămân mai presus de înţelegere (p. 53). Astfel, „vestirea Lui nu vine prin 
cele obişnuite firii omeneşti”, iar „naşterea şi moartea lui sunt în afară de patimă” (pp. 57-59). 

Pricina coborârii lui Dumnezeu de la înălţimea slavei Sale la umilinţa firii omeneşti este 
însăşi iubirea Sa. Pe de altă parte, în fiinţa omenească, creată de Însuşi Dumnezeu după chipul 
Său, „nu există nimic care să se împotrivească virtuţii” şi să fie astfel nevrednic de pogorârea lui 
Dumnezeu, afară de păcat, iar viaţa lui Hristos Dumnezeu în trup este cu totul afară de păcat, 
neatinsă de „patima plăcerii” sau „înclinarea spre rău” (pp. 63-65). În fapt, „Dumnezeu a trecut 
prin amândouă mişcările fiinţei noastre: şi prin mişcarea prin care sufletul se uneşte cu trupul, şi 
prin mişcarea prin care trupul se desparte de suflet”, chivernisind ca unirea sufletului cu trupul 
să rămână în veşnicie, unindu-le cu puterea dumnezeiască, la moartea omului fiind înlăturat – 
prin harul Învierii Sale din morţi – „răul amestecat în firea noastră” (pp. 66-67). După cum se 
spune într-o cântare bisericească, mormântul lui Hristos se face „izvorul învierii noastre”. 
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Unii se întreabă dacă Dumnezeu în atotputernicia Sa nu putea să facă totul „numai prin 
voinţă” sau „numai printr-o simplă poruncă”, şi să ne mântuiască şi fără să sufere, însă, 
atenţionează sfântul Grigorie, „mulţimea binefacerii lui Dumnezeu, după cum spune profetul, îşi 
are folosul ascuns şi nu se vede lămurit în viaţa de acum” (pp. 68-69). Însăşi naşterea, martiriul şi 
înflorirea Bisericii se întemeiază pe „dovada clară şi sigură a venirii lui Dumnezeu pe pământ” şi 
revărsarea Harului prin Însuşi Dumnezeul întrupat. În cele dumnezeieşti, înţelepciunea e unită 
cu bunătatea, arată sfântul Grigorie; şi numai unită cu dreptatea înţelepciunea se face virtute, 
arătând „măiestria iconomiei” divine (pp. 75-76). 

Sfântul Grigorie face apel la creaţia omului după chipul naturii divine, „păstrând asemă-
narea cu Dumnezeu şi prin celelalte virtuţi ale firii sale şi în libertatea voinţei sale” (p. 77), având 
în schimb specifică „firea schimbătoare”, schimbarea fiind „o mişcare de la o anumită stare spre 
alta” (pp. 77-78). 

Sfântul Grigorie distinge două feluri de mişcări: „una este mişcarea care se produce mereu 
spre bine, care nu are oprire (epectază, n. n.), de vreme ce virtutea nu are sfârşit, iar cealaltă este 
mişcarea contrară, spre potrivnicul binelui, a cărui fiinţă nu există” (p. 78). Este de fapt deose-
birea între un lucru „bun prin fire” şi o aparenţă sau umbră inconsistentă a binelui, care îl 
amăgeşte şi îl lipseşte pe om de „hrana cea adevărată” (ibid.). 

Tocmai pentru a se împlini dreptatea, Dumnezeu nu l-a smuls pe om cu o „putere 
tiranică” din gheara vrăjmaşului care a căzut prin invidie şi mai apoi l-a amăgit şi înrobit pe om 
cu „uneltirea” sau „momeala” plăcerii. 

Aici sfântul Grigorie dezvoltă concepţia despre aspectul răscumpărător – o răscumpărare 
gândită în chip drept, nu tiranic – al Întrupării şi Jertfei lui Hristos. Domnul s-a oferit pe Sine ca 
preţ de răscumpărare pentru cei mulţi, minunile evanghelice convingând pe vrăjmaşul că 
„schimbul este mult mai de preţ decât omul pe care-l avea în stăpânire” (p. 82). Partea trupească 
l-a făcut pe de altă parte pe diavol „să nu se sperie de apropierea de puterea de sus”, „să creadă 
că Cel ce s-a arătat este mai degrabă de dorit decât de temut”, ca astfel „iconomia divină să nu 
fie împiedicată de teama arătării sublime” (p. 83). În acest fel s-au văzut unite bunătatea, 
înţelepciunea şi dreptatea lui Dumnezeu, căci „voinţa de a ne mântui este dovada bunătăţii Lui, 
iar săvârşirea răscumpărării celui stăpânit arată dreptatea Lui; iar faptul că a fost posibil prin 
planul divin ca vrăjmaşul să cuprindă cu mintea ceea ce este necuprins dă dovadă de cea mai 
înaltă înţelepciune” (ibid.). 

În plus, adaugă sfântul Grigorie, „puterea lui Dumnezeu se arată unită cu iubirea sa de 
oameni”, căci coborârea Fiului lui Dumnezeu la umilinţa naturii omeneşti, faptul că „sublimul se 
vede în lucrurile umile şi totuşi nu se pierde” (p. 85) constituie „o dovadă mai mare a puterii 
divine decât măreţia şi supranaturalul minunilor” (p. 84), un „prisos al naturii Lui, care nu e 
împiedicată în nici un fel să facă lucruri care sunt dincolo de natură” (ibid.). În acest fel, o dată 
cu momeala potrivnicul a tras „undiţa dumnezeirii”, iar viaţa a ajuns să stăpânească moartea şi 
lumina s-a arătat în întuneric (ibid.). Bunătatea, înţelepciunea, dreptatea, puterea şi viaţa unite au 
făcut ca „necurăţia să dispară, rătăcirea să se vindece şi cel mort să se întoarcă la viaţă” (p. 86). 
În fond, afirmă teologul capadocian, însăşi prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu cel Transcendent 
în imanenţa creaţiei, faptul că „toate sunt în El şi El este în toate” este în perfect acord cu 
realitatea că Dumnezeu „a fost printre oameni” şi că „Cel ce ţine firea noastră în fiinţă” este 
între noi şi acum (p. 87), izbăvind şi îndumnezeind firea omenească asumată (p. 88). 

Cum mântuirea unui om presupune actul cel mai personal cu putinţă şi nu poate fi 
concepută ca fiind dictată de o acţiune asupra firii în genere ce impune mântuirea colectivă, nu 
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pare totuşi acceptabilă ideea unui anume „determinism” ce operează de la firea restaurată spre 
voinţa personală, plecând de la ideea că „apropierea naturii divine, întocmai ca focul, cauzând 
dispariţia a ceea ce era străin în firea noastră, foloseşte naturii noastre prin nestricăciune, chiar 
dacă separarea de rău este grea” (p. 91). Această separare, privită după modelul unei operaţii 
chirurgicale dureroase, ar genera o suferinţă cu rol curăţitor, încât „după ce este îndepărtat din 
firea omenească răul care acum s-a amestecat şi a crescut în firea noastră, deci când vor fi 
readuşi la vechea stare cei ce zac acum în rele, atunci într-un glas va izbucni mulţumirea din 
partea întregii făpturi” (p. 92). 

Amintim că perspectiva patristică generală distinge între mântuirea adusă de Hristos şi 
însuşirea ei de către o persoană; ea accentuează faptul că restaurarea sau vindecarea firii în 
Hristos aduce/atrage numai potenţial înclinarea voinţei personale spre Dumnezeu, deci nu o 
implică în mod necesar, ci ea se cere asumată ipostatic de către fiecare subiect spiritual în parte. 
Căci nici îndumnezeirea firii omeneşti în Hristos nu a adus automat îndumnezeirea actuală a 
fiecărui om în parte, mântuirea cerându-se împropriată în mod personal. Dacă după Judecata 
finală răul este „ars” şi eliminat din fire ca posibilitate de concretizare reală, dorinţa nesatisfăcută 
de a-l săvârşi, înclinarea voinţei spre iluzoriul lui, vidul lui de finalitate şi golirea progresivă de 
bine ce urmează ar putea totuşi continua să subziste ca un deficit intenţional de participare la 
bine, sub forma schismei interne, dacă se poate spune aşa, a unui „iad” al conflictului dintre 
voinţa destructurantă şi firea restructura(n)tă, restaurată în Hristos. De aici posibilitatea iadului 
„veşnic”, indicată şi în Scriptură, nu poate fi eliminată, demnitatea voinţei libere a fiinţelor 
spirituale prezervându-se neştirbită. 

În „Cuvânt împreună despre rostirea românească”, Noica dezleagă înţelesul cuvântului fire, ca 
universalitate concretă: „Aceasta înseamnă că toate generalităţile concrete se lasă cuprinse în 
limba română de universalitatea concretă care e firea”. Vorbim de „firea toată”, de „sânul firii”, 
în sens de activitate universală ca „stare de fapt a lumii”. Din punct de vedere creştin se poate ca 
starea de fapt a lumii să nu coincidă cu starea de drept a lumii, care e lumea restaurată în 
adevărul ei „fiinţial”. „Fiinţa exprimă parcă starea de drept a lumii”, spune Noica. În viziunea 
creştină eshatologică, firea readusă în „fiinţă” este cea a existenţei restaurate. În acest caz, voinţa 
individuală pervertită se va găsi în dezacord cu starea de fapt a lumii, va duce război cu firea, cu 
universalitatea concretă. Răul este izgonit din fire şi rămâne să se refugieze în voinţa izolată, 
separată de propriile acte ca repercutări în afară de sine. Iadul este solipsismul absolut, spunea 
un filosof. Nu întâmplător zona întunecată a lumii de dincolo este asociată în subconştient cu 
imaginea fantomelor şi a spiritelor descărnate ce rătăcesc într-o pustietate glacială. 

Acordul ideal final poate fi un deziderat al dorinţei ca „toţi să se mântuiască”, în fapt 
dorinţa lui Dumnezeu Însuşi, însă nu poate constitui obiectul unei afirmaţii absolute. 

A fost nevoie ca puterea curăţitoare a lui Hristos să treacă prin toate vârstele vieţii 
omeneşti ca să fie curăţită de păcat, firea noastră fiind atinsă de ea nu ca din afară, ci „potrivit cu 
ceea ce-i e propriu” (p. 94). Celor ce necinstesc modul naşterii pământeşti, sfântul Grigorie le 
răspunde că Dumnezeu „s-a întrupat în om şi nu în păcat” şi nu e nimic necuviincios în faptul 
că „Dumnezeu S-a unit cu viaţa omenească pe aceleaşi căi prin care natura omenească se luptă 
împotriva morţii” (p. 97). Iar întoarcerea noastră la bine s-a amânat până la plinirea vremii din 
pricina prevederii şi înţelepciunii, pentru ca Dumnezeu să vindece boala „după ce răul ajunsese 
la culme”, ca „vindecarea să fie pentru orice boală” (pp. 98-99). 

Se ridică întrebarea pentru ce însă, „şi după vindecare, viaţa omenească săvârşeşte mereu 
aceleaşi greşeli prin păcate” (p. 199) şi pentru ce credinţa nu a pătruns la toţi oamenii, 
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invocându-se lipsa de voinţă sau de putinţă din partea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie răspunde 
acestora invocând la rândul său „libera voinţă a omului”, care „îşi are obârşia în libertatea 
cugetului” şi a fost lăsată de Dumnezeu „pentru prea marea cinste faţă de om” (p. 101). Dacă 
harul a fost la îndemâna tuturor, cel ce îl refuză de bunăvoie nu poate „să nu se învinuiască pe 
sine de neparticiparea la har, ci pe altul” (p. 102). În lipsa lucrării liberei voinţe s-ar pierde harul 
cugetării, ar dispărea virtutea şi cinstea vieţii, raţiunea ar funcţiona distrugător, ar pieri lauda 
faptelor bune şi păcatul ar fi neînvins (p. 103). Ca urmare, „nu bunătatea lui Dumnezeu trebuie 
învinuită pentru că nu toţi au primit credinţa, ci dispoziţia sufletească a celor ce primesc 
propovăduirea” (p. 104). 

De ce a fost nevoie ca Hristos să treacă prin moarte? Pentru ca părtăşia la firea omenească 
să fie deplină, trecând prin toate cele ale acesteia. Pentru a ne întoarce „de la moarte la viaţă”. 
Pentru a întinde mâna celui căzut, dându-ne prin atingerea morţii începutul învierii (p. 106). În 
acest fel, potrivit semnului crucii, „Cel pus pe cruce în vremea când se împlinea iconomia divină, 
Cel care a unit şi a adus la armonie cu Sine Însuşi întreg universul uneşte prin Sine Însuşi firile 
deosebite ale lucrurilor, aducându-le la o singură glăsuire şi bună înţelegere” (p. 107). Spre 
Hristos „priveşte toată făptura, în jurul Lui fiind şi prin El unindu-se cu sine însăşi – de vreme 
ce prin El cele de sus sunt în legătură cu cele de jos şi acestea cu celelalte lucruri” (p. 108). În 
orice faptă din Evanghelie, remarcă sfântul Grigorie, se manifestă întrepătrunderea dumnezeirii 
cu firea omenească, nefiind în taina creştină „nici o idee nepotrivită cu ideea despre Dumnezeu” 
(pp. 107, 109). 

Dau mărturie despre caracterul teandric al actelor Sale modul facerii de minuni, al morţii şi 
învierii, al înălţării la cer şi prezenţei Sale alături de ucenici. De asemeni, dumnezeieştile Taine ale 
Bisericii. Botezul, „luminarea” sau „naşterea din nou”, taină împlinită prin „rugăciune şi 
chemarea harului ceresc, apă şi credinţă”, înseamnă naşterea omului la viaţa nestricăcioasă şi 
nemuritoare (p. 110). Dacă modul concepţiei fizice este negrăit, cu atât mai mult cel al concep-
ţiei duhovniceşti, al naşterii omului nou în Hristos (p. 111), „prezenţa puterii divine pregătind 
pentru nestricăciune fiinţa născută în firea pieritoare” (p. 112). Prezenţa lui Dumnezeu la 
sfinţirile ce se săvârşesc este certificată de însăşi arătarea sa în trup omenesc, de lucrarea minu-
nilor şi de răspunsul la chemarea ce i se face, de făgăduinţa sa de a fi în mijlocul credincioşilor, 
cu toţi şi cu fiecare în parte (p. 113). Mai mult, „faptul că chemarea lui Dumnezeu prin 
rugăciune precede iconomia divină este un prisos al dovezii că ceea ce se împlineşte se face după 
voia lui Dumnezeu” (p. 114). 

Ieşirea din „labirintul” morţii se poate face numai prin urmarea îndeaproape a „Călăuzi-
torului vieţii noastre”, coborârea omului în apă şi afundarea de trei ori închipuind „îngroparea 
mântuitoare şi învierea cea de a treia zi” (p. 119). Sfântul Grigorie ne reaminteşte că „providenţa 
dumnezeiască a dat firii omeneşti moartea pentru ca – răutatea fiind distrusă prin separarea 
trupuluide suflet – omul să fie iarăşi zidit prin înviere, mântuit şi fără patimi, neîntinat şi străin 
de orice amestec cu răul” (p. 118).  

Pocăinţa lucrează înstrăinarea de rău, iar moartea distrugerea acestuia (p. 119). Învierea, 
spune sfântul Grigorie, îşi are „începuturile şi cauzele” în naşterea din nou prin botez, având în 
vedere nu atât „refacerea şi zidirea din nou a fiinţei noastre”, spre care tindem prin fire după 
iconomia divină, cât „reîntoarcerea omului la fericirea divină lipsită de orice întinare” (p. 121). 
Curăţirea prin baia botezului îl întoarce pe om la Acela cu care e înrudit, la fericita nepătimire. 
Cât despre cei ce nu s-au îndreptat prin pocăinţă şi n-au primit curăţirea prin apă, natura lor 



 114 

urmează să se curăţească „în mod necesar prin foc”. Lucrarea divină urmăreşte mântuirea 
oamenilor, părtăşia lor la curăţia divină, iar mântuirea „se face lucrătoare prin curăţirea în apă” 
(p. 122). În acest act, observă sfântul Grigorie, „credinţa depinde de libera noastră voinţă, iar apa 
este comună vieţii omeneşti” (ibid.). 

Pentru sfântul Grigorie, „unirea cu viaţa înseamnă participare la viaţă”, sufletul unindu-se 
cu Dumnezeu şi ajungând prin credinţă la mântuire, iar trupul având nevoie de „leacul care să 
unească ceea ce se destrămase”, trupul lui Hristos care „S-a arătat mai puternic decât moartea şi 
ne-a dăruit şi nouă viaţă” (p. 124). Acesta este aluatul ce dospeşte şi transformă frământătura 
trupului nostru, făcându-l părtaş nemuririi prin „puterea de viaţă făcătoare a Duhului” şi 
„comuniunea cu Cel nemuritor” (ibid.). Oprindu-se asupra fiziologiei trupului, sfântul Grigorie 
observă că pâinea şi apa întărită cu vin sunt elementele fundamentale ale hranei, care este 
„transformată în trup prin puterea de asimilare” (pp. 125-126). La fel, „trupul lui Hristos care se 
găseşte în om dă viaţă întregii firi a oamenilor care au credinţă, trup împărţit între ei toţi, dar 
nemicşorat” (p. 126). Elementele liturgice ce închipuie Trupul şi Sângele lui Hristos se sfinţesc, 
se prefac în Acestea cu putere divină, prin sălăşluirea Cuvântului, ca plămadă a îndumnezeirii 
omului (p. 128). 

În ultima parte a scrierii sale, sfântul Grigorie de Nyssa ne vorbeşte despre credinţă, nu 
însă în modalitatea folosită în polemicile cu adversarii credinţei, ci „numai atât cât glăsuieşte 
Evanghelia şi cât este nevoie pentru cel născut prin naştere spirituală să ştie de la cine se naşte şi 
ce fel de fiinţă se va face” (p. 129). El distinge între natura neschimbătoare a lucrurilor necreate 
şi cea schimbătoare a celor create, arătând, cu privire la naşterea spirituală, că „cel ce se naşte în 
Treime se naşte în chip egal de la Tatăl şi de la Fiul şi de la Duhul Sfânt”, căci potrivit 
Evangheliei „ce este născut din Duh, duh este” şi Pavel naşte în Hristos şi Tatăl este Tatăl 
tuturor” (pp. 130-131). „Puterea celui ce se naşte” este „după dispoziţia inimii celui ce se 
apropie de iconomia divină” (ibid.). Cel ce nu face Sfânta Treime „conducătoare propriei sale 
vieţi prin naştere spirituală” nu-şi poate „pune nădejdea mântuirii în Dumnezeu” (p. 132), cel ce 
socoteşte drept fiinţe create pe Sfântul Duh şi pe Fiul Cel Unul-Născut nu poate spera la 
„naşterea de sus” şi că „la a doua înviere va trece la o stare mai bună” (p. 133). 

O dată cu primirea harului renaşterii, nu urmează automat schimbarea spre mai bine, ci 
acesta poate fi trecut cu vederea de către unii care se înşală pe ei înşişi şi se nasc „numai aparent, 
nu şi în realitate” (p. 134). Căci pentru schimbarea spre mai bine e nevoie de lepădarea patimilor 
şi obiceiurilor rele, de purificarea dorinţelor şi îndepărtarea răutăţilor din suflet (p. 135). 
Batjocorirea tainei şi a chipului divin duc la lipsa oricărei schimbări în cel botezat. De aceea, 
îndeamnă sfântul Grigorie: „Dacă ai primit pe Dumnezeu şi te-ai făcut fiul lui Dumnezeu, arată 
prin libera ta voinţă şi pe Dumnezeu care e în tine. Arată în tine pe Cel ce te-a născut” (p. 136).  

Nu să trâmbiţezi naşterea de sus, ci să o cinsteşti prin sfinţenia vieţii! Atât bunătăţile 
(„lucruri pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au 
suit”) cât şi suferinţele lumii de dincolo (focul ce nu se stinge, viermele neadormit) nu pot fi descrise 
după asemănarea lucrurilor pământeşti cunoscute. De aceea, datoria omului este să arunce în 
această vremelnică viaţă „seminţele fericirii de negrăit”, depărtându-se „de bunăvoie de 
practicarea celor rele” (p. 138). Să contemplăm în unirea celor două firi în Hristos dragostea şi 
milostivirea lui Dumnezeu către noi (ibid.), nerostind cuvinte goale şi nepunându-ne evlavia 
numai în vorbe, după cuvântul Apostolului: „Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în 
putere” (p. 139). 
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V. „Despre Suflet şi Înviere” 

 
În scrierea intitulată „Despre suflet şi înviere” (ed. Herald, 2003, trad. din lb. gr., note şi 

comentarii Pr. Grigore Teodorescu), sfântul Grigorie de Nyssa înfăţişează o discuţie purtată cu 
sora şi învăţătoarea sa, sfânta Macrina, în care se ridică problema existenţei sufletului şi cea a 
învierii trupurilor. La începutul acestei convorbiri, sfânta Macrina reia cuvântul apostolic: „Să nu 
vă întristaţi de cei ce au adormit, căci aşa fac doar cei ce n-au nădejde” (pp. 12-13). Grigorie 
întreabă cum poate fi aşa când „în fiecare există o pornire firească împotriva morţii”, strădaniile 
omeneşti vizând păstrarea vieţii (p. 13). La replica sorei sale că moartea poate să nu fie în sine 
ceva trist, cum pare celor cu o înţelegere mai slabă, Grigorie aduce înainte chipul schimbării celei 
mari pe care o aduce moartea, înaintea căreia, nefiind nimic pe care să se sprijinească, sufletul e 
„cuprins de tristeţe” (p. 14). Pe lângă cuvântul Scripturii, care îi apare asemeni unei porunci de a 
crede în existenţa sufletului, el caută un sprijin raţional cu privire la dăinuirea veşnică a sufletului, 
la existenţa sa după „destrămarea trupului” (pp. 14-15). Macrina observă că din perspectivă 
păgână sufletul e o „înstrăinare de virtute” prin „pornirea spre plăcerea prezentă” şi „părăsirea 
nădejdii în viaţa veşnică” (p. 15).  

Cei doi interlocutori convin ca Grigorie să ia asupra sa „apărarea doctrinei contrare 
[învăţăturii creştine]”, nu de dragul contrazicerii, ci spre „întărirea învăţăturii despre suflet, prin 
slăbirea şi înlăturarea obiecţiilor” (p. 16). La întrebarea unde se poate admite raţional a fi sufletul 
după destrămarea trupului, nefiind un loc în cele ale lumii „unde să ducă o viaţă potrivită firii 
sale”, imposibilitatea unei localizări conducând la inexistenţa sa, învăţătoarea răspunde prin 
faptul că însăşi Dumnezeirea pătrunde şi susţine tot ce există, fără a fi asemenea cu elementele în 
care pătrunde şi fără ca existenţa sa să înceteze o dată cu destrămarea lor (pp. 16-18). Cerându-se 
un argument pentru însăşi existenţa lui Dumnezeu, Creatorul lumii, Macrina invocă mai întâi 
Scriptura însăşi, pentru care „nebun este, după vorba proorocului, cel ce zice că nu există 
Dumnezeu” (Ps. 52, 2). Apoi înfăţişează argumentul iconomiei divine, cu alte cuvinte se întoarce 
spre creaţia care „Îl arată în chip desluşit pe Ziditor”, spre „armonia universului, minunile 
cerului şi ale pământului”, spre faptul că „elementele, deşi opuse prin firea lor, sunt toate unite 
printr-o tainică legătură întru împlinirea aceluiaşi scop” (p. 19). De aici, ochiul spiritual al 
sufletului „înţelege în chip lămurit că o putere dumnezeiască măiastră şi înţeleaptă se vădeşte în 
toate” şi „domneşte peste tot ce există, potrivind părţile universului şi desăvârşind întregul prin 
părţi” (p. 20).  

Sfântul Grigorie solicită în continuare dovezi cu privire la existenţa sufletului, care nu e 
implicată în mod necesar de existenţa lui Dumnezeu. Macrina răspunde că „omul este o lume în 
mic” şi aşa cum „noi, când cunoaştem universul prin percepţia simţurilor noastre ajungem să 
înţelegem realitatea şi gândirea suprafirească” (p. 20), tot astfel „când privim la lumea din 
lăuntrul nostru, putem să înţelegem cele ascunse prin mijlocirea celor văzute” (p. 21). Dacă 
temeiurile raţionale ce se arată în natura lucrurilor din ordinea armonioasă a lumii trimit spre 
înţelepciunea care stăpâneşte totul, cum se poate cunoaşte sufletul prin mijlocirea trupului?, 
insistă Grigorie. „Sufletul însuşi îl va învăţa potrivit sfatului său plin de înţelepciune” pe cel ce 
caută să se cunoască pe sine, răspunde Macrina. Îl va învăţa că este „nematerial şi netrupesc”, 
„activ”, mişcător potrivit naturii lui, făcându-şi cunoscute însuşirile prin mijlocirea trupului 
(ibid.). La întrebarea „Ce este sufletul?”, învăţătoarea răspunde potrivit credinţei: „Sufletul este o 
fiinţă creată, înzestrată cu viaţă, cugetătoare, care dă trupului sensibil puterea vieţii iar simţurilor 
puterea de a percepe – atâta vreme cât alcătuirea naturii sensibile îngăduie aceasta” (ibid.). 
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Puterea de a recunoaşte din semne exterioare cele dinlăuntru arată că „există o putere 
spirituală în fiecare organ de simţ” şi, în fapt, după o străveche zicală, „mintea este cea care vede 
şi aude” (p. 22). La fel, „dovezile geometrice” conduc „prin mijlocirea unor semne văzute la 
lucruri spirituale”. Dar, replică Grigorie, oare materia noastră n-ar putea fi aidoma unei maşinării 
ce se mişcă „printr-o putere inerentă naturii elementelor din care e alcătuită?” Macrina răspunde 
că în sprijinul existenţei în sine a sufletului vine „tocmai ştiinţa de a mânui şi de a aranja materia 
fără viaţă, astfel încât măiestria alcătuirii maşinii să ţină locul de suflet materiei. (...) O astfel de 
putere e în stare să născocească maşinile prin cugetarea şi închipuirea minţii, care întâi le făureşte 
în sine şi apoi le pune în lucrare cu măiestrie, făcându-şi astfel cunoscută gândirea prin mijlocirea 
materiei” (p. 25). Altfel, „dacă am atribui elementelor astfel de însuşiri minunate, atunci ar trebui 
ca maşinile să se producă singure” (ibid.). Judecata minţii se arată diferită de ceea ce cunosc 
simţurile, căci într-o maşină „nimic nu se mişcă de la sine, în virtutea firii elementelor”, ci după 
un plan gândit şi pus în lucrare cu iscusinţă, gândul fiind „o mişcare şi o lucrare proprie minţii” 
(p. 27). 

Sfântul Grigorie reia problema definirii sufletului, a „părţii nevăzute din om”, cu cerinţa 
de a afla „ce este [sufletul], nicidecum ce nu este” (ibid.). Însă sfânta Macrina arată că „multe 
putem învăţa dacă luăm aminte la însuşirile pe care lucrurile nu le au” şi întoarce întrebarea: 
„cum putem să cercetăm mintea după adevărata ei fiinţă?” (ibid.) Dacă omul este cu totul 
deosebit de ceea ce percep simţurile, întreabă sfântul Grigorie, negarea însuşirilor materiale nu 
aduce oare cu sine dispariţia subiectului? (p. 28). Macrina subliniază faptul că omul a fost creat 
după chipul lui Dumnezeu, şi drept urmare „în micimea firii noastre lucesc însuşirile negrăite ale 
Dumnezeirii” (p. 29); după cum „firea şi puterea lui Dumnezeu e prezentă în tot ce există, 
pentru ca totul să aibă viaţă” tot aşa faptul că elementele văzute ale lumii diferă de natura 
sufletului „nu-l împiedică să existe” (p. 30). 

Macrina observă, mai mult, că sufletul este prezent cu lucrarea sa în elemente „într-un 
chip ce depăşeşte puterea de înţelegere a omului”. Legătura dătătoare de viaţă cu „elementele 
unite în trup” nu piere o dată cu destrămarea lor ce urmează morţii. Ci, aşa cum părţile trupului 
erau în timpul vieţii deopotrivă însufleţite, „după ce amestecul se descompune şi fiecare element 
se întoarce la cele ce-i sunt înrudite, natura simplă şi necompusă a sufletului continuă să existe în 
fiecare din părţi, chiar şi după descompunerea lor” (p. 30). În fapt, sufletul „nu este strâns prin 
unirea elementelor în amestec, nici nu este părăsit la întoarcerea lor [după descompunere] la cele 
cu care se înrudesc” (p. 31). 

Natura sufletului îi îngăduie să fie unit cu elemente aflate la depărtare, fără ca partea 
contemplativă a sa să se împartă (p. 32). Grigorie observă, pe lângă lucrarea sufletului de a da 
„trupului putere de viaţă ce pune în lucrare simţurile” şi cea cugetătoare şi contemplativă, „o 
mişcare de atracţie (poftă) şi de respingere (mânie)” (p. 33). Macrina lămureşte că, spre deosebire 
de „carul platonician şi perechea de cai înhămată la el ce trage în părţi diferite”, Sfânta Scriptură 
„vede în suflet semnul firii dumnezeieşti”, în sensul de „chip al Dumnezeirii”, astfel încât „tot ce 
e străin de firea dumnezeiască nu ţine nici de suflet” la modul propriu (p. 34).  

Demersul ce se cuvine urmat e unul întemeiat pe credinţă, dat fiind că un mod de tratare 
filosofic, „care se întemeiază pe silogism şi cercetare după arta dialectică, este îndoielnic pentru 
dovedirea adevărului, căci toată lumea ştie că iscusinţa dialectică se foloseşte atât la tăgăduirea 
adevărului cât şi la combaterea minciunii” (pp. 34-35). În ce priveşte natura sufletului, „fiinţă 
raţională”, capabilă prin firea sa „să gândească şi să cunoască”, se are în vedere, ca în orice 
definiţie, „ceea ce-i este propriu”. Mânia şi pofta, fiind „însuşiri comune oricărei naturi 
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neraţionale”, nu ţin de esenţa propriu-zisă a sufletului. Ca patimi, ele sunt adăugiri ce „nu aparţin 
firii” (p. 36). La obiecţia adusă de Grigorie că „aceste însuşiri par să încline spre bine balanţa 
celor virtuoşi” (p. 37), putând fi „de folos la săvârşirea virtuţii”, învăţătoarea răspunde că puterea 
sufletului de a cugeta, de a deosebi şi de a cerceta, precum şi cea de a cuvânta trimit spre „chipul 
firii dumnezeieşti”, arătând că Dumnezeu „cercetează totul şi deosebeşte binele de rău” (p. 38), 
adresându-ne Cuvântul Său. 

Spre deosebire de aceste însuşiri, cele care „deşi răsar din suflet, înclină când într-o parte, 
când într-alta”, vin ca din afară, din faptul că „puterea de viaţă se leagă de natura corporală”, 
spiritul vieţuitor în trup fiind unit cu partea simţuală şi cu materia şi cuprinzând în sine „toate 
însuşirile de viaţă care se observă atât la plante, cât şi la animale”. Trupul deţine astfel condiţia 
participării la cele ale naturii şi de aici „puterea instinctului” (p. 39). Pornirile sufletului ce vin din 
unirea cu simţualitatea trupească devin, „după felul cum omul îşi foloseşte voinţa liberă (…) fie 
unelte ale virtuţii, fie ale viciului” (p. 40). 

Însăşi porunca amintită în Scriptură ca „omul să stăpânească peste toate făpturile 
necugetătoare” se aplică raţiunii care trebuie să stăpânească peste pornirile simţurilor, astfel încât 
acestea să nu ajungă „să slujească păcatului”. Altfel, ele „se transformă în patimi” (ibid.) şi omul 
devine ca „un animal lipsit de raţiune şi de judecată” (p. 41). Să amintim aici că, în sens creştin, 
nu există o opoziţie radicală în creaţie între spirit şi natură, ambele fiind creaţie a lui Dumnezeu, 
ci atunci când omul e asemuit cu un animal, este vorba mai degrabă despre o metaforă ce trimite 
spre o stare „subumană”, de pervertire şi abatere a fiinţei umane de la propriul chip sub 
influenţa „demonicului”. 

Grigorie solicită în acest punct mărturia Scripturii, a cărei pecete este mai importantă decât 
toate „înfloriturile cuvântului”. Macrina aduce înainte parabola neghinei, înţelegând prin seminţe 
pornirile sufletului care, „bine cultivate, ne-ar aduce fructul virtuţii”, însă abătute de la binele 
firesc prin „falsa judecată despre bine” semănată în fire, s-au supus întunecării generate de 
creşterea răului laolaltă cu binele (p. 42). 

În condiţiile „amestecării” binelui şi răului, „puterea dorinţei nu se mai îndreaptă spre 
binele firesc”, sămânţa mâniei nu mai generează vitejie, ci „lupta împotriva semenilor”, puterea 
dragostei de îndepărtează de cele spirituale, „sălbăticindu-se peste măsură în plăcerea cărnii” 
(ibid.). Însă Dumnezeu, la fel ca plugarul ce lasă până la seceriş „în semănătură plantele răsărite”, 
nu smulge din firea noastră cele străine, spre a nu ne lipsi şi de cele bune, căci „de ni s-ar lua 
iubirea, cum am putea să ajungem la unirea cu Dumnezeu?” (ibid.). În fapt, mişcările respective 
ale sufletului „nu sunt nici virtute, nici viciu, căci stă în puterea celui ce le stăpâneşte să săvâr-
şească binele sau răul” (p. 43). 

Sfântul Grigorie întreabă în continuare despre „lumea subpământeană”, ca loc de păstrare 
al sufletelor după moarte şi legătura sa cu elementele trupului. Sfânta Macrina rezumă învăţătura 
cu privire la locul unde se află sufletul după moartea trupului la faptul că „ocuparea unui loc în 
spaţiu este o însuşire a corpurilor, sufletul însă fiind necorporal n-are nevoie prin natura lui de 
vreun loc în spaţiu” (p. 45). Învăţătoarea interpretează cuvântul Apostolului referitor la Domnul 
că, la reconstituirea lumii, „Lui i se vor pleca genunchii tuturor celor din cer, de pe pământ şi de 
sub pământ (Filip. 2, 10)”, prin evidenţierea celor trei categorii de fiinţe raţionale: îngerii, sufle-
tele vieţuind în trup şi sufletele despărţite de trup după moarte.  

Îngerii căzuţi sunt număraţi printre fiinţele de dedesubt. Aici se reia părerea despre 
restaurarea finală (apocatastază), cuvântul Apostolului fiind interpretat în sensul că „răutatea va 
fi nimicită după veacuri nesfârşite, nerămânând nimic în afară de bine” şi atunci „aceste fiinţe 
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vor recunoaşte domnia lui Hristos” (p. 46). Această opinie nu a fost încuviinţată de Biserică pe 
temeiul faptului că un sfârşit „determinist” slăbeşte tensiunea existenţială în raport cu sfârşitul 
vieţii pământeşti şi pune sub semnul întrebării condiţia libertăţii voinţei; căci Dumnezeu, nici 
chiar prin suferinţa iadului, nu violentează, nu sileşte să se întoarcă spre bine voia unei făpturi 
libere. Judecata finală, mai precis, consfinţeşte o stare a făpturii libere în raport cu slava divină, 
ce se va manifesta descoperit, în chip deplin, la sfârşitul veacurilor, slavă trăită de unii ca lumină 
veşnică a împreună sălăşluirii cu Dumnezeu, de alţii ca foc nestins al înstrăinării de El. 

În ce priveşte afirmaţia că „firea spirituală şi nematerială nu are nimic comun cu elementele” 
(p. 47), ea nu trebuie înţeleasă în sensul dualismului antic dintre spirit şi materie, ci al deosebirii 
substanţiale care, totuşi, nu se opune întrepătrunderii şi conlocuirii, tocmai pentru că, după cum 
avea să arate sfântul Maxim Mărturisitorul, atât sufletul, cât şi trupul au acea condiţie iconică şi 
implicit potrivirea între ele dată de raţiunile (icoanele) divine (logoi) ale Cuvântului creator. 

Sfânta Macrina reia în continuare ideea despre legătura după moarte a sufletului – „păzitor 
al celor ce-i aparţin”– cu elementele trupului, până când „se produce iarăşi unirea elementelor 
separate pentru reconstituirea trupurilor descompuse – aceasta este ceea ce numim noi înviere” 
(p. 49).  

La rugămintea lui Grigorie de a aduce un exemplu din Scriptură, Macrina înfăţişează pilda 
bogatului nemilostiv, într-o interpretare duhovnicească. Prăpastia dintre rai şi iad, spre exemplu, 
închipuie „ceva ce împiedică alăturarea a ceea ce nu se poate amesteca” (p. 52). Legat de 
problema „binelui şi răului”, ne este pus înainte chipul vieţii simple din Paradis, „petrecută doar 
în bine”, şi oprirea prin porunca divină „de la acele lucruri a căror natură era un amestec de 
însuşiri contrarii” (pp. 52-53) – în fapt, de la logica antagonistă a căderii şi morţii. În acest sens, 
prăpastia este înţeleasă ca aceea „pe care omul o face prin alegerea unor direcţii potrivnice”, 
încât, cum binele şi răul au două înţelesuri – după minte şi după simţuri – „cei care îşi orân-
duiesc viaţa cu judecată liberă şi cumpătată, chiar dacă sunt încercaţi în viaţa aceasta de lucruri 
neplăcute simţurilor, păstrează binele pentru viaţa viitoare”, în timp ce aceia care pierd din 
vedere ceea ce e cu adevărat bun „îşi cheltuiesc în viaţa cărnii partea de bine ce o au din fire” (p. 53). 

„Sânul lui Avraam” închipuie „starea fericită a sufletului”, asemeni unui „port fără valuri”. 
Celor ce nu primesc chipul virtuţii, „pierderea plăcerilor avute li se va părea o flacără ce le 
pârjoleşte sufletul, care tânjeşte, spre propria alinare, după o picătură din marea bunătăţilor ce 
înconjoară pe sfinţi, dar nici pe aceea n-o va primi” (p. 54). Lumea subpământească indică o 
„stare nevăzută şi nematerială în care, precum ne învaţă Scriptura, sufletul trăieşte mai departe” 
(p. 55). Dacă Lazăr, care s-a lipsit de grija pământească, se desprinde cu totul de cele din lumea 
aceasta, cugetul bogatului „chiar şi după moarte rămâne lipit ca un clei” de cele „ale cărnii şi 
sângelui”, fără să se poată desprinde de „înrâurirea patimilor” (pp. 55-56). 

Grigorie ridică aici problema dorinţei, presupunând că după curăţire „când orice pornire 
necugetată se va fi stins, nu va mai exista în noi nici o dorinţă”, şi ca urmare „nici o năzuinţă 
spre bine” (p. 57). Macrina răspunde că, dacă „puterea de a cugeta şi darul deosebirii lucrurilor” 
sunt însuşiri sufleteşti ce ţin de asemănarea cu Dumnezeu, „sufletul eliberat din unirea cu pati-
mile proprii animalelor (…) nu va fi împiedicat întru nimic să contemple Binele”, care „atrage la 
sine, prin însăşi firea sa, pe cel care-l caută” (ibid.). În condiţiile unirii sale cu Dumnezeu, „nu va 
mai fi nevoie de mişcările dorinţei care să ne conducă spre bine”, dorinţa fiind înlocuită de 
„desfătare”, de contemplarea frumuseţii dumnezeieşti, ce odihneşte şi în suflet ca într-o icoană 
(p. 58). 
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Învăţătoarea descrie mişcările sufleteşti de înaintare prin prospecţie şi de retragere prin 
rememorarea lucrărilor voinţei, lupta amintirii cu nădejdea în „războiul nevăzut dinlăuntru” 
(ibid.). „Pornirea pătimaşă a naturii” noastre este, după Macrina, „năzuinţa după ceea ce ne 
lipseşte” (p. 59). Însă prin creşterea în asemănarea cu Dumnezeu, care nici „nu tinde spre ceva 
care încă nu există în prezent” (ceea ce este propriu nădejdii), nici nu are nevoie „de lucrarea 
amintirii spre a şti tot ce există”, sufletul rămâne cu singură pornirea iubirii, „care prin firea ei 
este una cu binele; căci iubirea este legătura lăuntrică cu ceea ce iubeşti” (pp. 59-60). 

Lepădarea propriilor porniri ale naturii poate fi înţeleasă aici şi ca o „chenoză” a sufletului 
înălţat la cele dumnezeieşti şi devenit „subiect” al lor, ca primire a plinătăţii Darului îndumne-
zeitor, în răspunsul de iubire la „chenoza” pogorârii lui Dumnezeu la cele de jos prin Întrupare. 
În această condiţie a veşniciei fericite, sufletul „cuprinde în sine deplinătatea existenţei”, 
cunoaşterea devine iubire, „legătura iubirii cu binele” nu este ruptă de saturaţie, astfel că „natura 
care nu acceptă răul va înainta spre binele nesfârşit şi fără de margini”, sufletul fiind atras în chip 
firesc şi neîmpiedicat către „ceea ce e dumnezeiesc şi înrudit cu el” (p. 61). 

Macrina înfăţişează eshatologia sub forma unei mişcări sub imperiul forţei de atracţie 
dumnezeieşti. Puterea dumnezeiască, se spune, din iubirea de oameni, „trage la sine ce-i al său”, 
această mişcare generând suferinţă în sufletul nedespătimit, prins ca în nişte dărâmături după un 
cutremur şi strivit sub ele. După această opinie, în care se reia teza apocatastasei, „sufletul, 
întrucât este amestecat cu materia, va trece prin pârjolul curăţitor, până când ceea ce este 
material şi necurat va fi mistuit de flăcări”, şi astfel judecata dumnezeiască „nu face decât să 
separe binele de rău şi să atragă ceea ce e bun la împărtăşirea fericirii, însă sfâşierea răului de pe 
ceea ce e bun se face cu mult chin şi suferinţă” (pp. 62-63). Conform acestei păreri, „va veni o 
vreme când răul va fi cu desăvârşire înlăturat din existenţă”, şi anume „atunci când toţi oamenii 
vor vrea ce va vrea Dumnezeu”, căci „răutatea nu poate să existe în sine, ci doar în propria 
voinţă” (p. 63). 

Cu certitudine, după cum spune şi sfântul Grigorie, Judecata şi dreptatea lui Dumnezeu 
sunt o expresie a iubirii dumnezeieşti. Răul nu va mai avea nici o putere atunci când slava lui 
Dumnezeu va copleşi totul, ieşind epifanic din chenoza ei actuală (indicată de unii gânditori 
contemporani ca „prezenţă-în-absenţă”, ce dă „spaţiu” iconomic răspunsului liber al făpturii). E 
neîndoielnic faptul că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască, că răul şi suferinţa 
rezultată ţin de neparticiparea la bine şi fericire a voinţei unei fiinţe create. Totuşi, şi tocmai din 
ultimul motiv, nu există în „spatele” stării eshatologice o lege „obiectivă” ci, la impactul cu 
veşnicia, voinţa liberă a unui subiect, cu înclinarea ei spre lumina Duhului sau spre „materia 
patimilor” (evident, nu materia în sine este cauza răului, „cugetul trupesc” desemnând în sens 
patristic cugetul înrobit de patimi, orientat contrar Binelui divin şi totodată contrar propriului 
chip) dincolo de orice „constrângeri” exterioare. Desigur, atracţia pe care o exercită Dumnezeu 
nu se cade a fi privită ca o „forţare” a voinţei prin „suferinţă”, fie şi în „intervale de timp” apre-
ciabile (chiar conceperea veşniciei în analogie cu un interval de timp „entropic” e discutabilă). În 
aceste condiţii, nu poate fi acceptat scenariul „determinist” oferit de teoria apocatastasei. 

De asemeni, pasajul „Lui i se va închina tot genunchiul, al celor cereşti şi al celor 
pământeşti şi al celor de sub pământ, şi toată limba va mărturisi că Iisus Hristos este Domn 
întru slava lui Dumnezeu Tatăl” (p. 83) nu trimite obligatoriu la o „mântuire generală”, ci poate 
însemna „mărturia conştiinţei” ce nu mai poate fi ocultată în nici o făptură creată, o dată cu 
descoperirea şi revărsarea universală a slavei Dumnezeieşti. 
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Eshatologia rămâne, în cele din urmă, o taină nepătrunsă, care pune în lumină cu atât mai 
mult iubirea lui Dumnezeu cu cât implică „riscul” creaţiei, dacă se poate spune aşa, taină în care 
cei ce întrezăresc, potrivit revelaţiei divine, realitatea Împărăţiei şi iadului simt gravitatea şi 
urgenţa unei alegeri a Vieţii şi a urmării lui Hristos în această viaţă, „din toată fiinţa”, în direcţia 
împărtăşirii dumnezeieşti. 

În fapt, tocmai accentul constant pus în scrierile sfântului Grigorie de Nyssa pe 
demnitatea şi responsabilitatea făpturii create, pe liberul consimţământ al voinţei sale la lucrarea 
iconomiei divine, pe dialogul între Dumnezeu şi creaţie şi pe dreapta Judecată a (Iubirii) lui 
Dumnezeu, face ca „apocatastasa”, cu „predeterminarea” problematică pe care o prezintă, să 
apară a fi cumva un „apendice” (comentatorii s-au referit la influenţe origeniste) ce nu e indis-
pensabil în raport cu concepţia autorului patristic şi a cărui „trecere cu vederea” nu afectează 
coerenţa cugetării sale duhovniceşti. 

De altfel, în continuarea dialogului de faţă Macrina subliniază din nou că virtutea „e fără 
constrângere, aşadar în ea totul e liber; deci libertatea e nesilită” (p. 64). În favoarea apocatastasei 
ea aduce cuvântul Scripturii referitor la „plata datoriei” şi la faptul că „Dumnezeu va fi totul în 
toate”, prin aceasta înţelegând „distrugerea totală a răului” (p. 65). Cu toate acestea, ideea de 
„plată a datoriei” nu implică automat „schimbarea înclinării voinţei”, iar faptul că Dumnezeu va 
fi totul în toate se poate referi la slava Dumnezeiască a Învierii ce va străbate toate, făcând şi 
natura părtaşă slavei fiilor lui Dumnezeu, slavă pe care cei din iad, după cum tâlcuiesc unii 
părinţi, o vor resimţi interior ca foc, tocmai pentru că „arde” tot răul, care astfel nu mai poate fi 
săvârşit „în afară”. 

Învăţătoarea descrie în cele ce urmează împărtăşirea de bunurile dumnezeieşti: „cel hrănit 
din bunurile dumnezeieşti creşte mereu şi niciodată nu încetează din creştere” (p. 66). În acest 
proces are loc deopotrivă sporirea bogăţiei curgerii darului de la „puterea care hrăneşte” şi 
creşterea (puterii de primire a) sufletului. La trecerea către cele veşnice, curăţi(re)a este „poarta” 
spre unirea cu Dumnezeu (ibid.). Trupurile înviate nu vor apărea în „această alcătuire grosolană 
şi grea, ci dintr-un ţesut mai fin şi eteric” (p. 67), cu alte cuvinte de consistenţă duhovnicească. 

Sfântul Grigorie solicită şi alte argumente raţionale spre întărirea gândirii omeneşti în 
credinţa creştină cu privire la înviere. Cuvioasa Macrina compară viziunea creştină cu alte con-
cepţii antice, spre exemplu cu diverse teorii despre reîncarnare. Ea distinge pe de o parte 
elemente de relativă apropiere, cum ar fi faptul că „sufletul se întoarce iarăşi în trupuri, după 
despărţirea de cele pământeşti” (p. 68). Pe de altă parte atrage atenţia asupra deosebirilor esen-
ţiale: „Noi zicem că acelaşi trup se va împreuna, la înviere, cu acelaşi suflet, fiind alcătuit din 
aceleaşi elemente” (ţinând, de această dată, de natura transfigurată) (p. 68), pe când „cei care 
socotesc că sufletul rătăceşte în fiinţe cu firi diferite (…) amestecă însuşirile naturii”, ce apare 
amalgamată „într-o alcătuire încâlcită şi nedistinctivă” (p. 69). Însuşirile făpturilor create nu pot, 
în acest context, să evidenţieze distincţii care să trimită către taina, fundamentală în viziunea 
creştină, a identităţii şi filiaţiei lor. De aici, însăşi relaţionarea între persoane poate căpăta accente 
deviante, de genul unei purtări crude sau nepăsătoare cu oamenii (pp. 69-70). Nu mai puţin 
adevărat este – trebuie să remarcăm – şi faptul că o eventuală nesocotire, din perspectiva unui 
antropocentrism „exclusivist”, a „condiţiei euharistice” a naturii (viitoare părtaşă la „slava fiilor 
lui Dumnezeu”) şi a responsabilităţii umane nu este în spiritul revelaţiei creştine.  

Macrina critică de asemeni acele teorii despre preexistenţa sufletelor şi reîncarnare care 
atribuie începuturile vieţii omeneşti căderii întâmplătoare şi iraţionale a sufletelor (p. 73). O dată 
cu înclinarea spre rău a unor suflete presupuse a fi preexistente trupurilor şi a vieţui într-o „stare 
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deosebită”, aceste suflete, pretind respectivele concepţii, „îşi pierd starea fericită şi se întrupează: 
mai întâi în trupuri omeneşti”, apoi, „se prefac, din pricina pornirii spre patimi iraţionale, în 
animale”, de unde „coboară până la viaţa plantelor”, urmând a se ridica pe aceleaşi trepte şi a se 
„întoarce iarăşi în tărâmul ceresc” (p. 70). 

Pe lângă faptul că nu au nici un temei, aceste concepţii sunt pline de contraziceri şi 
înţelesurile lor se schimbă după împrejurări, amestecând binele cu răul şi făcând din viaţa 
cerească „temei şi cauză a răului pentru suflet” (p. 71). Ele nesocotesc iconomia divină prin 
punerea începutului existenţei pe seama unei „întâmplări rele” (p. 73), păcatul apărând ca „sursa 
existenţei universale” (p. 72). La fel, ideea trecerii „sufletelor femeieşti în viaţa bărbătească sau 
invers” apare a fi o rătăcire de la calea adevărului, sau de asemeni părerea că „sufletul iscodeşte 
raporturile soţilor, aşteptând clipa naşterii pentru a intra în trupurile născute” (p. 73). 

Aceste concepţii ciclice şi anti-identitare aşază viaţa „la voia întâmplării”, depreciind 
virtutea, căci, observă Macrina, „după natura sămânţei aşteptăm şi fructele” (ibid.) şi „din virtute 
nu se iveşte nici un fel de câştig pentru cei a căror fire este întemeiată pe contradicţie” (p. 74). 
Pornirea liberă sau năzuinţa spre viaţa virtuoasă arată că firea celor ce vieţuiesc în trup nu îşi are 
originea în păcat, ci îşi are temeiul în „înţelepciunea dumnezeiască, care pe toate le are în 
stăpânire” (ibid.). 

Existenţa sufletului este, aşadar, de la Dumnezeu, şi „cum răul nu îşi poate face sălaş în 
Dumnezeire”, sufletul vieţuind în trup e „liber de păcat”, altfel spus, alege liber „să privească 
curat spre adevăr” sau să trăiască în „bezna rătăcirii” (p. 75). La posibila întrebare cu privire la 
„cum s-a născut şi cum a apărut sufletul”, Macrina atrage atenţia că modul în care au apărut 
lucrurile este mai presus de priceperea raţiunii cercetătoare, ele fiind create de Cuvântul lui 
Dumnezeu „prin voinţă dumnezeiască”, fapt ce poate fi admis ca adevărat „doar prin credinţă 
(Evr. 11, 3)” (ibid.). 

Dumnezeu Unul e „temelia începătoare a tot ce există”, fără ca zidirea să aibă aceeaşi fire 
cu Dumnezeu sau să fie alcătuită „dintr-o altă substanţă decât a Lui”, dintr-o substanţă materială 
preexistentă care, „nefiind creată, ar fi egală cu Dumnezeu în veşnicie” (după cum susţin 
maniheii) (p. 76). În fapt, afirmă Macrina, „dorinţa şi voinţa lui Dumnezeu îndată îndată se 
preschimbă în ceea ce El voieşte, voinţa devenind imediat realitate” (ibid.). 

Încurcătura raţiunii în faţa ivirii a ceva văzut din cele nevăzute se prelungeşte în întrebarea 
referitoare la preexistenţa sufletului în raport cu trupul (sau invers). Pe de o parte, preexistenţa 
sufletului ar însemna acordul cu „doctrinele rătăcite ale celor ce susţin că sufletul este întemniţat 
în trup din pricina păcatelor săvârşite într-o viaţă anterioară”, pe de cealaltă parte preexistenţa 
trupului e o absurditate, dat fiind că puterea de „mişcare şi creştere de la sine” nu poate fi 
deţinută de ceva „neînsufleţit” (p. 77). Astfel, se cade să acceptăm adevărul că „naşterea sufle-
tului şi cea a trupului au unul şi acelaşi început” (ibid.). Puterile sufleteşti „ies la iveală”, se 
actualizează „împreună cu creşterea trupului”, pe măsură ce acesta se dezvoltă, înaintând „puţin 
câte puţin spre desăvârşire” (p. 78). 

În opinia Macrinei, înmulţirea numărului de suflete va ajunge la un sfârşit ca o împlinire a 
mişcării naturii şi o ajungere a omenirii la ţinta ei, existenţa continuând într-o altă condiţie decât 
cea actuală, „caracterizată de naştere şi pieire” (p. 79). Sfântul Grigorie cere din nou, spre 
înlăturarea obiecţiilor aduse de adversari, o atingere a „punctului principal al dogmei învierii”, 
„cuvânt prin care se arată trezirea, precum şi reînnoirea tuturor elementelor legate de viaţa 
trupească” (p. 80). Învăţătoarea aduce înainte mărturia Scripturii, care vesteşte bisericii taina 
învierii prin proorocirea lui David: „Tu le iei suflarea şi ei vor pieri şi în ţărână se vor întoarce; 
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Tu vei trimite suflarea Ta şi ei iarăşi vor fi zidiţi şi vei reînnoi faţa pământului” (Ps. 103) (ibid.). 
Cu alte cuvinte, „prin plecarea Duhului tot ce-i viu piere, iar prin pogorârea Duhului cele 
dispărute capătă viaţă” (p. 81).  

Proorocind despre sărbătoarea corturilor şi totodată prevestind reclădirea prin Hristos a 
„cortului descompus al firii omeneşti”, acelaşi împărat David spune: „Dumnezeu este Domnul 
şi s-a arătat nouă, ca să facă sărbătoare în cele acoperite până la coama altarului”, adică până în 
„partea cea mai sfântă şi tainică a templului” firii (p. 82). Apropierea de „templul lui Dumnezeu” 
nu e îngăduită decât celor ce mărturisesc pe adevăratul Dumnezeu, continuă Macrina, astfel 
încât „cei rătăciţi [în doctrine mincinoase]” stau în afara lăcaşului, iar cei intraţi înăuntru prin 
buna mărturisire sunt cei purificaţi prin taina Botezului şi prin viaţa virtuoasă; Botezul îl reaşază 
pe om înăuntrul „împrejmuirii dumnezeieşti”, de unde a ieşit prin păcat (ibid.).  

Pentru adeverirea învierii sunt invocate şi alte pasaje scripturale, precum vedenia lui 
Iezechiel despre câmpia cu grămezi de oseminte ce s-au acoperit cu nervi, carne şi piele prin 
suflarea Duhului aşa încât trupurile au înviat (p. 84). Apostolul aminteşte că „la chemare şi la un 
singur sunet de trâmbiţă tot ce e lipsit de viaţă va fi chemat la viaţa nemuritoare” (ibid.). Macrina 
evocă nu mai puţin învierile din morţi săvârşite de Mântuitorul cu copila moartă, tânărul redat 
mamei sale şi Lazăr cel îngropat de patru zile. După cuvântul Mântuitorului însuşi, general 
acceptat de creştini, confirmă sfântul Grigorie, „învierea se va întâmpla o dată şi omul va fi pus 
înaintea dreptei Judecăţi” (ibid.). Rămâne, spune el, problema asemănării vieţii la care nădăjduim 
cu viaţa de acum, întrebarea dacă „trupul înviat va fi un altul decât cel mort” (p. 85) şi dacă, 
ţinând cont de schimbările suferite, omul înviat este aceeaşi persoană (p. 86), de asemeni în caz 
că unele funcţii trupeşti proprii condiţiilor actuale (de ex. cea a procreerii) vor înceta, dacă va 
mai exista vreun rost în viaţa viitoare pentru „părţile trupului create pentru ele” (p. 88). 

Macrina răspunde invocând realitatea însăşi a învierii, conţinutul ei existenţial, care 
mărturiseşte de la sine despre adevăr, aşa cum „simpla ivire a razelor soarelui face nefolositoare 
orice descriere prin cuvinte” (p. 89). În fapt, arată învăţătoarea, „învierea este restaurarea firii 
noastre la starea ei originară, în viaţa ei de la început, al cărei Întemeietor a fost Însuşi 
Dumnezeu”, liberă de uzura vârstei, de suferinţa pricinuită de boli, de orice fel de stricăciune 
trupească, mai precis de toate nenorocirile declanşate de păcat (pp. 89-90). Veşmântul de piele, 
despre care Scriptura spune că a fost dat omului de Dumnezeu după căderea în păcat, deţine 
trăsăturile firii rătăcite, însuşiri care nu se vor mai vedea în viaţa viitoare, astfel încât 
„destrămarea adusă prin moarte capătă înţeles abia la înviere” (p. 91).  

Cercetarea despre înviere urmăreşte să pună faţă în faţă chipul vieţuirii în plăceri şi cel al 
pocăinţei, al creşterii în virtute sau în viciu, în vinovăţie sau fericire (ibid.), spre a trezi în om 
conştiinţa menirii sale dumnezeieşti. Dumnezeu Însuşi urmăreşte să dăruiască tuturor oamenilor 
„împărtăşirea din bunătăţile dumnezeieşti”. Cât despre trupul ce va învia, Apostolul opreşte 
iscodirile necuvenite, spunând: „Cum se vor învia morţii şi în ce trup vor veni ei? Smintitule! 
Ceea ce semeni nu dă viaţă, dacă mai întâi nu moare; şi ceea ce semeni tu nu este trupul ce se va 
face, ci doar un bob de grâu. Dumnezeu însă îi dă un trup precum voieşte el” (I Cor. 15, 35-38) 
(pp. 92-93). Plecând de la lucruri cunoscute tuturor, Sfântul Pavel destramă ţesătura „dintre 
aparenţă şi o oarecare iscusinţă dialectică” a celor ce „nu văd în toată creaţia puterea 
dumnezeiască” (p. 93). 

Din imaginea spicului răsărit din sămânţă ni se arată că trupul înviat „nu este cu desă-
vârşire acelaşi lucru cu sămânţa” trupului adormit, „nici cu totul altceva” (p. 94), căci învierea, 
păstrând identitatea fiinţei, nu doar înapoiază trupul ce s-a descompus, ci părăsind în moarte 
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„însuşirile atrase prin păcatele ei, adică: necinstea, nestricăciunea, slăbiciunea, diferitele vârste, 
fără a ieşi din sine se preschimbă în nemurire ca într-un spic, spre mărire, spre cinste, spre 
putere” (p. 95); altfel spus, dincolo chiar de restaurarea stării originare învierea „adaugă şi alte 
însuşiri mari şi frumoase, prin care firea ta se împodobeşte pentru o stare măreaţă” (p. 94). 
Aşadar, nu numai că se vor părăsi veşmintele de piele ale căderii, dar firea creată cea schim-
bătoare însăşi va fi transfigurată, căpătând stabilitate în unirea cu Dumnezeu. În acest fel omul 
se poate împlini ca icoană vie a lui Dumnezeu (p. 96). 

Cum toată natura, cu care trupul uman este în continuitate intimă, va fi transfigurată, „nu 
trebuie înţeles că la înviere ar apărea vreo deosebire trupească între cei virtuoşi şi cei răi, aşa 
încât pe unii să ni-i închipuim nedesăvârşiţi cu trupul, iar pe ceilalţi desăvârşiţi”, ci deosebirea 
între ele va fi ca între trupul unui întemniţat şi trupul unui om liber, „prin bucuria sau întristarea 
pe care le resimt” (p. 97). Căci, afirmă în final Cuvioasa Macrina, „desăvârşirea trupurilor care au 
răsărit din sămânţă se va face, precum zice Apostolul, întru nestricăciune, întru mărire, întru 
cinste şi putere – iar nedesăvârşirea nu înseamnă schimbarea corporală a celui ce creşte, ci 
înstrăinarea de tot ceea ce ne închipuim a fi binele” (ibid.). 

Florin CARAGIU 
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ărintele Arsenie Boca şi locul său în spiritualitatea 
românească. O smerită reconsiderare 

 
„Părintele Arsenie Boca e un fenomen unic în istoria monahismului românesc” – Pr. Dumitru 

Stăniloae (1903-1993)1. 
„Lumea avea o mare credinţă, o mare evlavie la Părintele Arsenie şi am trăit acolo [Sâmbăta de Sus] 

cu adevărat sentimente ca în primele zile ale creştinismului. Accentul contactului cu Pr. Arsenie Boca era, în 
esenţă, prin spovedanie şi în cea mai profundă deplinătate ortodoxă. O spovedanie la el era un lung proces de 
analiză de conştiinţă. Cine ieşea de la dânsul, ştia că este eliberat de toate relele, născut cu adevărat din nou” – 
IPS Antonie Plămădeală (1926-2005)2.  

„[Părintele Arsenie] nu impunea prin calităţile sale omeneşti. Simţeai la el ceva în plus. Nu puteai să 
îl priveşti în ochi. Aveai senzaţia reală că te cunoaşte foarte bine. Că îţi ştie şi părţile tale nevăzute. Poate de aici 
şi frica ce te cuprindea în apropierea lui. Nu folosea cuvinte dure, lipsea de la el o autoritate fabricată. Era firesc, 
spontan şi nepământesc” – Pr. Lucian Răzvan Petcu3. 

„Un sfânt se cunoaşte abia după trecerea timpului. Cu cât se adaugă mai mulţi ani după mutarea sa pe 
lumea cealaltă, cu atât va veni lumea spre el mai mult, dacă a fost cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu” – 
Pr. Arsenie Boca4.  

 
Împlinirea, în toamna acestui an, a 100 de ani de la naşterea celui mai mare duhovnic al 

românilor din secolul XX5, Părintele Ieromonah Arsenie Boca (29 septembrie 1910-28 
noiembrie 1989), ne oferă prilejul unei smerite reconsiderări a locului pe care acesta îl ocupă în 
spiritualitatea românească. O retrospectivă binemeritată – după o tăcere impusă timp de o 
jumătate de veac, şi o popularitate crescândă în ultimii douăzeci de ani – se cere însoţită de o 

                                                        
1 Cuvinte reţinute de Pr. Petru Boldor, apud ***, Părintele Arsenie Boca. Mare îndrumător de suflete din secolul XX. O 
sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2002, p. 22.  
2 Rugul aprins, Sibiu, 2002, pp. 109-110.  
3 Apud Augustin PĂUNOIU, Arsenie Boca, pictorul de suflete, în Ziarul Lumina, 7 decembrie 2008, disponibil on-
line la http://www.ziarullumina.ro/articole;1405;1;17339;0;Arsenie-Boca-pictorul-de-suflete.html accesat la 29 
septembrie 2010. Părintele Lucian Petcu este actualmente parohul Bisericii Drăgănescu, singura biserică 
pictată în întregime de Părintele Arsenie Boca.  
4 Cuvinte reţinute de Lucia Chima din Şinca Veche, reproduse în antologia Noi mărturii despre Părintele Arsenie 
Boca (II), Editura Agaton, Col. „Ortopraxia”, Făgăraş, 2005, p. 68.  
5 Referinţe: Pr. Teofil Părăian „... [Eu] consider că Părintele Arsenie Boca a fost cel mai de vârf, culmea vieţui-
torilor şi propovăduitorilor în contemporaneitatea noastră”, apud ***, Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 209. 
De asemenea, PS Daniil Stoenescu: „Părintele Arsenie a fost un om excepţional, un om extraordinar, un om al 
lui Dumnezeu, un mare părinte al Bisericii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din veacul nostru şi 
din vremea noastră” (ibidem, p. 192). Publicistul creştin Răzvan Codrescu este de aceeaşi părere: „[C]ea mai 
de seamă figură duhovnicească din România secolului XX”, în „Anul Arsenie Boca”, disponibil on-line la 
http://razvan-codrescu.blogspot.com/2010/01/anul-arsenie-boca.html accesat la 25 septembrie 2010.  
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privire anticipativă, menită să schiţeze rolul pe care marele duhovnic ar putea să-l joace de acum 
încolo în destinul acestui neam.  

Revirimentul creat de personalitatea Părintelui Arsenie Boca nu poate fi redus la un 
interval istoric determinat (perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial). Dintre toate 
curentele duhovniceşti ale vremii: Maglavit (Petrache Lupu), „Rugul Aprins” (Sandu Tudor), 
„Oastea Domnului” (Pr. Iosif Trifa), Vladimireşti (Pr. Ioan Iovan), Slatina-Sihăstria (Pr. Ilie 
Cleopa) – le amintim pe cele mai importante – mişcarea începută la Sâmbăta6 (1941-1948), 
continuă şi în zilele noastre. În pofida vigilenţei viclene a Securităţii şi a tăcerii quasi-unanime a 
ierarhiei bisericeşti, numărul celor dornici să ajungă la Mănăstirea Prislop (unde se află locul de 
veci al Părintelui), e în continuă creştere7. Se confirmă, astfel, cuvântul Scripturii: „Dacă lucrul 
acesta este de la oameni, se va nimici; iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să 
vă aflaţi luptători împotriva lui Dumnezeu” (Fapte 5, 38-39). De altfel, Părintele Arsenie pare să fi 
anticipat „reverberaţiile” misiunii sale când rostea, cu puţin înaintea morţii, enigmaticele cuvinte: 
„De la Prislop va lua ţara foc!”8  

Dintre toate harismele cu care Părintele a fost înzestrat – duhovnic, înainte-văzător, 
propovăduitor, scriitor filocalic, pictor – cea de „prooroc” i-a adus faima. O faimă binemeritată, 
pe care n-a căutat-o, dar care l-a însoţit toată viaţa, atrăgând evlavia dar şi invidia unora. Se pune 
întrebarea: care e misiunea dintotdeauna a profetului? Profetul nu e, cum s-ar putea crede, un vizionar 
exaltat, ci un trezitor de conştiinţe care, în perioade de criză, întoarce mulţimile către Dumnezeu. 
Citind „semnele vremii” (Matei 16, 3), profetul ne avertizează asupra unor evenimente capitale şi 
ne cheamă la pocăinţă. Fără dimensiunea catalizatoare a pocăinţei, profetul nu e decât un iubitor 
de slavă deşartă, un fals-profet. Astfel, mesajul profetic e unul plin de responsabilitate: „Pocăiţi-
vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!” (Matei 3, 2). Din istorie ştim că misiunea profetului e 
adesea încununată de martiriu, marginalizare sau exil9. Un soi de exil i-a fost dat să îndure şi 
Părintelui Arsenie Boca în „robia” de jumătate de veac a ateismului comunist. Înlăturat (abuziv 
şi necanonic)10 din Mănăstirea Prislop (1959), Părintele a purtat cu demnitate crucea sa şi a 
neamului, până în pragul căderii comunismului. Astfel, „răscumpărând vremea” (Efeseni 5, 16) şi 
păstrând nestinsă flacăra credinţei, Părintele Arsenie s-a alăturat cetei drepţilor acestui neam, 
pentru care nu va înceta să mijlocească înaintea lui Dumnezeu...  

                                                        
6 Expresia „mişcarea de la Sâmbăta” îi aparţine ÎPS Antonie Plămădeală (1926-2005), care, în volumul citat, 
face referire la cele trei mari mişcări de spiritualitate românească din veacul XX: mişcarea de la Antim, 
mişcarea de la Sâmbăta şi mişcarea de la Slatina-Sihăstria. Cf. op. cit., p. 100.  
7 Ioan Gânscă: „... [D]intre toate mormintele duhovnicilor români, mormântul Sfinţiei Sale este cel mai căutat, 
devenind unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj, la care merg creştini din toată ţara, an de an tot 
mai mulţi”. Cf. ***, Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 214. Acelaşi fenomen se repetă şi în alte locuri marcate 
de trecerea Părintelui Arsenie, cum ar fi Drăgănescu. 
8 Cuvinte reţinute de PS Daniil Stoenescu, reproduse în antologia Mărturii despre Părintele Arsenie Boca (I), 
Editura Agaton, Col. „Ortopraxia”, Făgăraş, 2004, p. 123.  
9 Cazul profetului Ieremia care, după ce a asistat la dărâmarea Ierusalimului şi la luarea în robie a poporului 
evreu, a murit în surghiun (cf. Pr. Prof. Dr. Nicolae Ciudin, Studiul Vechiului Testament. Manual pentru seminariile 
teologice, EIBMBOR, ediţia a II-a, Bucureşti, 2002, pp. 187-188).  
10 Actul de înlăturare a Părintelui Arsenie din Mănăstirea Prislop, sub acuzaţia de „activitate ce dăunează 
intereselor bisericeşti” (!), era nu numai abuziv ci şi necanonic: „P.S. Episcop Andrei [Magieru], în momentul 
redactării actelor de referinţă, nu era în măsură de a iscăli valid”, cf. Hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei 
Timişoarei din 9 noiembrie 1998, apud Ieromonah Arsenie BOCA, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii 
Ortodoxe Române a Aradului, 2003, ed. a IV-a, îngrijită de Monahia Zamfira Constantinescu şi de Pr. Simon 
Todoran, pp. 346-347.  
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Dacă, aşa cum considera IPS Antonie Plămădeală (1926-2005), au existat duhovnici cărora 
Dumnezeu le-a încredinţat misiunea de a pregăti poporul român pentru „intrarea în marele 
întuneric”11 – instaurarea regimului comunist –, Părintele Arsenie a fost în mod sigur unul dintre 
ei: „Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezeam [la Sâmbăta de Sus] cu o avalanşă de oameni de 
toate vârstele şi treptele, năpădindu-mă... [să le ascult] necazurile.... Aşa m-am văzut [pus în 
situaţia] să primesc preoţia şi misiunea majoră [subl. aut.] a propovăduirii lui Hristos-
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, precum şi a sfinţirii omului ca să aibă pacea lui Dumnezeu 
în sine, absolut în orice împrejurări s-ar afla în viaţă. I-am învăţat să fie curaţi faţă de oameni şi 
faţă de Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare cetăţenească, dajdie etc.) şi lui 
Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget curat, suflet purificat şi trup curăţit de patimi).... Asta 
îmi este misiunea şi rostul pe pământ, pentru care [Dumnezeu] m-a înzestrat cu daruri, deşi eu 
sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile ca să propovăduiesc iubirea lui 
Dumnezeu şi sfinţirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri şi rosturi sunt străin”12.  

Nebunia propovăduirii (I Cor. 1, 21), în vremuri de strâmtorare (Isaia 33, 2), a adevărului 
creştin, nu va întârzia să aducă roade: mişcarea de la Sâmbăta capătă proporţiile unei „bulboane 
spirituale uriaşe”, cum o va evoca mai târziu, prof. Nichifor Crainic13. Autorităţile iau act cu 
îngrijorare de acest fenomen: „[Arsenie Boca] face o intensă propagandă religioasă la Mănăstirea 
Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde este vizitat de foarte multă lume... [Se zvoneşte] că 
preotul Arsenie are darul de a vindeca şi [de] a preciza viitorul celor credincioşi. În predicile sale 
către populaţie întrebuinţează expresii cu subînţeles religios, care ar putea fi interpretat şi în sens 
politic, aşa de exemplu expresia «lupii vor fi sfâşiaţi de către oile atacate», care ar fi explicată în 
felul următor: «credincioşii[,] deşi mai puţini la număr, nu vor fi suprimaţi de puterea numerică a 
celor lepădaţi de credinţă, atâta timp cât vor fi strânşi în jurul Bisericii»”14. Măsurile restrictive nu 
se vor lăsa aşteptate: în iunie 1948, Părintele Arsenie va fi „reţinut şi anchetat” de Siguranţa din 
Făgăraş15, pentru ca, în noiembrie acelaşi an, probabil la presiunea autorităţilor16, să fie „detaşat 
la cerere” la Mănăstirea Prislop17. Însărcinarea oficială era „readucerea greco-catolicilor din 

                                                        
11 IPS Antonie PLĂMĂDEALĂ, op. cit., p. 108: „Tot în momentele acelea se întâmpla în România şi apariţia 
[unor] persoane pline de har care să contribuie la aceeaşi pregătire de intrare, în lunga perioadă de întuneric. 
Unul dintre aceştia a fost Pr. Arsenie Boca de la mânăstirea Sâmbăta”.  
12 Autobiografie olografă a Părintelui Arsenie Boca, scrisă în arestul Siguranţei la 17 iulie 1945, în AMJDIM, 
fond Penal, dosar 21342, f. 13-14, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în 
atenţia poliţiei politice din România, Editura Partener, Col. Biserica Ortodoxă în Dosarele Securităţii (4), Galaţi, 
2009, p. 94.  
13 Într-o scrisoare-document, reprodusă în facsimil în Cărarea Împărăţiei, op. cit., p. 331.  
14 Raport din 26 august 1946 al Inspectoratului de Poliţie Braşov, în AMJDIM, fond Penal, dosarul nr. 21342 
ff. 145 r.-v., apud Cristian VASILE, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Editura Curtea Veche, 
Col. Istoria Timpului Prezent, Bucureşti, 2005, p. 108.  
15 Sub suspiciunea că îi ajută pe luptătorii anticomunişti din munţi. Vezi şi Adrian Nicolae PETCU, Părintele 
Arsenie Boca în percepţia poliţiei politice din România, în vol. colectiv CNSAS, Arhivele Securităţii, Editura Nemira, 
Col. Biblioteca de Istorie, Bucureşti, 2004, p. 215. Mărturia lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Părintele Arsenie Boca 
i-a ajutat direct pe luptătorii din Rezistenţa făgărăşeană în anii 1945-1948, moral şi material; cu sprijinul său  
s-au ţinut aici [Sâmbăta] în anul 1947, consfătuirile ce au dus la o unitate de luptă a tuturor forţelor 
anticomuniste din ţară”, în Puncte Cardinale, nr. 2/62, 1996, p. 15, apud *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit.,  
p. 23.  
16 Aşa consideră Adrian Nicolae Petcu, ibidem, p. 224.  
17 Cf. ibidem, p. 225, n. 58.  
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zona Haţegului la ortodoxie”18. Cert este un lucru: prin mutarea Părintelui Arsenie la Prislop, nu 
s-a reuşit reducerea numărului de credincioşi. Dimpotrivă: „Influenţa acestuia asupra pelerinilor 
este de neînchipuit. Faima lui a ajuns în toată ţara.... Zilnic primeşte scrisori nenumărate din 
diverse regiuni ale ţării în care îi solicită diverse rugăciuni.... Azi mănăstirea Prislopului este cea 
mai căutată şi cercetată din Ardeal şi Banat şi aceasta se datoreşte numai faptului că la această 
mănăstire este stareţ părintele Arsenie de la Sâmbăta, a cărui faimă de sfânt începe să fie peste 
tot cunoscută”19.  

Cum s-a văzut, pentru combaterea fenomenului, autorităţile au recurs la urmăriri infor-
mative, anchetări, arestări etc. Iată, pe scurt, un trist bilanţ al acestora. Părintele Arsenie a fost 
urmărit timp de patruzeci şi şase de ani (1943-1989), de-a lungul întregii sale misiuni propo-
văduitoare20. Astfel, primele note informative datează din iunie 1943 (Arhiva Serviciului Secret al 
Jandarmeriei)21, iar cererea de scoatere din urmărire va fi legată, printr-o stranie coincidenţă, de 
ultima aniversare a zilei sale de naştere (29 septembrie 1989)22. La acea dată, Părintele era 
deja bolnav (va trece la Domnul în luna noiembrie a aceluiaşi an). În ceea ce priveşte reţinerile 
pentru anchetă, ele se prezintă astfel: Râmnicu-Vâlcea (1945), Braşov (1946), Făgăraş (1948), 
Timişoara (1955)23. Arestările propriu-zise: timp de cincisprezece luni (ianuarie 1951-martie 
1952) la Canal (Cernavodă), respectiv timp de şase luni (noiembrie 1955-aprilie 1956) la 
închisorile din Jilava şi Oradea24.  

Se pune întrebarea: care au fost motivele acestor prigoniri? Dosarul de urmărire informativă, 
devenit între timp accesibil, nu lasă niciun dubiu: în ochii Siguranţei, respectiv ai Securităţii, 
Părintele Arsenie submina ordinea de stat, prin atitudinea sa binevoitoare faţă de „elementele 
duşmănoase” (luptătorii din munţi, legionari, diverse persoane urmărite etc.). Acuzaţia de 
„activitate duşmănoasă” nu a putut fi însă dovedită niciodată... Câteva exemple. Arestarea din 
iulie 1945 (Râmnicu-Vâlcea), din ordinul fostului simpatizant legionar (!), devenit ministru al 
Cultelor, preotul Constantin Burducea25, a avut o miză politică: se încerca „avertizarea Mitro-
politului Nicolae Bălan”26, şi subminarea influenţei acestuia pe lângă prim-ministrul Petru Groza. 
Astfel, acuzaţia îşi vădea absurditatea chiar înainte de începerea anchetei: „Venirea călugărului 
Arsenie Boca prin aceste locuri [judeţul Vâlcea]... nu este dovedită cu probe materiale în 

                                                        
18 Cf. ibidem, p. 224.  
19 23 septembrie 1950, Arad, Referat al împuternicitului de culte, Paul Madincea, cu privire la viaţa monahală 
de la Mănăstirea Prislop, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în atenţia...,  
op. cit., pp. 99-100.  
20 Deşi, oficial, misiunea de propovăduire încetează în 1959, anul expulzării din Mănăstirea Prislop, ea nu va 
înceta, practic, decât o dată cu moartea Părintelui Arsenie.  
21 Cf. Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în percepţia..., în Arhivele... op. cit., p. 207.  
22 Cf. George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 83. Cererea va fi 
aprobată la 7 octombrie 1989 (ibidem).  
23 Cf. ibidem, pp. 206-207.  
24 Cf. ibidem, pp. 231-235, 250-252.  
25 „Fost simpatizant al Mişcării Legionare, acesta a încercat să pună în aplicare programul Partidului Comunist 
în domeniul religios. El trebuia să capteze pe preoţii ortodocşi şi să-i dirijeze de la partidele istorice către 
«partidele democratice», în special «Frontul Plugarilor» şi «Uniunea Patrioţilor», transformată ulterior în 
«Partidul Naţional Popular»”, cf. George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Patriarhul Justinian şi Biserica 
Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Editura Partener, Col. Biserica Ortodoxă în Dosarele Securităţii (1), Galaţi, 
2009, p. 25.  
26 Cf. Cristian VASILE, Biserica Ortodoxă Română..., op. cit., p. 65.  
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legătură cu vreo activitate politică subversivă... Nu putem încheia... fără a face constatarea că 
ieromonahul Boca nu şi-a manifestat niciodată şi sub nici o formă în predicile sale vreun 
crez politic”27. Din nefericire, acuzaţia de legionarism şi activitate duşmănoasă va fi reiterată în 
anchetele viitoare. Astfel, în arestul Siguranţei Făgăraş (iunie 1948), Părintele Arsenie e nevoit 
să-şi clarifice, din nou, poziţia faţă de legionari. De această dată, era vizat Nicolae Pătraşcu, 
originar din Sâmbăta de Sus, paraşutat în România (1944) pentru a regrupa Mişcarea Legionară28: 
„La mine a venit Nicolae Pătraşcu, ca un simplu creştin, să-şi mărturisească greşelile, după datină 
şi datorie de conştiinţă. L-am povăţuit să se lepede de păcatele legiunii şi... să-şi sfătuiască sub-
alternii de-a renunţa la politică, de-a lepăda pistolul, de-a isprăvi cu răzbunarea, [cu] «pedepsirea» 
aceea a răilor, cu un cuvânt de a-şi purifica mişcarea de păcate şi de-a o opri de-a mai fi o 
mişcare politică, mereu urmărită de Stăpânire ca o mişcare subversivă”29. Ancheta din 1948 
reţine încă o afirmaţie tulburătoare: „mi-am dat seama că-s o mişcare fără viitor şi că 
asupra lor atârnă păcate grele”30.  

În ianuarie 1950, fără niciun avertisment prealabil, se va dispune „arestarea administrativă” 
a Părintelui, pe baza aceloraşi suspiciuni31. Urmează un an de muncă silnică în colonia de la 
Canal-Cernavodă. După un răstimp de patru ani va fi din nou arestat, pe motiv de „omisiune de 
denunţ”32. De această dată, cei vizaţi erau Nicolae Bordaşiu şi Leonida (Antonie) Plămădeală, 
incluşi în lotul studenţilor legionari de la Facultatea de Teologie Bucureşti33. În ancheta care a 
urmat (Timişoara, septembrie-octombrie 1955), Părintele avea să declare: „Precizez că eu nu  
m-am încadrat în organizaţia legionară şi nici nu mi s-au făcut propuneri în acest sens”34. După 
un calvar de şase luni prin penitenciarele din Jilava şi Oradea, Părintele Arsenie revenea la 
Prislop. Securitatea nu reuşea nici de această dată să-l închidă pentru mai mult timp35...  

Că învinuirile aduse marelui duhovnic erau neîntemeiate, o vor recunoaşte, nolens-volens, 
acuzatorii înşişi: în 1965, după o asiduă urmărire, locotenentul-major care se ocupa de caz 
constata: „Deşi rezultă că Boca Arsenie a avut până în ultimul timp legături cu diferite elemente 
din ţară[,] nu s-a stabilit că aceste legături sunt cu caracter duşmănos, ci sunt foştii credincioşi pe 
care i-a avut sub influenţă, pe timpul când era preot duhovnic.... Din toate datele existente la 
dosar se poate trage concluzia că... Arsenie Boca nu desfăşoară activitate duşmănoasă”36. 
După alţi câţiva ani de supraveghere informativă, pe 29 septembrie 1989 (la acea dată Părintele 
împlinea 79 de ani...), maiorul de Securitate conchidea sec: „Din măsurile întreprinse rezultă că 
[Arsenie Boca] nu desfăşoară activitate duşmănoasă împotriva orânduirii noastre socialiste 
şi nu întreţine relaţii cu elemente urmărite. În prezent este grav bolnav, imobilizat la pat şi nu 

                                                        
27 AMJDIM, fond Penal, dosarul nr. 21342, ff. 6-7, apud Cristian VASILE, op. cit., pp. 67-68.  
28 Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în percepţia..., în vol. Arhivele..., op. cit., p. 216.  
29 Declaraţie din arestul Siguranţei Făgăraş, 16 iunie 1948, dosar informativ 2637/1, pp. 308-313, apud Vasile 
MANEA (editor), Părintele Arsenie Boca, obiectivul „Bratu”, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, p. 74.  
30 Apud ibidem, p. 72.  
31 „... [M]otivele de arestare erau selectate aleatoriu din masa de acuzaţii”, consideră George ENACHE şi 
Adrian Nicolae PETCU, în Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 44.  
32 Cf. ibidem, p. 60.  
33 Ibidem, p. 61.  
34 ACNSAS, fond Informativ, dosar 6237, vol. 2, f. 35, apud ibidem, p. 62.  
35 George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 63.  
36 ACNSAS, fond Informativ, dosar 6237, vol. 3, ff. 228, 330, apud Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie 
Boca în percepţia..., în vol. Arhivele..., op. cit., p. 269.  
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mai prezintă interes pentru securitatea statului”37. Astfel, după aproape cincizeci de ani de 
prigoniri şi urmăriri, Securitatea recunoştea, neputincioasă: „Nu găsesc nicio vină în Omul acesta!” 
(Luca 23, 4).  

În ce priveşte receptarea personalităţii Părintelui Arsenie de către contemporani, nu putem 
trece cu vederea cazul emblematic al „patriarhului teologiei româneşti”38, Părintele Dumitru 
Stăniloae (1903-1993). Prin contribuţiile sale remarcabile la edificarea spiritualităţii ortodoxe, 
marele dogmatist a devenit pe bună dreptate, cu timpul, un etalon pentru raportarea multor 
profesori şi ierarhi la anumite opere sau figuri duhovniceşti, faţă de care acesta s-a pronunţat în 
timpul vieţii. Astfel, şi „reţinerile” pe care – susţin unii – Pr. Stăniloae le-ar fi manifestat la 
adresa Părintelui Arsenie Boca, ar putea deveni „criterii” pentru cei, puţini dealtfel, care doresc 
să evite riscul raportării pe cont propriu (şi cu bună credinţă!), la opera şi viaţa acestuia. Este 
evident însă că măsura marelui duhovnic are o forţă a autenticităţii (trecerea timpului o 
confirmă), ce se impune cu tărie, paradoxal, peste „reţineri” manifestate în parcurs istoric. 
Evlavia credincioşilor, mai sporită astăzi, confirmă nevoia credincioşilor de părintele Arsenie, de 
chipul lucrării speciale a acestuia de mărturisire a lui Hristos, nevoia de plecare a capului şi de 
sprijinire a lor pe această stâncă (cum îl va califica părintele Stăniloae) a credinţei. 

Relaţia dintre Părintele Stăniloae şi Părintele Arsenie Boca implică o delicată abordare. În 
decursul primei sale studenţii (1929-1933), tânărul Zian Boca îl va fi cunoscut pe Dumitru 
Stăniloae, pe atunci „profesor suplinitor la catedra de istorie [bisericească] a Institutului Teologic 
din Sibiu”39. După absolvirea Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti (1938)40, Zian Boca 
întreprinde unicul său pelerinaj la Athos (martie-mai 1939). De acolo se va întoarce cu un „caiet 
de texte ascetico-mistice”41, pe care Stăniloae îl va folosi la redactarea primei traduceri din 
Filocalie42. Acest lucru e recunoscut în prefaţa volumului din 1947: „... la unele scrieri am folosit 
şi cópii de pe manuscrise româneşti mai vechi de la Athos, aduse de P.C. Sa [Serafim Popescu] şi 
de Părintele Arsenie”43.  

                                                        
37 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2710, f. 20, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele 
Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 83. 
38 Formularea îi aparţine Pr. prof. Ion BUGA, Minipatrologie contemporană, Editura Symbol, Bucureşti, 1994,  
p. 209.  
39 Cf. Arhim. Ioanichie BĂLAN (editor), Omagiu memoriei Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994, p. 148.  
40 Pentru o idee generală asupra activităţii Părintelui Arsenie în Bucureşti vezi articolul meu „Privirea veşniciei. 
Pictura Părintelui Arsenie Boca”, în revista Lumea credinţei, septembrie 2007, pp. 9-13 şi disponibil on line pe 
blogul personal http://alexandruvalentincraciun.wordpress.com/ 
41 Arhim. Teofil Părăian, apud ***, Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 199. PS Daniil STOENESCU, editorul 
unor texte inedite ale Părintelui Arsenie, descrie acest manuscris: „«Filocalia de la sfântul Munte», [a fost] 
scrisă... după originalul stareţului Antipa Dinescu, de la schitul românesc Prodromul.... Având aproximativ 
dimensiunile viitoarei ediţii a Filocaliei româneşti, tipărite în traducerea părintelui Stăniloae, «Filocalia de la 
sfântul Munte» a Părintelui Arsenie... numără 382 de pagini împodobite de scrisul curat, mărunt şi incon-
fundabil al sfinţiei Sale.... Manuscrisul poartă, la început şi la sfârşit, două peceţi în limba greacă ale conducerii 
sfântului Munte, fără de care, acest manuscris n-ar fi putut ajunge în ţară, precum şi trei ştampile ale sfintei 
Mânăstiri de la Sâmbăta de Sus”, în vol. Părintele Arsenie: „Omul îmbrăcat în haină de in” şi „Îngerul cu cădelniţă de 
aur”, Sinaia, 2008, p. 88.  
42 Cf. ***, Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 16.  
43 „Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi”, volumul I, 
ediţia II, tradusă din greceşte de Prot. stavr. Dr. Dumitru STĂNILOAE, profesor la Academia teologică 
„Andreiană”, Sibiu, 1947, prefaţa, XI.  
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Aportul Părintelui Arsenie la realizarea Filocaliei nu se opreşte aici. Prefaţa ediţiei din 1947 
menţionează: „Un cald cuvânt de mulţumire trebuie să aduc P.C. Părinte Ieromonah Arsenie, de 
la Mânăstirea Brâncoveanu, bunul meu student de odinioară, care mi-a rămas mereu aproape. 
P.C. Sa a binevoit să scrie după dictatul meu cea mai mare parte din traducere la prima ei 
redactare. Înafară de aceasta, prin prezenţa aproape necontenită şi prin stăruinţa ce-a pus-o 
pe lângă mine de-a face această traducere, mi-a alimentat curajul în mod considerabil 
ca să pot duce la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe care altfel nu cred că aşi fi 
săvârşit-o. Iar după ce din prima ediţie a vândut 800 exemplare, prin abonamentele făcute 
pentru a doua, mi-a dat imboldul hotărâtor să o tipăresc din nou. Tot P.C. Sa a executat şi 
coperta”44. În prefaţa volumului II, traducătorul e şi mai generos: „Ajutorul hotărâtor la tipărirea 
acestui volum l-a dat însă iarăşi bunul meu fost student, ieromonahul Arsenie de la mânăstirea 
Brâncoveanu. Datorită abonamentelor masive ce le-a procurat P.C. Sa, am putut face faţă unor 
greutăţi ce se ridicau ca munţii în calea tipăririi acestui volum. P.C. Sa poate fi numit pe drept 
cuvânt ctitor de frunte al Filocaliei româneşti. După imboldul ce mi l-a dat necontenit la 
traducerea acestei opere, acum susţine cu putere neslăbită lucrarea de tipărire. Dacă Dumnezeu 
va ajuta să apară întreaga operă în româneşte, acest act va rămâne legat într-o mare măsură 
de numele P.C. Sale şi de mişcarea religioasă pe care a trezit-o în jurul mânăstirii de la 
Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiţiei ortodoxe şi cu mijloacele cele 
mai curate duhovniceşti, ale învăţăturii stăruitoare şi ale dragostei de suflete”45. În 
prefaţa volumului următor (III), aprecierile sunt succinte dar la fel de elogioase: „Preacuviosul 
Părinte Ieromonah Arsenie a reînviat cu viaţa şi cu propovăduirea duhul Filocaliei în viaţa 
religioasă a poporului nostru”46. Sau: „Preacuviosul Părinte Arsenie Boca împreună cu miş-
carea religioasă din jurul Mânăstirii Brâncoveanu sunt ctitorii Filocaliei româneşti”47. În 
sfârşit, prefaţa volumului IV, afirmă că „P. C. Pr. Ieromonah Arsenie... a continuat să dea 
acelaşi sprijin hotărâtor [la tipărirea Filocaliei] prin abonamentele făcute”48.  

După evenimentele din 1989, Părintele Stăniloae şi-a dat acordul pentru retipărirea 
volumelor I-IV din Filocalie, în acest scop întocmind o nouă prefaţă49. În mod surprinzător, nicio 
menţiune la contribuţia – atât de apreciată altădată – a Părintelui Arsenie, nu apare în text. Ne-am 
putea întreba: care sunt raţiunile acestei omisiuni? Cu nobleţea şi discreţia ce-l caracterizau, 
Părintele Stăniloae nu s-a grăbit să clarifice chestiunea: „Nu vă mai pot spune nimic despre el”, 

                                                        
44 Ibidem, XI-XII.  
45 „Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi”, volumul II, 
Maxim Mărturisitorul: Cuvânt ascetic, Capete despre Dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, Tâlcuire 
la Tatăl nostru; traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru STĂNILOAE, profesor la Academia 
teologică „Andreiană”, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, apud APOLOGETICUM, ediţie electronică, 
2005, (format PDF), p. 6, link www.angelfire.com/space2/carti  accesat la 29 septembrie 2010.  
46 „Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi”, volumul III, 
Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Ediţia I, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, dedicaţie, apud 
Cărarea Împărăţiei, op. cit., p. 335.  
47 Apud ibidem.  
48 „Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi”, volumul IV, 
tradusă din greceşte de Prot. stavr. Dr. Dumitru STĂNILOAE, profesor la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, prefaţă, p. VII.  
49 Vezi Prefaţa traducătorului la ediţia a II-a a primelor patru volume din Filocalie, Editura Harisma, Bucureşti, 
1994, reprodusă de APOLOGETICUM, Filocalia, volumul III, ediţie electronică, 2005, (format PDF), pp. 3-5, 
link www.angelfire.com/space2/carti accesat la 29 septembrie 2010.  
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declara, într-un remarcabil interviu luat de Crina şi Florian Palas în luna aprilie a anului 199350. 
Cu câteva fraze înainte, asociase personalitatea Părintelui Arsenie cu cea a lui Zelea Codreanu: 
„Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu. Venea la mine şi stătea luni de zile 
uneori.... Era o taină în el, era un om care spunea cu hotărâre, nu spunea cu ezitări, cum spun 
alţi oameni, şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile.... Dar nu ştiu de ce n-a mai 
venit la mine... Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă; şi atrăgea ca şi Arsenie 
Boca: avea ceva atractiv, ceva puternic... acelaşi spirit hotărât şi sigur. Alegea o cale şi gata; 
mergea pe ea. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi. Era un dar al lor. Cred că e 
o oarecare asemănare între ei, parcă erau o piatră, o stâncă”51.  

Şi totuşi! Răsfoind amintirile Lidiei Ionescu Stăniloae52 (prima ediţie: Humanitas, 2000), ne 
putem face o idee despre „răceala” survenită între profesor şi fostul său student. Consideraţiile 
fiicei marelui teolog desigur au conotaţiile subiective inerente oricărei evocări. Lidia Stăniloae 
ne-a lăsat, indiscutabil, cea mai emoţionantă mărturie despre omul Dumitru Stăniloae. Amintirile 
te cuceresc prin naturaleţe şi prin acel parfum al unei lumi dispărută parcă pentru totdeauna sub 
„teroarea istoriei”.53 Există însă în aceste evocări şi anumite inexactităţi. Despre biografia Părintelui 
Arsenie, autoarea afirmă, de pildă, că „[Zian Boca] fusese student la pictură la Bucureşti, vreme de 
un an. Apoi s-a hotărât pentru teologie”54. Ori, din documente reiese că Părintele studiase întâi 
teologia la Sibiu (1929-1933), pentru ca apoi să frecventeze timp de cinci ani cursurile Academiei 
de Arte Frumoase din Bucureşti, pe care o va absolvi (cu brio) în 193855... 

Pe de altă parte, Lidia Stăniloae pare că trimite, prin anumite referinţe vizavi de persoana 
Părintelui Arsenie, către o presupusă slavă deşartă. Astfel, în formularea autoarei, Părintele 
Arsenie ar fi căzut pradă unor „atitudini extravagante, câtuşi de puţin în spiritul dreptei 
credinţe”56, care l-au condus la „spectaculozităţi ieftine şi exaltări discutabile”57. Legăturile cu 
Părintele Stăniloae au încetat ca urmare a deciziei Părintelui Arsenie de a transforma Mănăstirea 
Prislop într-o mănăstire de maici58. (Se pare că Pr. Stăniloae considera mai oportună o obşte de 

                                                        
50 Interviu apărut (fragmentar) în Revista Veghea, editată de Asociaţia Cristiana, anul I, nr. I-II, Braşov, 2008,  
p. 3. În mod surprinzător, lipsesc referirile la Pr. Arsenie Boca, existente doar on line pe blogul revistei 
http://vlad-mihai.blogspot.com/2010/03/interviurile-veghea-foto-inedite.html accesat la 28 septembrie 2010.  
51 Cf. ibidem.  
52 „Lumina faptei din lumina cuvântului”: Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, ediţia a doua, revăzută, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2005, 443 pp.  
53 Vezi de ex. Cristian VASILE, Biserica Ortodoxă Română..., op. cit., p. 12: „Evident, uneori memorialistica 
recurge la exagerări sau afirmaţii discutabile şi nici lucrarea domnei Ligia Ionescu Stăniloae nu este scutită de 
acest «păcat»”. De asemenea, articolul lui George ENACHE, „Arestarea şi condamnarea părintelui Dumitru 
Stăniloae”, în vol. Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, Col. Biblioteca de Istorie, 
Bucureşti, 2005, p. 5, n. 1: „Frumuseţea, forţa cărţii dar şi limitele ei, provin din faptul că Lidia Ionescu 
Stăniloae recurge exclusiv la amintirile personale, construind un Dumitru Stăniloae aşa cum l-a cunoscut şi 
perceput familia, de care teologul a fost extrem de legat. Mai puţin conturate sunt unele aspecte ale activităţii 
sale, la care familia nu a avut acces sau a fost mai puţin interesată, şi unde documentele sunt cele chemate să 
împlinească tabloul”.  
54 Cf. Lidia Ionescu STĂNILOAE, Lumina faptei..., op. cit., p. 141. 
55 În articolul meu Privirea veşniciei..., art. cit., pp. 9-13, sunt informaţii cu privire la activitatea lui Zian Boca la 
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti.  
56 Lidia SĂTNILOAE, op. cit., p. 234.  
57 Ibidem.  
58 Ibidem, p. 233.  
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călugări.) De atunci, afirmă autoarea, „Părintele Arsenie n-a mai revenit niciodată la noi”59. Fără 
a minimaliza gravitatea acestei neînţelegeri, ni se pare (totuşi) greu de crezut că ea ar fi putut 
submina o prietenie atât de frumoasă. De altfel, dincolo de considerentele care ar argumenta sau 
nu o sciziune între cei doi, relevantă este unirea veşnică a lucrărilor lor diferite în Hristos.  

Lidia Stăniloae: „Vreau să accentuez încă o dată, cu toată răspunderea, ca una care am fost 
de faţă la aceste împrejurări, că tata a ţinut mult la părintele Arsenie, atâta vreme cât acesta s-a 
menţinut în limitele îndatoririlor de mai sus [«de viaţă aspră, ascetică, riguroasă» – L.S.], 
încadrându-se strict în concepţiile şi prescripţiile Sfinţilor Părinţi şi ale tradiţiei monahale. Şi a 
aşteptat de la el realizarea unei înnoiri, a unei înviorări a religiozităţii populare, în acest cadru 
bine conturat. Dar, de la un anumit moment, când părintele Arsenie a adoptat alt mod de a 
vedea lucrurile, relaţiile dintre ei s-au răcit, tata nu i-a mai aprobat felul de viaţă, iar părintele 
Arsenie n-a vrut să accepte critica şi observaţiile tatei. Şi sentimentele lui Stăniloae în urma 
acestei îndepărtări se pot descrie printr-un singur cuvânt: dezamăgire profundă”. Din acest 
fragment nu rezultă care a fost motivul real al „divergenţei” dintre cei doi. Acel „alt mod de a 
vedea lucrurile” e puţin probabil legat de transformarea Prislopului într-o mănăstire de maici, 
lucru care, în concepţia lui Stăniloae, ar fi condus la un stil de viaţă „contrar prescripţiilor 
Sfinţilor Părinţi”. După cum reiese din Hotărârea Sinodului Mitropolitan (9 noiembrie 1998) 
prezidat de ÎPS Nicolae Corneanu, prin care se desfiinţa actul de înlăturare a Părintelui Arsenie 
de la Mănăstirea Prislop „... viaţa însăşi a mănăstirii [a fost] tributară rânduielilor pe care... obştea 
încropită în 1949 şi transformată în mănăstire de maici în luna aprilie 1950, le-a respectat cu 
sfinţenie.... [O]bştea [Prislopului] nu s-a înstrăinat niciun moment de viaţa Bisericii Ortodoxe 
Române”60.  

Ceea ce este însă minunat, peste ani, dincolo de ce ar fi putut să-i separe relativ, într-un 
anumit moment, este taina sfinţeniei fiecăruia descoperită astăzi, mai pregnant şi mai profund, 
spre întărirea şi luminarea noastră. Evlavia faţă de părintele Arsenie, la 20 de ani de la trecerea sa 
la cele veşnice, chiar, sau mai ales, a celor ce nu l-au cunoscut, sinceră, curată, echilibrată, este un 
argument în favoarea faptului că părintele Stăniloae nu a greşit atunci când „a ţinut mult la 
părintele Arsenie” dar şi că peste „dezamăgirea profundă” trebuie că s-a aşternut „bucuria cea 
veşnică”. Pare că o undă de tristeţe străbate cele spuse de fiica marelui teolog ca semn discret al 
dorului său spre întâlnirea deplină a celor doi, întâlnire ce a săvârşit poate un ocol spre 
deplinătate, vizibil ca o rană deschisă, dar care este mărturisită de Hristos cel din preaplin 
prezent şi lucrător în ei întru menirea lor inevitabil diferită, ce, pentru un moment, a părut că i-ar 
putea despărţi. În ceea ce a părut ca despărţire trebuie însă că e o tainică întâlnire şi unire a 
talanţilor, libertăţii şi a menirii fiecăruia ce aşterne în faţa paşilor noştri urme de netăgăduit de 
„cer nou şi pământ nou”. 

Că Părintele Arsenie nu era nici pe departe un tânăr neexperimentat, ci un om al cărui 
discernământ ajunsese la maturitate ne-o dovedesc, printre altele, însemnările din acea perioadă: 
„Ispita sfinţeniei e cea mai rafinată capcană a mândriei... de aceea sfinţii adevăraţi sunt cei ce nu 
ştiu că sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s păcătoşi”61. „O sfinţenie conştientă ar putea cădea ca 
fulgerul în ispita sfinţeniei”62. „Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului”63. „Mândria 

                                                        
59 Ibidem.  
60 Apud Cărarea Împărăţiei, op. cit., p. 347.  
61 Apud *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 114.  
62 Apud ibidem, p. 156.  
63 Apud ibidem, p. 115.  
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singură, chiar sub cea mai subţire formă a sa, cum e părerea de sine, dacă nu e tăiată din rădăcini 
e în stare să risipească din suflet toată viaţa după duh. Nu e mândria urâciunea pustiirii? De 
aceea când te crezi bun, să ştii că eşti nebun şi să aştepţi ocara ca să te curăţeşti”64.  

Pe de altă parte, scrierile Părintelui Arsenie, dincolo de faptul de a fi atras sau nu atenţia 
specialiştilor sau a cititorilor de scrieri spirituale, exprimă evident taina unor cuvinte vii, au în 
miezul lor acea tărie de stâncă a credinţei. (Amintim că abia în anii din urmă au ieşit de sub tipar 
în condiţii grafice de excepţie cele mai reprezentative texte ale Părintelui Arsenie65.)  

E adevărat că popularitatea de care s-a bucurat Părintele Arsenie la Sâmbăta (şi apoi la 
Prislop) a fost uriaşă. Dar trebuie adăugat că Părintele nu a căutat acest lucru, ci „mulţimile îl 
îmbulzeau, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu” (Luca 5, 1): „După câţiva ani de la călugărirea 
mea şi intrarea mea în preoţie, mi s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am urmărit: o mare 
influenţă în popor, o faimă de predicator şi de preot. Datorită cunoştinţelor ce le adunasem 
în vremea studiilor, şi pe care le aplicam unde se putea face aceasta, poporul sărea marginile 
aprecierii juste şi mă credea excepţional de înzestrat. De nenumărate ori am încercat, şi mai 
încerc, a le mai stinge capriciile unei credinţe necontrolate, cea de domeniul fanteziei – că 
aceasta nu mântuieşte – şi abia am izbutit să-i scad la o iubire [pe] care mi-o păstrează fără să mă 
mai întrebe”66. Într-o pagină de jurnal, Părintele Arsenie îşi reafirma „hotărârea de a stăvili din 
pastoraţia noastră, tot inutilul magic după care umblă poporul”67. De altfel, inclusiv Securitatea 
lua la cunoştinţă, prin agenţi infiltraţi, de faptul că „lumea i-a făcut o falsă reclamă, a exagerat 
anumite lucruri şi din această cauză a avut de suferit”68.  

Dosarul informativ al Părintelui Arsenie ne permite să completăm acest tablou. Astfel 
aflăm că, începând din 1946, Părintele era „cunoscut de domnul ministru Gheorghiu-Dej şi [de] 
Teohari Georgescu... care [voiau] să-l promoveze într-un post de episcop”69. (Singura explicaţie 
pentru „ratarea” acestei oportunităţi, nu poate fi decât... fuga de slavă deşartă!) Mai mult, conform 
mărturiei IPS Bartolomeu Anania, după 1948, însuşi Patriarhul Justinian plănuia să-l ridice pe 
Părintele Arsenie la rangul de arhiereu: „Ştiu cu siguranţă că Patriarhul se gândea să-l cheme la 
treapta arhieriei, dar, precum se cunoaşte, Arsenie a fost arestat, dus în lagăre de muncă forţată 
şi apoi, practic, obligat să rămână inactiv”70. Mai ştim, de asemenea, că în acea vreme Părintele 
Arsenie se afla în bune relaţii cu Petru Groza71. Prin urmare, nu i-ar fi fost deloc greu să profite 
de pe urma acestor „simpatii”! De ce a preferat în locul puterii – arestările, în locul confortului – 
urmăririle, în locul recunoaşterii – marginalizarea, e la îndemâna oricui să răspundă!..  

                                                        
64 Apud ibidem, p. 114.  
65 „Cărarea Împărăţiei”, op. cit.; „Cuvinte Vii”, Deva, 2006 (predici scrise între 1946-1950), 354 p.; „Manuscrise 
inedite ale Părintelui Arsenie” editate de PS Daniil STOENESCU, sub titlul: Părintele Arsenie: «Omul îmbrăcat în 
haină de in»..., op. cit., 508 p. Vezi de asemenea, albumul editat şi comentat de PS Daniil STOENESCU: 
„Biserica de la Drăgănescu – Capela Sixtină a Ortodoxiei româneşti”, Deva, 2005, 212 p.  
66 Declaraţie dată de Părintele Arsenie Boca la 14 iunie 1948, Dosar informativ 2637/1, pp. 308-313, apud 
Vasile MANEA (editor), Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 72.  
67 Apud Vasile MANEA (editor), op. cit., p. 7.  
68 6 februarie 1965, Notă informativă a sursei „Florică”, despre viaţa călugărească a Părintelui Arsenie Boca, 
ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637/1, f. 143-144, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, 
Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 108.  
69 Apud Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în percepţia..., în vol. Arhivele..., op. cit., p. 223.  
70 Apud *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 30.  
71 Cf. Cărarea Împărăţiei, op. cit., p. 332.  
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Pentru a încheia acest capitol, menţionăm că Lidia Stăniloae avea să recunoască, peste ani, 
în Părintele Arsenie – cu care se întâlnise întâmplător pe stradă – „o persoană anonimă, un 
trecător pe străzile Bucureştiului şi atât”72. Acest anonimat asumat constituie, în opinia mea, 
latura cea mai fascinantă a biografiei Părintelui Arsenie Boca. Acceptarea condiţiei de „marginal”, 
şi încă până la moarte, nu putea veni decât dintr-o deplină conştiinţă a lepădării de sine: „trebuie 
să fim dezbrăcaţi de orice şi numai pe Dumnezeu să-l avem în suflet”73. În ce priveşte atitudinea 
faţă de profesorul său de altădată, ni se pare elocventă însemnarea Părintelui de pe spatele unei 
cărţi de vizită, primită cu ani în urmă de la Stăniloae. E vorba despre faimosul paragraf 13, 7 din 
Epistola către Evrei: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul 
lui Dumnezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi le urmaţi credinţa”74. 
Este, poate, cel mai inspirat „epilog” la o prietenie care şi-a pus amprenta pe destinul a doi 
oameni excepţionali...  

După înlăturarea de la Mănăstirea Prislop (1959), sub acuzaţia de „activitate ce dăunează 
intereselor bisericeşti”75 (!), Părintele Arsenie îşi începe peregrinarea prin Bucureşti, unde va 
locui şi lucra timp de aproape un deceniu (1959-1968). Sub încadrarea modestă de „muncitor 
pictor”, Părintele îşi va lăsa amprenta asupra celui mai impunător lăcaş de cult din capitală: 
Biserica Sf. Elefterie Nou. După anul pensionării (1968), se dedică pictării Bisericii Drăgănescu (jud. 
Giurgiu), pe care o termină cu puţin înaintea morţii şi care constituie testamentul său spiritual. 
Deşi misiunea „publică” de propovăduire îi fusese interzisă, Părintele nu va înceta să îndrume 
sufletele a generaţii de preoţi şi credincioşi76. Însă, de acum înainte, mesajul pe care îl va 
transpune în pictură se va adresa cu precădere posterităţii. Profesorul Nichifor Crainic observa 
cu justeţe: „E un stil nou, o pictură nouă, ca viziunea nouă pe care o porţi în suflet”77. Aspectul 
vizionar al picturii Părintelui Arsenie nu a putut trece neobservat, însă nu şi-a aflat (încă) erminia 
teologică corespunzătoare. Prezentarea detaliată din albumul „Biserica de la Drăgănescu – Capela 
Sixtină a Ortodoxiei româneşti” (Deva, 2005), datorată PS Daniil Stoenescu, deşi nelipsită de 
îndrăzneţe conexiuni teologice, e mai degrabă una descriptiv-didactică. Riscurile unei interpretări 
hazardate sunt, astfel, de neînlăturat!  

În ce ne priveşte, vom încerca să evidenţiem caracterul profetic al acestei picturi, prin 
prisma unor contribuţii avizate în domeniu78. Demersul iconologic al maestrului Sorin 
Dumitrescu, structurat pe multiple paliere semantice (catehetic, doxologic, eshatologic etc.), 
urmăreşte îndeaproape constituirea canonului dogmatic al iconografiei bizantine79. Preluând această 
tipologie, nu putem să nu remarcăm faptul că, în pictura Părintelui Arsenie Boca prevalează 
aspectul simbolic-eshatologic, care ne oferă „cheia” înţelegerii unor scene altminteri greu de încadrat 

                                                        
72 Lidia STĂNILOAE, op. cit., p. 234.  
73 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2710, f. 9-9v, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele 
Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 110.  
74 Cf. PS Daniil STOENESCU, Părintele Arsenie: „Omul îmbrăcat în haină de in”..., op. cit., p. 488.  
75 Cf. Hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Timişoarei din 9 noiembrie 1998, apud Cărarea Împărăţiei, op. 
cit., pp. 346.  
76 Hotărârea..., apud Cărarea Împărăţiei, op. cit., p. 347.  
77 Apud ibidem, p. 331.  
78 Este vorba despre lucrările lui Sorin Dumitrescu: Chivotele lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 2001, 414 p, respectiv Noi şi Icoana / 31 + 1 iconologii pentru învăţarea icoanei, Fundaţia Anastasia, 
Bucureşti, 2010, 715 p.  
79 Vezi de ex. Noi şi Icoana..., op. cit., pp. 516-533. Pentru aceeaşi tipologie, Chivotele..., op. cit., p. 241 ş. u.  
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(„Nunta Fiului de Împărat”, şi altele). Punctul slab al acestei infuzii eshatologice e faptul că 
resortul teologic („chipul dogmatic”) al reprezentării iconice trece în plan secund. Sfinţii zugrăviţi 
de Părintele Arsenie la Drăgănescu nu sunt chipuri dogmatice, ci „apariţii” luminoase 
(evanescente), a căror materialitate „translucidă” e cel puţin derutantă. De altfel, canonul 
iconografic bizantin s-a confruntat dintotdeauna cu provocarea armonizării a două tipologii 
opuse: cea simbolic-eshatologică şi cea a realismului incarnaţional80. Rezolvarea fericită a acestei 
dileme o constituie, după Sorin Dumitrescu „realismul eshatologic”81. Astfel, sinteza supe-
rioară dintre cele două tendinţe, deşi destul de rară, constituie o culme a artei bizantine şi uni-
versale82. Dacă am putea „reproşa” ceva picturii Părintelui Arsenie este tocmai supralicitarea 
dimensiunii simbolic-eshatologice în dauna celei teologic-dogmatice, fără însă a o eluda cu 
desăvârşire. În ce priveşte aspectul catehetic, acesta e legat direct de cel eshatologic; împărţirea 
pereţilor laterali în două registre tematice: „unul superior, la scară mare [eshatologic – n. mea] şi 
altul inferior, la scară mică [catehetic – n. mea]”83, constituie o dovadă în acest sens. Totuşi, 
trebuie spus că programul iconografic de la Drăgănescu respectă, în linii mari, tipicul ortodox, 
declarându-se „o smerită mărturisire ortodoxă de credinţă exprimată plastic” (pisania bisericii)84. 

Pentru exemplificarea celor de mai sus, ne vom îndrepta atenţia asupra câtorva realizări de 
excepţie de la Drăgănescu. „Învierea Domnului”, poate cea mai cunoscută scenă din întreaga 
pictură a Părintelui Arsenie, ne înfăţişează, mai mult decât momentul propriu-zis al învierii 
(trupul devenit lumină), icoana celei de a Doua Veniri a Mântuitorului. Simbolistica crucii (care 
încadrează întreaga scenă), dar şi a globului pământesc cuprins de „flăcări, fum şi cutremur”85, 
sunt temeiuri suficiente pentru a o privi în cheie eshatologică: „Soarele se va întuneca şi luna nu 
va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va 
arăta pe cer semnul Fiului Omului [crucea – n. mea] şi vor plânge toate neamurile pământului şi 
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă” (Matei 24, 29-30). 
Astfel, Învierea şi a Doua Venire par să constituie un întreg, ceea ce, dincolo de fineţea remar-
cabilă a execuţiei, conferă acestei scene statutul de unicat86. O altă scenă cu caracter profetic-
eshatologic (zugrăvită în naos, pe partea stângă), înfăţişează „asaltul final” asupra Bisericii 
creştine. Nu ştim dacă Părintele va fi avut în minte confruntarea finală dintre Antihrist şi 
Biserică, sau vreo prigoană anume din istoria creştinismului. Totuşi, un detaliu-surpriză ne dă de 
gândit: bisericile-etalon ale Răsăritului şi Apusului (Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol şi 
Basilica Sfântul Petru din Roma) sunt zugrăvite împreună în acelaşi „nimb auriu, luminos şi plin 
                                                        
80 Pentru analiza acestor tipologii în spaţiul rusesc vezi Karl Christian FELMY, Dogmatica experienţei eclesiale. 
Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, Editura Deisis, Sibiu, 1999, pp. 118-134.  
81 Cf. Noi şi Icoana..., op. cit., „Stilul iconic şi modalităţile canonice de reproducere a realismului eshatologic” 
pp. 144-158.  
82 Vezi şi articolul Ierom. NEOFIT, revista Sinapsa, nr. V/2010, unde subiectul e tratat între pp. 114-130. Iată 
o posibilă concluzie: „Este evident că icoanele «simbolico-eshatologice» nu pot rămâne în Biserică în afara Chipului 
Dogmatic, ca atare, o «figurare anticipată a eonului eshatologic», nu poate ocoli, exclude, contrazice, implicit 
sau explicit, Întruparea Cuvântului” (ibidem, p. 125).  
83 Cf. Biserica de la Drăgănescu – Capela Sixtină..., op. cit., pp. 18-19.  
84 Ibidem, p. 22.  
85 Cf. PS Daniil STOENESCU, Biserica de la Drăgănescu..., op. cit., p. 144.  
86 De aceeaşi părere e şi Pr. Lucian Răzvan Petcu, parohul Bisericii Drăgănescu: „Cred că este unică această 
icoană” (apud Daniela Cârlea ŞONTICĂ, Pictura profetică de la Drăgănescu, Jurnalul Naţional din 5.04.2009, 
disponibil on line la http://www.jurnalul.ro/stire-martorii/pictura-profetica-din-biserica-draganescu-
503375.html accesat la 29 septembrie 2010).  
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de raze ale Duhului Sfânt”87 (!). Scena pare să sugereze că, înainte de ultima prigoană împotriva 
Bisericii, unirea dintre catolicism şi ortodoxie va fi o realitate. În acelaşi sens se pronunţă şi PS Daniil 
Stoenescu: „Învăluite de mâna Părintelui Arsenie în acelaşi nimb şi aură într-o «perihoreză» 
ecumenică vizionară, ortodoxia şi catolicismul, reprezentate simbolic de către cele două catedrale 
emblematice.... vor ajunge[,] într-un târziu[,] din nou la «unirea ipostatică» a primului mileniu 
creştin”88. Tot în cheie eshatologică trebuie privită şi icoana sfinţilor apostoli Petru şi Pavel 
(registrul principal al iconostasului), care îi înfăţişează pe cei doi „stâlpi ai Bisericii” ţinând cu 
mâinile încrucişate biserica Mănăstirii Voroneţ (!), sub care se află un steag „pe care ar fi trebuit 
să fie zugrăvită minunea de la Cincizecime [pogorârea Sfântului Duh]”. Aşadar, pe de o parte, 
întemeierea Bisericii universale (Rusaliile), iar pe de alta, sfârşitul istoriei (Judecata de Apoi). În 
lumina cercetărilor lui Sorin Dumitrescu dedicate ctitoriilor lui Petru Rareş89, scena Judecăţii de 
Apoi (peretele vestic al Mănăstirii Voroneţ), transpune iconic profeţia – descoperită la Athos – a 
Sf. Nifon al Constanţianei despre vremurile din urmă. Îndrăznim să remarcăm că, în viziunea 
Părintelui Arsenie Boca, autoritatea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel pare să „gireze” această 
„înfricoşătoare vedenie” (figurată la scară redusă în icoană), confirmând astfel finalul textului 
original: „Scrie, dar, cu de-amănuntul toate cele ce ai văzut şi auzit, pentru că aşa se vor 
întâmpla”90 [subl. mea]. În comentariul PS Daniil, motivul Mănăstirii Voroneţ e interpretat ca 
„simbol al ortodoxiei apostolice româneşti”91. Însă, miza eshatologică ni se pare mai importantă. 
O sugerează, de altfel, icoana însăşi: „Peste pământul pe care stau în picioare sfinţii apostoli 
Petru şi Pavel, după ce l-au străbătut în sandale de-a lungul şi de-a latul[,] şi pe care se sprijină 
piciorul praporelui, răsare «Soarele Dreptăţii» şi ziua eshatonului [subl. mea], cu razele unei noi 
ere eterne[,] care scriu de trei ori: «Ierusalim» (pământ nou şi cer nou: Noul Ierusalim – 
Biserica)”92. 

Nu putem încheia aceste consideraţii fără a insista asupra tulburătoarei fresce a Maicii 
Domnului cu Pruncul, realizată de Părintele Arsenie Boca în absida altarului bisericii Sf. Elefterie-
Nou din Bucureşti (1959-1962)93. Timp de aproape cincizeci de ani, precum spune Scriptura, ochii 
noştri au fost acoperiţi (Matei 13, 14), astfel încât, nici informatorii zeloşi ai Securităţii94, nici preoţii 
care s-au succedat în timp la sfântul altar, şi nici chiar credincioşii de rând, n-au înţeles 

                                                        
87 PS Daniil STOENESCU, Biserica..., op. cit., p. 176. Tot PS Daniil consideră această scenă „mesajul ecu-
menic şi testamentar al Părintelui [Arsenie]”, cf. Părintele Arsenie: „Omul îmbrăcat în haină de in”..., op. cit., p. 91. 
88 Ibidem.  
89 Chivotele lui Petru Rareş..., op. cit., cap. „Vedenia asupra Înfricoşatei Judecăţi a Sfântului Nifon – cheie a 
decriptării imagisticii programului iconografic exterior şi a identificării modelului ceresc al chivotului rareşian”, 
pp. 87-223.  
90 Ibidem, p. 337.  
91 Biserica de la Drăgănescu..., op. cit., p. 55.  
92 Ibidem, p. 56.  
93 Dosarul informativ probează activitatea Părintelui Arsenie la Biserica Sf. Elefterie până în anul 1962 inclusiv 
(vezi Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în percepţia..., în vol. Arhivele..., op. cit., pp. 257), ceea ce nu 
înseamnă că nu e posibil ca Părintele să fi pictat acolo până în 1965, anul morţii pictorului principal, Vasile 
Rudeanu.  
94 Documentele atestă că, în perioada realizării frescei, Pr. Arsenie era supravegheat de Securitate. Vezi Adrian 
Nicolae PETCU, art. cit., în vol. Arhivele..., op. cit., p. 260, de unde aflăm că în anul 1962 Părintele era 
supravegheat de fratele unuia dintre pictorii de la Elefterie. Vezi de asemenea Pr. Nicolae STREZA, Mărturii 
despre Părintele Arsenie, Editura Credinţa strămoşească, Iaşi, 2005, Cap. VII: „Părintele Arsenie lucrează la 
Biserica Sf. Elefterie din Bucureşti”, pp. 170-173. 
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semnificaţia braţelor deschise ale Pruncului Iisus („Veniţi la Mine!” – Matei 4,19), prin care îi 
chema la Sine pe toţi cei pe care comuniştii îi azvârleau în temniţe... 

Biserica Sf. Elefterie-Nou se numără printre cele mai monumentale lăcaşuri de cult din 
capitală. Piatra de temelie i-a fost pusă în iunie 1935, dar în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, lucrările au stagnat. Abia o dată cu întronizarea Patriarhului Justinian, biserica şi-a aflat 
ctitorul de care avea nevoie. Acesta s-a îngrijit ca toate lucrările să fie continuate şi duse la bun 
sfârşit, ceea ce s-a întâmplat în 197195. Pictarea interiorului a cunoscut mai multe etape. 
Patriarhul Justinian hotărâse, cu ocazia vizitei pastorale din 21 noiembrie 1958, ca pictura să fie 
executată de Vasile Rudeanu şi Iosif Keber, foşti ucenici ai profesorului Costin Petrescu (1871-
1954)96. Astfel, între anii 1958-1965, maestrul Vasile Rudeanu a coordonat lucrările, pentru ca, 
între 1965-1970, Iosif Keber să finalizeze întregul ansamblu97. Nu-i de mirare că, o dată ajuns în 
Bucureşti (mai 1959)98, Părintele Arsenie a fost cooptat în echipă, ştiut fiind că între 1933-1938 îl 
avusese ca profesor la Belle-Arte pe acelaşi Costin Petrescu, sub îndrumarea căruia realizase 
scena „Mihai Viteazul” de la Ateneul Român99.  

Pentru pictura din interiorul altarului, maestrului Vasile Rudeanu i-a revenit titlul de 
„pictor excepţional”. În 1965, când Rudeanu (în urma unei boli grave), va trece la cele veşnice, 
fuseseră realizaţi 1.300 metri pătraţi, cuprinzând: „pictura din interiorul sfântului altar, interiorul 
cupolei mari şi arcadele dinspre miazănoapte”100. Se pare că majoritatea scenelor au fost 
executate după modelul unei catedrale din Kiev101, pe care Patrairhul Justinian o vizitase într-una 
din misiunile sale în Rusia. Informaţia trebuie însă confirmată de documente. Cert e că, între 
1946-1975, Justinian fusese de 11 ori în Rusia, prima oară ca Mitropolit al Moldovei (1946), apoi 
în calitate de Patriarh102.  

Contribuţia Părintelui Arsenie Boca la realizarea frescei din altarul Bisericii Sf. Elefterie nu 
e amintită decât tangenţial în articolele care au abordat acest subiect103. E drept că, în perioada 
1959-1965, Părintele era asiduu urmărit de Securitate şi, din motive lesne de înţeles, nu s-a dorit 
recunoaşterea oficială a acestei contribuţii. Astfel, în volumele dedicate înfăptuirilor Patriarhului 
Justinian („Apostolat social”, vol. I-XII, Bucureşti, 1948-1976), apar numeroase referiri la 
activitatea unor maeştri precum Costin Petrescu, Vasile Rudeanu, Iosif Keber, Olga Greceanu şi 
alţii, dar nicio menţiune despre Părintele Arsenie (pe atunci încadrat ca „muncitor pictor” la 
Atelierele Patriarhiei). Cu ocazia târnosirii bisericii (29 iunie 1971), Patriarhul rememora în 

                                                        
95 Cf. Ştefan MĂRCULEŢ, Biserica „Sfântul Elefterie” are o catapeteasmă unică în ţară, articol apărut în Ziarul 
Lumina, 15 decembrie 2007, p. 4, disponibil on line la http://www.ziarullumina.ro/articole;1405;1;4929;0; 
Biserica-Sfantul-Elefterie-din-Bucuresti-are-o-catapeteasma-unica-in-tara.html accesat la 29 septembrie 2010.  
96 Cf. Ştefan MĂRCULEŢ, art. cit., p. 5.  
97 Cf. Florian BICHIR, interviu realizat cu Pr. Valer Ulican, în Bucureşti: vechiul şi noul Elefterie, revista Lumea 
credinţei, decembrie 2005, p. 21.  
98 Cf. *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 231, n. 51.  
99 Cf. Pr. prof. Teodor BODOGAE, În amintirea Părintelui Arsenie, Telegraful român, nr. 2-4/1990, p. 4.  
100 Cf. Florian BICHIR, art. cit., pp. 20-21.  
101 Cf. Ştefan MĂRCULEŢ, art. cit., p. 5.  
102 Cf. Pr. icon. stravr. Constantin PÂRVU, Patriarhul Justinian: mărturii, fapte şi adevăr, EIBMBOR, Bucureşti, 
2005, p. 218.  
103 De regulă, activitatea din Bucureşti a Părintelui Arsenie e tratată superficial, chiar şi în articolele de dată 
recentă. Vezi Augustin PĂUNOIU, art. cit.: „Aici [Bucureşti] este angajat la Biserica «Sfântul Elefterie» ca 
pictor secund, iar în 1961 a fost angajat la atelierul de pictură al Patriarhiei de la Schitul Maicilor”. Articolele 
mai vechi, nu fac nicio referire la acest aspect.  
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câteva fraze realizarea picturii interioare de la Elefterie: „Am găsit atunci [1959] un pictor, Vasile 
Rudeanu, cu înalte studii de pictură la Paris şi cu un remarcabil talent, pe care l-am obligat să 
facă întâi pe hârtie pictura sfinţilor şi a scenelor, în mărime naturală, şi apoi să încerce să 
transpună în fresca din biserică ceea ce executase pe hârtie sau carton.... Şi experienţa a reuşit. 
Toate tablourile pe care le vedeţi în biserica aceasta au fost văzute, aprobate şi vizate întâi de 
Patriarh, pentru neschimbare, şi numai după ce Consiliul parohial constata şi încheia un proces 
verbal că modelele de pe carton aprobate de noi au fost transpuse aidoma în fresca din biserică, 
se făcea plata. Am ţinut să subliniez aceste lucruri, pentru ca să ştiţi ce opere de artă aveţi în 
biserica dumneavoastră. Am ţinut să subliniez că dacă aveţi o catapeteasmă unică în ţară şi poate 
unică în lume, aveţi de asemenea o pictură unică în ţară şi nu ştim dacă nu este unică şi în lumea 
ortodoxă”104.  

Şi totuşi. Contribuţia Părintelui Arsenie poate fi probată prin existenţa statelor de plată în 
arhiva bisericii, prin notele informative aflate la dosarul de urmărire105, şi mai ales prin 
recuperarea miraculoasă106 a proiectului frescei Maicii Domnului cu Pruncul din altarul de la 
Elefterie. Această schiţă în cărbune, de dimensiuni considerabile, poate fi socotită o realizare 
excepţională. Astfel „cea mai reuşită pictură religioasă neoclasică în frescă”107 are la bază proiec-
tul Părintelui Arsenie Boca, smeritul „muncitor pictor” aflat în umbra lui Vasile Rudeanu... 
Acest lucru face însă cu atât mai dificil de stabilit contribuţia exactă a Părintelui la pictura de la 
Elefterie, dat fiind că între proiect şi realizarea finală există unele diferenţe stilistice. În ce 
priveşte scenele din interiorul altarului, ca şi arcadele de deasupra catapetesmei (ale căror deco-
raţiuni şi medalioane poartă în chip vădit amprenta Părintelui Arsenie), o comisie de specialişti 
ar putea decela „cât” i-a revenit acestuia din întregul ansamblu. „Piatra de încercare” o constituie 
însă fresca din absida altarului care, deşi identică sub raport tipologic cu proiectul în cărbune, a 
suferit unele „ameliorări stilistice” lesne de observat.  

Din pictura Părintelui Arsenie Boca nu lipsesc elementele atipice, iar acest lucru e valabil şi 
pentru fresca Maicii Domnului cu Pruncul. Timp de o jumătate de veac, nimeni nu pare a fi 
sesizat faptul că veşmântul Pruncului reprezintă o zeghe de deţinut. Abia sugerate, prin 
dispunerea cutelor şi a umbrelor, gratiile întunecate de pe veşmântul Pruncului pot induce uşor 
în eroare un privitor neavizat. Doar dacă ne gândim că fresca a fost realizată între anii 1959-
1962, lucrurile se mai limpezesc întrucâtva. În perioada 1958-1959, sub regimul lui Gheorghiu-
Dej, a început ultimul val de teroare din România comunistă: „După experienţa revoluţiei 
maghiare din 1956 şi după retragerea Armatei Roşii din România, puterea comunistă de la 
Bucureşti iniţiază un nou val de persecuţii, menit să împiedice orice manifestare de opoziţie a 
celor care sperau că plecarea trupelor sovietice ar fi putut slăbi în vreun fel autoritatea partidului 
unic. Teama lui Dej şi a celor din preajma lui a făcut ca represiunea să capete dimensiuni 
monstruoase, chiar absurde”108. Astfel, în penitenciarele de pe tot cuprinsul ţării vor fi încarceraţi 

                                                        
104 Patriarhul JUSTINIAN, Apostolat social, Bucureşti, 1973, pp. 55-56, apud Dr. George STAN, Părintele 
Patriarh Justinian Marina, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 179.  
105 De pildă, nota agentului Ionescu Ion, care semnala, la 10 ianuarie 1962, că „[Arsenie Boca] lucrează foarte 
puţin şi în schimb – sub motiv că spovedeşte (deşi nu mai e preot şi nu aparţine de biserica Elefterie) are 
convorbiri îndelungate în biserică cu diferite persoane”, ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637, vol. 1, f. 225-
226, apud George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 69.  
106 Proiectul în cărbune a fost salvat de actualul paroh al Bisericii Drăgănescu, Pr. Lucian Răzvan Petcu, 
înainte de a fi aruncat în foc o dată cu sulurile de hârtie găsite în podul bisericii.  
107 Cf. Ştefan MĂRCULEŢ, art. cit., p. 5.  
108 Cf. George ENACHE, „Arestarea şi condamnarea părintelui Dumitru Stăniloae”, în op. cit., pp. 435-436.  
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preoţi, intelectuali şi ţărani care s-au opus colectivizării. Ceea ce face din fresca de la Elefterie  
„o pictură unică în ţară şi în toată lumea ortodoxă”, după expresia Patriarhului Justinian, este 
mai puţin realizarea artistică propriu-zisă (ce-i drept, întru totul remarcabilă), cât semnificaţia 
teologică a Pruncului Iisus înveşmântat în zeghe de deţinut...  

„În aceste vremuri, Iisus trebuia să fie în temniţă”, mărturisea Valeriu Gafencu înainte de 
trecerea sa la Domnul (18 februarie 1952), în penitenciarul din Târgu-Ocna109. Preoţii, intelec-
tualii şi ţăranii întemniţaţi de regimul ateu pentru „vina” de a-şi fi iubit Credinţa şi Neamul, 
resimţeau prezenţa Mântuitorului după gratii ca o necesitate morală: Iisus nu putea fi în altă 
parte decât acolo, alături de cei ce pătimeau pe nedrept. De aceea, laitmotivul „Iisus în celulă” 
(Radu Gyr) constituie, mai mult decât o inspirată „figură de stil”, o modalitate de exprimare a 
unei anumite solidarităţi în suferinţă. De altfel, aşa cum afirmă Scripturile („În temniţă am fost, şi aţi 
venit la Mine” – Matei 25, 36), Iisus a fost încarcerat alături de toţi mărturisitorii credinţei 
(apostoli, martiri sau simpli creştini), care au suferit pentru numele lui. Faptul că informatorii 
Securităţii n-au înţeles semnificaţia veşmântului lui Iisus, este o evidenţă tulburătoare, care ne 
demonstrează că abia în anii din urmă „s-a plinit vremea” (Galateni 4, 4) pentru ca acest lucru să 
fie recunoscut şi asumat ca atare. Nimeni altcineva decât Părintele Arsenie (care, la acea dată, 
avea experienţa închisorii) n-ar fi îndrăznit să transpună într-o frescă monumentală, în perioada 
aceea de prigoană şi de teroare, un Prunc Iisus înveşmântat în zeghe. Este un curaj care vine nu 
dintr-o frondă, ci dintr-o putere dumnezeiască. Părintele a vrut să rămână o mărturie în veac, 
despre acele vremuri cumplite de prigoană. Şi a rămas. Şi va rămâne!  

Cu câţiva ani înainte de trecerea sa la Domnul, Părintele Arsenie a zugrăvit în altarul 
Bisericii Drăgănescu imagini din viaţa unor mărturisitori ai credinţei, care au fost prigoniţi, 
întemniţaţi sau ucişi pentru Hristos: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Atanasie cel 
Mare, Sf. Muceniţă Ana, şi, finalmente, Sf. Mucenic Ştefan cel Nou. Aceste scene, ale căror 
conotaţii autobiografice n-au fost încă pe deplin elucidate, ne lasă să înţelegem că Părintele 
Arsenie şi-a cunoscut data plecării sale din această lume: „în 28 ale idelor lui Noemvrie” 
(cuvinte pictate deasupra scenei martiriului Sf. Ştefan cel Nou)110. Darul înainte-vederii sale, şi-a 
aflat astfel confirmarea, o dată cu trecerea sa la Domnul, pe 28 noiembrie 1989...  

Ajunşi în acest punct, ne-am putea întreba: care a fost ecoul personalităţii Părintelui Arsenie 
Boca printre români, după evenimentele din decembrie 1989? Unii cercetători au constatat că 
„deşi este intens promovat şi citat, părintele Arsenie Boca este încă puţin înţeles”111. Alţii nu s-au 
sfiit să vorbească de o „mistificare” a biografiei sale: „Este incontestabil că biografia mistificată a 
părintelui Arsenie Boca, aşa cum este prezentată în mai toate «cărţile duhovniceşti», i-a făcut de 
fapt un mare deserviciu. O serie de cititori au devenit, pe bună dreptate, foarte rezervaţi faţă de 
născocirile consemnate în acele biografii romanţate şi implicit, faţă de persoana părintelui”112. 
Totuşi, trebuie spus că denaturările biografiei Părintelui Arsenie au o istorie destul de veche. 
Încă din 1945, comisarul Biroului de Siguranţă din Râmnicu-Vâlcea, îşi întocmea referatul în 
următorii termeni: „Ieromonahul Arsenie Boca este un om de o vastă cultură, un predicator 
religios de o extraordinară putere de convingere, fiind în acelaşi timp un mistic cu cunoştinţe 
serioase asupra fachirismului [sic!]”113. În 1953, o delaţiune expediată Direcţiei Regionale a 
                                                        
109 Cf. Ioan IANOLIDE, Întoarcerea la Hristos, Editura Christiana, Bucureşti, 2006, p. 226. Această mărturisire 
constituie, în opinia lui Ianolide, un „Testament pentru cei apropiaţi” (ibidem).  
110 Cf. PS Daniil STOENESCU, Biserica de la Drăgănescu..., op. cit., p. 28.  
111 Cf. George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în atenţia..., op. cit., p. 88.  
112 Cf. Vasile MANEA (editor), Părintele Arsenie Boca..., op. cit., pp. 9-10.  
113 AMJDIM, fond Penal, dosarul nr. 21 342, ff. 6-7, apud Cristian VASILE, op. cit., p. 67.  
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Securităţii din Hunedoara îl asocia pe Părintele Arsenie cu gruparea antroposofică din Cluj: 
„Acest călugăr are «darul clarviziunii» şi după ce a intrat în gruparea antroposofică [sic] a făcut 
progrese rapide, participanţii la şedinţă au vorbit cu multă admiraţie faţă de acest călugăr”114. De 
altfel, reputaţia de „mag” avea să-l urmărească pe Părintele Arsenie şi după moarte, fiind uneori 
„revendicat” de către yoghini, bioenergeticieni, radiestezişti, parapsihologi etc. Din nefericire, la 
această nefastă popularitate au contribuit jurnalişti fără discernământ, scriitori improvizaţi, foşti 
(sau pretinşi) „ucenici”115 şi alţii. E cert că nu-i putem considera pe toţi detractori, însă formule 
„inspirate” de genul: „[Părintele Arsenie Boca a fost un] Zalmoxis al neamului românesc” (IPS 
Antonie Plămădeală)116, nu fac decât să perpetueze un mit.  

În realitate, spre sfârşitul vieţii, Părintele Arsenie s-a adâncit în el însuşi şi în cel mai 
autentic anonimat. Însingurarea şi amărăciunea care i-au marcat ultimii ani, transpar şi din cele 
câteva mărturii ale ucenicilor apropiaţi. Se pare că nostalgia slujirii liturgice l-a urmărit până la 
moarte: „A trecut la cele veşnice neîmpăcat, pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a avut 
cui să i le dezvăluie. A vrut să slujească Sfânta Liturghie într-un grup restrâns, numai cu obştea 
mănăstirii Prislop şi n-a primit binecuvântare. N-a putut să slujească. Cred că acolo vroia să 
dezvăluie celelalte taine”117. Amărăciunea acestor rânduri ne face să înţelegem atât dorinţa 
Părintelui de a nu fi înmormântat la Sâmbăta („Nici mort nu mă mai întorc la Sâmbăta”)118, cât şi 
interdicţia expresă de a fi deshumat: „Pecetluit să-mi fie mormântul până la a Doua 
Venire!”119  

Şi totuşi! Misiunea propovăduirii, începută de Părintele Arsenie la Sâmbăta de Sus, în urmă 
cu mai bine de o jumătate de veac, continuă să aducă roade, la mormântul de la Mănăstirea 
Prislop al sfinţiei sale. Pentru a urmări efectele pe termen lung ale acestei propovăduiri, trebuie 
însă să înţelegem miza ei reală. Nimeni n-a sesizat mai acut (şi mai just) acest lucru decât 
Părintele Stăniloae: „De mult ne simţeam datori să scriem în această foaie despre lucrarea 
duhovnicească ce se săvârşeşte zi de zi la Mănăstirea Brâncoveanu, cu largi şi adânci efecte în 
viaţa poporului nostru. Într-o foaie ca a noastră, nu se dau numai îndemnuri despre ceea ce ar 
trebui să se facă în scopul întăririi credinţei, ci se încrestează faptele care ilustrează modul în care 
trebuie să se lucreze în zilele noastre, şi care pot influenţa astfel asupra altora, preoţi şi 
credincioşi. (...) Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus nu e loc pitoresc de excursii şi de distracţii 
înrămate în chenare arhaice, ci mediu de zguduiri sufleteşti înnoitoare, de întâlniri serioase ale 
sufletelor cu vocea lui Dumnezeu care le obligă la o viaţă scoasă din mocirla inconştienţei şi 
plăcerilor uşoare. Pe pajiştile mănăstirii şi prin încăperile ei se află zilnic 200-300 de fiinţe 
omeneşti îngenuncheate pe sub streaşinile ei în rugăciune şi scrutându-şi trecutul de păcate a 
căror povară nu o mai pot suporta. (...) Cine îi urmăreşte dimineaţa în timpul predicilor 
Părintelui Arsenie, trecând rând pe rând din starea de încântare pentru frumuseţile duhovniceşti 
care le sunt dezvăluite, la hohotele de plâns pentru păcatele lor, nu mai poate fi în mod continuu 

                                                        
114 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637, vol. 3, f. 319, apud Adrian Nicolae PETCU, Părintele Arsenie Boca în 
percepţia..., în vol. Arhivele..., op. cit., p. 250.  
115 Pentru un caz emblematic-patologic de denaturare a biografiei Părintelui Arsenie Boca în zilele noastre, 
vezi articolul meu: „Nemaiauzitele povestiri ale Eugeniei Ziana despre Părintele Arsenie Boca”, inedit, 
disponibil on line pe blogul meu http://alexandruvalentincraciun.wordpress.com/  
116 Apud *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 199.  
117 Gheorghe Silea din Sâmbăta de Sus, apud Mărturii... (I), op. cit., p. 117.  
118 Apud *** Părintele Arsenie Boca..., op. cit., p. 219.  
119 Apud nota ediţiei, Cărarea..., op. cit., p. 344.  
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omul care a fost. (...) În ce constă taina acestor impresionante efecte ale lucrării Părintelui 
Arsenie şi care sunt elementele programului său de lucru? Fără îndoială că mijlocul prin care 
lucrează Dumnezeu în suflete este cuvântul pe care îl rostim în numele Lui. Dar cuvântul are o 
eficacitate deplină numai când are acoperirea aurului care este viaţa celui ce-l rosteşte. Atunci e 
un cuvânt ce se rupe dintr-o fiinţă care a devenit rug al credinţei şi mută focul la auzitori. Despre 
viaţa Părintelui Arsenie nu e necesar să vorbim, căci asprimea ei e cunoscută şi nu vrem să-l 
supărăm lăudându-l. Cuvântul său porneşte din neclintirea de stâncă a celui ce nu se târguieşte şi 
nu se clatină ca trestia bătută de vânt, ci e întreg aşa cum îi este vorba: curat, opus oricărei patimi 
şi oricărui gând de mândrie. Programul Părintelui Arsenie? Prin ceea ce a făcut din sine şi prin 
ceea ce propovăduieşte, este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox. La noi credeau 
mulţi că tradiţia răsăriteană, cu duhul ei de înfrânare, e prin definiţie ceva pasiv, lipsit de forţă. 
Cine vrea să vadă gâlgâitul vieţii celei mai cuceritoare şi forţa cea mai copleşitoare, n-are decât să 
meargă la Sâmbăta de Sus. Predica de la Sâmbăta de Sus are ca obiect principal combaterea 
păcatului prin trezirea gândului la prezenţa vie a lui Hristos. De aceea treapta în care culminează 
pregătirea pelerinului este mărturisirea. Te minunează acuta sensibilitate faţă de povara insu-
portabilă a păcatului ce se trezeşte în oameni la Sâmbăta. Părintele Arsenie arată cât de mult se 
poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul dogmaticei şi al disciplinei răsăritene. Hristos lucrează 
numai prin Sfintele Taine şi în Biserică. Fiecare credincios e obligat să rămână între semenii săi, 
rugându-se pentru ei, crezând pentru ei, fiind răspunzător pentru ei. Orice individualism sau 
mândrie dornică de afişaj, de nuanţă sectară, este lovit în cap. Smerenia şi puritatea vieţii sunt 
condiţiile sau mai bine zis condiţia neapărată a mântuirii. Ne este imposibil să redăm măcar 
schematic toate laturile propovăduirii de la Sâmbăta de Sus. Ţinem doar să mai accentuăm 
importanţa naţională pe care o are lucrarea de acolo”120.  

Cuvintele Părintelui Stăniloae, încă atât de vii, ne revelează dimensiunile reale ale propo-
văduirii creştine a Părintelui Arsenie Boca. Mesajul său către neamul românesc nu poate fi altul. 
Trezirea conştiinţelor spre o viaţă autentic înduhovnicită – misiunea dintotdeauna a 
profetului – e condiţionată de recunoaşterea şi asumarea acestei moşteniri spirituale copleşitoare. 
Zecile de mii de pelerini care ajung în fiecare an la Prislop cunosc deja acest lucru. Însă 
moştenirea Părintelui Arsenie Boca trebuie înţeleasă în contextul unei întregi generaţii, al cărei 
simbol-testament e zugrăvit în absida altarului de la Sf. Elefterie. Părintele Justin Pârvu, unul 
dintre ultimii supravieţuitori ai închisorilor comuniste, ne avertiza trist: „Vai de neamul care nu îşi 
cinsteşte martirii!” Astfel, renaşterea noastră ca neam e condiţionată de conştientizarea deplină a 
jertfei „generaţiei răstignite”. Această recunoaştere şi această asumare pot şi trebuie să înceapă 
cu Părintele Arsenie Boca.  

Alexandru Valentin CRĂCIUN 
 
 

                                                        
120 „Lucrarea de la Mănăstirea Brâncoveanu”, în Telegraful Român, 8 august 1943, Sibiu, pp. 1-2, apud ***, 
Părintele Arsenie Boca..., op. cit., pp. 19-22.  
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oluţia ortodoxă la criză: restaurarea oikonomiei 

  
Înainte de a ne da cu părerea în materie de „economie”, ar trebui să înţelegem care este, 

de fapt, esenţa ei. În acest scop, invit cititorul să ne întoarcem la Aristotel şi la distincţia pe care 
filozoful grec o face între oikonomia şi khrematisike. Oikonomia se referă la „gospodărie”, la „legea 
casei”: oikos (casă, cămin) + nomos (lege, rânduială). În viziunea lui Aristotel, oikonomia este 
„ştiinţa sau arta (techne – nota mea) producerii, distribuirii şi păstrării valorilor de uz concret ale 
căminului şi comunităţii pe o perioadă mai îndelungată. Crematistica este arta acumulării maxime 
de către indivizi a valorii de schimb abstracte sub forma banilor, într-un timp scurt“1. 

Altfel spus, oikonomia este administrarea casei şi a căminului, o rânduială „naturală” 
întrucât satisface necesităţi reale; domeniul ei este valoarea de folosinţă. Crematistica se bazează 
pe „nenaturala” valoare de schimb, fiind arta de a produce resurse (bogăţie) folosind banii în 
chip de metron universal. Există două forme de crematistică. Cea „bună” se subordonează 
oikonomiei şi acţionează în folosul ei; chremata (bogăţie) este un mijloc, şi nu un scop în sine, 
„bogăţia” denotând lucruri cu valoare de folosinţă pentru individ şi chiar şi în sistemul de 
schimb. De pildă, o crematistică „naturală” este trocul, în care schimbul urmăreşte satisfacerea 
unor nevoi „naturale”, „fireşti”, „primare”2. 

Dacă devine o „tehnică de îmbogăţire” în sensul că „bogăţiile şi proprietatea nu mai au 
limite”, crematistica se situează în afara oikonomiei. Cea mai respingătoare formă de crematistică 
este camăta, tehnica de a face bani de dragul banilor. O altă formă „rea” de crematistică este 
aceea de a cumpăra ieftin şi a vinde scump. 

Este evident că economia de azi este mai degrabă o activitate crematistică nocivă decât o 
oikonomie cinstită. Crematistica actuală se manifestă prin primatul unei anti-economii menite să 
producă permanent nevoi artificiale. Întreaga societate, nu numai sfera economică, a devenit 
crematistică. Omul contemporan, sclavul fericit, nu mai trăieşte într-o societate bionormată (cf. 
bios „viaţă”, norma „regulă”) în care structurile sociale, educative şi culturale se inspiră din 
organicitatea naturii, se conduc după regulile firii. Omul şi-a uitat telos-ul său adevărat: creşterea 
duhovnicească, apropierea de Dumnezeu şi căutarea mântuirii în Biserica lui Hristos. Mijloacele 
tehnice pe care le are la dispoziţie au devenit chiar scopurile vieţii sale. 

În viziunea aristoteliană, un lucru natural are potenţialitatea de a ajunge la o deplină 
dezvoltare, aşa cum ghinda se împlineşte pe sine devenind stejar – stejarul fiind telos-ul firesc al 

                                                        
1 Herman E. Daly, „Cuvânt înainte“ la volumul lui Wendell Berry What Matters? Economics for a Renewed 
Commonwealth (Counterpoint, Berkeley, 2010), p. X. 
2 Antologia Economia libertăţii. Renaşterea României profunde (Editura Logos, 2009) este prima lucrare în limba 
română în care sunt redescoperite valorile oikonomiei. Cei patrusprezece autori ne invită să eliberam 
economia actuală din lanţurile crematisticii, cu care, de fapt, se identifică, şi să-i restaurăm sensul iniţial de 
oikonomia. 
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ghindei. Ce telos are însă sclavul fericit? Ce înseamnă pentru el „împlinirea de sine”? Munceşte 
din greu în regim de sclavie voluntară pentru a-şi satisface nişte dorinţe artificiale prin obiecte-
marfă şi acţiuni standardizate. În oikonomia antică satisfacerea nevoilor reale urmărea un telos 
mai înalt: participarea la viaţa publică a cetăţii greceşti. Auto-suficienţa oikos-ului asigura viaţa, 
dar nu era un scop în sine, ci pava calea spre „viaţa mai bună” în care omul, „animal politic”, 
descoperea „adevăratele bogăţii” ale participării la viaţa cetăţii greceşti. În creştinism, nu există 
telos mai înalt, viaţă mai bună decât creşterea în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Cum să te dezvolţi? Cum să mai „creşti” când relativismul generalizat al societăţii postmo-
derne a distrus orice ierarhie a valorilor? Gonim după forme fără fond, ne investim energia în 
împlinirea unor scopuri artificiale şi echivalente (dar mereu altele). Activităţile noastre crema-
tistice sunt producătoare de insignifianţă şi, drept urmare, de jinduiri nelimitate care însă nu ne 
implică în mod esenţial. Ne lăsăm conduşi de logica excedentului, deriziunii şi autoproliferării 
delirante a imaginilor, instrumentelor şi practicilor artificiale. 

În societatea tehnoglobalistă dezvoltarea mijloacelor tehnice a devenit un scop în sine, un 
surplus de dragul surplusului. Tehnologia se bazează pe logica creşterii rapide şi nelimitate; ruptă 
de constrângerile naturale şi divine, o astfel de logică a dus la proliferarea practicilor artificiale în 
toate domeniile. 

Azi, resursele sunt exploatate până la completa lor epuizare; nici o resursă nu are valoare 
atâta timp cât nu este „prelucrată” – copiii nu au valoare până nu devin „forţă de muncă”; 
pădurile – hârtie, case şi „centre de odihnă”. Transformaţi în „resurse umane”, oamenii stau 
mereu, ca orice resursă, „în rezervă”. Sunt valorificaţi pentru versatilitatea lor, nu contează 
valoarea personală: oamenii au preţ atâta timp cât înlocuiesc o persoană-marfă „perimată” şi pot fi 
rapid retraşi de pe piaţă când ei înşişi devin „prea scumpi” sau „reziduuri”. Idealul crematistic de 
astăzi este „profit maxim cu minimă responsabilitate”. O lume entropică în care devine din ce în 
ce mai dificil să separi „piaţa liberă” de acţiunile criminale, hrana „sănătoasă” de otravă, 
libertatea de sclavie. 

Gravă mi se pare încercarea de a „vinde” crematistica drept oikonomie creştină. Este greu 
de reconciliat „interesul de sine” capitalist cu altruismul creştin. O viaţă economică bazată doar 
pe interesul de sine se îndepărtează de normele unei societăţi creştine. Sfântul Ioan Gură de Aur 
vede în acumularea excesivă de bunuri sursa tuturor relelor. Precum filozofii Greciei antice, 
Sfinţii Părinţi consideră „interesul de sine” sursa lăcomiei şi a multor comportamente aberante. 
Bogăţia trebuie să satisfacă nevoi reale, să fie acumulată în mod onest, să ducă la achiziţionarea 
de lucruri utile şi la fapte de caritate. Acţiunile crematistice de acumulare nelimitată a bogăţiei  
(şi folosirea ei pentru procurarea de bunuri de lux) distrug pacea socială (homonia) şi sunt 
împotriva bunelor rânduieli lăsate de Dumnezeu. Pentru Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, goana 
după bogăţie constituie sursa războaielor, nedreptăţii şi sclaviei. 

În lumea de astăzi, restaurarea fundamentelor unei oikonomii creştine nu este o utopie, ci 
o necesitate vitală. Într-o lume cu resurse limitate, căzută pradă dezechilibrelor economice, 
autarhia promovată de Sfinţii Părinţi este un concept valabil. „Aşa cum măsura unei încălţări 
este piciorul, tot aşa dimensiunile proprietăţii sunt nevoile trupului. Dumnezeu a creat lumea 
spre folosinţa noastră, dar noi dobândim bunurile materiale ca să realizăm starea de autarhie. 
Autarhia formează oameni buni pentru societate, mai ales când este însoţită de dragoste” – scrie 
Clement din Alexandria în Paedagogus (2, I, 132). Acel care „se gândeşte însă doar la bani… 
dobândă, credite, profit şi comerţ murdar trădează nobleţea umană şi libertatea” (Ioan Gură de 
Aur, Omilii la Matei). 
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În România, când se dezbat probleme economice, mulţi ortodocşi nu au nici un cuvânt de 
spus, se află într-o totală robie babiloniană. Pentru a-şi justifica neputinţa, invocă scuza că 
Biserica nu se preocupă de treburile materiale, nu are o doctrină economică. 

Dar iată, şi în domeniul economic, a venit timpul să redevenim oameni liberi întru Hristos. 
Restaurarea oikonomiei este o condiţie a mântuirii noastre. 

Ovidiu HURDUZEU 
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ărintele Stăniloae/Viziunea Filocaliei Româneşti* 

 
Părintele Dumitru Stăniloae/Viziunea Filocaliei româneşti nu este o prelegere care să aducă în 

atenţie elemente inedite, ci doar anumite referinţe selectate din cărţi şi anumite întâlniri de viaţă, 
dar care urmează să se contureze prin evidenţierea anumitor accente, pe care le-am găsit de o 
semnificativă relevanţă, în primul rând în ceea ce mă priveşte. Conferinţa susţinută de părintele 
Stăniloae în 1977 la Saint-Serge, intitulată Liturghia comunităţii şi jertfa interioară în viziunea filocalică şi 
publicată sub forma unui articol, la care fac referire pe final, este probabil mai puţin cunoscută şi 
mai puţin accesată de cei ce nu sunt teologi, dar mi s-a părut oportun să o aduc în atenţie, fiind o 
excelentă hologramă ecleziologică datorată unei incursiuni în lăuntrul nuclear al Tainei Sfintei 
Împărtăşanii. Venind către acest amfiteatru am văzut o statuie ce mi-a atras atenţia. Era a lui 
Emanuel Gojdu. Trebuie că ştiţi că Dumitru Stăniloae a fost un bursier al Fundaţiei Gojdu.  
M-am gândit că este un lucru de semnalat pentru că, iată, şi această bursă şi-a arătat roadele din 
prea plin. Şi mi-am amintit de ce spunea marele nostru teolog, că judecata noastră înaintea lui 
Dumnezeu pune în cumpănă şi oportunităţile pe care le-am deschis sau nu aproapelui sau 
departelui nostru spre împlinirea şi desăvârşirea sa întru Hristos. Şi ce grea este această respon-
sabilitate de a te face cărare deschisă spre împlinirea semenului întru Hristos, când această 
responsabilitate are măsura dinamică dată de creşterea şi desăvârşirea noastră. Titlul Părintele 
Stăniloae/Viziunea Filocaliei româneşti l-am ales oarecum gândind că Părintele Stăniloae, prin 
personalitatea sa, a girat această viziune filocalică românească, care este marcată de prezenţa per-
soanei sale în toate amănuntele, în toate detaliile şi toate interstiţiile textelor filocalice şi nu 
numai. Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, precizează că ori de câte ori este pomenită 
Filocalia este pomenit şi numele Părintelui Stăniloae, şi acest lucru trebuie să-l avem cu mare 
grijă în atenţie, pentru că suntem datori Părintelui Stăniloae pentru acest dar făcut nouă, spre 
luminarea noastră.  

Părintele Arsenie Boca face o călătorie la Athos unde descoperă filocalia greacă. El împărtă-
şeşte această descoperire profesorului său Dumitru Stăniloae, descoperire care-l entuziasmează 
pe acesta, stârnindu-i dorinţa să facă larg accesibilă această comoară a spiritualităţii răsăritene. 
Într-o prefaţă a Filocaliei (1947), Părintele Dumitru Stăniloae mărturiseşte pentru veşnicie mulţu-
mirea faţă de Părintele Arsenie, bunul său student, care i-a rămas mereu aproape, binevoind să 
scrie după dictarea sa cea mai mare parte din traducere, la prima ei redactare, iar prin prezenţa 
aproape necontenită şi prin stăruinţa ce-a pus-o pe lângă el, pentru a face această traducere, i-a 
alimentat curajul în mod considerabil, ca să poată duce la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe 
care altfel, spune marele teolog, nu credea că ar fi săvârşit-o. Interesant că părintele profesor 
caută să aducă împreună cu el nişte colegi, care să traducă fiecare câte o parte a acestei lucrări, 
dar, în final, probabil în buna „tradiţie mioritică”, şi de data aceasta rămâne singur şi traduce 
                                                        
* Prelegere ASCOR Oradea, 2007. 



 148 

singur Filocalia. Sau, de ce nu, să vedem în acest amănunt şi lucrarea lui Dumnezeu care l-a ales 
ca fiind vrednic de această mărturie.  

În 1946, la Sibiu, apare primul volum al Filocaliei care, interesant, nu cuprinde şi intro-
ducerea făcută de Nicodim la filocalia greacă. Urmează anul 1947 cu volumul II al Filocaliei, acesta 
având un studiu amplu şi o foarte bună introducere. În 1948 apar la Sibiu volumele III şi IV cu 
introduceri şi note care uşurează lectura. Maciej Bielawski, un părinte benedictin polonez, în 
Părintele Stăniloae o viziune filocalică despre lume, spune că unele dintre introducerile făcute de 
Părintele Stăniloae au devenit pentru mulţi dintre cei care au făcut introduceri, vizavi de filocalie, 
studii de pionierat, şi că întreaga noţiune despre Filocalie care se vede în introduceri, în note, în 
comentarii, în ansamblul ei, o fac să fie o realizare absolut remarcabilă. Acest lucru îl susţine un 
părinte benedictin. Deci, în 1948 apar volumele III şi IV. Părintele Stăniloae este închis în 1958 
şi în 1963 iese din închisoare, la 60 de ani. Abia în 1976, pe când era în vârstă de 73 de ani, apare 
al V-lea volum al Filocaliei. Şi acest aspect poate să exprime o anumită tenacitate, ca după o 
pauză de 25 de ani, o îndelungată întrerupere, să aibă continuitate în această lucrare şi iată că 
apare abia în 1976. Interesant la această apariţie este că a pregătit introduceri elaborate şi note 
bazate pe studiul propriu al unor manuscrise accesibile în mănăstirile şi bibliotecile româneşti, 
manuscrise care sunt datate înaintea primelor ediţii ale Filocaliei slavone, alcătuite de Paisie 
Velicikovski, cât şi a celei greceşti alcătuită de Macarie al Corintului. Deci foloseşte nişte 
manuscrise din mânăstirile şi bibliotecile româneşti mai vechi decât datările primelor ediţii ale 
Filocaliei greceşti şi slavone. Dar în acelaşi timp se foloseşte de informaţii, de texte patristice şi de 
metode de prezentare găsite în celebra colecţie a renaşterii patristice din Biserica catolică Sources 
Chrétiennes. Deci în 1976 apare volumul VI, în care găsim şi traduceri ale Sfântului Grigore 
Palama şi care are şi o noutate, în sensul că introduce texte necuprinse în acea antologie a 
Sfântului Grigore Palama din scrierea greacă. Este o noutate în aceasta. Apoi volumul VII şi 
volumul VIII, cu care se ştie că se încheie oarecum proiectul iniţial din 1946. Cu acest volum, 
modelul filocaliei greceşti este epuizat. De la acest volum încolo, Părintele Stăniloae face un pas 
neaşteptat. În 1980 publică volumul IX, în care aduce texte importante ale Sfântului Ioan 
Scărarul şi Dorotei din Gaza, celebrele scrieri. În 1981, Isaac din Ninive. În fine, Filocalia XI 
apare în 1990, iar Filocalia XII în 1991. Ceea ce este de observat, printre altele, în această 
înşiruire de date, este această întindere pe o perioadă foarte lungă de timp, pentru o viaţă de om, 
a editării acestor traduceri şi putinţa de a face acest lucru cu o anumită continuitate, care exprimă 
o anumită putere, răbdare, claritate şi tenacitate în a duce la bun sfârşit un proiect, chiar pe 
întinderea unei perioade de peste 40 de ani.  

Sunt de amintit şi câteva gânduri sau imagini despre Părintele Stăniloae, ale unor autori 
diferiţi, care pot contura din unghiuri divers personalizate chipul strălucit al teologului român. 
Teologul francez Olivier Clément ne spune că, pentru a vorbi despre Dumnezeu, Dumitru 
Stăniloae ne vorbeşte despre iubire. Iar pentru a vorbi despre iubire, vorbeşte despre asceza ca 
detaşare plină de încântare şi despre rugăciune ca aprofundare a existenţei ce devine relaţie personală. 
Important în cele semnalate de Olivier Clément este că Părintele Stăniloae vede asceza ca detaşare 
plină de încântare, nu ca pe o detaşare sordidă, manifestare a unui simplu şi brut act de voinţă, sau 
atitudine morală seacă, ci o detaşare plină de încântare, într-un fel necircumscrisă doar la trup, ca 
faptă a sa, ci exprimând un sens asumativ al cosmosului, ca dar menit transfigurării în întâlnirea 
cu Hristos. Rugăciunea o corelează cu aprofundarea existenţei care se transformă într-o relaţie 
personală. Deci, ne pune în legătură cu Dumnezeu, ne pune în legătură şi cu celălalt. Ne face să 
trăim taina în profunzimile existenţei noastre şi a celuilalt şi în acelaşi timp hrăniţi de întâlnirea 



 149 

cu Dumnezeu. Un alt punct important semnalat, şi care este de luat în seamă şi astăzi poate mai 
mult ca oricând, este semnificaţia spirituală a lumii. Şi în acest sens O. Clément spunea că gândirea 
Părintelui Stăniloae este în cel mai înalt grad profetică, că a elaborat o teologie a timpului şi a 
spaţiului, a lumii ca dar al lui Dumnezeu, omul fiind astfel cuprins sau chemat să răspundă lui 
Dumnezeu, redăruind lumea Lui Dumnezeu, personalizând-o, transfigurând-o. Este important 
acest aspect şi de reţinut, chiar vizavi de Filocalia românească, pentru că la un moment dat, în 
Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Părintele Stăniloae spune că la poporul român există o 
anumită relaţie între om şi cosmos şi că faţa omului se întipăreşte în cosmos şi cosmosul se 
întipăreşte în om. Acest aspect este foarte important chiar şi celor care sunt trăitori în mânăstiri 
dar şi creştinilor în general, pentru că este o viziune care ţine cont de lume, care asumă lumea, 
care o vede ca dar şi ca fiind înrădăcinată în Dumnezeu şi, deci, o tratează ca atare. Dar în acest 
demers este implicată asceza care străvede în lumea ca dar şi crucea pusă pe acest dar şi, prin 
urmare, jertfa ce descoperă chipul euharistic al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Lumea ca dar 
este, după cum spune Sfântul Maxim, şi un mormânt al Domnului prin porii căruia trebuie să 
străbată lumina Învierii lui Hristos. Aici este de semnalat importanţa ascezei ca trăsătură de fond 
şi continuitate în creştinismul integral al Sfântului Calinic, ctitor al Frăsineiului. Revenind la 
Olivier Clément, acesta spune că în Hristos spaţiul nu mai separă, ci devine participativ. E un 
spaţiu hristificat sau personalizat, în care persoana îşi asumă corporalitatea, îi conferă o 
frumuseţe iubitoare şi o transformă în icoană. Astfel, lumea este expresia darului lui Dumnezeu 
şi ea este oferită ca un spaţiu al unui imens dialog. Ea îl face transparent sau ni-L poate face 
transparent pe Hristos, astfel că omul este chemat să-şi valorizeze această lume, să-şi pună 
pecetea lui pe această lume primită ca dar şi s-o reîntoarcă lui Dumnezeu ca ofrandă. Liturgicul 
Ale Tale dintru ale Tale, ţie îţi aducem de toate şi pentru toate. Deci e de subliniat acest aspect al 
preluării lumii şi al întoarcerii ei ca ofrandă lui Dumnezeu, ea fiind un dar de la Dumnezeu. Ca 
atare trebuie, însă, văzută ca dar şi prin chipul crucii şi, în acest sens, lumea şi viaţa trebuie să se 
îmbogăţească, să crească în această mişcare a iubirii dintre oameni, precum şi între om şi 
Dumnezeu. În aceste repere pot fi valorizate şi împlinite toate celelalte aspecte ale vieţii, de la 
artă, limbaj etc... Munca, ca lucrare jertfelnică a omului, poate căpăta un aspect liturgic, sau o 
conotaţie liturgică de slujire. Mai mult decât atâta, O. Clément spune, şi este foarte actual acest 
lucru, că suntem chemaţi la o sfinţire genială, care, această sfinţenie, ar trebui să facă sau să fie 
capabilă să transmită această lumină a lui Hristos la nivelul fundamentelor culturii. Iarăşi o 
lucrare foarte importantă şi extrem de actuală bazată pe această înţelegere, pe această viziune că 
lumina lui Hristos poate şi trebuie să lumineze tuturor. Înseşi fundamentele culturii pot şi 
trebuie să fie reaşezate prin perspectiva unei atare lumini. Şi cineva, noi, trebuie să avem această 
deschidere şi putere de la Dumnezeu de a face acest lucru. Din perspectiva exemplarului teolog 
român, asceza nu pare niciodată o uscăciune moralistă şi voluntară, căci nu e nevoie să strivim 
viaţa, ci să o transformăm. Evocând chipul sfinţeniei Sfântului Calinic, spune că el „ne arată 
relaţia pozitivă a sfinţeniei creştineşti de totdeauna şi valabilitatea ei faţă de lumea nouă. El arată 
omului de azi cum poate fi Sfânt, fără să renunţe la nici o notă de sfinţenie autentică creştină, 
dar şi fără a se simţi străin între oamenii timpului nostru. El ne arată putinţa şi modul de 
comunicare între sfinţenia de totdeauna şi lumea de azi, cu ideile şi cu nevoile ei. El a arătat că 
Sfântul nu este un neadaptat în nici o vreme, că e oricând actual, ştie să răspundă necesităţilor 
din orice timp şi orice timp are necesităţi care se tămăduiesc prin leacurile sfinţeniei. El ne arată 
pe omul de azi accesibil sfinţeniei şi pe Sfânt deschis vremii de azi, sau vremea de azi deschisă 
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Sfântului. El ne-a descoperit perspectiva pozitivă a Sfântului asupra timpurilor noi, şi ne-a arătat 
cum pot fi sfinţite îndeletnicirile şi peste tot viaţa omului de azi”.  

André Scrima, referindu-se la Filocalia românească, spune că ea continuă, desăvârşeşte mai 
degrabă, lumea filocaliei greceşti, şi se deosebeşte oarecum de filocalia rusă care are mai puţine 
comentarii şi note. Dar ceea ce consideră important este faptul că textul Filocaliei iniţiale s-a 
îmbogăţit cu respectivele note şi comentarii, acele scolii în care Părintele Stăniloae comentează 
textele respective. Iar în aceste note de subsol face un lucru deosebit, spune A. Scrima, aduce în 
dialog chiar părinţi foarte diferiţi, cum sunt părinţii iezuiţi de la Orientalia Christiana sau din 
revista Ascetica şi mistica, a căror muncă este transportată în aparatul critic din subsolul acestor 
pagini şi în comentariul Filocaliei. Este important de semnalat acest lucru pentru că, iată, Părintele 
Stăniloae deschide un dialog şi-i face participativi neamestecat pe aceşti teologi, în notele de 
subsol, la această viziune pe care el o pune înainte şi astfel, în aceste comentarii, deschide şi 
viziunea noastră spre o relaţionare mai largă cu ceilalţi, păstrând neştirbită mărturisirea ade-
vărului de credinţă. Tot A. Scrima spune că Filocalia românească poartă în ea semnele vremii şi 
ale mediului său, ceea ce pentru noi este extrem de important tocmai pentru că ne-o face 
accesibilă în chip actual. Acesta spune că textele acestei ediţii esenţialmente comentată realizează 
două lucruri foarte importante. Pe de o parte, comentariile sunt orientate către text ca să ne 
explice, să ne lămurească, iar pe de altă parte aceste comentarii sunt orientate spre lume, ca să 
limpezească această înţelegere a celor care citesc, să le iasă în întâmpinare şi să proiecteze asupra 
ei un discernământ duhovnicesc, un discernământ spiritual, care totuşi a cam lipsit în secolul al 
XX-lea. Mai mult decât atât, pentru că de asta încercăm să vorbim despre părintele Stăniloae şi 
de Filocalie într-un fel, A. Scrima spune că în contextul în care a apărut Filocalia, dincolo de 
comentariile şi notele ce dădeau specificitatea ei, a fost susţinută, învăluită, şi de înnoirea paralelă 
a vieţii isihaste. Deci aceste scrieri, vorbind despre această desăvârşire a omului, au fost însoţite 
de un curent de înnoire isihastă, deci de practică, de rugăciune. Părintele Stăniloae mărturiseşte 
că Preacuviosul Părinte Ieromonah Arsenie împreună cu mişcarea religioasă din jurul Mânăstirii 
Brâncoveanu sunt ctitorii Filocaliei româneşti, că el a reînviat cu viaţa şi cu propovăduirea duhul 
Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru. E de notorietate şi lucrarea de la Rugul Aprins. 
Deci a fost o împreună lucrare, ca să zicem aşa, de teorie şi de practică a acestei angajări a 
omului spre desăvârşire. În acelaşi timp, A. Scrima accentuează că Filocalia românească aduce în 
cadrul ei nişte puncte de sinteză. Aminteşte în acest sens de Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Sfântul Simeon Noul Teolog şi Sfântul Grigore Palama. Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce în 
atenţie această liturghie cosmică pe care o regăsim în secolul XX şi la Părintele Stăniloae, cel ce 
ne-o pune în atenţie şi ca fiind oarecum reflectată chiar în modul de a fi al poporului român, 
care avea un anumit mod de a se raporta la Dumnezeu şi la cosmos, la întreaga creaţie. În acelaşi 
timp se ştie că Sfântul Simeon Noul Teolog este teologul luminii dumnezeieşti şi părintele 
vorbeşte în sensul acesta de termenul lume care vine din latinescul lumen, care înseamnă lumină. 
Atunci el vede şi lumea ca lumină creată, şi pe Dumnezeu ca lumină, evident necreată, ce trebuie 
să transpară şi prin lume. Sfântul Grigorie Palama cu teologia energiilor necreate, care de fapt 
mărturiseşte că Dumnezeu poate să fie prezent, precum şi modalitatea în care poate fi El 
prezent în viaţa fiecăruia şi în creaţie, prin acest har, această lucrare a energiilor necreate.  
A. Scrima vede specificitatea Filocaliei româneşti tocmai în accentul pus pe aceste puncte de sinteză 
pe care Părintele Stăniloae le-a comentat, le-a actualizat. Un amănunt, spre exemplu, intro-
ducerea la Ambigua Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost preluată şi în traducerea greacă, cu alte 
cuvinte valoarea şi consistenţa ei a fost recunoscută. Chiar într-o traducere franceză a textelor 
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Sfântului Maxim, conţinutul francez era de 272 de pagini, iar notele au umplut 165 de pagini de 
scris mic, deci notele şi comentariile aproape egalau lungimea textului respectiv. Scrierea aceasta 
a Sfântului Maxim Mărturisitorul nu este o scriere sistematică, ci ea a fost alcătuită din răspun-
suri şi comentarii ale Sfântului Maxim la nişte părţi dificile din Sfântul Dionisie Areopagitul şi 
Sfântul Grigore Teologul. Într-un fel, dacă vreţi, Părintele Stăniloae, prin aceste note şi 
comentarii prin care ne lămureşte pe fiecare în parte, pe măsura noastră, în subsolul paginii, este 
într-o bună continuitate cu Sfântul Maxim Mărturisitorul prin, să-i spunem, această asemănare 
metodologică. La vremea respectivă nu se scria neapărat sistematic, se scria ocazional, 
contextual, cu răspunsuri concrete şi directe, aplicate, lămuritoare.  

Părintele Andrew Louth mărturiseşte şi el despre această caracteristică a Filocaliei româneşti, 
legată de prolificitatea textelor, a comentariilor. El notează faptul că toate elementele acestei 
concepţii, chiar alegerea însăşi a Filocaliei, îmbogăţirea şi comentariile ei, sunt semnificative 
pentru felul în care Părintele Stăniloae concepea să promoveze teologia românească în epoca 
modernă. Este foarte important de observat şi contextul în care a apărut această Filocalie, într-un 
secol XX bântuit de războaie, de ateism, materialism, pozitivism. Părintele Stăniloae a găsit de 
cuviinţă să readucă în atenţie aceste scrieri atipice şi mistice, aceste scrieri care îndrumă omul 
spre cum se poate lumina şi desăvârşi. Într-un context ştiinţific exagerat al secolului XX, al 
materialismului şi individualismului excesiv, Părintele Stăniloae nu promovează o spiritualitate 
care se rupe de lume, o spiritualitate a retragerii, a recluziunii, ci, dimpotrivă, una care să asume 
taina lumii, să lumineze, să transfigureze. Şi acest lucru este important şi pentru noi cei care 
căutăm această cale a credinţei, în măsura în care dorim să ne însuşim această viziune filocalică a 
Părintelui Stăniloae, care nu este una de interiorizare, ci este una care pune profund omul în 
relaţie cu Dumnezeu, cu întreaga creaţie, şi îl responsabilizează în acest sens. Revenind la viziu-
nea liturghiei cosmice a Sfântului Maxim Mărturisitorul, am putea spune că Părintele Stăniloae 
vorbeşte despre ea, în alt context, cu un alt limbaj, cu trimitere la poporul român. Spune, spre 
exemplu, că această umanizare sau transfigurare românească a naturii, această imprimare a 
naturii în faţa românească nu are un caracter panteist păgân, ci se resimte de viziunea perso-
nalistă şi liturgică a cosmosului, pentru că omul este preot în creaţie, iar cosmosul este şi el, cum 
spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, biserică. Deci nu ne restrângem la înţelegerea bisericii ca 
zidire, ci trebuie să înţelegem şi omul ca biserică, sau ca preot în creaţie, şi cosmosul ca biserică 
lărgită. De altfel, pereţii de zid devin prin zugrăvire iconografică transparenţi ai prezenţei 
sfinţilor. Şi spune explicit părintele că această viziune românească se resimte de viziunea liturgică 
a cosmosului dezvoltată de sensul spiritual al Bizanţului, în special de Sfântul Maxim Mărturi-
sitorul, căci cosmosul este scăldat în comuniunea personalistă dintre oameni ce se iubesc şi se 
doresc. Cu alte cuvinte, introduce şi cosmosul în această relaţie între om şi Dumnezeu şi-l face 
coparticipant. Într-o formulă foarte frumoasă, spune că natura este o trenă a omului, având însă 
în această calitate a ei şi o anumită participare, la nivelul ei, nu este inertă.  

Virgil Ierunca vorbea despre Părintele Stăniloae ca despre acest învăţat, acest duhovnic şi acest 
dezvăluitor de esenţe răsăritene. Ceea ce este important de sesizat, printre altele, în ceea ce spune 
Virgil Ierunca, este remarca că această viziune filocalică a Părintelui Stăniloae se reflectă chiar în 
teologia sa dogmatică, precum şi în alte scrieri. Este deci de avut în atenţie faptul că viziunea 
aceasta filocalică a Părintelui Stăniloae nu se reduce numai la Filocalie, ci ea se răsfrânge şi se 
regăseşte într-o măsură covârşitoare în întreaga sa operă. Virgil Ierunca semnalează faptul că 
într-o Românie comunistă apare această operă a marelui teolog ca o apă vie. El spune că fiecare 



 152 

rând al acestei opere se referea la Teologia dogmatică, este un îndreptar al fiinţei noastre şi că prin ea 
asistăm nu numai la o biruinţă a gândului, ci poate chiar la biruinţa de pe urmă a duhului. 

A. M. Alltchin, un preot anglican de la Oxford, spune în prefaţa cărţii Mică dogmatică vorbită 
că a face o prefaţă Părintelui Stăniloae este pentru el un mare şi nesperat privilegiu. Acesta 
mărturiseşte că faptul, emoţionant zic eu, că l-a cunoscut pe Părintele Stăniloae în ultimii 15 ani 
din viaţă a fost cel mai mare dar al vieţii lui. El semnalează şi recunoaşte faptul că este cu 
putinţă, părintele Stăniloae a mărturisit, să fii deopotrivă înrădăcinat în spaţiul propriu şi în acelaşi 
timp să ai o minte deschisă către lumea întreagă. Tot acest teolog anglican, pe de altă parte, vizavi de 
cel de care am spus că este temei al acestei viziuni a filocaliei româneşti, Părintele Stăniloae, spune 
că era un om cu o minte ascuţită, dar şi cu o inimă plină de iubire şi de compasiune. L-a receptat 
prin urmare în complexitate, nu unilateral. Alltchin spune că în acest secol XX, marcat de multe 
tragedii şi confuzii, Părintele Stăniloae revelează în opera sa un optimism al harului. Acest 
optimism al harului ne e de folos şi nouă astăzi, tocmai pentru că redă o frumoasă încredere în 
puterea creatoare şi iubitoare a lui Dumnezeu, dar şi în creativitatea şi capacitatea de răspuns a 
omului. Iată o imagine care ne pune în atenţie, tot în acest secol, tot prin această viziune filocalică, 
şi putinţa ca omul să fie creativ în ceea ce face, chiar în şi prin credinţă, şi în răspunsul lui faţă de 
chemarea Lui Dumnezeu. Cunoscându-l personal pe părintele Stăniloae, A. M. Alltchin spune că 
şi-a dat seama, întâlnindu-l, că este un om care redă încrederea în viaţă şi, mai mult, a redat 
profunzime şi semnificaţii unor cuvinte, ce se devalorizează atât de uşor, ca iubirea, 
cunoaşterea, bucuria. Părintele Stăniloae a reuşit deci să le resuscite, să le încarce, să le dea 
forţă şi să le facă vii şi lucrătoare. Apropo de deschiderea noastră de a reciti cărţile părintelui, 
acest teolog anglican mai spune celor care vor citi această carte, celor care nu-l vor cunoaşte pe 
Părintele Stăniloae (această prefaţă a fost scrisă prin 1981, deci cu ceva ani în urmă), le spune, 
prin urmare, celor care nu-l vor cunoaşte niciodată în carne şi oase pe Părintele Stăniloae că 
citirea cărţii acesteia şi a cărţilor lui îi vor face să regăsească în ele cuvintele sale care dau forţă, 
încurajare, înţelegere şi lumină. Şi, citind aceste cărţi, dincolo de ce povestim noi aici, putem 
simţi acest lucru. Este unul din motivele pentru care vorbim, întrucât o cale ce îl face accesibil 
pe Părintele Stăniloae este chiar lectura cărţilor sale. Din cărţile sale am aflat cum că cuvântul 
scris atrage persoana care l-a scris. Atunci scrierea cuiva ne poate pune în relaţie cu persoana 
respectivă. Citind cărţile cuiva, putem fi şi într-o legătură, un fel de relaţie cu cel care a scris acele 
cărţi, iar prezenţa acelei persoane este puternică în viaţa noastră. Este o taină această legătură 
deschisă chiar prin mijlocirea unei cărţi. Ea nu este ruptă de cel care a scris. Dimpotrivă. Ea îl 
evocă. Prezenţa lui se regăseşte în interstiţiile textului respectiv.  

Co-autorul acestei cărţi, Mică dogmatică vorbită, Marc-Antoine Costa de Beauregard, 
vorbeşte foarte frumos despre Părintele Stăniloae. Folosind expresii din Dionisie Areopagitul, îl 
numeşte chiar dascălul învăţăturilor desăvârşite şi împlinite, dascălul şi prietenul căruia îi 
datorăm iniţierea noastră în adevărurile dumnezeieşti. Este posibil ca citind Filocalia, sau 
citind aceste cărţi, să recunoaştem acest lucru şi noi, să recunoaştem în Părintele Stăniloae 
dascălul învăţăturilor desăvârşite şi împlinite, să recunoaştem pe dascălul şi prietenul 
nostru, căruia îi datorăm iniţierea noastră în adevărurile dumnezeieşti.  

Student fiind, am asistat la o discuţie, în care era implicat şi un cadru didactic al facultăţii, 
despre faptul că părintele Stăniloae nu a lăsat ucenici, precum Părintele Iustin Popovici a lăsat pe 
P. S. Atanasie Ieftici etc.. Dar un părinte nu-şi poate ţine acest nume şi chip de părinte dacă nu 
are şi ucenici, mai exact fii duhovniceşti. Părintele Stăniloae a avut cred indubitabil şi fii duhov-
niceşti, fie că îi ştim sau nu. Pe de altă parte, cei care citesc cărţile sale cu suflet deschis sunt, 
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într-un fel, indiscutabil hrăniţi, odihniţi, crescuţi şi, prin urmare, putem spune, născuţi duhov-
niceşte şi conturaţi, orientaţi, de către el. În acest sens, din putinţa sa de naştere a noastră 
duhovnicească în acest chip cred că ne putem numi fii ai săi în sens larg. Este indiscutabilă, din 
punctul meu de vedere, chiar acestă lucrare de paternitate duhovnicească a sa, el fiind un părinte 
al Filocaliei, al acestei viziuni a Filocaliei româneşti. Este, din punctul meu de vedere, indubitabil 
acest chip de paternitate şi este o realitate care cred că, de la vreme la vreme, va covârşi şi mai 
mult pe mulţi dintre noi şi va fi recunoscut ca atare şi asimilat ca atare. Ne vom recunoaşte, 
astfel, ca fiind într-un sens tainic fii ai acestei viziuni filocalice şi, de fapt, ai Părintelui Stăniloae. 
Deşi, precum spune Costa de Beauregard pomenind de Dionisie Areopagitul cu trimitere la 
părintele, lucrarea aceasta a sa e o hrană tare, pentru minţile desăvârşite. Dar un alt amănunt al 
Filocaliei, semnalat de un englez, dar important pentru noi, este că Părintele Stăniloae a avut 
foarte mare încredere în capacitatea cititorilor săi de a escalada aceste culmi de teologie orto-
doxă. A fost întrebat în timpul regimului comunist de ce lucrează, scrie, traduce, întrucât şansele 
de publicare nu se întrevedeau. Răspunsul său a fost că decât să stea degeaba mai bine munceşte 
degeaba. Acest lucru se pare că i-a dat dreptate întrucât, într-adevăr, a publicat până la urmă, 
roadele muncii sale ajungând la iveală şi aceasta chiar într-o vreme controlată de regimul 
comunist. Şi, în această vreme, tocmai în această vreme, Părintele Stăniloae realizează nişte 
traduceri şi nişte comentarii care denotă că a avut încredere în capacitatea cititorilor lui de a 
escalada culmi ale teologiei ortodoxe. 

Acest preot francez ortodox semnalează importanţa umorului în societatea românească şi 
în special, amintind de Părintele Stăniloae, vorbeşte despre o formă a umorului capabilă să acopere 
o suferinţă sau un sentiment prea intim. Disimularea prin umor a unei suferinţe ori a unui sentiment 
prea intim. Acesta afirmă şi că veselia şi umorul reprezintă una din forţele poporului român de-a 
lungul îndelungatelor şi nenumăratelor lui suferinţe istorice. Asta mărturiseşte un francez. 
Părintele Stăniloae, când vorbeşte de spiritualitatea poporului român, mai spune şi că românul se 
gândeşte chiar la diavol râzând. Se spune că Stan Păţitul îl păcăleşte pe dracu’ cu isteţimea lui 
superioară faţă de isteţimea celuilalt, iar moş Dumitru Cocişul născoceşte renghiuri iadului 
întreg. De unde vine această atitudine? Părintele Stăniloae spune că vine dintr-o încredere 
superioară în puterea omului dar într-o putere văzută în deşteptăciunea unită cu bunătatea, o deşteptăciune 
generos zâmbitoare. În Reflexii despre spiritualitatea poporului român, spune că zâmbetul, deşteptăciunea, 
bunătatea, frumuseţea sărbătorească a unei armonii superioare sunt forţele caracteristice pe care românul 
le pune în lupta cu răul, de care se foloseşte pentru rezolvarea problemelor grele ale vieţii, mai 
ales atunci când ele sunt ridicate de cei vicleni, răi şi egoişti. 

Cele spuse relevă un tip de atitudine creştinească vizavi de cosmos, vizavi chiar de 
duhurile rele. Citind, o să vedeţi că oarecum se diferenţiază de celebra zicere a Sfântului Siluan 
Atonitul ţine mintea în iad şi nu deznădăjdui, nu numai prin faptul că în acest spaţiu carpatin sufletul 
cel dincolo de minte e suportul fiinţial al relaţionării în sine şi dincolo de sine, dar aici chiar 
forma de raportare la rău, chiar la diavol, la iad, exprimă o abordare destinsă şi chiar cu o notă 
de umor, care de fapt reflectă nu desconsiderarea puterii răului ci, cum spuneam, o anumită 
superioritate a binelui. Este de reţinut că viziunea filocalică a Părintele Stăniloae se reflectă în toată 
opera sa, dar şi, pe de altă parte, această viziune a lumii ca lumină, această viziune a lumii ca dar 
al lui Dumnezeu pe care noi suntem chemaţi să-l redăruim lui Dumnezeu. În acest sens, nici 
pustnicia „locului” „la care ne ţinem” nu apare ca o formă excesivă de recluziune. Marcus 
Bandinus, un episcop catolic venit în 1649 în Moldova, scrie despre codrul şi prăpăstiile din jurul 
Mănăstirii Neamţ, că foiesc de pustnici. Foiau de pustnici! Deci nu erau unul, doi, trei, ca zimbrii 
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din ţara Haţegului, aduşi din Polonia pentru repopulare, ci codrul era plin de pustnici. Aproape 
se translatase dacă vreţi mânăstirea în codri, iar codrul devenise biserică. Din această exprimare 
pare că era o comuniune de pustnici acolo, o comunitate. Acelaşi lucru îl spune în vremea 
respectivă şi Dimitrie Cantemir, anume că munţii sunt plini de călugări şi pustnici care-şi jertfesc 
acolo liniştea lui Dumnezeu, în viaţă singuratică. Părintele Ghelasie de la Frăsinei, apropo de 
pustnici, spune că şi pustnicia se diferenţiază, că există o specificitate a conturării ei şi prin raportul 
vizavi de mediu. Desigur, nu numai şi nu ca principal criteriu. Un pustnic în deşert, în zona de 
munte şi apă, un pustnic din zona pădurii este în alt raport cu natura, de care se imprimă într-un 
anumit fel. Una era să fii pustnic în pădure şi alta în deşert. Se spune: codrul frate cu românul. De 
aici era frate, din faptul că erau aceşti fraţi mai mari care îl îmblânzeau, îl îmbunau, îl trans-
figurau, îl personalizau. Şi atunci el era un frate, se resimţea de această întâlnire, de prezenţa 
acestor rugători pe care îi recunoştea ca atare. Putem corela cu ce spuneam despre natură ca o 
trenă a omului, ca o podoabă, cum spunea Părintele Stăniloae, cu faptul că totuşi ea în această 
alură nu este lipsită de spontaneitate. Deci are şi ea participarea ei la nivelul ei. Aceşti trăitori, 
aceşti pustnici au asumat, au personalizat, au transfigurat şi cosmosul. Într-o paradoxală comu-
nitate de pustnici, cu siguranţă că erau la o anumită măsură a trăirii. Acest lucru este relevant şi 
din alt punct de vedere, vizavi de Filocalia rusă a sfântului Paisie Velicikovski. Este evident că 
paisianismul nu a adus isihasmul în Ţările Române. Argumentul acestui episcop catolic, cu 100 
de ani înaintea paisianismului, ne face să credem că aceşti pustnici nu prea stăteau degeaba. 
Credem noi că se rugau, altfel nu-şi mărturiseau vocaţia. De altfel, Părintele Stăniloae afirmă că 
în tot trecutul Ortodoxiei se observă nu numai deosebiri personale de temperament şi 
preocupări între Sfânt şi Sfânt, ci şi deosebiri între diferitele curente spirituale, fără ca aceasta să 
facă pe unul mai puţin ortodox decât altul, ci toate redând, în forme diferite, care se completează 
simfonic, acelaşi fond al spiritualităţii evanghelice şi toate ducând pe căi puţin diferite, la aceeaşi 
ţintă, a desăvârşirii omului. Prin urmare şi paisianismul este recunoscut ca un astfel de curent 
spiritual, care însă se distinge prin anumite accente, a căror analiză nu o încercăm aici, de 
curentul athonit, dar şi de acela al unui isihasm specific tradiţiei locului. Aceste deosebiri de 
accent se reflectau şi dintr-o anume formulare a structurii antropologice. Din cele spuse, fără a 
insista, reiese că acest isihasm în tradiţia locului era distinct de tradiţia filocalică isihastă a 
stareţului Vasile de la Poiana Mărului şi de cea paisiană, fiindu-i străin un ascetism de „tip 
militar”, esenţialmente „combativ”, considerat practic în sensul utilizării Rugăciunii lui Iisus ca 
mijloc în lupta cu răul, şi asociat unei tradiţii vechi sinaite şi egiptene. Însăşi denumirea de 
aghiuţă, cum menţionam, exprimă o atitudine necombativă, neînregimentată cazon, şi care nu 
transformă mintea în spaţiu al „operaţiunilor militare”, chiar înţelese în atributul lor duhov-
nicesc. Isihasmul carpatin nu caută pacea prin „război”, ci prin aşezarea în pacea întâlnirii cu 
Hristos în/prin sufletul fiinţial însăşi cel dincolo de minte, pace-isihie descoperită ca sursă a 
dezamorsării şi topirii conflictelor din „lăuntrul” şi „din afara” omului. Prin urmare, şi în ce 
priveşte „duhurile răutăţii” accentul este pus pe biruinţa asupra lor nu prin „lupta” directă, ci, 
mai ales, ca urmare a stăruinţei în asimilarea biruinţei hristice.  

În acest sens antropologic, Părintele Stăniloae este foarte important, pentru că aduce nişte 
lămuriri extraordinare. Nu insistăm decât în treacăt. Dar mintea înţeleasă la Sfântul Maxim nu 
are acelaşi înţeles cu mintea la Calist Catafigyotul. Fiindcă mintea la Sfântul Maxim şi la Marcu 
Ascetul este şi chip al sufletului, deci nu mintea cum înţelegem noi ca gândirea şi gândurile etc. 
E dincolo de lucrurile astea. Nu e uşor să „citim” respectiva înţelegere în contextul particu-
larizat, cum a fost formulată şi la ce se referea termenul respectiv de minte. Şi, pe urmă, se ridică 
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şi problema cealaltă vizavi de rugăciunea minţii în inimă. Care minte, care inimă? În Ascetica şi 
Mistica se avansează în înţelegere şi sunt fel şi fel de variante. Mintea ca chip al sufletului, mintea 
ca parte a sufletului, mintea ca paradigmă a omului, acel chip tainic, acea raţiune întemeietoare 
dumnezeiască ca paradigmă, ca model forţă, cum îi spune părintele Stăniloae în Ortodoxie şi 
românism. Şi atunci despre care minte vorbim? Sfântul Grigore Palama face distincţie între fiinţa 
minţii şi lucrarea ei. Care-i mintea, care-i lucrarea ei? Ce introduci în inimă? Mintea sau lucrarea 
ei? E tot una mintea cu lucrarea ei? După modelul palamit nu e. Exact cum una e fiinţa lui 
Dumnezeu şi alta e lucrarea lui sau harul ei, fără să fie diteism, tot aşa modelul antropologic 
preluat se discută în acelaşi raport. Putem deci să intrăm în ceaţă şi avem nevoie de nişte lămuriri 
pe care le-a făcut Părintele Stăniloae şi pe care le regăsim ici colo, pentru că se pune problema şi 
a practicii, nu? Sunt multe probleme zise practice, datorate unei deficienţe de înţelegere. Se 
spune acum că practica e totul. Da, practica e totul, dar trebuie să ai şi claritatea practicianului 
care te raportează la modelul antropologic şi isihast în care te desfăşori. Şi de aici toate identi-
ficările pe care le faci cu consecinţe de practică duhovnicească. Altfel poţi să ai nişte dificultăţi 
de abordare şi de integrare. Cu un secol şi ceva înainte de curentul paisianist, Paul de Alep, când 
vine în Ţările Române, prin secolul al XVII-lea, spune că la Trei ierarhi, la Iaşi, erau vreo 300 de 
asceţi. Aşa, la prima vedere. Asceză, asceză, dar probabil se şi rugau, nu? Părintele Ioanichie 
Bălan consemna în Patericul românesc şi acest specific, că pustnicii noştrii trăiau foarte aproape de 
popor, adică era o relaţie foarte apropiată. Este un aspect foarte important, pentru că arată o 
anumită legătură, o anumită relaţie, o anumită grijă a fraţilor mai mari din pustie faţă de fraţii lor 
mai mici din lume, conştienţi de o creştere dimpreună. Nu era accentul unor retrageri care 
deveneau de o izolare extremă. Nu s-a practicat aşa ceva la vremea aceea. Acum se încearcă 
modele, întrucât vremurile de azi le aduc în atenţie inevitabil. Acum apar cărţi. A apărut Patericul 
în toate direcţiile: atonit, sinaitic, sirian, palestinian etc. Şi e foarte bine, întrucât aceasta ne dă 
putinţa de raportare pe care a descris-o Părintele Stăniloae dar şi, concomitent, de nuanţare. Şi e 
bine să păstrăm acest mod, specificitatea lui, şi în acelaşi timp să-l punem în dialog, să-l punem 
în relaţie şi să-l asimilăm cât se poate asimila. Să facem, la măsura noastră, ce se poate face. În 
sensul acesta, apropo de acest lucru, Părintele Stăniloae, chiar în introducere la Filocalia, spune că 
ea nu se adresează numai monahilor. Din capul locului spune chestia asta, care deschide calea 
desăvârşirii pentru toţi credincioşii. Şi nu face o separare între monahi şi credincioşi în acest 
sens. Deşi spune că poate fi într-un fel o diferenţă de angajare, de grad şi de ritm faţă de cât îl 
asimilează fiecare pe Dumnezeu. Fapt firesc, dealtfel. La Părintele Stăniloae transpare însă şi o 
legătură între unii şi alţii, ca mădulare ale aceleiaşi Biserici. Deci nu doar o distincţie transformată 
de unii în disjuncţie, o separare de genul noi suntem monahi, voi sunteţi mireni, noi suntem umflaţi de 
har, iar voi mai desumflaţi de lume. Ci o distincţie şi o legătură ce reflectă o ierarhie a cinstirii, a 
slujirii şi nu una a subordonării, a dominării. Prin urmare, ni se arată că lucrurile pot fi puse într-o 
relaţie ce descoperă sensul ecleziologic al creşterii dimpreună. De fapt, Filocalia românească arată 
că noi accesăm nişte scrieri patristice, chiar ascetice şi mistice, printr-un preot de mir. Asta ar 
trebui să ne facă să înţelegem foarte bine şi foarte clar că pot fi trăitori şi vieţuitori „în lume” la 
măsură foarte mare. Fondul real al chestiunii e desăvârşirea, care în miezul ecleziologic înseamnă 
şi creşterea în şi prin relaţiile cu ceilalţi. 

În 1992 dădusem de scrierile Părintelui Stăniloae şi citeam Filocalia împrumutată de Maica 
Domnina de la Episcopia Râmnicului. Mai apoi i-am mărturisit că doresc să merg să-l întâlnesc 
pe părintele Stăniloae. Mi-a spus: „mergeţi că ştie că vă duceţi”. Ce înseamnă acest răspuns? Că 
Părintele Stăniloae avea dimensiune filocalică, ca trăire, ca vedere duhovnicească. Dar o 
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componentă pe care Părintele Stăniloae o supune atenţiei, vizavi de această spiritualitate la care 
am făcut referire, este discreţia evlaviei ca expresie specifică a poporului român. E un alt tip de 
raportare. Mai degrabă noi avem impresia de „normalitate” a raportului chiar şi cu sfinţii, deşi în 
taina noastră avem conştiinţa sfinţeniei lor ca haină peste firescul lor. Aveam nişte prieteni 
dintre care cu unii eram chiar coleg. La un moment dat, am mers la Părintele Stăniloae şi ne-a 
dat dedicaţie pe volumul 1 din Filocalie, reeditat la începutul anilor ’90. Citind şi revăzând fiecare 
dedicaţia scrisă acolo am constatat că ni se adresa personal. Era foarte clar şi răspicat un cuvânt 
dedicat ţie ca persoană. Nu era generală dedicaţia respectivă. Ce ne-a atras însă atenţia în mod 
deosebit a fost dedicaţia adresată şi scrisă pe cartea care urma să ajungă la fratele unui prieten al 
nostru, care nu era de faţă. El era student la filozofie, noi având nenumărate convorbiri pe tema 
credinţei. Şi, respectivului, i-a scris pe această carte „...pentru credinţa ta”. Pe dedicaţiile noastre 
era limpede pomenită referinţa la credinţa în Hristos. În ceea ce priveşte dedicaţia pentru fratele 
prietenului nostru, astăzi şi el absolvent de teologie, ea pomenea doar de credinţă. Nici o referire 
la Hristos în care, în acel moment tânărul filosof nu credea. Dar, elegant spus, avea o credinţă.  

Mi-a mărturisit cineva apropiat că a fost într-o vizită la părintele Stăniloae şi, la plecare, 
după această întâlnire, când să iasă pe uşă s-a întors să-l vadă pe părintele. Atunci l-a văzut într-o 
transfigurare care îl acoperea de-a dreptul. E celebră acea transfigurare a sfântului Serafim de 
Sarov. Deci nu era un surâs sau un zâmbet mai luminos, o simplă aureolare a sa, deşi se spune că 
zâmbetul omului îl vezi de la distanţă, îi premerge. Foarte interesant. Înaintea recunoaşterii 
individualităţii omului percepi dacă zâmbeşte sau nu. A fost părtaş, deci, acestei transfigurări şi o 
mărturisea cu seriozitate fără nici un fel de emoţie exaltată sau exaltantă. Era clar că Părintele 
Stăniloae exprima o măsură duhovnicească foarte mare, o statură realmente filocalică. Apropo 
de puterea prezenţei sale care era foarte mare, depun mărturia propriei mele întâlniri cu părin-
tele. M-am dus cu tot sufletul, întrucât îl preţuiam din scrieri, citindu-l. Era un impact extra-
ordinar de puternic ca prezenţă. Am stat un sfert de oră alături, ascultându-l spunând chestiuni 
pe care le ştiam din cărţile dânsului. Adică nu era ceva nou ca semnificaţie în ceea ce auzeam. Le 
întâlnisem în ceea ce citisem în cărţi. A început cu un citat din sfântul Grigore de Nazianz, „n-a 
fost cândva când să nu fi fost nimic...”. Se uita către bibliotecă, nu se uita la mine. Vorbea cu o 
tonalitate liniară, aşezată, calmă, gravă. Din când în când, mai întorcea privirea către mine, ca o 
icoană, fără reflexii emoţionale, ce te vede fără să te privească. Dar impactul prezenţei, dincolo 
de ce a spus sau de ce nu a spus acolo, l-am experiat ca exemplar. Am plecat fericit, profund 
marcat. Parcă ieşisem de la liturghie, aşa putere copleşitoare a prezenţei avea. Bineînţeles că ceea 
ce spun se poate interpreta ca fiind o receptare subiectivă. Am ţinut să spun şi să depun aceste 
mărturii, care mi-au ieşit în cale, ca argument care să ne facă să credem că această viziune filocalică 
a devenit sau exprimă o măsură filocalică a persoanei părintelui Stăniloae, măsură care pentru 
mine este o certitudine şi pe care o văd transpărând în tot ceea ce a făcut. De aceea, canonizarea 
părintelui Dumitru Stăniloae cred că se impune extrem de firesc şi discret, cu certitudinea însă 
de neevitat şi neamânat. 

Desigur, pot fi poziţii şi poziţii de receptare. Unora cărora le convine sau alţii cărora nu le 
convine persoana părintelui Stăniloae, sau anumite aspecte. M. A. Costa de Beauregard spune că 
Părintele Stăniloae a scris ceea ce a văzut. Deci ca un vizionar. Nu a fost un urechist, un tezist. 
Nu. A spus ce a văzut şi atunci era prudent. Nu făcea speculaţii teologice. Aşa cred eu. Există şi 
alte opinii, desigur. Opiniile se pot succede. Şi acum sunt din cei care încă neagă întruparea lui 
Hristos. Deci tot timpul pot fi păreri care să conteste, să infirme. Pot apărea poziţii care să 
susţină sau să conteste. E nefiresc să decupezi anumite caracteristici individuale şi poziţii 
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contextuale, particulare, pe care să le pui sau contrapui într-un raport şi să încerci să-i faci pe alţii 
să vadă în acest demers calea mediană a echilibrului obiectiv. Calea de mijloc. Dar nu întot-
deauna când credem noi că împăcăm după asemănarea minţii noastre lucrurile această poziţie 
exprimă în mod real un echilibru real. În filosofia chineză, în Cartea schimbărilor, există o 
sintagmă: extremul mijloc. Dacă se cercetează cu atenţie, există şi vizavi de părintele Stăniloae 
poziţii dintr-astea de extrem mijloc. În definitiv, e firesc să fie şi chestiuni de afinitate în receptare. 
Desigur, sunt şi poziţii care nu pot fi oprite în manifestarea lor. Pot exista controverse până la 
sfârşitul lumii. Sunt controverse faţă de Dionisie Areopagitul de secole. Încă unii îl fac neopla-
tonic. Unii se folosesc de Dionisie Areopagitul ca fiind din spaţiul Bisericii, alţii încă îl cerce-
tează. La fel, în partea cealaltă cu Origen. Lucrurile sunt foarte interesante, întrucât la Dionisie 
Areopagitul găsim un limbaj filosofic, dar un limbaj filosofic care exprimă taina creştină. Origen 
are limbaj creştin şi exprimă altceva. O chestiune foarte interesantă. Pui terminologia filosofiei la 
lucru şi faci operă creştină şi foloseşti terminologie creştină ca să ocultezi alt conţinut filosofic 
sau spiritual decât cel creştin. Şi e riscul mare şi acum, întrucât sunt mulţi care-şi spun creştini, 
folosesc limbaj teologic etc., dar în subtext transpare altceva, pentru cine are ochi să vadă. În 
sensul acesta, Soloviov vorbea de Tolstoi că practică un creştinism fără Hristos. Adică sunt şi 
disimulări.  

Am ţinut să punctez că există şi unghiuri de vedere ce exprimă o anumită critică sau o 
anumită poziţie faţă de marele teolog român, care însă cu siguranţă vor continua să existe. Vor 
continua şi nu pot să nu continue atâta timp cât controversele faţă de Dionisie continuă şi în 
zilele noastre. Vor continua. E o zonă de trăncăneală care nu poate fi oprită şi într-un fel e bine. 
Trebuie să mai fie şi „comentarii”. Sunt şi lucruri interesante în acestea. Nu pot fi oprite şi 
atunci poate fi şi o chestiune de afinitate în receptare, când nu este rea intenţie. Cum ziceam 
despre M. Bielawsky, care vorbeşte frumos despre părintele Stăniloae cum că are o viziune care 
asumă lumea, dar concomitent are şi chestiuni care nu-i plac, şi e normal. El spune despre 
părintele Stăniloae că, vorbind despre satul românesc, este nostalgic. Personal nu cred că este 
nostalgic, ci cred că evocă nişte realităţi care într-adevăr acum nu mai sunt printre noi, nu mai 
sunt palpabile. Nostalgie poate fi pentru unii, dar noi care trăim în credinţă nu trebuie să ne 
mişcăm în nostalgii, ca într-un trecut irevocabil pierdut, pentru că şi lucrurile trecute pe care le 
trăim trebuie să le traducem cumva într-un prezent. La fel cum părintele Stăniloae vorbind 
despre acest sat, chiar dacă noi nu îl mai vedem, credem că el a existat şi existenţa lui e transla-
tată în veşnicie, prin cei care l-au trăit ca chip de comunitate. El există în cei care sunt în veşnicie şi 
atunci această evocare face cu putinţă o accesare a lui şi o revelare a lui. Deci, atunci când 
vorbeşte despre lucrurile acestea, el le evocă şi le face viabile, le face punte către prezent şi cale 
de acces. Deci nu e o nostalgie, ci o mărturie. Bineînţeles că unii pot vedea aceste evocări mărtu-
risitoare ca fiind nostalgii. Dar un om de o astfel de natură şi măsură nu e nostalgic, idilic, sămă-
nătorist, paseist. N-ai cum să fii. E precum în diferenţa dintre tabloul religios şi icoană. Tabloul 
religios reflectă o nostalgie a raiului, a ceea ce am pierdut. Icoana e veşnicie pururi prezentă în 
actualitate. Desigur, sunt realităţii evocate, oarecum suspendate din context, întrucât am luat-o 
noi razna, dar ele nu sunt nici facile proiecţii idilice, nici simple amintiri ce generează nostalgii, ci 
dimpotrivă pot fi recuperate în prezent din transcendenţa extrem de lucrătoare ce poate fi 
actualizată. Prezenţa veşniciei în timpul trecut şi trecutul din veşnicie ne interesează. Asta e 
marea taină şi putere invincibilă a creştinismului, că poate să actualizeze, să reîntemeieze şi 
lucrurile care într-un fel sunt suspendate. Pe vremea Sfântului Maxim, toată Biserica se spune că 
se concentrase în Sfântul Maxim. El era singurul care înţelesese chestiunea complicată cu firile, 
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voinţele, lucrările în persoana lui Hristos. Dar de la el s-a aprins din nou focul credinţei întru 
adevăr, s-a lămurit credinţa şi s-a intrat din nou pe făgaş. Sunt persoane care evocă, care au 
putinţa unei relaţii cu Dumnezeu şi care pot reactualiza nişte lucruri. În definitiv şi pe Sfântul 
Grigorie Palama l-a adus în atenţie părintele Stăniloae. De ce l-a adus în atenţie? Pentru că 
Sfântul Grigorie arăta spre o participare mistică a omului în relaţia cu Dumnezeu şi nu numai cu 
Dumnezeu, ci cu întreg cosmosul, cu întreaga creaţie. Şi e foarte important, în contextul de faţă, 
că omul poate fi factor implicat în a transfigura şi cosmosul, precum şi faptul că relaţiile 
interumane pot fi îmbogăţite şi transfigurate de prezenţa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl 
arată pe celălalt lărgit într-o taină înrădăcinată în El, ce astfel e nesfârşită. Acum relaţiile noastre 
tind să-şi epuizeze potenţialul ce le generează. Nu poţi să stai cu celălalt, pentru că te plictiseşti 
dacă nu e şi Dumnezeu acolo, sau există pseudomodalităţi substitutive de relaţionare, relaţii 
surogat, prin variaţiuni pe teme date sau impuse în cicluri mai mult sau mai puţin recurente. 

Sunt deci şi alte receptări. E vorba de poziţionări diferite vizavi de o anumită înţelegere. 
Eu o interpretez şi aşa că poţi să ai afinitate faţă de cineva. Personal eu am faţă de părintele 
Stăniloae. De aceea îl evoc cu preţuire. E important că ne descoperă valorizarea lumii, că lumea 
e văzută ca lumină, că omul e văzut ca un cuvânt cuvântător, că în esenţă este chip de limbaj. Şi 
atunci întreaga creaţie, fiind creaţia logosului, este Logos-centrică, este limbaj şi participă în 
aceste relaţii om-Dumnezeu, om-cosmos. E de observat faptul că diavolului i se spune aghiuţă, 
sfântuleţul. E ironizat. În tradiţie, la noi, e tratat cu un anumit umor ceea ce dă o anumită reţetă 
a atitudinii faţă de puterile acestea ale duhurilor necurate. Aceasta transpare de aici. Depinde, 
însă, cum asimilăm noi acest demers. Noi putem să vrem să fim încă pe baricade, nu? Toata ziua 
în lupta cu răul, cu dracu’. Sau, altfel, e atitudinea faţă de Aghiuţă, Michiduţă. Îl mai smerim un 
pic, cel puţin în faţa ochilor noştri duhovniceşti pătrunşi de lumina lui Hristos.  

Articolul ce transcrie conferinţa ţinută la Saint-Serge este şi un prilej de argumentare 
consistentă a diferenţierii faţă de poziţia filosofului Yannaras, care susţine că filocaliile sunt prea 
pline de asceză individualistă şi nu se regăseşte în lăuntrul lor viziunea bisericii, respectiv 
viziunea comunitară. Părintele Stăniloae arată că Filocalia, fiind o colecţie de scrieri duhovniceşti 
ce se ocupă de urcuşul duhovnicesc al persoanei, este firesc să acorde un loc principal stărilor 
interioare ale persoanei în acest urcuş, precum şi modului cum se poate curăţi de patimi şi cum 
poate cultiva virtuţile, dar ea nu uită să acorde şi împărtăşirii cu Trupul şi Sângele lui Hristos un 
loc fundamental. În acest sens, citează capetele lui Calist şi Ignatie: „Dar nimic nu ne ajută şi nu 
contribuie aşa de mult la curăţirea sufletului, la luminarea minţii, la sfinţirea trupului şi la prefa-
cerea amândurora spre o stare mai dumnezeiască şi la nemurire, ba şi la biruirea patimilor şi a 
demonilor, sau mai potrivit spus, la unirea cu Dumnezeu cea mai presus de fire, ca împărtăşirea 
şi comuniunea continuă, cu inimă şi cu simţire curată, pe cât e cu putinţă omului, cu preacuratele 
şi nemuritoarele şi de viaţă făcătoarele Taine, cu însuşi cinstitul trup şi sânge al Domnului şi 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. De aici părintele Stăniloae trage concluzia 
că nu este neglijată liturghia euharistică a comunităţii credincioşilor, pe calea urcuşului duhov-
nicesc. Ba, mai mult, spune că dezvoltarea duhovnicească personală a fiecăruia nu se face în 
izolare de comunitatea euharistică ci, dimpotrivă, în comuniune cu ea, iar comunitatea 
euharistică nu rămâne neinfluenţată de dezvoltarea vieţii duhovniceşti a persoanei. Acestea nu 
reprezintă două ordini despărţite. Personalul şi comunitarul nu sunt separate, ci sunt într-o 
împreună lucrare. Adică nu ai o desăvârşire în afara iubirii care înseamnă relaţie, care înseamnă 
legătură, care înseamnă unire. Spune că însăşi comunitatea sporeşte în caracterul ei de viaţă 
comunitară prin viaţa tot mai duhovnicească a membrilor ei. Adică, avem sfinţi, ne scoatem şi 
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noi, putând creşte la umbra lor. N-avem, e mai greu, întrucât, spune părintele Stăniloae, e 
importantă sporirea duhovnicească a membrilor ei, sau „măcar a unora dintre ei”. Deci, măcar 
din loc în loc şi din vreme în vreme, trebuie să fie câte un om sporit în sfinţenie. În Trupul lui 
Hristos oferit nouă în Euharistie avem puterea să ne înduhovnicim. Iar prin acest trup, care este 
jertfit şi sfinţit şi, frumos spune, plin de elanul de a ni se dărui, se imprimă şi în noi această 
putere de a ne jertfi, de a ne sfinţi şi noi, de a ne umple de acest elan de a ne dărui şi noi lui 
Dumnezeu şi celorlalţi. Acest trup răstignit şi înviat al Domnului are în el elanul morţii faţă de 
noi înşine, în egoismul nostru, şi dă putere învierii noastre pentru a putea intra în comuniune cu 
ceilalţi. Acest trup înviat al Domnului este trup copleşit de Duhul Sfânt, care este Duhul comu-
niunii, care este foc al iubirii treimice, care nu poate fi oprit între graniţe, şi care iradiază din 
trupul lui şi în alte trupuri. Din acest trup al lui Hristos sunt activate şi sunt active puteri îndum-
nezeitoare şi iradiante. Dar ce semnalează părintele este că aceste puteri şi lucrări iradiante ale 
Duhului Sfânt nu se dispensează şi de lucrările trupului, nu le anulează, nu le elimină. Dă 
exemplu faptul că dintr-un om curat în sufletul şi în trupul lui – şi punctează că numai un astfel 
de om este curat într-adevăr, care este deci curat şi în suflet şi în trup – poate să iradieze o 
putere curăţitoare şi în noi. Părintele abordează din mai multe unghiuri de vedere tema, arătând 
că împărtăşindu-ne cu acest trup, şi funcţiunile trupului lui Hristos fiind cu totul curate şi pline de 
elanul dăruirii către noi, atunci şi funcţiunile trupului nostru se umplu de această curăţire, de această 
dăruire curată în toate direcţiile vieţii. Deci şi către contextul existenţial. În acest sens, îl citează 
pe Sfântul Ioan Scărarul, care aminteşte pe Sfântul Ioan de Bostra, bărbat sfânt şi având putere 
peste duhurile necurate, care a întrebat pe dracii care locuiau în nişte fetiţe furioase şi chinuite de 
ei cu răutate: „De care lucruri vă temeţi voi la creştini?”. Aceştia au răspuns: „Aveţi cu adevărat 
trei lucruri mari: unul pe care îl purtaţi atârnat de gâtul vostru; unul cu care vă spălaţi în biserică; 
şi unul pe care îl mâncaţi în adunare (sinaxa)”. Întrebându-i iarăşi: „Din acestea trei, de care vă 
temeţi mai mult?”, au răspuns: „Dacă aţi păzi bine aceea cu care vă împărtăşiţi, n-ar putea nici 
unul din noi să facă vreun rău vreunui creştin”. Aici este de reţinut şi acest „dacă aţi păzi bine”. 
Deci se poate şi să nu păzeşti. Se pune un condiţional aici. Deci se poate şi să nu păzim. Dă apoi 
un minunat citat din Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că „Hristos ne-a dat putinţa să ne 
săturăm de trupul Lui, ridicându-ne la o prietenie şi mai mare şi arătându-ne dorul Lui către noi. 
Căci nu se dă pe Sine celor ce doresc, numai ca să-L vadă, ci şi ca să-L atingă, să-L mănânce şi să 
se sădească în trupul Lui şi să se unească cu El şi să-şi sature întreg dorul”. 

Părintele a vorbit de funcţiunile trupului lui Hristos, iar apoi vorbeşte de lucrările trupului lui 
Hristos şi spune că în afară de lucrări este şi subiectul prezent în aceste lucrări. El arată că aşa 
cum în fiecare lucrare e prezent un subiect şi prin acest subiect se întipăresc lucrările subiectului 
în trup, aşa Subiectul lui Hristos se întipăreşte în trupul nostru. În sensul spuselor Sfântului 
Simeon, susţine că subiectul lui Hristos devine subiectul lucrărilor noastre şi noi subiectul lucră-
rilor lui Hristos. Sfântul Simeon spunea că noi devenim mădular al lui Hristos şi Hristos mădular 
al nostru. El e subiectul ochiului nostru, al mâinii noastre, iar noi subiectul ochiului lui, al mâinii 
lui curate, pline de elanul făptuirii curate. Această întrepătrundere, această preluare de lucrări şi 
de participare sinergică devine o simfonie, întrucât devenim un singur trup de intenţii şi simţiri 
umplute de acelaşi Hristos. Din această întrepătrundere a celor două subiecte şi preluarea 
reciprocă de lucrări, Părintele Stăniloae spune că nu se poate deduce vreo urmă de panteism. E 
foarte important eul fiecăruia. Altfel n-ar mai fi o dăruire continuă, o participare şi un schimb 
reciproc în aceste relaţii. Se păstrează într-o continuă prezenţă şi lucrare. Chiar această unire, de 
fapt, are paradoxul unei uniri care se păstrează într-un dialog perihoretic continuu de dăruire şi 
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primire, de emisie şi de recepţie. Mai mult, spune că Hristos, lucrând în mine, poate să trezească 
iubirea mea faţă de celălalt. Este important de ştiut că Hristos, lucrând în mine, poate să 
trezească iubirea mea faţă de celălalt. Deci un aspect foarte interesant este faptul că Hristos, 
trăind în mine, trezeşte iubirea mea faţă de celălalt, astfel că din toţi mă iubeşte Hristos, dar mă 
iubesc şi ei odată cu Hristos. Şi eu iubesc pe toţi, dar şi Hristos îi iubeşte din mine. Deci această 
permanentă prezenţă şi întrepătrundere, în care fiecare îşi trăieşte şi propria lui simţire şi trăire şi 
iubire, dar care este şi amprentată şi care este şi împreună cu această iubire a lui Hristos care se 
reflectă şi în ceilalţi, întrucât Hristos te iubeşte şi din ceilalţi, deci nu numai strict pe tine şi din 
tine. Îi iubeşte şi pe ceilalţi din tine şi suscită în tine această trăire a iubirii, ca să vezi că el este 
prezent şi în ceilalţi. Îi prinde pe toţi într-un dialog cu totul special între toţi şi întreolaltă astfel 
încât ajungi să te bucuri de iubirea tuturor şi toţi să se bucure de iubirea ta. Este foarte important 
să reţinem această viziune, întrucât ea exprimă faptul că respectiva creştere a noastră personală, 
că de aici pornisem, e o creştere care trebuie să se reflecte în legătură cu toţi, având un caracter 
profund ecleziologic. Creştem dimpreună, căci crescând în relaţie cu Hristos trebuie să creştem 
şi în relaţie cu ceilalţi. Asta face ca respectiva creştere a mea să fie şi o creştere a celorlalţi şi în 
relaţie cu ceilalţi, reflectându-se, prin urmare, şi în creşterea celorlalţi. Iată cum articulează faptul 
că dezvoltarea mea personală se reflectă în viaţa celorlalţi şi dacă eu merg spre această împlinire 
asta mă face şi mai mult predispus şi părtaş relaţiilor cu ceilalţi. Deci nu este o separare între 
dezvoltarea mea personală, trăirea mea duhovnicească şi simţirea mea faţă de ceilalţi. Este o 
legătură. Este chiar o foarte intimă legătură, chiar şi pe treptele foarte înalte. Un lucru care nu 
este ştiut foarte clar şi pe care Sfântul Ioan Damaschin îl spune: „Şi pâinea şi vinul nu sunt chip 
al trupului şi al sângelui lui Hristos, să nu fie, ci însuşi trupul lui Hristos cel îndumnezeit şi însuşi 
sângele Lui... Căci este trupul şi sângele lui Hristos, care intră în constituţia sufletului şi trupului 
nostru, – şi aici e foarte important şi de reţinut ceea ce spune – netopindu-se, nestricându-se, 
netrecând în ceea ce dăm afară, ci rămânând în fiinţa noastră, ca pricina conservării noastre, ca 
mijloc de curăţire a toată întinăciunea... Trupul Domnului este trup de viaţă făcător, pentru că  
s-a zămislit din Duh de viaţă făcător.” Am ţinut să dau acest citat, pentru că exprimă lucruri 
foarte importante. De aceea am accentuat că acest trup şi sânge al lui Hristos intră şi în constituţia 
sufletului şi a trupului şi faptul că nu se topeşte, nu se strică şi nu trece în cele ce le dăm afară. Tot în acest 
articol, părintele vorbeşte, în acest sens, că nu numai trupul se împărtăşeşte de lucrarea lui Hristos, 
de funcţiunile trupului lui Hristos, ci însuşi sufletul nostru se împărtăşeşte de Hristos. El spune că aşa 
cum trupul nostru e legat de sufletul nostru, aşa trupul lui e legat de sufletul lui şi de dumne-
zeirea lui, şi în acest sens există şi o imprimare a sufletului lui Hristos în noi şi în sufletul nostru, 
prin această Împărtăşanie. Continuă vorbind despre un lucru foarte interesant. La un moment 
dat, spunând pe de o parte că sufletul e prezent în trup, iar pe de alta spunând că şi trupul este 
prezent în suflet, aminteşte de nişte rădăcini. Este de avut în atenţie faptul că trupul este prezent 
în suflet prin rădăcinile raţionalităţii şi sensibilităţii lui, care se pare că rămân în suflet chiar şi 
după moarte. Iarăşi un aspect mai puţin evidenţiat, anume faptul că există nişte rădăcini ale 
trupului în suflet, care persistă chiar şi după moarte. Aceste rădăcini sunt acel memorial al trupului, 
care la înviere face sufletul să-şi refacă propriul corp, având şi amprenta foarte clară a acestui 
memorial prezent în el prin aceste rădăcini. Desigur, prin puterea şi lucrarea Lui Dumnezeu. În 
acest sens, spune părintele, chiar şi sufletul nostru, fiind înduhovnicit prin aceste rădăcini ale 
trupului, poate să lucreze asupra trupului nostru. Adică, pe de o parte, lucrează trupul lui Hristos 
asupra trupului nostru, prin funcţiunile lui Hristos, lucrarea lui Hristos, subiectul lui Hristos 
care, preluând lucrarea noastră şi subiectul nostru, preia lucrarea lui Hristos. Apoi sufletul este 
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amprentat de prezenţa lui Hristos. Iar sufletul nostru, datorită lucrării acesteia a lui Dumnezeu, 
sau a dumnezeirii lui Hristos, lucrează asupra rădăcinilor trupului din suflet şi, în acest sens, este 
părtaş la o subţiere a materialităţii lui, la o transfigurare a materialităţii lui. Mai mult decât atât, 
spune că trupul lui Hristos este şi pnevmatizat, deci pătruns de Duhul Sfânt, de Duhul cel 
dumnezeiesc. Acest Duh iradiază prin toţi porii lui. În acest sens, este trup de viaţă făcător şi, de 
aceea, ceea ce primim noi în mod deosebit în Sfânta Împărtăşanie este Duhul Sfânt. Deci iată 
cum se porneşte de la Trup şi Sânge primit în Sfânta Împărtăşanie şi odată cu trupul ne impri-
măm de funcţiunile trupului lui Hristos, de elanul acesta de dăruire faţă de ceilalţi, de elanul 
acesta, de a ne jertfi şi a ne dărui celorlalţi, de care e pătruns Trupul şi Sângele lui Hristos, de 
lucrarea lui Hristos, de sufletul lui Hristos, de prezenţa aceasta a Duhului Sfânt care transfi-
gurează. Iată această pleiadă de dimensiuni euharistice, să spunem aşa, care sunt puse în lucrare 
prin Sfânta Împărtaşanie. Dă un exemplu din Sfântul Macarie, care spune: Precum vinul se amestecă 
în toate mădularele celui ce bea şi se preface în el şi el în vin, aşa cel ce bea sângele lui Hristos se adapă cu Duhul 
dumnezeiesc, se amestecă cu El, iar prin Euharistie cei ce se împărtăşesc cu vrednicie se învrednicesc să se facă 
părtaşi de Duhul Sfânt şi aşa sufletele pot să vieţuiască în veci. Adică e important să înţelegem comple-
xitatea acestei Sfinte Împartăşanii. Antropozoful Rudolf Steiner spunea că împărtăşania cu 
trupul lui Hristos este un fapt vizibil, accesibil pentru cei care n-au măsura înţelegerii tainelor 
spirituale, şi li se oferă ceva concret la măsura lor. Şi atunci este această chestiune vizibilă ce este 
la îndemână, fiind o realitate concretă, care este corelată cu nivelul lor de înţelegere şi de sim-
bolism. Vedem aici, la părintele Stăniloae, că Euharistia are nişte dimensiuni şi nişte valenţe 
extraordinare şi cu totul speciale. Vedem câte paliere şi posibilităţi de întâlnire şi comuniune 
descoperă euharistia şi cum contribuie şi în câte forme activează asupra noastră. Extraordinară 
această Taină!  

Lărgind unghiul de vedere, spune că Duhul Sfânt nu numai că amprentează sufletul în 
această Sfântă Împărtăşanie, ci se sălăşluieşte şi în trup, pentru că el acţionează asupra sufletului. 
În suflet am zis că sunt rădăcinile trupului şi el rememorează, redesenează trupul prin acest 
memorial, care se împărtăşeşte prin Duhul. În acest sens, părintele Stăniloae spune că sufletul 
este iconarul trupului, că el desenează trupul. În baza a ce? A acestui memorial duhovnicesc. Şi 
de aici apare această iconare. Se plinesc ca icoane cei în care se săvârşeşte această lucrare. Se 
înscrie astfel un alt tip de memorial prin suflet în această participare a Duhului, chiar şi în corp. 
Sfinţii sunt icoane, pentru că astfel capătă o altă amprentă şi sunt, să zicem aşa, rescrişi cu un alt 
tip de memorial al Cărţii Vieţii, deci al veşniciei, al chipului iconic al Logosului din veşnicie. În 
acest sens, spune că Duhul dumnezeiesc unit cu sufletul afectează trupul şi-l subţiază, îl face şi 
pe el să fie transfigurat, să fie iradiant şi transparent al acestei lumini transcendente.  

Pe finalul articolului, părintele Stăniloae trimite la sfântul Marcu Ascetul, care spune că 
Hristos se sălăşluieşte la Botez în locul cel mai tainic, în altarul sufletului nostru, şi de acolo 
liturghiseşte. Marcu Ascetul spune că El, pe de o parte, primeşte jertfa gândurilor noastre către 
Dumnezeu şi le duce la Tatăl, dar şi Hristos se împărtăşeşte din această minte a omului. Adică 
nu numai noi ne împărtăşim de El, ci ajunge şi el să se împărtăşească de noi. Deci este biunivocă 
relaţia. Sfântul Chiril al Alexandriei spune mai larg că nu numai gândurile noastre pot fi aduse 
jertfă lui Hristos, ci chiar şi faptele şi vieţuirea noastră. Hristos ne preia, pentru că noi nu putem 
ajunge la Tatăl decât prin chipul Fiului. O valenţă a Trupului Euharistic este că trebuie să fie o 
dată jertfa lui Hristos, dar la care trebuie adăugată jertfa noastră. Deci e o împreună jertfire într-un 
fel şi numai în acest sens Hristos preia această jertfire a noastră şi-o asimilează lui şi ne poate 
aduce în faţa Tatălui. Tatăl ne recunoaşte numai în măsura în care vede pecetea Fiului său în noi. 
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Altfel n-ai acces. Mă refer la acea înţelegere a raportului Sfintei Treimi cu creaţia. Nu ai acces 
altfel. Trebuie să fii asimilat de Hristos ca să intri cu El. El intră înaintea feţei Tatălui, altfel nu ai 
acces. Nu-ţi recunoaşte faţa decât dacă vede în chipul tău chipul lui Hristos, a Fiului Său care s-a 
jertfit şi care asociază jertfa noastră jertfei lui. De aceea euharistia nu e aşa de luat ca pe un 
simplu har, dar. Nu. Trebuie să fie o împletire a jertfei noastre cu jertfa hristică. Şi spune 
părintele că El se aduce întâi pe Golgota Tatălui pentru ca pe urmă în Euharistie să ni se 
dăruiască cu această simţire de jertfă şi nouă, ca apoi în liturghia interioară să ne aducem şi noi 
jertfă lui, pentru ca asimilând-o cu a sa să ne ducă şi pe noi jertfă Tatălui împreună cu Sine. Deci 
El se jertfeşte pe Golgota, apoi în Euharistie se jertfeşte, preia jertfa noastră, o asimilează şi o 
duce Tatălui şi atunci putem sta în faţa Lui. În afară de acest lucru, cum spuneam, sfântul Chiril 
lărgeşte înţelesul jertfei nu numai la gândurile noastre pentru Hristos, ci şi la faptele noastre. 
Spune părintele Stăniloae că împărtăşirea de Hristos, într-un sens mai larg în cadrul liturghiei 
comunităţii, are ca urmare nu numai o dăruire a gândurilor şi a faptelor noastre lui Hristos ci şi 
prin El Tatălui. Sfântul Marcu, deci, vorbea de gânduri, sfântul Chiril vorbea şi că faptele noastre 
le dăruim lui Hristos, iar părintele Stăniloae completează că nu numai faptele şi gândurile le 
dăruim, ci, pentru cei ce au înaintat duhovniceşte, chiar o trăire în cele mai adânci şi bogate 
străfunduri ale Dumnezeirii. Deci o împărtăşire chiar mai adâncă decât ceea ce pot să însemne 
gândurile sau faptele noastre ca ofrande sau jertfe aduse lui Dumnezeu. Ceea ce pune pe final în 
atenţie este raportul între această euharistie şi împărtăşirea noastră în veşnicie. Care este 
raportul? Noi ne împărtăşim acum, dar în veşnicie cum o să fie? Şi părintele Stăniloae arată că 
această împărtăşire cu Trupul şi Sângele lui Hristos este o împărtăşire dintr-o realitate eshato-
logică, dar că la un moment dat această împărtăşire euharistică în cei care au trăire foarte înaltă 
într-un fel se unifică şi însăşi împărtăşirea aceasta euharistică este de fapt o împărtăşire deplină 
cu Hristos şi ei rămân deplin în Hristos. Capătul şi desăvârşirea acestui lucru nu se vede în 
această lume. Nici chiar sfinţii nu ajung acest prag. Începe de aici, se păşeşte, dar chiar şi cei care 
au ajuns pe cele mai înalte trepte de trăire nu ajung la această finalitate a acestui capăt al împăr-
tăşirii depline sub această formă. Euharistia ne dă puterea să sporim în desăvârşire, să sporim nu 
numai datorită faptului că ne-am împărtăşit de Trupul atotcurat al Domnului, ci şi pentru a ne 
face apţi sau pentru a ne deschide unei împărtăşiri depline şi descoperite a lui. Părintele Stăniloae 
spune că împărtăşindu-ne aici de Trupul Domnului trăim în Trupul Lui primit forţa atragerii 
noastre spre împărtăşirea deplină, descoperită în viaţa viitoare. Adică produce în noi o atracţie 
către această împărtăşire deplină în viaţa viitoare când, într-un fel, această împărtăşire pe care o 
facem în forma aceasta acuma va fi transcensă, sau, mai degrabă spus, unită, descoperită, 
experiată, trăită în acea împărtăşire deplină şi vie în veşnicie cu El. Urcuşul duhovnicesc al 
persoanei se alimentează astfel din comunitatea euharistică, din împărtăşirea în comun cu ceilalţi 
credincioşi cu Trupul şi Sângele Domnului şi prin aceasta urmăreşte o cât mai deplină 
armonizare cu El şi cu comunitatea, o dimpreună desăvârşire întru acelaşi Trup mistic care este 
Biserica. O, Paştile cele mari şi sfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea.  
Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale! 

NEOFIT 
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istemul de filozofie al lui Vasile Băncilă în lumina 
cercetării arhivei sale 

 
În urma marilor modele fondatoare ale „omului universal“ din cultura română, care încep 

cu Cantemir, Vasile Băncilă s-a vrut un gânditor total. Preocupat de cele mai diverse şi 
neaşteptate aspecte ale spiritului uman, el s-a vrut însă, înainte de toate, în filozofie, un creator 
de sistem filozofic. Aceasta, în cea de-a doua jumătate a vieţii sale, pe versantul coborâtor spre 
sensurile ultime, marcată în mod exterior prin ruptura politică din 1945, care avea să-i aducă şi 
interdicţia de a publica. Băncilă însuşi îşi împarte creaţia în funcţie de această dată, aşa după cum 
reiese dintr-o fişă inedită, datată aprilie 1974, intitulată Cadru iniţial: creaţia interbelică, cea 
implicată în „lupta spirituală” a momentului, şi cea de după 1945, al cărei destin îl pune sub 
semnul întrebării şi în care se află, spune el aici, „material pentru un sistem”. 

Materialul este, dar sistemul său filozofic nu a căpătat o formă finită. El a rămas risipit în 
mii de fişe nesistematizate (multe având chiar genericul „Sistem de filozofie”), în mai multe texte de 
mici dimensiuni, aflate în stadii diferite de elaborare, şi în câteva lucrări finite, elaborate 
sistematic. Desigur că este prematur să ne pronunţăm asupra acestei filozofii; lucrul se va putea 
face abia atunci când munca de sistematizare începută în aceste pagini se va fi încheiat şi când se 
va fi găsit un criteriu de editare care să poată împăca aproximarea şi redundanţa eboşelor cu 
precizia conceptuală pe care o presupune un sistem speculativ. Până atunci, ne folosim de felul 
în care Băncilă însuşi şi-a catalogat gândirea, cum se întâmplă în acest Cadru iniţial şi în 
Weltanschauung (Cadru final). Accepţia pe care o are filozofia lui Băncilă nu este atât cea de disci-
plină academică argumentativă, orientată spre determinarea existenţei anumitor realităţi logice, 
cât cea de concepţie generală despre lume, aşa cum textul intitulat Weltanschauung o arată fără 
echivoc. 

Din motive diferite, nu toate direcţiile care alcătuiesc în mod tradiţional un sistem filozofic 
au putut fi reconstituite; unele, cum ar fi logica şi epistemologia propriu-zisă, lipsesc din preocu-
pările lui Băncilă. Există însă o metafizică a spaţiului şi o teorie a fiinţei româneşti (ontologie 
românească); legate de acestea sunt filozofia sărbătorii şi filozofia religiei; am reconstituit o 
teorie a cunoaşterii; cum o estetică nu există (deşi ea poate fi dedusă din alte scrieri ale autorului), 
am continuat cu filozofia artei, apoi cu etica. 

În altă ordine de idei, am ilustrat cele două genuri de scriitură în care a excelat Băncilă, şi 
care ţin mai mult de categoria înţelepciunii decât de cea a gândirii sistematice: aforismul şi eseul 
filozofic. 

Fără ca să putem considera definitive concluziile, vom spune, în spiritul gândirii lui 
Băncilă, că metafora cercurilor concentrice, pe care o întrebuinţează adesea, este şi cea mai 
potrivită tipului de reflecţie pe care acesta a practicat-o: adevăruri considerate definitive pe un 
asemenea cerc capătă alte valenţe şi semnificaţii noi pe un alt cerc concentric; acesta le include, 
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dar le şi diferenţiază. Şi aşa mai departe. Poate ca aici stă şi explicaţia faptului ca Băncilă a reuşit 
de prea puţine ori să-şi ducă la capăt scrierile: un gând mai puternic, o semnificaţie ce părea până 
atunci ascunsă i se revelează brusc (fişa este întotdeauna marcată cu „Evrika!”), de îndată ce se 
plasează pe un alt cere concentric; practic, fişe cu conţinuturi sensibil asemănătoare sunt plasate 
astfel sub genericul unor teme de reflecţie diferite, oferind o privire spectrală, dar niciodată finită 
asupra lor. 

Indecizie şi relativism? Nici vorbă; căci centrul iradiant al tuturor acestor cercuri 
concentrice nu este nimeni altcineva decât Logosul întrupat. 

 
Definiţia filozofiei 

În filozofie, Băncilă rămâne un transcendentalist; în definiţia pe care o dă filozofiei intră 
întotdeauna absolutul; pentru el, filozofia se confundă, practic, fie cu gnoseologia, fie cu 
metafizica; în 1945, defineşte filozofia: „cunoaşterea absolutului şi a principalelor lui afecte în 
lumea sensurilor”; în 1950: „filozofia e disciplina de cunoaştere care se face pe baza experienţei 
integrale a umanităţii”; în 1972: „filozofia e disciplina care explică şi încadrează toate lucrurile, 
după coeficientul lor de absolut“; 1976: „filozofia e disciplina care-şi propune să dea o repre-
zentare abstractă a Absolutului şi să explice în legătură cu acesta întreaga realitate, considerată ca 
un unitar (ca obiect unic)”; 1979, cu o lună înaintea morţii: „filozofia este viziunea explicativă a 
realităţii integrale a existenţei, prin valorificare raţională a unui mai mare (element) iraţional”. 

 
Metafizica spaţiului românesc 

Realist metafizică, cu termenul întrebuinţat de Nae Ionescu pentru propria viziune, poate 
fi considerată şi filozofia lui Vasile Băncilă; pentru el, esenţa realităţii se exprimă în termeni 
duali, dar suportul ei transcendent nu îl tăgăduieşte niciodată; geneza lumii este de origine divină, 
iar această lume îşi relevă configuraţia dualistă în antinomia materie – spirit. Dar aceasta nu-l 
face să cadă în materialismul oficial, pe care n-a încetat să-l demaşte drept o anti-filozofie, o 
„satanocraţie”, un „mit”, ale cărui coordonate sunt: „luciferismul colectiv”, „falsificarea istoriei 
filozofiei” etc. 

Un aspect particular al metafizicii lui Băncilă este metafizica spaţiului Bărăganului – pe care 
acesta l-a gândit drept spaţiu complementar spaţiului mioritic, ce a dat loc atâtor speculaţii 
filozofice. Nu e vorba, desigur, de conceptul clasic de spaţiu din istoria filozofiei, corelat teoriei 
fizicii, ci de cel din filozofia culturii, aşa cum se vehicula începând cu filozofia lui O. Spengler, şi 
căruia Băncilă i-a dat o interpretare creativă, cu referire la acest spiritus loci propriu românilor. 

Comentatorii operei lui Băncilă care au vorbit de Spaţiul Bărăganului au ţinut să sublinieze 
influenţa blagiană asupra reflecţiei lui Vasile Băncilă. Într-adevăr, Spaţiul Bărăganului pare o 
replică la Spaţiul Mioritic. Atâta doar că Spaţiul Mioritic a apărut în 1936, în vreme ce primele texte 
ale lui Băncilă despre Spaţiul Bărăganului datează din martie 1932. Rămâne ca istoria să decanteze 
jocul subtil de interferenţe şi de influenţări care, din miezul imponderabil al unei mari prietenii, a 
zămislit ideea pereche a celor două Spaţii... 

Din 1932 încoace, ideea unei alte matrici spirituale româneşti decât cea a Spaţiului Mioritic 
l-a obsedat pe Băncilă: el a reluat-o şi a reformulat-o în mai multe rânduri, până în anii ’60, fără 
să dea o lucrare finită. Recompunerea acestei lucrări din materialele rămase în laboratorul de 
creaţie al lui Băncilă şi recenta ei tipărire sunt de un folos inestimabil pentru toţi cei ce vor să se 
pronunţe în cunoştinţă de cauză. 
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„S-ar putea încerca un studiu cu titlul: Logica (spirituală şi metafizică) a peisagiilor româneşti. 
Cine să-l facă?” Este aceasta o fişă – una din multele mii de fişe rămase în arhiva lui Vasile 
Băncilă – din martie 1934; pe care nu doar din dorinţa noastră de a integra, pe cât e cu putinţă, 
cât mai multe din însemnările subsumabile unei teme o reproducem aici. Ci şi pentru că ea este 
ilustrativă atât pentru stilul său de creaţie, cât şi pentru propria sa filozofie a creaţiei. 

„Peisagiile româneşti” sau, cu un termen curent în filozofia interbelică, spaţiile sunt o temă 
predilectă a reflecţiei din această perioadă. Nu este vorba, desigur, de conceptul clasic de spaţiu 
din istoria filozofiei, corelat teoriei fizicii, ci de cel din filozofia culturii, adus de Oswald 
Spengler, începând cu 1918, când apare primul volum din Der Untergang des Abenlandes (volumul 
al doilea, în 1922), în teoria sa asupra morfologiei culturii. 

Băncilă s-a format ca filozof în chiar aceşti ani. În 1918, îndată după încheierea războiului, 
la care participase ca voluntar, el se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din 
Bucureşti. Un an mai târziu, Rădulescu-Motru, care ţinea obişnuitul său curs de psihologie, nu 
vehicula încă teoria spengleriană. O atestă, printre altele, o lecţie din 28 martie 1920, păstrată în 
arhiva Vasile Băncilă, intitulată: Contribuţie la metafizica şi psihologia spaţiului. Mult mai probabil e ca 
Nae Ionescu să fi fost cel dintâi care a introdus la universitate ideile spengleriene, dat fiind că 
proaspătul asistent al lui Rădulescu-Motru se întorsese din Germania în iunie 1919. 

Dar însemnarea lui Băncilă din martie 1934 este cumva şi premoniţia unei fatalităţi. Căci 
Băncilă – poate cel mai îndreptăţit să dea o filozofie a spaţiilor româneşti – nu şi-a încheiat 
niciodată Spaţiul Bărăganului. 

1936, anul apariţiei în volum a Spaţiului Mioritic, dedicat lui Vasile Băncilă, înregistrează un 
număr record de fişe, de însemnări contrapunctice faţă de teoria blagiană. Numărul lor va 
diminua în anii următori, din care nu se păstrează redactări finite; după 1945 reîncepe abordarea 
sistematică a antinomiilor (1945–1947), a planurilor generale ale lucrării (cel mai complet din 
1959), a punctului central al filozofiei Bărăganului: sinteza finit-infinit (1945, 1949, 1953), 
culminând cu texte ca: Genul gliptic şi „Kalevala” românească, Trecerea de la genul gliptic la genul major, 
din 1960, aflate deja pe o spirală descendentă, tinzând spre concluzii, în care precizarea rolului 
Bărăganului în crearea unei culturi autarhice româneşti este fără echivoc; după 1960, notaţiile 
privitoare la Spaţiul Bărăganului nu lipsesc din arhiva Băncilă. Este adevărat, nu mai există 
abordări sistematizatoare, integratoare, ca până acum; tonalitatea a căpătat un bemol, este mai 
gravă, cu ceva de cântec de lebădă. Este vremea nuanţărilor şi a aprofundărilor. O ultimă sinteză 
a antinomiilor este făcută la cerere, în scrisoarea către Constantin Georgiade, conceputa în  
7 decembrie 1971 şi rescrisă în 8 decembrie. Nu lipsesc însemnări chiar din 1979, din preajma 
morţii filozofului. 

Acest sumar tablou al germinării Spaţiului Bărăganului vreme de 60 de ani este departe de a 
ne restitui ceea ce ar fi trebuit să fie în sistemul de gândire al lui Vasile Băncilă lucrarea finită; 
putem doar să ne facem o idee, şi aceea subiectivă, deci vagă, şi să adăugăm o determinantă în 
plus la propria noastră filozofie a superiorităţii virtualului asupra actualului. 

 
Realitatea ontologică românească 

Pentru necesităţile de sinteză pe care ni le impune prezentarea monografică a operei 
nepublicate a lui Băncilă, am ales să plecăm de la un text târziu, datat 1 iulie 1974. Este una 
dintre sintezele posibile ale unor preocupări de decenii întregi, ce ne ajută să aruncăm o privire 
retrospectivă asupra abordărilor din ce în ce mai nuanţate ale temelor ce se subsumează 
ontologiei, atât de original tratate de Băncilă.  
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Pentru acesta, determinaţiile fiinţei româneşti pot fi cel mai bine cunoscute în mod 
antinomic. Iată schematic cele două antinomii expuse: 

Antinomia gnosică: raţionalitate/misticism; 
Antinomia ontologică: individualism/comunitarism (familie, sat, comunitatea naţiei, 

comunitatea ontologică). 
Spuneam că aceasta este o sinteză posibilă, dar nu unică; 4 ani mai târziu, cu câteva luni 

înainte de moarte, Băncilă nuanţează o dată în plus concluziile la care ajunsese, mult mai 
schematic, de această dată, făcând pe o singură fişă rezumatul conferinţei ţinute la Societatea de 
Filozofie, pe aceeaşi temă. Iată tot schematic conţinutul fişei din 1978, intitulată Îndoita bivalenţă 
românească: 

a) bipolaritatea: raţionalism/misticism; 
b) bipolaritatea: individualism/comunitarism: social (familie, sat, naţie), cosmic, ontologic 

(panteism,monism, dualităţi creştine). 
Sunt aici concluziile ultime ale gândirii unui om care n-a făcut altceva, vreme de 50 de ani, 

decât să-i formuleze şi reformuleze premisele. 
Întorcându-ne acum asupra acestor 50 de ani, vom descoperi, la diferite niveluri de 

conceptualizare. tratate toate aceste premise. 
Cel mai caracteristic pentru determinarea datelor fiinţei româneşti este polul comunitar. 

Pentru a vizualiza cât mai exact ideea comunitară, Băncilă se foloseşte de imaginea unor cercuri 
concentrice; ele se cuprind şi se determină reciproc; pe primul cerc, omul; pe al doilea, familia; 
pe al treilea, satul; pe al patrulea, familia lărgită, naţiunea; pe al cincilea, comunitatea ontologică. 

Omul care ilustrează cel mai adecvat esenţa fiinţei omeneşti este ţăranul. Din 1933, 
Băncilă a încercat să dea o analiză completă ţăranului, începând cu Logica ţăranului (1933), conti-
nuând cu abordarea exhaustivă a Instituţiilor româneşti despre lume şi viaţă (1944–1945) şi până la 
Ideea de sănătate şi de medicină la români (1972). 

Etnicul este substanţa sublimată din care se hrăneşte fiinţa românească; din 1924 până în 
1978, mii de fişe în stadii diferite de redactare, începând de la definiţia, la patologia şi pedagogia 
etnicului şi la o proiectată filozofie a etnicului, stau mărturie a unei alte încercări de epuizare a 
subiectului. 

Cercul naţiunii se precizează şi el treptat, de la primele abordări, cu rol propedeutic, aflate 
sub vădita influenţă a sociologilor francezi, a lui Muir şi Mehedinţi, din deceniul al treilea 
(Naţiunea, Sociologia naţiunii, 1921; Teoria naţiunii, 1923), până la abordările din anii '60 (Filozofia 
naţiunii, 1962) şi '70 (Naţiunea ca mod de existenţă, 1974), minunat sintetizate, dar rămase în mare 
parte în stadiul de plan. 

Cercul comunităţii ontologice cunoaşte cele mai numeroase abordări: de la Singurătate şi 
comunitate, din 1941 (cel puţin 4 tipuri de conceptualizări), trecând prin notaţiile despre Comunitate 
şi personalitate, din 1959, până la observaţiile definitive din Comunitatea ontologică (planuri şi texte 
din 1974, 1975 şi 1977). 

Prin această latură a gândirii sale, Băncilă se înscrie în rândul marilor spirite inter şi 
postbelice care au problematizat destinul şi existenţa fiinţei româneşti, începând cu Nae Ionescu 
şi Mircea Vulcănescu şi încheind cu D. C. Amzăr şi Constantin Noica. Mai apropiat de cei 
dintâi, prin influenţele care se resimt în opera lor (fenomenologia germană şi şcoala etnologică 
franceză) şi prin metodă (intuiţie etnică sau „conaturalitate”, am spune, cu un termen scolastic, 
mai puţin metode ştiinţifice de abordare), Băncilă îşi capătă firesc locul în această constelaţie de 
valori. 
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Filozofia religiei 

Preocupările lui Vasile Băncilă de filozofia religiei nu se înscriu într-o zonă de abstrac-
tizare şi generalizare teoretică exhaustivă, ci se subsumează unei zone bine circumscrise din 
punct de vedere confesional: cea a ortodoxiei sale constitutive. Din păcate, aceste preocupări au 
rămas de cele mai multe ori la nivelul de plan (sau chiar de eboşă), de prea puţine ori dezvoltat 
până la dimensiunile unui eseu (cu atât mai puţin la cele ale unei lucrări de mari dimensiuni). 

Asemenea încercări în filozofia religiei din ultimele decenii de viaţă ale lui Vasile Băncilă 
sunt grăitoare prin titlurile lor: Scurt tratat de apologetică, datat 24 noiembrie 1957; Ce este misticismul, 
din 1964; Retragerea transcendentului, tot din 1964; Direcţia ideilor şi păcatul, din 1969. 

În filozofia religiei, Băncilă este, ca şi Nae Ionescu, confesionalizant; deşi se opreşte, ca şi 
acesta, cu obiectivitate asupra tuturor confesiunilor, nu ezită să-şi declare apartenenţa la orto-
doxie şi să-şi dirijeze în chip predilect reflecţia asupra ei. Sărbătoarea, fie ea laică sau religioasă, 
este motivul central al filozofiei sale, pe care o examinează din punct de vedere sociologic, 
biologic şi metafizic, începând încă din 1921, când ţine conferinţa Realitatea festivă, continuând cu 
articolele despre calendar din 1924 şi 1925, şi cu Duhul, Declinul şi Pedagogia sărbătorii (1936). 
După 1948, deşi nefinalizate, însemnările sale de filozofia religiei renunţă la punctele de vedere 
sociologic şi biologic, păstrându-se doar în metafizic: Conceptul de Înviere, Nemurirea, Gnoseologie 
creştină, Pavel, Dualităţi creştine, Retragerea transcendentului, Întoarcerea transcendentului etc. După mai 
bine de 50 de ani de reflecţie asupra subiectului, Băncilă se hotărăşte să redacteze, în sfârşit, 
Filozofia sărbătorii; aici defineşte sărbătoarea drept „un moment de taborizare a lumii”, imagine 
fericită, ce ne evocă pogorârea luminii asupra lui Iisus pe muntele Tabor, sărbătoarea fiind astfel 
un moment de absolut pe pământ. Nae Ionescu numea aceste momente, în acord cu tradiţia 
ortodoxă, epifanii – concept din care Eliade face punctul central al propriei reflecţii. Găsim 
totodată, la Băncilă, o filozofie a timpului raportat la sărbătoare (cap. Sărbătoarea şi uitarea; 
Sărbătoarea şi filozofia timpului), ca şi o raportare a ei la „esenţele veşnice”. 

În fond, însă, filozofia religiei nu poate fi separată la Băncilă de metafizică şi cu atât mai 
puţin de realitatea ontologică; iar toate acestea, de o subînţeleasă intenţie pedagogică; de aceea 
putem revendica şi pentru Băncilă, aşa cum se poate revendica şi pentru Dascălul său, deşi cu 
unele deosebiri semnificative, titlul de pedagog al neamului. Dacă vocaţia pedagogică a lui Nae 
Ionescu a mers către descoperirea a ceea ce eşti şi nu poţi decât să fii, vocaţia lui Băncilă a mers 
mai degrabă către un fel de meliorism de esenţă creştină: pentru el, universul se poate 
„îmbiserici” prin treptată desăvârşire, iar esenţa neamului, etnicul, se poate corecta. De aceea se 
poate spune că fondul acestei superioare pedagogii este festivizarea realului: „scopul universului 
ontic este sărbătoarea. Scopul devenirii universului este îmbisericirea lui. (...) Această festivizare 
se face prin comunitatea socială organică: naţiunea; şi prin transfigurare moral-metafizică: 
Biserica”. 

 
Filozofia sărbătorii 

Sărbătoarea este o tema centrală a reflecţiei la Vasile Băncilă. Mai bine de 50 de ani, 
începând cu conferinţa despre Realitatea festivă, prezentată la Căminul studenţesc brăilean, în 
iunie 1921, şi sfârşind cu eseul intitulat chiar Filozofia sărbătorii, scris după 1970, ideea de sărbă-
toare a traversat ca un fir roşu întreaga lui creaţie. Însă această latură a creaţiei lui Băncilă este 
cunoscută doar în parte, atât de cititorii interbelici (care au luat cunoştinţă de ea prin în 1924, 
prin intermediul „Ideii europene”, unde a publicat eseul Reforma calendarului, şi al „Gândirii“, 
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unde au apărut eseurile Duhul sărbătorii, Declinul sărbătorii şi Pedagogia sărbătorii, în 1936), cât şi de 
cei din ziua de astăzi (care au putut lua cunoştinţă de toate aceste eseuri adunate între coperţile 
unei cărţi, intitulată Duhul sărbătorii, în 1996).  

Preocuparea lui Băncilă pentru sărbătoare este însă mult mai diversificată, aşa după cum 
atestă manuscrisele aflate în arhiva autorului, şi ele tind după anii '50 către o abordare sistematică 
a problemei. Cităm câteva dintre genericele care se repetă pe multele fişe rămase de la autor din 
această perioadă: Concepţia festivă a existenţei (1940), Realitatea festivă, Sărbătoare şi destin, Sensul festiv 
al realităţii, Istoria sărbătorii, Conştiinţa festivă, Religie şi sărbătoare, Sărbătoarea creştină, Absolutul şi 
sărbătoarea etc. (din anii 1950–1970). Toate aceste abordări, care urmau să alcătuiască o 
perspectivă exhaustivă asupra sărbătorii, au rămas în stadii mai mult sau mai puţin provizorii de 
redactare. Din fericire, substanţa multora dintre ele este „topită” într-un eseu aproape finit, 
Filozofia sărbătorii, scris după 1970, în ultimii ani de viaţă ai autorului. 

 
Teoria cunoaşterii  

Dacă Băncilă si-ar fi dus până la capăt preocupările sistematice în materie de cunoaştere, 
ele ar fi fost exhaustive: multe fişe din arhiva sa au genericul „Integralismul cunoaşterii“. O altă 
abordare, din perspectiva organică a unei Comunităţi a cunoaşterii (fişă datată 1970), arată tot o 
năzuinţă exhaustivă. Iată ce proiecta el să cuprindă această „comunitate a cunoaşterii”: „I. Ştiinţă 
şi cunoaştere; II. Artă şi cunoaştere; III. Perspectiva filozofică; IV. Singurătate şi comunitate; V. Revelaţio-
nismul gândirii; VI. Condiţionarea cunoaşterii”. 

Aidoma lui Nae Ionescu, în teoria cunoaşterii Băncilă consideră că „omul are putinţa unei 
cunoaşteri reale, dar nu totale: cunoaştere reală, de vreme ce numai omul are luciditate, dar nu 
totală, pentru că el nu e Dumnezeu”; de aceea, pe lângă o cunoaştere raţională, Băncilă vorbeşte 
şi el despre una prin revelaţie; el deosebeşte între cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea mistică; 
ilustrative, în acest sens, sunt texte precum: Ştiinţă şi cunoaştere, datat iulie 1970; sau Raţiune şi 
revelaţie, datat noiembrie 1947. 

 
Filozofia artei 

Aceleiaşi sfere a cunoaşterii se subsumează raportul acesteia cu arta. Artă şi cunoaştere este 
una dintre ultimele lucrări ale lui Vasile Băncilă; scrisă, după toate probabilităţile, după 1970, aşa 
cum o atestă şi nenumăratele fişe de lucru cu această tematică aflate în arhiva Băncilă. 

Lucrarea cuprinde 11 capitole (al doisprezecelea nu a fost redactat): capitolul I: Preambul; 
capitolul II: Natura artei; capitolul III: Evidenţe istorice; capitolul IV: Mijloace gnosice. Simbolizarea; 
capitolul V: Mitizarea; capitolul VI: Metafora şi stilul; capitolul VII: Gnosa afectivă; capitolul VIII: 
Elasticitatea categoriilor; capitolul IX: Crearea obiectului; capitolul X: Mijloace gnosice indirecte; capitolul 
XI: Ultime delimitări şi armistiţiu; capitolul XII: Rezultate şi limite (acest din urmă capitol nu a fost 
redactat, însă el poate fi reconstituit pe baza fişelor aflate în arhivă). 

În sistemul de filozofie disciplinară pe care l-a proiectat în ultimele decenii de viaţă Vasile 
Băncilă, lucrarea de faţă nu urma să reprezinte, cum s-ar părea la prima vedere, disciplina 
filozofică numită estetică. O spune chiar el într-o însemnare din septembrie 1971: „Aceste pagini 
reprezintă capitolul al doilea din partea I a unei schiţe de filozofie generală, în care ne vom 
ocupa de problema cunoaşterii. Părţile a doua până la a şasea se vor ocupa, rând pe rând, cu 
comunitatea ontologică, comunitatea morală, comunitatea socială, cultura şi destinul, cu perso-
nalitatea şi cu concluzii”. 
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Prin urmare, nu un tratat propriu-zis de estetică se află în paginile acestea, ca atâtea altele 
care există, ci un aspect particular al filozofiei artei: raportul artei cu cunoaşterea; demers 
singular în filozofia românească, temă, practic, neabordată decât în mod secundar, pe care 
filozoful a simţit nevoia s-o clarifice înaintea altor demersuri sistematice:,,Am scris mai mult 
despre Artă şi cunoaştere – notează el pe o fişă din iulie 1972 – fiindcă se discută pe toate cărările 
şi trebuia să aduc o lămurire; dar, mai ales, pentru că mijloacele gnosice ale artei nu sunt suficient 
studiate; când am scris despre Ştiinţă şi cunoaştere n-a mai fost nevoie să vorbesc despre mijloacele 
gnosice ale ştiinţei, căci ele sunt perfect studiate şi puse la punct. Despre filozofie şi cunoaştere 
însă a fost necesar să vorbim mai mult, fiindcă e problema centrală a cunoaşterii; şi fiindcă aici 
mijloacele nu sunt nici ele perfect studiate – deşi sunt cunoscute mai bine; am studiat deci în mod 
principiar aceste mijloace”. 

Aşadar, nu atât esteticii, cât mai cu seamă gnoseologiei aparţine lucrarea Artă şi cunoaştere. 
 
Filozofia naţiunii 

Etnicul, pe lângă ideea religioasă şi cea morală, este unul dintre fundamentele gândirii lui 
Vasile Băncilă. Încă din 1921 stăruie asupra etnicului, mai ales din perspectivă sociologică; dar 
credem că abia după 1927 – când Nae Ionescu îl atenţiona asupra imposibilităţii autohtonizării la 
comandă, căci, în condiţii normale, esenţa etnică se face cunoscută în chip firesc – Băncilă aduce 
contribuţiile cele mai însemnate. În eseistica dintre cele două războaie, Băncilă vorbeşte şi el, în 
spiritul lui Nae Ionescu, care considera etnicul drept depozitarul fiinţei, de un apriorism etnic al 
fiinţei creatoare; tot în spiritul celui dintâi, Băncilă susţine superioritatea ordinii colective asupra 
celei individuale, iar ţăranul, insul cel mai ilustrativ ce întruchipează etnicul. Dar, pe lângă acest 
deţinător al etnicului în înţeles de esenţă imuabilă, mai există şi ceea ce el numeşte „ciocoismul 
românesc”, pentru care etnicul nu mai ţine de regimul ontic. Astfel încât, pentru Băncilă, există 
două feluri de etnic: „unul formal sau empiric, un etnic cristalizat sau de rezultate, şi un etnic de 
dinamisme spirituale, în permanentă curgere, ardere şi creaţie, dar pe anumite linii fundamentale. 
Cel dintâi este vizibil şi poate fi împrumutat, cel din urmă este nevăzut şi trebuie să te naşti cu 
el”. Ceea ce numeşte el „corectarea etnicului”, în Lucian Blaga, energie românească, priveşte, desigur, 
cea dintâi semnificaţie. 

După 1950, Băncilă continuă să examineze ambele semnificaţii: în însemnările neredactate 
Modurile româneşti (1957-1959) vorbeşte despre etnicul ca depozitar al fiinţei, într-o abordare 
antinomică: Relativism şi dogmatism; Lirism şi intelectualism; dar aflăm şi însemnări precum Ideea de 
destin şi Mitul dacic, ce ne trimit la Mircea Vulcănescu. În cealaltă accepţie, etnicul este cercetat în 
anii '50 (Patologiile etnicului: imperialism, şovinism, bovarism, mesianism), dar şi în anii '70 (Pentru salvarea 
etnicului; Matricele naţiunii; Noutatea ideii naţionale; Patriotism etic; Patologiile naţiunii; Etic şi filozofic; Etica 
naţiunii). 

Un proiectat volum, Ethos, Theos, Ethnos, în 1974, n-a mai apucat să fie scris; ar fi urmat să 
includă: Destin românesc; Abuzul în istorie; Autobiografia poporului român; Mitul dacic; Spaţiul Bărăganului. 

 
Etica 

Preocupările sistematice de etică ale lui Vasile Băncilă se concentrează în jurul anilor '40; şi 
aceasta îndeosebi pentru că în acei ani ţinea un curs de etică la liceul „Mihai Viteazul” din 
Capitală. În termeni generali însă, o etică implicită se află în întreaga lui operă. 

Cele dintâi însemnări de etică datează din ianuarie 1936; Băncilă tratează Mobilul moral, 
Morala politică, Morala ca prezenţă ontologică şi alte teme, expuse mai mult sau mai puţin schematic. 
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O fişă din 31 ianuarie 1936 proiectează o lucrare în două volume. Volumul I: Armonia cosmică şi 
dezîncadrarea ontologică, urmând să cuprindă: 1. Morala ca formă (prelungire) a ordinii istorice (filozofie a 
istoriei) şi ontologice; 2. Realitatea morală ca vădire ontologică; 3. Morala ca prezenţă ontologică; 4. Ontologia 
moralului; 5. Morala ca vădire a ordinei ontologice. Volumul II: Mobilul moral şi încadrarea ontologică, 
urmând să cuprindă: 6. Morala ca realitate ontologică; 7. La morale en tant que réalité ontologique; 8. 
Morală şi ontologie; 9. Prezenţa ontologică a moralei. 

Din anii 1942–1944 se păstrează note luate după cursul de etică ţinut la „Mihai Viteazul”, 
pentru ca, începând cu 1945, autorul să revină în scris la elaborarea unei lucrări de etică. 

Mai 1945: redactează următoarele părţi ale lucrării: I. Existenţa moralei şi a faptului moral; II. 
Ştiinţa eticei; III. Mobilul moral; IV. Mobile ajutătoare ale mobilului moral; V. Scopul moral; VI. Norme 
morale (în total, 48 de pagini). În plus, schiţează alte teme. 

Tot din mai 1945 datează planul dezvoltat al unei alte lucrări: Mic manual de catehism moral. 
Decembrie 1945 – iunie 1946: proiectează volumul Cauzalitatea morală, în 18 capitole. În 

iunie 1946, redactează 16 pagini din acest volum, schiţează alte câteva teme, alcătuieşte o 
bibliografie a temei şi. pe o fişă apare deja genericul „Sistem de etică”. 

1947: proiectează lucrarea Mobilul moral, stabileşte o bibliografie a temei, redactează  
6 pagini, intitulate Bucuria subiectivă şi bucuria obiectivă şi schiţează alte câteva teme. 

1949, începutul anului: alcătuieşte două planuri detaliate ale lucrărilor: Dualităţile simpatiei 
morale şi Morala şi problemele ei; din aceasta din urmă redactează 7 capitole. 

Din februarie 1949 se păstrează ultimele însemnări provizorii de etică, despre monismul 
moral, simpatia morală, idealism şi realism în morală etc. 

 
Filozofia limbii 

Preocupările de natură lingvistică ale lui Băncilă se concentrează în ultimele două decenii 
de viaţă. Începând cu anul 1956, sub genericul „Greşeli de limbă”, sute de fişe, aflate acum în 
arhiva autorului, stau mărturie a acestei preocupări. În parte pe baza acestui material, Băncilă 
redactează o lucrare intitulată Limba română în 1978, datata 14 august. 

Zece zile mai târziu, pe baza acestei lucrări, autorul redactează o a doua, o variantă 
prescurtată, în vederea susţinerii unei conferinţe la întrunirea foştilor elevi normalişti de la Brăila, 
al căror profesor fusese. În arhiva Băncilă se păstrează manuscrisul (de la partea a III-a până la 
sfârşit) şi două transcrieri: una aparţine autorului (29 pagini caiet dictando) şi una aparţine, se 
pare, unuia dintre foştii elevi, N. Pântecan. După redactarea celor două variante, autorul nu şi-a 
abandonat subiectul; o atestă prezenţa în arhiva a unui plic cu fişe ulterioare redactării, pe care se 
precizează: „De adăugat la lucrarea mare despre limba românească”; în afara unor noi teme 
abordate aici, schiţează şi o prefaţă a lucrării „mari”, în care ţine să facă următoarele precizări, 
din dorinţa ca lucrarea să nu fie receptată ca fiind una de lingvistică propriu-zisă, ci un exerciţiu 
filozofic asupra limbii: din lipsă de timp, la redactarea lucrării, nu a consultat imensul material 
adunat în ultimele decenii; şi nu doreşte să fie luat drept un „filolog, gramatic sau lingvist”, căci 
studiul său este scris „din partea filozofiei”, aşa că „el este în primul rând un document de 
moravuri şi de istorie sau evoluţie a spiritului public de la noi!”. 

Lucrarea iniţială este structurată în cinci părţi: I. Valoarea limbii; II. Avantaje ale limbii române 
actuale; III. Dezavantajele limbii române actuale ( în număr de 20: 1. Epidemia prepoziţiei pe; 2. Confuzia 
prepoziţiilor; 3. Aventura adverbului; 4. Deraierea numeralului; 5. Alterarea declinării; 6. Deformarea 
conjugării; 7. Superfetaţia; 8. Elasticizarea noţiunilor; 9. Confuzia dintre spiritual şi material; 10. Cuvinte 
sezoniere; 11. Împuţinarea sinonimelor; 12. Excesul prefabricatelor; 13. Preţiozităţi; 14. Fraze grele;  
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15. Cuvinte şi expresii neliterare; 16. Devierea numelor proprii; 17. Inversarea sintaxei; 18. Recidiva slavonă 
sau suferinţa lui Haşdeu; 19. Sminteala accentuării; 20. Aspecte ortografice tendenţioase; IV. Cauzele 
dezavantajelor limbii române actuale; V. Măsuri de îndreptare. 

 
* 

 
Am putea cu greu cataloga sistemul de creaţie al unui gânditor ca Vasile Băncilă în 

termenii folosiţi curent în asemenea împrejurări; această creaţie, deşi extrem de amplă şi de 
diversificată (un număr special monografic, închinat lui Vasile Băncilă, din 1998, al revistei 
„Manuscriptum” a încercat să dea seama, fie şi de departe, de plurivalenţa acestei creaţii; 
încercare pe care doar recenta ediţie de Opere, ajunsă la volumul al VIII-lea, din cele 30, o va 
întregi), nu a văzut lumina tiparului decât în foarte mică măsură. A întrebuinţa, în cazul de faţă, 
conceptul atât de controversat de „literatură de sertar” este irelevant. Lasă că Vasile Băncilă nu a 
scris tocmai „literatură”, dar creaţia lui nepublicată e departe de a fi fost concepută doar în anii 
comunismului; şi, în orice caz, nu a fost scrisă cu determinanta negativă a interdicţiei atârnând 
deasupra, ci cu determinanta pozitiv-imperativă a unei interiorităţi ce se cerea mărturisită, ca 
într-un act de spovedanie totală, definitivă, fără rest, făcută cu faţa către cele de dincolo şi nu 
către cele ale veacului. 

Aşa creat Vasile Băncilă. Nu cu gândul alergării „la gazetă”, să-şi vadă numaidecât numele 
tipărit, ci cu acela al unei datorii spirituale ireductibile. 

Poate de aceea e mai potrivit să vorbim despre acest proces de creaţie ca despre un ascetism 
al creaţiei – concept pe care istoria culturală ulterioară s-ar putea să şi-l asume cu îndreptăţirea cu 
care ne asumăm marile evidenţe –, atunci când procesul de restituire completă a acestei opere se 
va fi încheiat. 

Dora MEZDREA 
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eethoven. Jurnal filosofic (V)1 

 
Beethoven a luptat cu depresia. El a văzut în această stare psihică apăsătoare nu atât un 

sentiment subiectiv, cât o forţă constituantă a lumii în ansamblul ei, aşa cum ne e dat s-o ştim, şi 
care e – după Beethoven – produsul unui anumit tip de interacţiune între minte şi materie şi al 
unui anumit raport între dorinţe, scopuri şi mijloace. Semnificaţia metafizică a depresiei e mai 
adâncă decât cea a poftirii. Depresia defineşte poftirea, pentru că se află în miezul ei, precum 
găunoşenia într-un măr frumos pe dinafară. „De obicei nimeni nu găseşte o vină în deprimare, 
în plictiseală. Dar aici comitem o mare eroare crezând asta. Tocmai starea noastră interioară, pe 
care o confundăm cu un sentiment de neputinţă, de sleire, de închircire în sine, este ea esenţa 
acţiunii. În acest moment, acţionăm, împingem, presăm, chiar dacă nu mai ştim de ce şi pentru 
ce, suntem feţii aversiunii, ce, cu pumnii strânşi, împing către o ieşire ce nu poate exista. Şi nu ne 
putem naşte. (…) Orice stare de depresie e un automatism de sistem, întrucât trăim în sistemul 
lumii căzute şi facem corp comun cu acela. Existenţa căzută sub moarte devine spiritual 
dependentă de materie şi dezvoltă în sine reflexele acerbe ale luptei pentru existenţă, ce implică 
un fel de vampirism universal”. În aceste condiţii, când lumea e aşa cum e, depersonalizată, 
aparent a tuturor şi în fond a nimănui, şi când fluxul uniformizării prin moarte loveşte în mod 
brutal în plaja tot mai restrânsă a vieţii, în acel loc unde făptura se simte din ce în ce mai 
înghesuită, practic tasată, aplatizată, care ar putea fi reacţia omului? După cum a crezut 
Beethoven, tăvălugul Căderii a dus la un anumit mod de manifestare a energiilor prin distribuirea 
lor indiferentă şi impersonală, şi prin tendinţa rapidă către secătuire. Subiectul şi lumea cunosc 
înstrăinarea reciprocă, până la antagonism. Omul îşi pierde lumea lui proprie, ce se născuse ca o 
rezonanţă a creativităţii sale lăuntrice, şi totodată ca o manifestare de răspuns trimis de Logosul 
prezent în lucruri şi făpturi. Întreruperea acestui ideal circuit dialogic are drept urmare 
prefacerea şi punerea de acum a existenţei în termeni glaciali de subiect şi obiect, concepuţi ca 
„self” (sine) versus „non-self” (non-sine). Ca o consecinţă a acţiunii efectului asupra cauzei, 
sufletul apăsat de imaginea răcelii şi a nesfârşirii cantitative a cosmosului îşi simte aripile frânte, 
elanurile de expansiune ratate, fantezia degerată, ca şi anihilată. 

Sisif intră în acţiune. Nici un bolovan nu se urneşte singur. De acum înainte, tehnica şi 
construcţia duc războiul cu un material imens şi refractar, pentru a scoate din el apariţii şi lumini, 
care nu mai vin spre om ca altădată, în flux continuu şi de la sine. Acest „a fi” tehnic simulat, 
care nu mai există aşadar „prin sine”, dar care încă, şi inevitabil, se ambiţionează să transmită 
sugestia unei apariţii spontane, ocultând cantitatea de muncă de care depinde, îl reprezintă în 
fond pe „a fi” dependent de compunere şi de descompunere, de operaţiunile tehnice implicate 
în „a face”. Şi totuşi, tehnica însăşi nu încetează să-şi dezvăluie esenţa originară, atunci când o 

                                                        
1 Aducem mulţumirile noastre reprezentanţilor forului F.C.R.C. pentru permisiunea acordată de a traduce în 
limba română fragmente consistente din Jurnalul filosofic semnat de Beethoven. 
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vedem preocupată (pentru asta, cât trebuie să oculteze din condiţia ei actuală!) de idealul 
frumosului, al apariţiei graţioase, fără efort, care nu vrea să se arate ameninţată de stricăciune şi 
de ireparabil. 

Descriind o traiectorie volutivă a tendinţei constructive umane, Mihail Ralea vedea în artă 
culminaţia acesteia. „Arta e oarecum o tehnică ce şi-a uitat scopul”, scopul utilitar. Particula-
ritatea emoţiei estetice, după acelaşi autor, „este reacţiunea plăcută (de o plăcere sui-generis) faţă 
de reuşita unei alcătuiri artificiale”, aici semnificaţia de artificial marcând sentimentul de depăşire 
a „trebuinţelor organice”, astfel încât ne întâlnim cu ceva care e menit „să nu se integreze în 
determinismul natural. În noţiunea de artificialitate intră aşadar un element de gratuitate, în 
raport cu cererile imperioase ale naturii”2. 

În practica literară mai recentă, gustul special găsit în inter-textualitate exprimă aceeaşi 
tendinţă de a face din realitatea livrescă sau culturală o apariţie primă, de prim ordin şi de prim 
rang, puternică şi spontană ca o „natură”. Dacă e practicată cu un simţ metafizic rafinat (vezi 
poezia lui Mircea Ivănescu), invocarea livrescului deschide, cu cheia unei arome unice, uşa către 
realităţile fără „catabolism”, pe care le implică întâlnirea cu o natură care e deja cultură, indi-
ferent de conţinutul poveştilor care pot fi depănate. Rătăcim aşa în spaţii deja trecute prin ochii 
„operatorului”, filtrate valoric, cu senzaţia necesităţii acute a frumosului, şi ca şi când, pătrun-
zând pe porţile şi sub colonadele acestor lumi, ne-am reîntors acasă, la originea mai presus de 
gând care poate fi o cameră, un castel, o alee frumos pietruită; toate acele lucruri care în litera-
tură apar pur şi simplu din senin, de parcă ne-ar surprinde cu zâmbetul lor, făcându-ne să 
întoarcem capul. Ele în sine nu sunt realităţi construite, nici deconstruibile. Avem aici efectul 
catharsisului poetic, al purgaţiei psihologice, cum a spus abatele Brémond. Reprezentări compul-
sive, constrângătoare în sens fericit, fondul acestor imagini intens participative e puterea erosului 
spiritualizat, care ţine lumea pe loc şi tâmplele în odihnă.  

O bună şi rară intuiţie de care dă dovadă ca poet Mircea Ivănescu constă în faptul că a pus 
în lumină două serii paralele de imagini şi motivaţii, corespunzătoare cu două modele diferite de 
lumi, care nu sunt reductibile una la cealaltă, care nu pot fi afirmate sau negate una pornind de la 
cealaltă şi în general nu pot fi construite şi judecate una cu criteriile celeilalte. De regulă, în mod 
simplist se invocă teza epifenomenalităţii, a visului frumos rapid evanescent, urmat de revenirea 
cu picioarele pe pământ, atunci când universul plin de promisiuni inefabile pe care arta îl anunţă 
este apreciat cu criterii străine de temeiurile sale şi de specificul său inconfundabil, redus fiind la 
ceea ce nu este. Ivănescu însă se arată convins că nu a trăit un „vis”, în acel „aici şi acum” cu 
parfum desăvârşit, unde a fost prezent, o clipă cât o veşnicie. „Trezirea” la realitate se poate 
petrece şi într-un sens şi în celălalt, de fiecare dată fiind vorba de o lume cu o existenţă de sine 
stătătoare. Acest serialism imanent non-interferent al imaginilor şi mesajelor de orice alt tip 
lăsate să curgă cu proprietăţile lumii de care în mod organic aparţin, fără fenomene de bruiaj şi 
părăsind ticurile mentale cu orientare forţat reducţionistă, reprezintă o caracteristică salutară a 
imaginarului ivănescian.  

În mistica sa, părintele Ghelasie Gheorghe ne recomandă un comportament psihologic 
asemănător: este vorba de punerea deoparte a minţii, alături de inimă. Atunci când ne rugăm, 
seria de imagini „reziduale” ce sunt în noi elementele şi motivaţiile lumii căzute trebuie ignorate 
şi lăsate astfel să curgă, fără a încerca intervenţia în fluxul lor şi modificarea cursului acestuia, 
fapt care automat ar implica inserţia în vechea stare de lucruri şi o lucrare în sânul ei şi cu 

                                                        
2 Mihail Ralea, „Explicarea omului”, ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1946, pp. 192-198. 
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mijloacele ei, ceea ce ar conduce la însăşi părăsirea rugăciunii. Presiunea exercitată de aceste 
populaţii fantomatice va înceta de la sine.  

Pentru Beethoven, ceea ce el numise împărăţia muzicii reprezenta o formă supremă a 
naturii ce şi.a recâştigat „natura”, care este totodată cultură, adică logos transparent, înaintare 
vertiginoasă a lucrurilor şi făpturilor către om şi prin om şi o dată cu omul, către Dumnezeu, 
piscul apofatic al existenţei. Nu-i de mirare că Beethoven a ales ca bucuriei să-i fie închinat 
elogiul, să-i fie dăruită „oda finală”. Bucuria, în înţelesul cel mai profund al cuvântului, este tot 
ce-i contrar depresiei. „Biologia căderii”, ni se spune, „există prin mecanismul mai mult sau mai 
puţin secret al unui vampirism universal. Fiecare centru de viaţă egoist se comportă asemănător 
cu o pompă de absorbţie ce acţionează prin vidul ei absorbant, trăgând în sine din energiile lumii 
care sunt puţine şi precare, şi care sunt disputate de toţi, adesea simultan. Acest vid absorbant, 
extrem de persistent iraţional, îmi pare a fi însăşi trama psihică de la care se constituie ţesătura 
lumii căzute. 

Am numit aici depresia vid activ”. Vid interior care atrage mişcarea lumii într-o direcţie 
pervertită, separată de izvorul Darului dumnezeiesc, în această concepţie depresia constituie 
motorul acestui alt tip de interacţiune între elementele existenţei, bazat pe raporturi mecanice şi 
de forţă şi la nivel spiritual manifestat ca o presiune psihologică exercitată prin aversiune şi chiar 
ură, în scopul posesiunii forţate. „Presiunea urii a substituit atracţia iubirii. (…) Ca o cârtiţă ce 
sapă încet şi sigur, depresia insistă şi câştigă teren. Tocmai starea noastră interioară, tocmai acest 
vid care suge în secret, deşi, sau tocmai pentru că, în acest mod neştiut, este automatismul 
fundamental al căderii omului. Atunci săvârşim, fără să ştim, un act de violentare. Să fim mai 
atenţi la trăirile noastre. Când ne bântuie golul interior, aceasta este o stare negativă activă, nu 
pasivă, cum s-ar putea crede, de care ne facem responsabili. Orice plăcere care are o natură 
neliniştită şi ca revers starea de depresie este găunoasă. Important este să o judecăm în ceea ce 
priveşte efectele ei în nevăzut, în raport cu întreaga existenţă. Să încetăm a ne linişti cu gândul 
cât de sărac, de lipsit de rezonanţă, că tot ce-i în noi ne priveşte doar pe noi. Cel mai aproape de 
noi, corpul nostru, a cărui existenţă se aseamănă cu cea a unei plante ce-şi ţine înfipte rădăcinile 
în viaţa unui spirit, poate fi el primul otrăvit şi chinuit de gândurile pe care le nutrim”. 

Atunci când bucuria urcă în termometru, „e aproape dezgheţul universal”. „În această 
lume, pare-se că bucuria sufletească a devenit ceva anormal, o stare de excepţie, pe când ea ar 
trebui să fie, în condiţii normale, fondul vieţii noastre”. Imaginată ca o depresurizare, „ce-L lasă 
de Dumnezeu să respire în noi şi dăruirea să se reverse liber”, bucuria e sinonimă cu libertatea 
fundamentală a fiinţei. Primul pas către recâştigarea ei îl reprezintă mulţumirea cu puţin la nivel 
material şi cultivarea vieţii lăuntrice. „Într-o lume ce şi-a recâştigat străvezimea preaplinului 
sufletesc revărsat în afară, să vrei să nu te bucuri nu poţi. Pentru că acolo iese din realitate, e 
impusă de realitate, nu e ceva căutat şi nici ceva stricăcios. Să nu reducem bucuria la o stare 
printre altele. Ea are o conotaţie ontologică extrem de puternică. Asemeni iubirii este 
consistentă. Primul cuvânt după Înviere a fost deloc întâmplător: Bucuraţi-vă”.  

Carmen CARAGIU-LASSWELL 
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istreţul cu colţi de argint în ochi teologic 

 
Omul foloseşte două tipuri de limbaj: unul ştiinţific, tehnic care încearcă să descrie cât mai 

exact realitatea (o adresă, un număr de telefon, compoziţia chimică a unei substanţe) şi unul 
poetic, religios, simbolic care nu îşi propune deloc asta, ci, din contră, se foloseşte de această 
realitate pentru a indica spre o alta, mult mai subtilă, mult mai fină, dar la fel de reală, chiar mai 
reală, care însă nu poate fi niciodată descrisă mulţumitor de limbajul uman.  

Poezia lui Doinaş e din acest punct de vedere (de a arăta spre o altă realitate) o capo-
doperă. Nu e aproape nici un cuvânt în plus. Mai mult, aproape fiecare cuvânt e încărcat, greu 
de sens. 

Ea se intitulează: „Mistreţul cu colţi de argint”. 
Mistreţul e un animal sălbatic, în general nocturn, cu corpul masiv, acoperit cu păr aspru, 

negru-sur, cu greabănul înalt, capul mare, terminat cu bot alungit, cu ochii mici şi cu caninii 
transformaţi în colţi puternici. Îl găsim în realitatea înconjurătoare, în fauna pădurilor. Dar 
poetul sau omul religios nu e interesat de acesta, ci de Mistreţul cu colţi de argint. Limbajul poeziei e 
simbolic. Mistreţul cu colţi de argint simbolizează ceva ce nu e din lumea aceasta, ceva ce nu 
aparţine lumii acesteia. Sigur, ne întrebăm: De ce nu cu colţi de aur? În sistemul de corespon-
denţă al metalelor şl al planetelor, argintul este raportat la lună iar aurul la soare. Lumina soarelui 
e una directă, a lunii indirectă. Lumina lunii o poţi privi, pe a soarelui ba. Omului, aşa cum e el 
acum, Dumnezeu, Soarele dinainte de soare, îi vorbeşte indirect: prin oameni, prin alte făpturi 
(căprioara şi Sfântul Nicodim, cărbunii din cădelniţa Sfântului Teodosie), prin vise. Direct, 
Dumnezeu le vorbeşte doar unor aleşi şi doar în cazuri excepţionale, aşa cum s-a întâmplat cu 
Moise pe muntele Sinai. Să ne mai gândim, de exemplu, şi la faptul că noi nu putem primi 
Trupul şi Sângele real al Domnului sub formă de carne şi sânge, ci doar sub chipul pâinii şi al 
vinului.  

Pe de altă parte, fiorul tainei e mult mai evident într-o noapte cu lună plină, în clar-obscur, 
decât într-o zi însorită1. Prin urmare, Doinaş a fost îndreptăţit să aleagă argintul şi nu aurul. 

 
Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea 

Făcut după chipul lui Dumnezeu-Marele Împărat, omul a fost destinat să devină un rege al 
Creaţiei. Prinţ, copil al lui Dumnezeu, omul trebuie să treacă printr-un proces de transformare, 
de maturizare, de aducere a chipului la asemănare, pentru a ajunge „la starea bărbatului 
desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Ef. 4, 13), pentru a fi un rege al Creaţiei. 

                                                        
1 O voce frumoasă sau un alt sunet frumos este, în mod frecvent, argintiu. Atunci cînd Belphoebe a lui 
Spenser vorbeşte, cineva aude „Un sunet de argint, care părea să nască o muzică cerească” (Crăiasa Zînelor); 
auzind-o pe Julieta rostindu-i numele, Romeo remarcă: „Cît de-argintiu şi blînd răsună glasul îndrăgostiţilor în 
noapte!” (Romeo şi Julieta) 
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Deşi Căderea lui Adam a încurcat mult lucrurile, totuşi Sfinţii au arătat că misiunea poate fi 
îndeplinită. Prinţul e simbolul tinereţii, al curiozităţii specifice ei, al energiei debordante, al 
entuziasmului, al spiritului de aventură.  

Prinţul e din Levant. Cuvântul Levant provine din italiană, unde levante înseamnă „care se 
ridică”, precum şi „(soare-)răsare”, cu alte cuvinte zonele din orient, din răsărit2. Geografic, e o 
regiune care se referă la o mare parte a Orientului Mijlociu3. Dacă Occidentul a fost asociat cu 
cunoaşterea ştiinţifică, tehnică, raţională, cu explorarea lumii exterioare, Orientul a devenit 
simbolul cunoaşterii mistice, al explorării continentului interior, al geografiei sacre, al Împărăţiei 
lui Dumnezeu din lăuntrul nostru. De aceea, precizarea lui Doinaş nu e superfluă. Ea ne arată că 
prinţul era interesat de lumea spirituală, nu de cea materială, de mistreţii cu colţi de argint, nu de 
simpli mistreţi.  

Îndrăgind vânătoarea – orice om e înzestrat cu instinctul de vânător. Dumnezeu a lăsat toate 
fiinţele cu acest instinct de a căuta: rădăcinile copacilor şi ale plantelor caută izvoare, nutrimente, 
minerale. Frunzele lor caută lumina, de aceea şi ele şi ramurile sunt îndreptate spre cer. Albinele 
caută nectarul la mari depărtări. Mistreţii străbat mulţi kilometri în căutarea hranei. Râurile caută 
instinctiv oceanul. Omul nu poate fi nici el altceva decât o fiinţă căutătoare. El simte că ceva îi 
lipseşte, că nu e împlinit. Memoria culturală a umanităţii a păstrat aceste căutări după esenţial 
sub diferite titulaturi: căutarea Lânii de Aur, căutarea Graalului, căutarea pietrei filosofale, a 
Pământului făgăduinţei unde curge lapte şi miere. El Dorado nu e decât un alt nume pe această 
listă. 

prin inimă neagră de codru trecea. 

Vânatul nu stă la îndemâna ta, în bătaia puştii tale, a arcului tău, nu stă la loc deschis, ci la loc 
ferit, în inimă neagră de codru. Tot la fel, pe Dumnezeu nu-l poţi găsi cât ai bate din palme, 
mânuind telecomanda sau dând o căutare pe Google. Pe Dumnezeu trebuie să-l cauţi în inima ta, 
în sufletul tău. Dar sufletul nostru, aşa cum e acum, e o noapte întunecată. Inima noastră în stadiul 
actual, plină de patimi, e o inimă neagră de codru. De aceea, dacă ai avut curaj să pleci la vânătoare, 
nu-ţi va fi uşor: „Croindu-şi cu greu prin hăţişuri cărarea”, spune următorul vers. Nu poate fi altfel. 
În plus nu există hărţi. Fiecare trebuie să-şi croiască propria potecă spre Dumnezeu. 

cânta dintr-un flaut de os şi zicea: 

Versul acesta vine să confirme ceea ce doar intuisem până acum despre prinţ. Acesta era 
un om fin, educat, cu gusturi alese. A şti să cânţi la un instrument nu presupune doar talent, ci şi 
muncă. Şi invers, a şti să cânţi la un instrument nu presupune doar muncă, ci şi talent. Flautul e 
un instrument al nuanţelor, al rafinamentelor, al degetelor delicate. În plus e un flaut de os, nu 
un fluier obişnuit de lemn. Avem deja creionat un chip al prinţului. 

 
– Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse  
Un om dornic de a-l găsi pe Dumnezeu e entuziast. Caută să-i molipsească şi pe ceilalţi, să 

aprindă şi în ei dorul după cer: Veniţi şi voi. Deşi pădurile sunt nepătrunse, faceţi-vă curaj. Îndrăzniţi! 
Nici eu n-am mai trecut prin ele, dar mi-am luat inima-n dinţi, mi-am biruit frica.  

                                                        
2 Opusul, sau antonimul lui levante este în italiană ponente, „soarele-apune”, apusul sau vestul. 
3 la sud de Munţii Taurus, mărginită de Marea Mediterană la vest şi de Deşertul Arabiei şi Mesopotamia 
superioară la est. Levantul nu include Munţii Caucaz, Peninsula Arabică, sau Anatolia – deşi uneori Cilicia este 
şi ea inclusă. Peninsula Sinai poate fi inclusă, dar poate de asemenea fi considerată ca o regiune de graniţă între 
Levant şi Egiptul de nord. 
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mistreţul cu colţi de argint, fioros,   
Spuneam deja că Mistreţul cu colţi de argint simbolizează ceva ce nu e din lumea aceasta, 

ceva ce nu aparţine lumii acesteia. Simbolizează pe Dumnezeu. De fapt, ceea ce caută fiecare 
om, în mod esenţial, e Dumnezeu. Dar de ce fioros? Se vede că prinţul nu-l cunoscuse încă pe 
Dumnezeu. Îşi imagina cum ar trebui să fie. Şi tot ceea ce nu cunoşti are o aură tainică, îţi dă 
fiori. Rudolf Otto îl caracterizează pe Dumnezeu printr-o pereche de atribute: mysterium 
tremendum şi mysteryum fascinans. Dumnezeu e taină cutremurătoare. Dumnezeu nu e fioros, cum 
credea prinţul, ci cutremurător.   

ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse 
copita şi blana şi ochiul sticlos... 
 
Tot ceea ce Dumnezeu crează e unic, irepetabil. Nu a fost şi nici nu va mai fi. Dumnezeu 

e o sursă, un izvor nesecat. De aceea şi manifestările Proniei sunt mereu noi. Azi poate te-a 
cercetat printr-un sărac ce ţi-a bătut la uşă, mâine poate vei primi un răspuns de la El prin vocea 
unei bătrâne evlavioase sau a unui copil. Urmele, manifestările lui Dumnezeu, ale Proniei sunt 
mereu altele. 

 
– Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,  
mistreţul acela nu vine pe-aici.  
Puţini oameni îşi trăiesc demnitatea de prinţ la care Dumnezeu pe toţi i-a chemat. 

Asemeni fiului risipitor, ei au ajuns să trăiască precum servitorii, păstorind porcii într-o ţară 
îndepărtată, dorind să mănânce roşcovele lor. Omul a căzut din rangul în care Dumnezeu l-a 
aşezat. E semnificativ faptul că servitorii au goarne. Cu degetele lor butucănoase nu pot cânta la 
flaut. Dacă ar încerca, l-ar frânge imediat. Pe lângă asta, arta de a cânta la flaut o dobândeşti 
după mulţi ani de studiu. Cu goarna e mult mai simplu. În goarnă poate sufla orice răcan, orice 
agramat. Nu e nevoie de şcoală. Sufli cât te ţin bojocii. În plus, goarna e din alamă, nu e pericol 
să o strici.  

– Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,  
mistreţul acela nu vine pe-aici.  
Stăpâne. Deşi i se adresează cu acest apelativ se cred mai înţelepţi decât el. Îi spun Stăpâne 

doar de formă, protocolar. Ei de fapt gândesc altceva... Odată, unul din farisei L-a rugat pe Iisus 
să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată era în cetate o femeie 
păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Şi, stând la 
spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul 
capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Şi văzând, fariseul, care-L 
chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este 
păcătoasă. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el” 
(Lc. 7, 36-40). Fariseul era făţarnic, ipocrit: în sinea lui îi spunea „acesta” (Acesta, de-ar fi prooroc, 
ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El), îl dispreţuia, dar pe faţă i se adresa cu învăţătorule. Tot 
la fel şi servitorii îşi spuneau în sine despre prinţ: „Acest visător şi-a pierdut atâta amar de ani 
cântând la flaut, şi-a cheltuit atâţia ani prin biserici şi biblioteci, în discuţii cu filosofi şi nobili de 
la curte. Noi am parcurs de atâtea ori acele drumuri şi n-am întâlnit niciodată mistreţul după care 
aleargă el. Dacă cumva există, trăieşte în alt areal”.  

Există un episod celebru relatat în cartea Facerii, anume acela al lui Iacob mergând în 
Mesopotamia să-şi găsească soţie: „Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci 
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asfinţise soarele. Şi luând una din pietrele locului aceluia şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în 
locul acela. Şi a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui 
Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: „Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul 
pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi... Şi iată, Eu sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei 
merge...”. Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacov a zis: „Domnul este cu adevărat în locul 
acesta şi eu n-am ştiut!” Şi, spăimântându-se Iacov, a zis: „Cât de înfricoşător este locul acesta! 
Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!” (Fc. 28, 11-17). 
Aşadar, Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut! Dumnezeu e prezent aici şi 
acum, însufleţindu-le pe toate, menţinându-le pe toate în fiinţă. Dar oamenii spun: unde este 
Dumnezeu? Dumnezeu, dacă există, nu e aici, e sus în ceruri. Asta spuneau servitorii: Noi am 
bătătorit acele drumuri şi n-am întâlnit niciodată fiara pe care îl cauţi. Dacă cumva există, trăieşte 
în alte spaţii. Nu încerca să vinzi castraveţi grădinarului. Mai bine, ascultă sfatul nostru: Nu-ţi mai 
pierde vremea,  

Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,  
ori vulpile roşii, ori iepurii mici... 
 
Servitorii cu goarne sunt foarte pământeşti. Vrabia din mână e vrabia din mână. Prinţul 

avea un alt mod de a gândi: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 33). El spunea, din contră: Nu-ţi irosi timpul cu vulpile şi iepurii, 
nici chiar cu mistreţii şi urşii, ci caută mistreţul cu colţi de argint. Servitorii sunt căldicei, nu riscă, nu-şi 
pun în pericol pielea. Preferă să vâneze doar ceea ce mai vânaseră de atâtea ori. Omul, din 
comoditate şi pentru o siguranţă aparentă, repetă la nesfârşit fade obiceiuri. Fricoşi, calculaţi, 
prudenţi, servitorii fug de confruntarea cu noul, evită marea provocare, nu răspund marii 
chemări. Se mulţumesc cu firimiturile, cu un loc căldicel în cocină. Când Revoluţia franceză a 
deschis porţile Bastiliei, mulţi deţinuţi au refuzat s-o părăsească, pentru că acolo aveau traiul 
asigurat.   

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte   
Prinţul a zâmbit. Nu s-a mâniat, nu s-a tulburat pentru ceea ce a auzit, pentru faptul că-şi 

permiteau să-i dea sfaturi. Le ştia gândurile. Ştia că-l privesc de sus, că-l cred un aiurit, un 
căutător de himere, un visător cu ochii deschişi. Nu a intrat în dispute cu ei, nu a încercat să-i 
convingă cu argumente logice. Cum să-l convingi pe un broscoi care a orăcăit toată viaţa într-o 
baltă de existenţa oceanului ori a privighetorii? Dar când va vedea oceanul, când va auzi 
privighetoarea, nu va mai fi nevoie de argumente. Aşadar, a trecut zâmbitor înainte, ştiind că 
toate îşi au timpul lor. 

Înainte – aceasta e ceea ce caracterizează pe omul duhovnicesc. Mereu înainte, căci după 
cuvântul Domnului, „Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru 
împărăţia lui Dumnezeu” (Lc. 9, 62). Şi Sfântul Pavel le scrisese filipenilor: „Dar una fac: uitând 
cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, 
a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus” (Fil. 3, 14). Calea către Dumnezeu e una fără întoarcere, 
asemeni celei a râului spre ocean. Da, poate avea multe meandre, dar e fără întoarcere, e mereu 
înainte. Eşti viu doar cât mergi înainte, cât faci acest efort, urcând din slavă în slavă (II Cor. 3, 
18). Radu Gyr a găsit puterea de a pune în practică şi în vers acest mod de a trăi într-un opus 
intitulat „CÂNTEC PENTRU ÎNAINTE”: 
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Omule, ochii-nainte,  
fulgeră, taie cu ei!  
În urmă-i robie şi sunt morminte  
şi mlaştini de clei. 
 
Rupe-ţi frânghia şi lanţul, şi du-te,  
calcă pe hoituri şi treci!  
Un vânt ca piperul de iute te-ngroapă,  
de stai pe poteci, 
 
Cine în urmă şovăie, lesne  
s-afundă-ntr-un smârc mohorât.  
Smoala îl soarbe întâi pân' la glezne,  
apoi pân-la gât. 
 
Hai, omule, ochii-nainte,  
avântă-ţi piciorul viteaz,  
nu-ntoarce faţa: vântul fierbinte  
ţi-ar smulge fâşii din obraz. 
 
Doar cel nemernic, bicisnic şi slugă  
rămână să geamă în loc,  
să-l bea amintiri şi să-l sugă  
trecutul în ghiolu-i de foc. 
 
Tu, omule, mergi înainte,  
pleacă, nu sta. Pe slabi şi mişei  
lasă-i în iadul aducerii-aminte,  
să muşte strigoii din ei... 

 
Dar prinţul trecea zâmbitor înainte 
privea printre arbori atent la culori,  
Viaţa e numai culori. Dar dacă nu eşti atent... Culorile se schimbă imediat: toamna, azi o 

frunză e mai ruginie decât ieri, primăvara e mai verde; mugurele de mâine va fi un pic mai 
deschis decât cel de acum. Dar dacă nu eşti atent, nu sesizezi nimic, nici o schimbare. Atunci 
când însă omul pune în lucru această atenţie, harul i-o sporeşte. Părintele Porfirie îşi aminteşte: 
„Din momentul în care am experimentat harul lui Dumnezeu toate darurile s-au multiplicat. Am 
devenit mult mai ager. Am învăţat canoanele treimice, pe cel al Domnului şi altele. Pur şi simplu 
ceea ce se citea şi se cânta în biserică învăţam pe de rost. Recitam Psaltirea pe de rost. M-am 
schimbat în mod natural. Vedeam o mulţime de lucruri, dar nu vorbeam pentru că nu mi s-a dat 
acest drept. Nu am fost încunoştinţat să vorbesc. Vedeam totul, înregistram totul, cunoşteam 
totul. Din acea bucurie nu mai mergeam pe pământ. Simţul mirosului mi s-a deschis şi miroseam 
totul. Ochii şi urechile îmi erau deschise. Recunoşteam lucrurile de departe. Distingeam anima-
lele şi păsările. După chemare cunoşteam dacă era mierlă sau vrabie, cinteză sau privighetoare, 
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prihor sau sturz. Recunoşteam toate păsările după cântecul lor. Noaptea şi în zori de zi mă 
delectam cu corul privighetorilor şi al mierlelor... Într-o dimineaţă mă plimbam singur prin 
pădurea virgină. Totul, înviorat de roua dimineţii, strălucea în lumina soarelui. Mă aflam într-o 
trecătoare. Am traversat-o şi m-am aşezat pe o piatră. Apa rece curgea liniştit pe lângă mine şi eu 
spuneam rugăciunea. Pace desăvârşită. Nu se auzea nimic. După un timp tăcerea a fost spartă de 
o dulce, de o îmbătătoare voce cântând şi lăudând pe Creator. Am privit. N-am putut distinge 
nimic. În cele din pe o ramură în faţa mea am văzut o pasăre minusculă. Era o privighetoare. În 
timp ce privighetoarea scotea triluri cu abnegaţie, gâtul ei se umfla deschizându-se brusc într-un 
cântec susţinut. Microscopica pasăre îşi desfăcea aripile înapoi pentru a găsi putere să emită cele 
mai dulci tonuri şi pentru a-şi umfla gâtul pentru a produce acea desăvârşită voce... Lacrimi au 
început să-mi curgă din ochi”. Atenţia, doar ea, te face să sesizezi, să adulmeci taina ce pulsează 
în tot ceea ce te înconjoară. Fiorii şi lacrimile vin de la sine, ca o consecinţă a acestei atenţii. Nu 
întâmplător se spune că Duhul Sfânt lucrează în detalii, că opera Sa e de găsit acolo. 

 
Dar prinţul trecea zâmbitor înainte 
privea printre arbori atent la culori 
lăsând în culcuş căprioara cuminte 
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori. 
 
Pentru un vânător obişnuit, nici căprioara, nici linxul nu sunt de lepădat, dar pentru cel ce 

caută mistreţul cu colţi de argint... În Pateric se povesteşte despre avva Arsenie că, odată, a venit 
la el un înalt dregător şi i-a adus un testament din partea unei rubedenii de neam ales, care-i 
lăsase o moştenire foarte mare. El a luat testamentul şi a vrut să-l facă bucăţi. Atunci dregătorul 
i-a căzut la picioare şi i-a zis: „Te rog, nu-l rupe, căci mi se taie capul”. Avva Arsenie îi zice: „Eu 
am murit înaintea aceluia, care a murit abia acum". Şi a trimis testamentul înapoi, neprimind 
moştenirea4. Prinţul a auzit şi el chemarea pe care a auzit-o avva Arsenie. Cum să te mai 
preocupi atunci cu căprioare şi lincşi?  

 
Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte: 
 
Se pare că Doinaş se plimba prin pădurile de fagi. Fagul creşte predominant în pădurile de 

deal. Îl întâlnim şi la munte şi – sporadic – la câmpie. Fagul permite multor specii de plante 
mărunte să supravieţuiască în zonele în care predomină, formând, în cadrul aşa-numitelor făgete, 
biotopuri bogate şi pline de frumuseţe. 

Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va 
deschide.  

Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide” (Mt. 7, 7-8). Nu că 
Dumnezeu nu ar putea să ne dea fără să cerem, dar e nevoie de a cere, de a căuta, de a bate 
pentru a pune în lucrare talanţii, pentru a ne actualiza potenţialul. 

 
Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte: 
– Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn 
mistreţul cu colţi de argint, nu departe: 
 
Evreii cereau în mod repetat, obsedant, semne de la Dumnezeu. Nu e nevoie. Dacă eşti 

foarte atent, sesizezi că Dumnezeu îţi dă mereu semne, în mod indirect. Se povesteşte că un 

                                                        
4 Pateric, Avva Arsenie 29. 
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tânăr călugăr s-a dus la unul bătrân şi i-a spus: – L-am căutat pe Dumnezeu în toate locurile în care s-a 
spus că l-aş putea găsi: în adâncurile pădurilor, în vastitatea deşertului, în liniştea mânăstirilor, în locuinţele 
săracilor. – Şi, l-ai descoperit? l-a întrebat bătrânul. – Nu. Tu l-ai descoperit? Ce putea să-i spună 
bătrânul? Soarele apunea şi camera era scăldată într-o lumină aurie. Mii de rândunele sporăvăiau 
pe ramurile unui arbore uriaş din apropiere. De departe venea zgomotul traficului de pe 
autostradă. Un ţânţar bâzâia, semn că era pe punctul de a înţepa pe cineva... Şi totuşi acest om 
stătea în faţa lui şi îi spunea că nu l-a găsit pe Dumnezeu. După o vreme, tânărul a plecat mai 
departe să-şi continue căutarea. Un om prea grăbit nu poate sesiza niciodată aceste semne. 

 
– Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn 
 
Omului care-l caută pe Dumnezeu i se trezeşte un al şaselea simţ. E asemenea unui copoi, 

unui câine de vânătoare care caută vânatul după miros, care are nevoie doar de un mic indiciu pentru 
a-i lua urma. E asemenea unui inspector de poliţie care din puţinele informaţii care le are reuşeşte  
să-şi facă o idee, să-l miroasă pe suspect. El vede acolo unde alţii nu văd. De aceea îi invită: 

 
– Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn 
mistreţul cu colţi de argint, nu departe: 
 
Dumnezeu nu e niciodată departe, cum ar putea fi? Dumnezeu îţi e mai intim decât propriul 

suflet, afirma fericitul Augustin. Cum să fie departe? E aici, se învârte în jurul nostru, doar-doar 
omul-Chimiţă îl va simţi şi va întinde mâna să-l prindă. Dumnezeu e aici sub nasul nostru, dar 
Chimiţă nu-l simte. Chimiţă e legat la ochi. Ochii noştri sunt îngreuiaţi de somn, au cataractă 
duhovnicească.  

 
veniţi să-l lovim cu săgeată de lemn!... 
 
Sfântul Grigore de Nyssa notează într-un comentariu la Cântarea Cântărilor: „Dumnezeu-

Tatăl este Săgetătorul, este iubirea care trimite pe Fiul Său Unul-născut ca pe o săgeată cu vârful 
umezit în Duhul Sfânt; vârful este cred cel care introduce în suflet nu doar săgeata, ci şi pe 
Săgetător”. Cel rănit de săgeata chemării dumnezeieşti, a iubirii şi păcii Sfintei Treimi nu rămâne 
cu mâinile în sân. Devine şi el arcaş şi săgeată cu vârful muiat în puţina lui dragoste, în puţinul 
lui dor de Dumnezeu. Săgeata începătorului nu poate fi decât de lemn. Pentru a ajunge la 
rachetele teleghidate omul a trebuit să plece de la săgeata de lemn. Nu poţi pleca într-o călătorie 
decât din locul în care te afli. Viaţă duhovnicească înaltă e finish-ul unei curse a cărei linie de 
start a fost o deplorabilă stare duhovnicească.  

 
– Stăpâne, e apa jucând sub copaci, 
zicea servitorul privindu-l isteţ. 
 
Servitorul păstrează apelativul respectuos: „Stăpâne”, dar înlăuntrul său dispreţul şi îndrăz-

neala faţă de el creşte. Dacă la început nu îndrăznea să ridice capul în faţa sa, să-l privească, 
acum nu numai că-l priveşte, dar îl priveşte de sus, îl priveşte isteţ, obraznic, consiliindu-l:  
„– Stăpâne, e apa jucând sub copaci”. Stăpâne, ai început să ai aiurezi, să ai halucinaţii, să ai vedenii. 
Stăpâne ai început să auzi voci: e doar apa jucând sub copaci. Atâta tot. 

 
Dar el răspundea întorcându-se: – taci... 
 
Stăpânul, om cu multă şcoală, are suficiente argumente pentru a-şi susţine punctul de 

vedere, dar asemeni vulturului Sfântului Siluan realizează că nu are rost să-şi risipească energia 
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vorbind unui cocoş deloc interesat şi care toată viaţa nu ieşise din ogradă, despre munţii înalţi şi 
câmpiile întinse, despre soarele care răsare din mare. De aceea îi spune doar: taci. Nu-ţi mai 
trâmbiţa prejudecăţile tale, nu mai hurui. Nu mai fă zgomot, nu mai speria vânatul. Taci, nu 
vorbi despre lucruri pe care nu le ştii, pe care nu le-ai studiat. Există destui deştepţi atei care 
vorbesc despre inutilitatea rugăciunii fără s-o fi experimentat cu toată dăruirea şi atenţia 
vreodată. Aşadar şi lor un liniştit: taci. Dacă tăcerea ar fi mai profundă, căci după tăcerea gurii 
vine tăcerea gândurilor, apoi a emoţionalităţii, dacă omul ar păşi pe treptele acestei tăceri, atunci 
ar sesiza şi el că „apa sclipea ca un colt de mistreţ”. Mistreţul îl simbolizează pe Dumnezeu. 
Toate poartă pecetea lui: şi râurile şi norii şi oceanele. În spatele, la temelia fiecărui lucru, în 
fiinţa lui cea mai profundă se află o raţiune necreată a lui Dumnezeu, ne învaţă Sfântul Maxim 
Măturisitorul. Asta înseamnă: „Apa sclipea ca un colţ de mistreţ”5. 

 
Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri: 
– Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher,  
mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri: 
veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!... 
 
Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri: Pădurile de ulm le întâlnim în zonele de şes şi de deal. 

Pentru coerenţa iniţiatică a textului trebuie să admitem că Doinaş îşi făcea promenadele prin 
păduri de fag la câmpie şi prin păduri de ulm la deal. Dacă un om e perseverent în viaţa 
duhovnicească, după un timp apar progresele: acumulările cantitative aduc progrese calitative. 
Apare trecerea de nivel. Acum, urmărirea vânatului l-a adus pe prinţ mai sus, în pădurile de ulm. 
Potrivit literaturii de specialitate, vestitul oraş italian Veneţia este construit pe piloni de ulm şi 
arin negru, care, iată, rezistă de sute de ani. De asemenea, se cunoaşte că lemnul de ulm era 
folosit, în evul mediu, în construcţiile navale şi în realizarea afeturilor, a suporturilor pe care se 
fixau ţevile de tun. Sesizăm şi aici progresul: lemnul de ulm e mai tare decât cel de fag. Prinţul, 
pentru că a persistat pe calea spirituală, s-a întărit duhovniceşte.  

Acum, în pădurile de ulm, el e nevoit să-şi zorească însoţitorii: zorea risipite alaiuri. 
Gonacii, risipiţi pe o suprafaţă întinsă (simbol al împrăştierii lor interioare, al lipsei de coagulare, 
de integrare), trebuiau stimulaţi, împinşi de la spate, pentru că nu erau deloc convinşi de ceea ce 
făceau: Hăituim o fata morgana, o iluzie, îşi spuneau aceştia în sinea lor. Scoatem apă cu o găleată 
găurită. Dar prinţul le atrage din nou atenţia asupra acelei realităţi pe care ei nu o pot sesiza: 

 
– Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher, 
mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri: 
 
Dacă înainte se învârtea, acum mistreţul pufneşte şi scurmă. Nerăbdarea lui e tot mai mare. 
 
– Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher. Plotin dă următoarea definiţie vieţii mistice: „Zborul 

celui singur către Cel Singur”. Dumnezeu, pentru un începător, nu e de găsit în piaţă, în localuri, 
în săli de concert. De aceea, unii oameni se retrag în mânăstiri, în pustietăţi, în peşteri, în păduri. 
De acolo pot să-şi lanseze mai bine săgeata: veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!... ne invită a doua oară 
prinţul. Odată cu trecerea din pădurile de fag în cele de ulm, prinţul şi-a schimbat şi săgeţile. Nu 
mai vânează cu săgeţi de lemn, ci de fier. Şi această precizare vine să întărească ideea că prinţul a 
progresat, a început să se cristalizeze duhovniceşte. 

                                                        
5 „Cu vîrtejuri de argint” este un epitet pentru rîuri la Homer. 
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– Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci,  
zicea servitorul zâmbind îndrăzneţ. 
Dar el răspundea întorcându-se: – Taci... 
Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ. 
 
Acolo unde prinţul auzea mistreţul pufnind şi scurmând, servitorul percepea doar iarba 

foşnind:  
 
– Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci,  
zicea servitorul zâmbind îndrăzneţ.  
 
Servitorul devine mai impertinent. Dacă înainte îl privea isteţ, acum zâmbeşte îndrăzneţ. 

În colţurile gurii se vede o grimasă batjocoritoare. Nu numai prinţul progresează, ci şi servitorul, 
dar acesta în sens opus. Omul nu poate rămâne acelaşi: ori urcă, ori coboară; ori îşi subţiază 
inima, ori şi-o împietreşte. Cu zâmbetul îndrăzneţ afişat ostentativ, servitorul încearcă din nou 
să-l convingă pe stăpân că se înşeală, că e victima unor vedenii:  

 
– Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci. 
 
Dar prinţul i-a răspuns întorcându-se: – Taci... S-a întors către el, i-a răspuns faţă către 

faţă, i-a arătat respect ca oricărei persoane, deşi ştia ce gânduri cloceşte. Sluga a zâmbit îndrăzneţ 
pe la spate, cu laşitate. Stăpânul nu l-a mustrat, nu l-a muştruluit. I-a răspuns din nou cu singurul 
cuvânt: Taci. Dacă nu s-a tulburat mai înainte, acum când sporise duhovniceşte cu atât mai 
puţin. Din contră, compasiunea lui pentru el crescuse. Acest „taci” a fost mai şoptit, mai discret 
decât primul. Dacă nu înaintezi spiritual, defectele celuilalt te agasează tot mai mult. „Taci!” 
devine tot mai imperativ, tot mai agresiv, tot mai răcnit. Parcă ai vrea să-i bagi pumnul în gură 
sau să-ţi astupi urechile ca să nu-l mai auzi.  

 
Dar el răspundea întorcându-se: – Taci... 
Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ. 
 
Din nou, pecetea lui Dumnezeu e sesizată în toate lucrurile, din nou Dumnezeu e 

adulmecat peste tot. Dacă înainte apa sclipea ca un colţ de mistreţ, acum e rândul ierbii. E mai 
greu de sesizat sclipirea ierbii decât a apei. Dar şi acest vers vine să întărească afirmaţia că prinţul 
progresa, vederea lui duhovnicească se ascuţea. 

 
Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste: 
– Priviţi unde-si află odihnă şi loc 
mistreţul cu colţi de argint, din poveste: 
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... 
 
Ne mutăm mai sus, în pădurile de brazi. Prinţul n-a renunţat la vânătoare. Aceasta l-a adus 

pe nesimţite în pădurile de brazi. Pentru cel ce se dedică unui meşteşug îndemânarea, dexte-
ritatea vine de la sine, fără s-o cauţi. Pentru cel ce-l face din obligaţie, cu silă, nu apare nici un 
progres, ba din contră. Gonacii nu erau deloc încântaţi de vânătoarea în care îi angrenase prinţul. 
În sinea lor cârteala se amplificase „Iată, hăituim de atâta timp. Urcuşul şi alergătura ne-au muiat 
picioarele. N-a găsit mistreţul nici în pădurile de fag, nici în cele de ulm, crede că-l găseşte în cele 
de brad? Nu-şi dă seama cât e de înşelat?”. Prinţul ştie tot ce e în sufletele lor, aşa cum ştie şi 
duhovnicul ce e în sufletul ucenicului care bombăne: „Mistreţul cu colţi de argint, primăvara de 
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care mi-a vorbit părintele n-a mai venit. Cred că e doar o închipuire în mintea lui”. Duhovnicul 
cunoaşte că e iarnă în inima ucenicului, că pământul inimii lui se dezgheaţă greu, foarte greu. De 
aceea strigă ca şi prinţul, îndemnându-l spre creste, împingându-l de la spate într-acolo.  

 
Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste: 
– Priviţi unde-şi află odihnă şi loc 
mistreţul cu colţi de argint, din poveste: 
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... 
 
E remarcabilă coerenţa lui Doinaş: după ce ai progresat suficient în viaţa duhovnicească, 

după ce te-ai întărit ulmic în virtuţi, vine uşurarea bradică: uşurarea de patimi, uşurarea chiar de 
gânduri şi de emoţii, simbolizată de uşorul lemn de brad. În această odihnă îşi află loc mistreţul 
cu colţi de argint, Dumnezeu. La slujba Utreniei din Duminici şi Sărbători preotul rosteşte un 
ecfonis misterios: „Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru (printre) sfinţi te odihneşti şi Ţie 
slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor”. Ce vrea să 
spună prin cuvintele: „întru sfinţi te odihneşti”? Vrea să spună că sfinţii şi-au găsit pacea şi 
odihna şi acolo unde e pacea şi odihna, acolo e şi Dumnezeu, acolo vine şi-şi face locaş 
Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar obosi. E o exprimare oarecum inversă.  

 
Aşadar,  
 
– Priviţi unde-si află odihnă şi loc 
mistreţul cu colţi de argint, din poveste: 
 
Poveste e un fel de a spune. Voi, servitori cu goarne, credeţi că mistreţul cu colţi de argint 

e o poveste. Dar eu, prinţul, cred, simt, ştiu că nu e poveste, de aceea îmi reînnoiesc îndemnul: 
 
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... 
 
Domnul Hristos ne învaţă că „Împărăţia Cerurilor se ia cu asalt” (Mt. 11, 12), se ia de cei 

silitori, se ia de cei care ca şi proorocul David pot afirma: „Râvna casei Tale m-a mistuit” (Ps. 68, 
11). O vorbă spune că „În acest veac nu Dumnezeu trebuie să-ţi demonstreze că există, ci tu 
trebuie să-i demonstrezi că exişti”. Trebuie ca mai întâi tu să-l cucereşti pe Dumnezeu, pentru ca 
ulterior să te cucerească El. Tu trebuie să faci primul pas.  

 
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... 
 
Căutarea prinţului n-a fost în zadar. Inima de fier a început să se topească, a devenit una 

de foc6. Dar nu numai inima, ci şi ochiul a devenit de foc. Olivier Clement scrie: „Duhul Sfânt 
aprinde inima şi deschide în noi „ochiul inimii”, „ochiul de foc”, care descoperă în tot omul 
chipul lui Dumnezeu, iar în lucruri, „rugul aprins” al lui Hristos care vine. „Ochiul prin care Îl 
văd pe Dumnezeu şi cel prin care El mă vede pe mine este unul singur, acelaşi”, spunea Meister 

                                                        
6 Aripile sunt şi ele de ceară, de şindrilă şi de foc: Marele Avvă Ioan Colov povestea că un călugăr a intrat 
odată în extaz şi a văzut trei monahi stînd pe ţărmul mării. Dinspre ţărmul celălalt a venit un glas zicîndu-le: 
„Luaţi aripi de foc şi veniţi la mine”. Doi dintre ei au făcut întocmai şi au zburat spre celălalt ţărm, în timp ce 
al treilea a rămas pe loc şi a început să plîngă şi să strige. În cele din urmă i s-au dat şi lui aripi, dar nu de foc, 
ci slabe şi vlăguite. Tot cădea în valuri şi se ridica şi cu multe chinuri a reuşit să ajungă pînă la ţărm. Aşa este şi 
generaţia noastră [de călugări]; zboară nu cu aripi de foc, ci cu aripi slabe şi vlăguite. (Colov 14) 
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Eckhart7, şi acest ochi unic este Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, Dumnezeu adevărat şi om 
adevărat. Nu mai suntem prizonieri timpului şi spaţiului. Sesizăm realităţile dinlăuntrul lor şi 
simultan de dincolo de ele. Nu acelaşi lucru putem afirma şi despre sluga prinţului: 

 
– Stăpâne, e luna lucind prin copaci,  
zicea servitorul râzând cu dispreţ. 
 
Dacă prinţul cu ochiul de lemn şi cu cel de fier sesiza sclipirea apei şi a ierbii ca un colţ de 

mistreţ, orbirea duhovnicească a slugii nu poate detecta decât reflexiile lunii prin copaci. Omul 
necredincios caută mereu răspunsuri naturale pentru fenomene supranaturale. 

 
– Stăpâne, e luna lucind prin copaci 
 
Vânătoarea a început dis de dimineaţă, când se crăpa de ziuă, când se îngâna ziua cu 

noaptea. Acum deja soarele a trecut dincolo de creste, acum se îngână noaptea cu ziua, acum îşi 
face apariţia luna. Călătoria duhovnicească se apropie de sfârşit. Încet-încet cercul se închide, se 
complineşte, se întregeşte. Dar servitorul nu are cum pricepe asta, de aceea continuă cu expli-
caţiile, cu sfătoşenia: 

 
– Stăpâne, e luna lucind prin copaci, 
zicea servitorul râzând cu dispreţ. 
 
Dacă inima prinţului a devenit de foc, a servitorului a devenit de gheaţă. Aceluia i-a 

dispărut orice sfială, orice bun simţ, acum îi râde în nas cu dispreţ: „Ne-am pierdut ziua degeaba. 
Încă de dimineaţă, când ne aflam în pădurile de fagi te-am avertizat că nu cauţi decât cai verzi pe 
pereţi. Unde e mistreţul acela cu care ne-ai împuiat capul?” 

 
Dar el răspunde întorcându-se: – Taci... 
Şi luna sclipea ca un colt de mistreţ. 
 
Stăpânul şi-a arătat încă o dată sângele albastru, nobleţea, bunele maniere. „Odată un lord 

englez (un frumos pleonasm, îmi place acest pleonasm – ca să fii lord trebuie să fii un pic 
englez) s-a certat teribil cu soţia sa. Ieşind în hol, furios la culme, i s-a adresat valetului: – 
Trânteşte cât de tare poţi uşa după mine”. Dar el răspunde întorcându-se: Taci... Prin venele prinţului 
începuse să curgă încet-încet sângele albastru al celor cereşti, al celor duhovniceşti. El şi-a 
dovedit încă o dată clasa, când comportamentul slugii se apropia de apogeul sfidării, al 
dispreţului. Stăpânul nu apelează nici de această dată la intermediari. Se întoarce şi acum, ca şi de 
celelalte două ori spre el, cu aceeaşi replică: Taci. E şi mai stinsă acum, şi mai şoptită, dar din alt 
punct de vedere mai aprinsă, mai grăitoare, mai de foc, pentru că inima lui e acum una de foc, 
ochiul lui e unul de foc, gura lui e una de foc.  

 
Dar el răspunde întorcându-se: – Taci... 
Şi luna sclipea ca un colt de mistreţ. 
 
Apa sclipise ca un colţ de mistreţ, iarba, iar acum luna. Luna, pământul – simbol al 

opacităţii maxime – sclipeau şi ele. Dar ochiul de foc sesizează prezenţa lui Dumnezeu şi aici, în 
pământul insipid.  

                                                        
7 Predica nr. 12. 
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Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii 
cum stă în amurg, la izvor aplecat,  
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii  
îl trase sălbatic prin colbul roşcat. 
 
„Vai!” e percepţia ochiului neavizat, neduhovnicesc, al slugii şi posibil al poetului. Pentru 

ei, moartea e un punct terminus al unui proces ireversibil, perceput ca îngrozitor. Cuvântul 
sălbatic (îl trase sălbatic prin colbul roşcat) vine să confirme această idee. Moartea li se pare 
sălbatică, înfiorătoare, înspăimântătoare. Dar părintele duhovnicesc tocmai asta şi urmăreşte: 
moartea omului cel vechi din ucenicul său, pentru a putea să renască într-un om nou. Domnul îi 
explicase lui Nicodim în convorbirea nocturnă pe care o avusese cu el: „Ce este născut din trup, 
trup este; şi ce este născut din Duh, duh este” (In. 3, 6). Şi Sfântul Pavel le lămurise această pro-
blemă corintenilor: „Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt 
nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte” (I Cor. 2, 14). Moartea 
omului vechi e urmată în mod necesar de naşterea omului nou, dar omul trupesc nu poate în 
ruptul capului să priceapă asta. Dumnezeu îi spusese lui Moise: „Faţa Mea însă nu vei putea s-o 
vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască” (Ieş. 33, 20). De aici, aşadar, folosirea de 
către autor a cuvintelor „vai” şi „sălbatic”: 

 
Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii 
cum stă în amurg, la izvor aplecat,  
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii  
îl trase sălbatic prin colbul roşcat. 
 
Dar omul duhovnicesc nu se tulbură, ştie că toate vin l-a vremea lor, când omul e pregătit, 

copt pentru asta, niciodată mai repede, niciodată mai târziu. Simbolic, Dumnezeu nu ţi se arată 
în zori, când încă n-ai descifrat alfabetul vieţii spirituale. Nu are de ce, pentru că nu ai înţelege 
nimic. Acum ziua s-a plecat spre seară (Lc. 24, 24). Doinaş plasează inspirat marea întâlnire în 
amurg. Soarele a apus, e semiîntuneric, noaptea nu şi-a intrat încă în drepturi. Amurgul e o 
perioadă de tranziţie. E exact starea lăuntrică a prinţului. Omul cel vechi e pe cale să apună, să se 
stingă. Acum, pe cer, o dată cu luna apar luceferii palizi ai bolţii. Colbul e roşcat, mai păstrează 
încă sărutul soarelui care tocmai apusese. Sunt simboluri ale finalului unei etape, ale omului 
ajuns acolo. Dar mereu trecerea de nivel, intervenţia harului care operează asta te ia prin 
surprindere, vine exact atunci când te aştepţi cel mai puţin: 

 
Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii 
cum stă în amurg, la izvor aplecat,  
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii  
îl trase sălbatic prin colbul roşcat. 
 
Prinţul se dusese la izvor să se răcorească, căci alergase toată ziua, dăduse tot ceea ce putuse 

să dea, făcuse tot ceea ce ţinuse de el. Acum Dumnezeu urma să mute, acum doar Dumnezeu mai 
putea să facă ceva. El nu mai putea decât să aştepte. Şi în timp ce se spăla la izvor, într-un moment 
atât de prozaic (dar semnificativ prin prisma simbolismului izvorului şi a lustraţiei), exact atunci 
când se aştepta cel mai puţin ale loc hierofania, teofania, apariţia mistreţului: 

 
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii 
îl trase sălbatic prin colbul roşcat. 
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Uriaş e un atribut divin, un atribut care vine să sublinieze distanţa dintre om şi Dumnezeu, 
dintre creat şi necreat. Prima întâlnire dintre om şi divin va însemna şi moartea omului vechi, 
mistuirea sa, căci „Dumnezeul nostru este foc mistuitor” (Evr. 12, 29). 

 
– Ce fiară ciudată mă umple de sânge, 
oprind vânătoarea mistreţului meu? 
Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge? 
Ce veştedă frunză mă bate mereu?... 
 
Versurile de mai sus, puse în gura prinţului, aparţin unui poet, unui neiniţiat în ale vieţii 

duhovniceşti. Ele trădează un om care nu înţelege sensul morţii ritualice. De aceea sângele, 
pasărea neagră din lună şi frunza veştedă creează o atmosferă sumbră, fără speranţă, fără ieşire.  

 
– Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul, 
chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci. 
Ascultă cum latră copoii gonindu-l... 
 
E imens de semnificativ faptul că mistreţul nu s-a atins decât de prinţ. N-a făcut nici o 

victimă colaterală. Era firesc să fie aşa pentru că moartea rituală vine doar pentru cel pregătit. Pe 
de altă parte, servitorul nu reuşeşte să iasă nici acum din prizonieratul senzorialităţii, al 
palpabilului. Pentru el, mistreţul nu are colţi „de” argint, ci colţi „ca” argintul, de imitaţie. Doar 
un asemenea mistreţ, pe măsura servitorului, poate fi gonit de copoi. Adevăratul mistreţ, te 
vânează el însuşi, dinainte ca tu să fi început vânătoarea, pe când tu încă te aflai sub smochin (In. 
1, 48). Ţi se revelează, „te cuprinde”, apoi se ascunde lăsându-te să-l cauţi. Dumnezeu îţi dă 
harul, apoi îl retrage, ciclic.  

 
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se: – Taci. 
 
Chiar rănit de moarte, prinţul mai face încă odată dovada sângelui albastru, a nobleţii. Se 

întoarce pentru o ultimă dată către el: Taci. Ai pălăvrăgit întreaga zi. Măcar acum, în ultimul ceas, 
în ultima clipă, taci. Această clipă a trecerii dincolo nu e una oarecare. Ea trebuie cinstită cu 
tăcerea. În Pateric se istoriseşte că atunci când avva Zaharia era aproape de moarte, avva Moise  
l-a întrebat: „Ce vezi?”. El i-a răspuns: „Nu-i mai bine să tac, părinte?” Atunci avva Moise a zis: 
„Da, taci”8. Servitorul nu se trezeşte nici măcar acum. El îşi continuă tirada, nevăzând şi 
neauzind decât propriul discurs.  

 
– Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul, 
chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci. 
Ascultă cum latră copoii gonindu-l... 
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se. – Taci. 
 
Prinţul se mărgineşte din nou la „Taci”. Nu-i reproşează: „Vezi, toată ziua ai cârtit şi ai 

bombănit în mintea ta cu privire la tot ceea ce făceam!”. Nu-i spune: „Vezi c-am avut dreptate în 
privinţa existenţei mistreţului?”. Acum, cu atât mai mult nu e vreme de dispute, de argumentări. 
Totuşi, dacă nu poţi păstra tăcerea, 

 
Mai bine ia cornul şi sună întruna. 
Să suni până mor, către cerul senin... 

                                                        
8 Pateric, avva Zaharia 5. 
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Nu-i pretinde să folosească flautul. Îl acceptă cu limitările lui, cu modul în care se poate 
exprima. Cornul, folosit până acum pentru vânătoare, îşi schimbă destinaţia: cheamă, semnali-
zează, vesteşte. Cornul devine clopot. Dar clopotele nu trag pentru cel ce moare, ci pentru 
ceilalţi, pentru a le aminti că sunt muritori, că şi ei vor muri şi că, după o inscripţie de la Sfântul 
Munte: „De vei muri înainte de a muri, nu vei muri când vei muri”.  

 
Mai bine ia cornul si sună întruna. 
Să suni până mor, către cerul senin... 
 
Omul cel vechi, mândria din noi până moare are nevoie de surle şi trâmbiţe care să-l 

preaslăvească. Unii vor să prelungească această nebunie şi după moartea fizică în mausoleuri, în 
inutile monumente funerare somptuoase, grandioase, pe măsura ego-ului lor. 

 
Mai bine ia cornul si sună întruna. 
Să suni până mor, către cerul senin... 
Atunci asfinţi după creste luna 
Şi cornul sună, însă foarte puţin.. 
 
Multe creaţii artistice se sfârşesc tragic. Moartea e finalitatea lor. În sfera religiosului nu 

poate fi aşa. Aici orice moarte e urmată de o înviere. 
  
Atunci asfinţi după creste luna... 
 
„Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape” (Rm. 13, 12). Noaptea întunecată a sufletului îşi 

consumă ultimele clipe. Curând se vor ivi zorii de zi ai omului nou, ai celui ce este făptură nouă 
în Hristos (II Cor. 5, 17), ai celui ce poate afirma: „Noi nu mai ştim de acum pe nimeni după 
trup” (II Cor. 5, 16).  

În Viaţa în Hristos, Sfântul Nicolae Cabasila nota: „Naşterea din nou e cu mult mai 
însemnată decât cea dintâi”. Prima naştere, naşterea biologică din părinţi trupeşti e un proces 
automat, inconştient, care nu presupune aportul nostru. Naşterea a doua, naşterea din nou, 
naşterea de sus (In. 3, 3), naşterea din Duh (In. 3, 5), e tocmai opusul ei9. Ea nu e realizabilă 
decât prin participarea noastră conştientă. E ceea ce poemul lui Doinaş a arătat: mistreţul cu 
colţi de argint l-a atins, aş spune, cu aripa10, doar pe cel ce conştient a pornit în căutarea lui, doar 
pe acela. Doar pe acela. Da, doar pe acela!!! 

Dan POPOVICI 
 
 
 

                                                        
9 Copilul care se naşte plânge, e îngrozit. E semnificativă legenda despre Zaratustra care atunci când se naşte 
râde. E un simbol al celei de a doua naşteri, unde nu mai există durere şi întristare şi suspin. 
10 În analogia şarpelui cu pene. 
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strov, Matrix, El angel exterminador 

 
Ostrov (2006) – precedentul fericit 
sau despre potenţialul cinematografic al Temei creştine 
 
regie: Pavel Lungin  
scenariu: Dmitri Sobolev 
în distribuţie: Pyotr Mamonov, Viktor Sukhorukov,  
Dmitriy Dyuzhev, Yuri Kuznetsov, Viktoriya Isakova, Nina Usatova... 
 
Filmul se bucură de apreciere superlativă din partea unuia dintre stareţii cei mai calificaţi în 

materie duhovnicească, părintele Rafail Noica. Deşi recunoaşte că îndeobşte nu se uită la filme, 
impactul extraordinar al Ostrov-ului îl face pe părinte să-şi reconsidere proasta opinie despre 
cinema în general, formată pe baza producţiilor hollywoodiene ale anilor ´50. Pe scurt, cea de a 
şaptea artă a depăşit stadiul de „muză de iarmaroc” (Elena Dulgheru) şi a devenit un instrument 
extrem de serios, demn prin urmare de toată atenţia. 

Atât de serios, încât îl face pe părintele Rafail să se întrebe dacă nu cumva actorii din 
Ostrov sunt călugări de-adevăratelea! Ceea ce ridică la fileu întrebarea cu privire la natura acestei 
meserii: ce înseamnă mai precis a interpreta şi constatarea că fiecare dintre noi face exact acelaşi 
lucru ca un actor – încearcă să interpreteze rolul care i-a fost atribuit ori pe care şi l-a ales. Pe 
aceeaşi linie, întrebarea dacă sfinţenia poate fi totuşi interpretată pare că şi-a aflat în cele din 
urmă un răspuns credibil. Jocul lui Pyotr Mamonov alungă orice dubiu şi dacă până la el aveam 
motive mai mult sau mai puţin îndreptăţite de reţinere în ceea ce priveşte ipostazierea cinema-
tografică a sfinţeniei, prezenţa pe ecran a batiuşcăi Anatoli constituie o dată pentru totdeauna 
precedentul fericit.  

Filmul nu este o capodoperă, deşi excelenţa la toate capitolele îl recomandă. Nu are rost să 
căutăm nod în papură, să recurgem la cine ştie ce subtilităţi analitice. Fapt este că Pavel Lunghin 
nu a putut sau nu a avut curajul să spună tot ce era de spus. Intenţia lui e onorabilă. Conform 
propriilor declaraţii, şi-a dorit să facă o predică. Să spună aşadar lucruri bune, ziditoare şi ceva 
mai mult, în duhul evlaviei ortodoxe. Ceea ce i-a reuşit, ceea ce este deja un extraordinar de 
mare lucru! O capodoperă e însă mult mai exigentă – ea cere totul. La modul intensiv. Ca în faţa 
instanţei: adevărul, numai adevărul, tot adevărul. Ca în dragoste. Ca la spovedanie! Este ceva ce 
noi ortodocşii ar trebui să învăţăm – că Dumnezeu e bun, dar nu e prost. Cele mai cucernice 
intenţii şi declaraţii, cosmetica pe care o aplicăm noi realităţii Îl lasă rece. Pavel Lunghin îşi 
tratează personajele cu reţinere, chiar dacă le tăvăleşte din când în când şi de ochii lumii prin 
noroi. În afară de stareţul Anatoli ceilalţi călugări practic nu există. Nu au consistenţă, 
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personajele sunt ratate, nu subzistă pe ecran. Sunt suspendate. Au rămas la stadiul de proiect: 
„cam cum ar arăta” un părinte Filaret şi un părinte Iov, „cam ce ar avea ei să-şi spună unul 
altuia” etc. Apoi din toată mănăstirea nu vedem decât nişte naturi statice. Obiectivul camerei se 
ruşinează să pătrundă în densitatea umană şi emoţională a locului, ceea ce este deopotrivă 
frustrant şi incorect faţă de public. Dacă „ai reţineri” nu iubeşti, nu te spovedeşti şi e de preferat 
să nici nu filmezi. 

Este probabil tot ce s-a putut obţine. Cu siguranţă mai mult decât tot ce s-a făcut până 
acum (excepţie: Rubliov-ul lui Tarkovski, care rămâne o capodoperă în ciuda credo-ului său uşor 
ezitant) şi... lasă loc de mai bine! Un precedent a fost creat, unul fericit care ne invită să 
reconsiderăm opţiunea catehezei prin Cinema, să explorăm uriaşul potenţial cinematografic al 
Temei creştine. Este unul din meritele (multe, puţine?) controversatelor „Patimi după Gibson”1. A 
zbârcit-o artistic nu prin violenţă şi sânge ci prin supradoza de explicit, care ucide arta. A izbutit 
să transpună însă pe ecran o evlavie nemincinoasă, care este cu mult mai mult şi mai altceva 
decât sentimentul religios, în ciuda contaminării „doloriste”. Omul crede sincer şi efectiv. Mulţi 
din cei care i-au sărit la beregată (Alex Leo Şerban, bunăoară) sunt supăraţi practic nu atât pe 
film cât pe Evanghelie! O dovadă în plus că filmul, în ciuda scăderilor lui, o mărturiseşte. Nu e 
de ici de colo – şi producţia lui Zeffirelli2 s-ar fi dorit o mărturisire sau cel puţin o pledoarie 
creştină. Isus-ul zeffirellian a ratat însă întâlnirea cu Adevărul greu şi incandescent al Evangheliei 
şi a eşuat în teatralitate siropoasă. Ar trebui deci să recunoaştem meritul acesta foarte precis şi cu 
totul excepţional al peliculei lui Gibson laolaltă cu perspectivele pe care le deschide.  

Concret: este momentul iniţierii unor proiecte de anvergură. Chiar dacă nu vom reuşi 
decât foarte puţin din ceea ce s-ar cere făcut, avem datoria să încercăm. Cinema-ul s-a copt 
pentru aşa ceva, actorii sunt atât de profesionişti încât pot să realizeze aproape orice (Scarlett 
Johansson a jucat-o magistral pe Griet, cine şi-ar fi putut închipui?). Sună strident dar ce-ar fi să 
facem un exerciţiu de imaginaţie: cu largul concurs al unui consilier duhovnicesc ortodox (iată 
ceva cu adevărat greu de găsit!) un mare regizor, ori cel puţin unul foarte bun, convinge nişte 
producători eventual americani (dar de ce nu ruşi, ori armeni?) să investească într-o super-

producţie cu succes garantat: Căderea Constantinopolului! Poate că s-ar găsi resurse şi pentru 
idei mai puţin ispititoare, cum ar fi Duminica Ortodoxiei, Procesul lui Maxim, Gângavul 

(Roman Melodul), Operaţiunea „Rugul Aprins”, Cele două Siberii etc. Potenţialul dramatic 
al unor asemenea teme este incontestabil, substanţa narativă aşteaptă ca un filon de aur pur să 
fie scoasă la lumină din măruntaiele pământului. La lumina cinematografului, vreau să spun şi nu 
doar la cea a veiozelor din sălile de lectură ale institutelor teologice!... 

Ostrov ne-a arătat că se poate, că evlavia ortodoxă „încape” pe ecran.  
 

                                                        
1 The Passion of the Christ (2004); regie: Mel Gibson; scenariu: Benedict Fitzgerald, Mel Gibson; în distribuţie: 
James Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov, Francesco De Vito, Monica Bellucci, Mattia Sbragia. 
2 Jesus of Nazareth (1977); regie: Franco Zeffirelli; scenariu: Anthony Burgess, Suso Cecchi d'Amico; în 
distribuţie: Robert Powell, Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Claudia Cardinale, Valentina Cortese, James 
Farentino, Christopher Plummer, Anthony Quinn. 
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Matrix (1999) – Biserica şi Sistemul 
 
scenariu şi regie – fraţii Andy şi Larry Wachowski 
în distribuţie: Keanu Reeves, Laurence Fishburne,  
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving… 
  
Încă din momentul apariţiei, Matrix a devenit epicentrul unui mic „cutremur”, ale cărui 

replici culturale se fac simţite până în ziua de astăzi. Responsabilă de propagarea acestui frison 
este acuitatea unei intuiţii cu dublă miză: natura textuală a lumii şi societatea supravegherii 
globale. Filmul se află la intersecţia acestor două coordonate. Matricea nu e vis; este un univers 
ficţional, dar într-o accepţie în care ficţiunea şi realitatea îşi deschid reciproc graniţele. E realitate 
virtuală, nu una oarecare însă, ci aceea impusă de Sistem. 

Sistemul („Cezarul”, puterea lumească) a încercat întotdeauna să ne dicteze cum trebuie să 
acţionăm şi să privim lucrurile. Niciodată însă nu a avut la dispoziţie atâtea mijloace. Zorii 
acestui mileniu aduc o noutate de anvergură: posibilitatea supravegherii globale a indivizilor. 
Este penultimul pas al istoriei, care îl anunţă pe cel din urmă: posibilitatea controlului global al 
indivizilor. 

De controlat suntem controlaţi şi acum, prin mijloace tot mai insidioase şi mai opresive, 
întotdeauna însă indirecte. Una este să se ştie totul despre tine, alta este să nu poţi să-ţi faci 
semnul crucii. „Să nu poţi” e impropriu spus. Nu există încă un cuvânt care să desemneze tipul 
de influenţă pe care îl va avea pecetea Fiarei asupra omului. Nu avem nici cea mai mică idee 
despre tehnologia care ar face posibilă imposibilitatea celui pecetluit de a se pocăi. Pentru că 
despre asta este vorba. Nu ştim nici măcar dacă va fi propriu-zis o tehnologie, sau o magie, ori 
dacă nu cumva Anticristul va reuşi să estompeze graniţa dintre cele două… 

O idee cu privire la tipul de condiţionare pe care pecetea Fiarei o exercită asupra celui 
pecetluit ne-o aduce terifiantul şi profeticul film al lui Buñuel, El Angel Exterminador. Poate că cel 
pecetluit va dori să îşi facă semnul crucii, să cheme Numele lui Iisus Hristos. Poate că va simţi 
nostalgia, nevoia irepresibilă de a se ruga, de a se pocăi. Undeva însă, la graniţa dintre reflexi-
vitate şi act va exista un blocaj. Nu unul mental ori sentimental, ci un blocaj al loialităţii. Unul 
ontologic? Pecetluitul varsă poate o lacrimă şi „dă să îşi facă” semnul crucii, dar… NU ÎL 
FACE! Undeva în intervalul minuscul (ori galactic?) dintre intenţie şi faptă pier toate ca prin 
farmec: voinţa, dorinţa, intenţia de a face semnul crucii. 

Matrix nu merge atât de departe. El ne spune însă alte lucruri, dacă nu la fel de adânci în 
tot cazul folositoare, cu privire la natura Sistemului. „Ordinea seculară” – câteva miliarde de 
oameni trebuie să o scoată cumva la capăt, să găsească un modus vivendi şi pentru asta e nevoie de 
un construct social. Sistemul este aşadar legitim, atât timp cât îşi respectă menirea. Din păcate, 
însă, acest lucru nu este posibil atât timp cât singura grijă a Societăţii rămâne aceea de a continua 
să existe, proliferând autonom, ca un ţesut canceros. Rezultatul nu poate fi decât unul singur: 
metastaza. Un Sistem izolat de transcendenţă, o lume izolată de Creatorul ei cade în mod fatal 
pradă entropiei, principiului doi al termodinamicii. Acest lucru este din ce în ce mai evident. Îl 
ştiu oamenii, îl ştiu dracii, de aceea gradul tot mai ridicat de nevroză şi caracterul tot mai absurd 
al soluţiilor propuse. 

Viziunea din Matrix nu este atât de futuristă pe cât pare: perspectiva unei societăţi alcătuită 
nu din familii şi comunităţi ci din indivizi – celule izolate care joacă după cum cântă Sistemul. Mai 
precis: „Marele Arhitect Păpuşar” din spatele Sistemului. În film, contraponderea o constituie 
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grupusculul celor evadaţi, adunaţi în găoacea subterană sugestiv numită „Sion”. Un fel de 
catacombă locuită, însă, de oameni la fel de confuzi, a căror existenţă e la fel de lipsită de sens ca 
şi a celor prinşi în Sistem.  

În lumea reală, Biserica constituie Alternativa. Nu atât biserica-instituţie ci Biserica vie, 
alcătuită din cei ce cred sincer şi mărturisesc în mod concret, prin viaţă şi prin fapte. În 
perspectivă sociologică, Biserica este şi ea o adunare de oameni. Numai că liantul care ţine la un 
loc această comunitate, motivul pentru care ea s-a alcătuit sunt diferite de cele ale „societăţii 
civile”. Sistemul este o realitate supraordonată. O excrescenţă. Un fel de piramidă aşezată pe o 
lume riguros „formatată” de instrumentele „agenţilor Smith”. Biserica este un organism viu şi 
integrator. Întreaga Creaţie a lui Dumnezeu se află în interiorul Bisericii, minus persoanele care 
refuză: diavolul şi ai săi. Pentru că numai în Hristos şi în Biserică lucrurile şi persoanele au sens, 
există şi nu doar subzistă!... Ale Tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi pentru toate – această frază 
rezumă oferta Bisericii. Iar dacă Sistemul refuză să o considere, îi va fi dat să constate, în Ziua 
cuvenită, că nu a făcut altceva decât să alerge – vorba regretatului Octavian Paler – cu mijloace 
tot mai eficiente, mai confortabile şi rapide, către nicăieri…  

 
 
El angel exterminador (1962) 
 
scenariul şi regia: Luis Buñuel 
în distribuţie: Silvia Pinal, Enrique Rambal,  
Claudio Brook, José Baviera, Augusto Benedico,  
Jacqueline Andere… 
 
Filmul este de o stranietate perfectă. În comparaţie cu el, restul extravaganţelor şi 

„ţăcănelilor” lui Buñuel, Câinele andaluz3 şi celelalte nu sunt toate decât apă de ploaie! Dacă la 
stranietate adăugăm autenticitatea, comparaţia rezistă pentru 99,9% din restul filmelor făcute 
vreodată. 

Pentru că El angel exterminador vehiculează un adevăr terifiant, elementar şi profetic 
deopotrivă. Să o luăm cu încetul. 

Atunci când vine vorba de un horror, lumea cinema-ului imaginează soluţii care de care 
mai groteşti. Psihopatologie, monstruozitate, demonism, lumi psihice intermediare etc. Nimeni 
nu pare dispus să-şi aducă aminte că mai îngrozitor şi mai puternic decât toate este adevărul gol-
goluţ spus de la obraz! 

Povestea din El angel exterminador nu este însă horror, nici Science fiction. Bate mai degrabă 
spre fantastic, spre Poe. Povestea nu are însă importanţă, pentru că pelicula nu este construită pe 
scheletul unei poveşti ci pe un fapt. Nu e suficient să fii genial ca să îţi iasă aşa ceva. Trebuie să 
ai şi un noroc chior! Rectific – trebuie să fi primit vizita îngerului… 

Cum stau lucrurile: o casă şi un ospăţ damnate. Servitorii o ştiu şi spală putina. Restul cad 
victime. Nu ştim ce fărădelegi planează asupra lor, sau dacă planează vreuna. Vreuna infamantă 
într-un mod cu totul particular, desigur. Simţim însă, ne dăm seama, ne este evident că dacă nu 
facem ceva – nu ni se spune ce, e treaba noastră să aflăm, atunci vom păţi cu toţii la fel, mai 

                                                        
3 Un chien andalou (1929); regie: Luis Buñuel; scenariu: Salvador Dalí, Luis Buñuel; în distribuţie: Simone 
Mareuil, Pierre Batcheff. 
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devreme sau mai târziu. Cei prinşi în interiorul casei nu sunt, cu alte cuvinte, mai „păcătoşi” 
decât cei prinşi înafara ei. 

Spun „prinşi înafara ei” pentru că această capcană funcţionează biunivoc. Ca în iad: o 
prăpastie este, astfel încât nici „noi” să nu putem trece la „voi” şi nici „voi” la „noi”. Cu 
diferenţa că nu este foarte limpede care sunt „noi” şi care „voi”, sau dacă este vreo diferenţă! 

Dar despre ce capcană vorbim? Ţineţi-vă bine! Oaspeţii – lume bună, sunt invitaţi la o 
cină ceva mai aleasă, într-o atmosferă ceva mai protocolară. Şi uită să plece la casele lor. Rectific 
– întârzie să o facă. Rectific – amână să o facă. Rectific – nu vor. Rectific – nu pot. Rectific – nu 
o fac! 

Există o limită – cea dintre salon şi vestibul, pe care oaspeţii nu o trec. Vor să o treacă, să 
plece la casele, familiile, ocupaţiile lor. Până la urmă trebuie să iasă ca să îşi procure hrană; cu apa 
o rezolvă spărgând una din conductele din pereţi. 

Putem imagina desigur o soluţie de tip Deus ex machina, un „câmp energetic” ceva, care 
opreşte pe cei dinăuntru să iasă înafară şi pe cei dinafară să intre înăuntru. Filmul nu face însă 
concesii de felul acesta. Mai mult, prin faptul că nici cei dinafară nu pot intra înăuntru (rectific – 
nu vor, nu „pot” etc., pe scurt: nu intră), prin acest fapt acel „afară” al lor devine problematic. 
Până acolo unde nu mai este deloc limpede dacă există totuşi vreun înafară! 

De ce nu trec însă oamenii din salon în vestibul? Putem imagina o sumedenie de cauze, 
motive explicaţii. Explicaţia însă nu schimbă situaţia. Vor, intenţionează, discută, încearcă, îşi bat 
capul cum să facă să iasă, dar la trecerea din salon în vestibul toate pier ca prin farmec: voinţa de 
a trece, dorinţa, ştiinţa, intenţia de a o face. Şi nu trec. Elementaritatea frustă a enunţului bate 
toate explicaţiile, toate ideile. A face sau a nu face. A fi sau a nu fi.  

„Opţiunea este momentul ontologic al persoanei”, spune un teolog contemporan. Filmul 
nu ne lămureşte nici măcar atât, dacă oamenii au sau nu de ales. Noi ştim însă că avem de ales, 
că cele care ne califică sunt doar faptele. Nu vorbele, intenţiile, proiectele. Aici este clou-ul! Omul 
are multe intenţii, majoritatea perfect onorabile. Dacă vrem să aflăm însă în care din ele s-a 
investit pe sine, ne uităm să vedem ce face. Pe scurt: noi suntem responsabili, prin urmare cei 
din film trebuie că sunt la rândul lor responsabili de ceea ce li se întâmplă.  

În cele din urmă, „sinistraţilor” li se îngăduie să părăsească încăperea printr-un mic arti-
ficiu: o şedinţă de anamneză. O soluţie provizorie şi care nu suspendă ameninţarea ce pluteşte 
asupra lumii. Îngerul exterminator recidivează la sfârşitul filmului. Faptul acesta, că oamenii nu 
trec bariera pe care el o instituie, nu este însă o metaforă. Nu face trimitere la insuportabila 
condiţie umană, la singurătatea funciară a individului etc. Faptul că oamenii nu trec bariera este 
un simbol. Simbolul face actuală/prezentă o realitate inaparentă, o face accesibilă simţurilor şi 
înţelegerii. În cazul de faţă este vorba de lipsa de comunicare dintre înăuntrul lumii şi înafara ei. 
Un sistem izolat este entropic. Cei din casă nu ar mai fi supravieţuit multă vreme dacă regizorul 
nu s-ar fi îndurat să-i dezlege. Cei de afară nu se bucură însă de o situaţie cu mult mai bună. 
Lumea dinafara casei nu e transcendentă; este de fapt un exterior, supus aceloraşi legi ca şi 
interiorul. Doar că fiind mai mare decât interiorul, entropia va avea mai mult de furcă până să îl 
facă praf şi pulbere! 

Suntem responsabili de izolarea noastră faţă de ceea ce transcende lumea noastră, faţă de 
Creatorul ei. Este o amnezie voită, un autism voluntar. De aceea am fost lăsaţi pe mâna îngerului 
exterminator, care se joacă cu noi de-a şoarecele şi pisica. „Şoarecii” suntem noi, cetăţenii noii 
ordini seculare. „Pisica” nu o vedem, dar putem lesne bănui – parafrazându-l pe apostolul Ioan 
şi în jargon „anti-terorist” – că lumea întreagă zace sub supravegherea ei! 
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Din fericire, noi, cei dinafara peliculei, avem parte de un Dumnezeu atotputernic şi 
milostiv. Mult mai îndurător cu noi decât este Luis Buñuel cu personajele sale. Boşorogul acesta 
morbid, geniul acesta bulversant, Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!  

În caz că mai avem suflu pentru o morală: să avem grijă, mare grijă la ceea ce facem. 
Pentru că vine vremea şi acum este când numai ceea ce facem decide unde suntem şi de care 
parte. Ori cine suntem. Ori dacă suntem.  

Monah Daniel CORNEA 
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espre demnitate, nu doar în drept 

 
În stadiul dezvoltărilor juridice actuale, ceea ce ne frapează de la început, crede M. Mbala, 

este că nu demnitatea este cea care se impune dreptului, cât mai ales dreptul care este „prins” de 
demnitate.1 Principiul demnităţii, susţine el, nu se înscrie apriori ca un scop al dreptului, ci ca un 
mijloc pentru scopul dreptului. Aceasta presupune că principiul are o influenţă asupra dreptului. 
De aceea trebuie cercetat ce a stabilit această influenţă, fapt ce va fi posibil dacă se va sesiza 
consistenţa principiului demnităţii. M. Mbala susţine că trebuie cercetat dincolo de drept 
raţiunile ce înclină spre exercitarea acestui principiu, pentru ca să înţelegem utilizarea sa în drept. 
Astfel, chestiunea care se pune este de a şti dacă trecerea de fapt a noţiunii de demnitate în drept 
a permis noţiunii să capete o mai mare eficacitate. Prin urmare, recursul la drept este susţinut de 
o cercetare a eficacităţii, pentru ca noţiunea astfel prinsă să producă efecte normative. Trebuie 
vorbit de asemenea dacă noţiunea de demnitate integrată în drept n-a pierdut nimic din aura sa. 
M. Mbala abordează tema demnităţii şi ca soluţie la criza subiectului de drept, pornind de la faptul 
că progresul ştiinţific a dat ocazia să fie aduse la suprafaţă chestiunile lăsate în suspans, voluntar 
sau nu, de către drept, şi în primul rând se referă la definiţia persoanei umane. Elaborarea dreptului 
bioeticii este, astfel, ocazia pentru jurişti de a înfrunta această nouă criză a subiectului de drept. 
Dezvoltarea ştiinţelor biomedicale şi pericolele pe care le fac cuceririle ştiinţifice ale omului au 
redat astfel un sens principiului demnităţii, susţine autorul francez. Dar această criză a subiectului 
de drept este o criză a reprezentării omului în drept. Criza subiectului de drept este o realitate, spune 
el, de care trebuie să ţină cont bogata dezbatere doctrinară asupra chestiunii „definirii persoanei 
în calitate de subiect de drept”.2  

                                                        
1 M. Mbala, La notion philosophique de dignité a l’épreuve de sa consecration juridique, teză pre-
zentată şi susţinută public pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţe juridice la 15 decembrie 2007, la 
Universitatea Lille 2. Mulţumesc Iulianei Trancă pentru sprijinul acordat în traducerea acestor texte. 
2 „Pentru numeroşi autori, această criză este explicată de faptul că dreptul este de mult timp interesat de 
persoană, în calitatea sa de a fi aptă să fie locul articulării drepturilor şi obligaţiilor. Dreptul de-a lungul 
timpului va fi adesea preocupat de persoană în calitatea de purtător de drepturi şi obligaţii, dar va uita 
persoana în spatele relaţiei juridice. M. Bioy denunţă o rea „punere a reprezentării juridice a umanului”, afir-
mând că respectiv „construcţia tradiţională a personalităţi juridice ca suport al drepturilor denotă insuficienţa 
sa”. M. Bioy ţine într-adevăr către un aquis în plan doctrinar, întrucât „ideea de subiect implică pe aceea a unui 
raport, a unei relaţii. Subiectul de drept se prezintă ca actor, element activ sau pasiv în raport cu dreptul”. 
Această criză este, după J. M. Trigeaud, datorată faptului că până în prezent interesul juriştilor este purtat 
asupra relaţiilor între oameni şi nu asupra subiectului însuşi. Subiectul constituie, totuşi, punctul de despărţire 
de tot. El este începutul şi nimic nu poate fi fără el. Impasul care viza subiectul per se se face resimţit şi astăzi. 
De-a lungul timpului, întrebarea a fost: „care drepturi pentru om?”, când ar fi trebuit să se pună între-
barea: „care om pentru care drepturi? ” Subiectul avea să fie primul interogat pentru că el este fondatorul. 
Trebuie astfel revenit înapoi şi astăzi. Pentru că însăşi noţiunea de persoană a fost pierdută, trebuie din nou să 
fie reconsiderată”. (M. Mbala) 
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M. Mbala, urmărind sensul expresiei „noţiunea filosofică de demnitate în lucrarea sa de 
consacrare juridică”, spune că exprimă un parti pris, acela de a pune demnitatea ca pe o noţiune 
filosofică ce interesează juriştii, dar şi o egală promisiune a confruntării a două câmpuri 
disciplinare în care metodele şi scopurile nu sunt aceleaşi. De aici, necesitatea de a arăta originile 
noţiunii, a-i explicita conţinutul şi a-i delimita contururile, acest excurs în istoria noţiunii fiind 
ocazia de a face să se înţeleagă ceea ce constituie esenţa demnităţii, originalitatea sa în definirea 
şi protecţia omului, cercetându-se ce anume justifică utilitatea noţiunii pentru jurişti. Această 
cercetare, însă, spune el, iveşte ocazia întrebărilor asupra sensurilor şi scopurilor 
dreptului şi aduce în atenţie confruntarea între universul filosofic şi universul juridic  
(şi cel teologic, îndrăznim să completăm).  

Se poate încă spera, crede M. Mbala, pornind de la noţiunea demnităţii ca principiu juridic, 
că se poate scăpa de critica invadării dreptului de către morală. Pus ca punct de despărţire în 
analiza juridică, caracterul moral al noţiunii „integrat” în drept capătă riscul suspectării de 
moralizarea dreptului prin demnitate. Această critică fiind, însă, aceea a partizanilor distincţiei 
nete, chiar a separării, între valori şi drept. (...)3  

Nici o analiză a noţiunii de demnitate în drept nu poate să facă economie de interogarea 
originilor filosofice şi religioase, afirmă M. Mbala. Aceasta cu atât mai mult cu cât juriştii înşişi, 
de fiecare dată când pun în analiză această noţiune, trimit la această „filiaţie stânjenitoare”. 
Plecând din momentul în care textele naţionale sau internaţionale ne vorbesc de o 
„recunoaştere” şi de o „ocrotire” a ei, se subînţelege existenţa unei noţiuni în afara dreptului, 
recunoscându-se împrumutul dintr-un alt câmp decât câmpul juridic. De aici, deci, trebuie 
cercetat de care demnitate ne vorbeşte dreptul. 

Perspectiva analizei filosofice la care face referire M. Mbala susţine că nu se pot nega 
originile filosofice ale noţiunii fără a se risca evitarea unei lămuriri fundamentale. Este pe cale de 
consecinţă indispensabil să se remonteze firul istoric şi filosofic în cercetarea originilor dem-
nităţii. Este o veritabilă „arheologie” a noţiunii pe care trebuie să o livrăm, spune el.4 Însă 
această lămurire filosofică se vrea mai mult practică decât meditativă, întrucât nu exprimă un 
demers filosofic care să lumineze misterul demnităţii umane ca atare, ci o lectură filosofică desti-
nată lămuririi modalităţii de receptare de către drept a unei noţiuni filosofice. Filosofia nu ar fi 
aici, aşadar, un scop în sine, ci un mijloc pentru scopul pe care îl constituie înţelegerea juridică a 
noţiunii de demnitate.5 Scopul este de a lămuri receptarea noţiunii de către drept. Obiectivul este 

                                                        
3 „Contextul este eminamente favorabil unei abordări a dreptului, care iese din cadrul extrem de limitativ pus 
de teoriile pozitiviste. Pentru M. Dubouchet, domeniul dreptului este cel al întâlnirii normelor, semnelor şi 
valorilor şi cel al joncţiunii simbolicului şi axiologicului, a lingvisticului şi normativului.(...) Nu este posibil să 
se ţină cont de demnitate parcurgând doar o lectură exclusiv pozitivistă a dreptului. Pentru că, mai mult decât 
un alt principiu, demnitatea nu poate fi înţeleasă decât în mişcarea dialectică a gândirii care, pentru a sesiza o 
cauză fenomenală, repune necesarmente ideea transcedentală care a fondat-o.” (M. Mbala) 
4 „Altfel spus, să retrasăm istoria sa, să amintim fundamentele şi evoluţia sa, fără să neglijăm să indicăm 
derapajele la care ea este expusă. Ambiţia istorică trebuie să fie măsurată în studiul nostru. Să se vorbească 
modest de punerea într-o perspectivă care să vizeze caracterizarea specificităţii noţiunii în calitate de principiu 
ce conferă omului cea mai frumoasă imagine a sa.” (M. Mbala)  
5 „Filosofia nu oferă soluţii în sensul în care ştiinţa oferă soluţii; ea este un ghid, altfel spus ea desemnează o 
cale pe care să meargă practica”. „Această apropiere se vrea axiologic neutră, sau mai puţin neutră decât ar 
putea să fie ştiinţa dreptului. Ceea ce înseamnă că nu se vorbeşte de erijarea filosofiei în idealul care vine să 
judece arbitrar dreptul pozitiv, întotdeauna prins în greşeală. O astfel de atitudine, care revine la „reabilitarea 
reflexelor antice care consacră natura şi cosmosul ca etalon, ca măsură de la care trebuie să fie evaluat dreptul 
pozitiv”, este de la început înlăturată.” (M. Mbala) 
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mai ales acela al elucidării unui obiect care se arată vag. Această lămurire filosofică are ca scop să 
ne lumineze asupra consacrării juridice a noţiunii de demnitate, şi nu atât ca noţiune în sine.6 

Pe de altă parte, „noţiunea filosofică de demnitate în lucrarea sa de consacrare juridică” 
poate exprima certitudinea unei întâlniri între două universuri. Incertitudinea semnalată de 
autorul francez planează asupra modalităţilor şi rezultatului acestei întâlniri. De aici, 
interesul studiului său este acela al analizei „mişcării de constituire” a dreptului în raport cu 
morala. (...) Demersul este cu hotărâre transversal şi reflexia sa acoperă ansamblul disciplinelor 
juridice, de la drept civil la drept administrativ, trecând prin dreptul penal şi dreptul 
constituţional. Acesta crede că un studiu asupra demnităţii are această particularitate de a aboli 
frontierele între dreptul privat şi dreptul public, în timpul unei reflexii doctrinare. Explicaţia ar fi 
în faptul că demnitatea se află în toate regulile de drept care au ca scop persoana.  

Chestiunea de reţinut pentru M. Mbala este astfel aceea de a afla ce „devine” noţiunea de 
demnitate sesizată de către drept. Demnitatea se prezintă în faţa dreptului ca o excelenţă în 
constituţia căreia el nu poate nimic? Dreptul poate să ţină cont de această excelenţă? Care este 
viitorul juridic al noţiunii filosofice de demnitate? Răspunsul la această chestiune este 
crucial, căci se vorbeşte de viitorul omului. Două alternative ne sunt oferite de juristul 
francez: fie demnitatea a pierdut din aura sa prin „juridicizare” şi omul a pierdut de asemenea în 
materie de protecţie; fie omul a greşit ceva prin juridicizarea acestei noţiuni. 

Pentru a răspunde la această chestiune trebuie să ştim ce este demnitatea, la ce trimite ea. 
Chestiunea se anunţă delicată, susţine M. Mbala, în trecerea filosofiei la juridic, întrucât nu este 
nimic în acest domeniu care să ne poată furniza un precedent exemplu al „juridicizării unui 
ideal”.7 Intenţia sa este practică şi se întreabă dacă această originalitate este retranscrisă în drept 
şi în ce manieră. Este deci logic, după el, interesul mai întâi faţă de maniera în care noţiunea filo-
sofică de demnitate a fost recuperată de ordinea juridică şi, mai exact, în ce moment ideea a 
întâlnit dreptul. Chestiunea de fond este aceea a mizei întâlnirii între drept şi demnitate. 
Miza este pentru drept, dar mai ales pentru demnitate.8 Trebuie deci cercetat dacă o 
oarecare unitate se degajă din această pluralitate de concepţii. Noţiunea de demnitate, ca 
principiu juridic, avea cu necesitate să producă efecte. Este raţiunea esenţială a integrării sale în 
ordinea juridică. A permis însă acest principiu o reală protecţie a persoanei?, întreabă M. Mbala, 
susţinând că pentru aceasta trebuie să ne interesăm de efectele normative ale principiului.9  

                                                        
6 Perspectiva vizată de M. Mbala este aceea a lui L. Wittgenstein. Deci nu o doctrină sistemică, ci o lămurire. 
(M. Mbala) 
7 „Într-adevăr, caracterul insesizabil al idealului poate fi sesizat printr-o regulă de drept pozitiv, care prin 
esenţă se vrea finit, limitat. Trebuie cu necesitate să se arate originile noţiunii în scopul explicitării conţinutului 
şi delimitării contururilor sale. Această întoarcere în istoria ideilor va fi ocazia să se ţină cont de ceea ce 
constituie esenţa demnităţii, originalitatea sa şi, în ultimul rând, inconturnabil în definiţia şi protecţia omului.” 
(M. Mbala). 
8 „Titlul analizei noastre presupune că este un risc pentru demnitate „să piardă câteva lucruri” integrându-se în 
ordinea juridică. Pentru a le cunoaşte, este indispensabil de a arăta caracteristicile noţiunii ca noţiune filosofică. 
Întoarcerea la filosofie va fi ocazia să se dea o anumită consistenţă noţiunii, ceea ce ne permite de a ţine cel 
mai bine cont de eventuala bulversare cauzată de intervenţia dreptului. Această etapă este mai mult decât 
fundamentală, pentru că noţiunea face loc dezbaterilor filosofice pasionate.” (M. Mbala). 
9 Utilizările normative, a priori disparate, aparent unificate şi transcenzând cazurile particulare, îl interesează pe 
autorul francez ca finalitate a recurgerii la noţiunea de demnitate. „Este astfel posibil să se sistematizeze apro-
pierile şi să se degaje două atitudini generale cu privire la principiul demnităţii. În primul rând, aceasta este 
solicitată masiv pentru a permite integrarea persoanelor vulnerabile în sânul societăţii. În acest 
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Arnd Pollmann10 crede că a răspunde la întrebarea ce înseamnă să trăieşti o viaţă în demnitate 
umană? implică răspunsuri care sunt legate în mare măsură de răspunsurile la cealaltă întrebare 
esenţială: ce sunt de fapt drepturile omului şi care este scopul lor? Cum se poate, însă, explica şi interpreta 
această conexiune? A. Pollmann susţine că, din punct de vedere filozofic, drepturile omului pot fi 
definite ca „cereri morale îndreptăţite”, în loc de drepturi civice fundamentale, ce trebuie puse în aplicare 
prin intermediul politicii. Argumentul său de bază este că fiecare fiinţă umană are – ca să 
spunem aşa – dreptul moral (înnăscut) de a fi membru al unei comunităţi politice care garantează 
acele drepturi umane ca fiind drepturi fundamentale constituţionale. Aşadar drepturile omului trebuie să 
fie situate undeva între moralitate, lege şi politică, spune el, susţinând că încearcă să dea o definiţie 
morală, întrucât pretenţia fundamentală de a fi membru al unei comunităţi de drepturi vine din 
obligaţiile (îndatoririle) morale reciproce ale tuturor fiinţelor umane. Dar, de asemenea, aceasta 
este o definiţie juridică, din moment ce drepturi constituţionale concrete şi substanţiale rezultă, aşa 
cum a spus şi Hannah Arendt, din acel fundamental drept de a avea drepturi. Iar, în final, este o 
noţiune politică asupra drepturilor omului, întrucât destinatarii, cu obligaţiile ce le corespund, sunt 
toţi acei oameni şi instituţii care sunt responsabili în privinţa sistemului politic în cauză. Dar 
întrebarea lui A. Polmann este: Ce au toate acestea de-a face cu demnitatea umană? 

Este tipic, crede A. Pollmann, în decursul unei dezbateri filozofice despre demnitate, ca 
participanţii să nu ajungă să facă diferenţa între două probleme importante, dar în acelaşi timp 
separate. Prima este legată de întrebarea dacă toate fiinţele umane au sau în ce măsură sunt 
înzestrate într-adevăr cu demnitate umană? Această întrebare depinde, însă, de a doua chestiune, 
considerată diferită: ce numim, mai exact, conţinut al demnităţii?  

A. Pollmann crede că se pot contura patru concepţii largi şi diferite despre demnitate 
pornind de la două seturi de probleme principale: 

a. Cine contează de fapt ca membru al grupului fiinţelor umane, care se presupune că au 
demnitate? Avem şi înţelegem termenul în felul în care fiecare formă umană de viaţă a participat 
de la început? Sau demnitatea înseamnă vreo trăsătură ieşită din comun, care poate fi adjudecată 
de către persoane mai târziu în viaţă? 

b. Este demnitatea umană un bun inalienabil, care pur şi simplu nu poate fi gradat, o valoare 
pe care toţi o au în exact aceeaşi măsură? Are un embrion de 14 zile cu adevărat aceeaşi 
demnitate ca un adult? Sau putem sau chiar trebuie să distingem în mod legal şi moral între 
diferitele grade ale posesiei demnităţii şi respectului meritat?  

Diferenţa principală între aceste două seturi de probleme poate fi marcată, susţine  
A. Pollmann, precum urmează. În primul caz, ne confruntăm cu întrebarea dacă să distingem 
între fiinţele umane „complete” sau „alte” forme umane de viaţă, caz în care doar prima 
categorie ar putea avea demnitate. Urmând al doilea set de întrebări, ar fi posibil ca demnitatea a 
două fiinţe umane diferite să fie realizată doar până la un anumit punct, chiar dacă toate fiinţele 
umane participă deja la demnitatea umană.  

                                                                                                                                                                           
context, utilizarea principiului demnităţii se vrea cât mai largă posibil şi noţiunea de vulnerabilitate 
se întinde de o manieră cât mai înglobant posibilă. În al doilea rând, principiul demnităţii vine să 
încadreze practicile biomedicale, şi în această configuraţie recurgerea la principiul demnităţii este mai puţin 
entuziast. Principiul pare mai degrabă dezavantajat decât real solicitat. Convenim astfel să analizăm aceste 
două concepţii ale demnităţii în jurul cărora se organizează ordinea juridică.”(M. Mbala)  
10 Arnd Pollmann, Human Rights and Human Dignity. University of Magdeburg, http://www.arbeitsstelle-
menschenrechte.de/vortraege/pollmann_peru_2.pdf. 
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Din combinarea acestor două seturi de probleme rezultă, după A. Pollmann, patru con-
cepţii diferite despre demnitatea umană:  

1. Demnitatea ca „moştenire”. Aceasta primă şi cea mai larg acceptată interpretare a 
demnităţii presupune că demnitatea este dată încă de la începutul vieţii umane, în aceeaşi măsură 
şi în formă negradată. Dacă un argument biologic, antropologic, teologic sau filozofic este pre-
zentat aici, toate conchid că fiecare fiinţă umană are demnitate chiar de la început, prin simplul 
fapt că este umană. Astfel că demnitatea trebuie înţeleasă drept un fel de „moştenire” sau „dar” 
din partea naturii umane. 

2. Demnitatea ca „potenţial”. Al doilea grup de interpreţi este de acord cu primul prin 
faptul că presupune că, într-adevăr, fiecare fiinţă umană deja participă la demnitatea umană. Dar, în 
acelaşi timp, ei sunt convinşi că este posibil să se facă diferenţa între uneori „mai multă” şi 
alteori „mai puţină” demnitate. Deşi argumentul central aici este acela că fiecare fiinţă umană – 
ca membră a umanităţii – are potenţialul de a trăi o viaţă în demnitate, de vreme ce toţi îi purtăm 
„sămânţa”. Întrebarea este dacă de fapt suntem capabili să dezgolim această sămânţă, întrucât 
potenţialul depinde de condiţiile noastre concrete de viaţă. Cu alte cuvinte, măsura în care 
potenţialul nostru către demnitate este chiar realizat depinde întotdeauna – în mare parte – de 
circumstanţe decente şi umane. Astfel că fiinţele umane trăiesc în demnitate uneori mai mult şi 
alteori mai puţin. 

3. Demnitatea ca „proprietate personală”. Al treilea grup de interpreţi neagă în mod 
explicit faptul că orice fiinţă umană are deja demnitate. Ei vor, mai degrabă, să facă delimitări 
clare, care sunt semnificative din punct de vedere moral, între, spre exemplu, anumite preforme 
de viaţă umană şi acele stadii de dezvoltare în care caracteristici tipice ale „persoanelor” umane 
ies la suprafaţă. În consecinţă, doar persoanele au demnitate, ceea ce înseamnă – în sens invers – că acele fiinţe 
umane care nu sunt persoane – de exemplu, embrioni, oamenii în comă sau bătrânii, suferă – conform lor – de 
lipsa de demnitate.11 Astfel că această concepţie despre demnitate înseamnă o „proprietate perso-
nală” specifică pe care – prin definiţie – o pot avea doar persoanele; aceasta înseamnă un anumit 
subset de fiinţe umane. În tradiţia kantiană, de exemplu, se face referire la capacitatea de 
autonomie şi respect moral.  

4. Demnitatea ca „realizare”. Al patrulea grup de interpreţi împărtăşeşte cu al treilea 
presupunerea că trebuie să facem diferenţa între uman şi viaţă umană, dar în acelaşi timp, adoptă 
convingerea celui de-al doilea grup: oamenii au mereu demnitate, mai mult sau mai puţin. Aici, 
devine centrală persuasiunea care ne aminteşte de Antichitatea romană. Oamenii nu numai că 
trebuie să câştige statutul de demnitate în public, dar, de asemenea, să îl apere împotriva 
ofenselor şi agresiunilor. 

Colegii de breaslă, arată A. Pollmann, vor adjudeca doar demnitatea persoanei, atunci când 
aceasta trăieşte în viaţa publică şi când merită o asemenea stimă socială. Doar atunci ea va avea 
ceea ce noi numim, în mod obişnuit, „respect” pentru demnitatea unei persoane. În consecinţă, 
demnitatea trebuie să fie înţeleasă ca o „realizare”, care trebuie împlinită în viaţa socială. De aici, 
acesta spune că se poate trage concluzia că nici toate fiinţele umane nu pot avea demnitate şi nici 
în aproximativ aceeaşi măsură, ci doar persoanele care, de fapt, împlinesc această realizare 
specială. 

                                                        
11 În teologia creştină, omul este persoană chiar din momentul conceperii, nu doar din cel al naşterii. Deci şi 
embrionul are caracter de persoană. 
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A. Pollmann susţine faptul, interesant de remarcat, că dacă vrei să defineşti demnitatea 
umană fie ca o zestre/moştenire, ca dar (potenţial), ca o proprietate personală sau chiar ca o 
împlinire/realizare socială, în fiecare caz vor exista consecinţe foarte diferite pentru cei cărora 
li se adresează protecţia drepturilor omului. Toate cele patru concepţii despre demnitate 
trebuie să fie de acord, argumentează autorul german, în privinţa premizelor de bază, şi anume 
că trebuie să existe anumite trăsături sau caracteristici ale formei de viaţă umană ce ne permit să 
vorbim, în general, de o demnitate specială a speciei umane. Sunt enumerate astfel cinci 
caracteristici definitorii sau trăsături speciale ale demnităţii12, a căror însumare poate avea ca 
rezultat o imagine a demnităţii destul de îngrijorătoare, conturată şi însăilată de A. Pollmann 
astfel: Deşi ocrotirea demnităţii poate fi văzută (a) ca un bun universal, este în interesul fiinţelor umane, tocmai 
pentru că suntem oameni (b), de a putea împărţi acest bun. Dar acest lucru nu-l putem face decât dacă ceilalţi 
oameni respectă valoarea noastră în mod egal. În plus, acest bun este în întregime realizat numai când persoana 
în cauză (c ) are un sentiment profund de respect de sine, atunci când ( d) este capabilă să-şi exprime şi să 
întruchipeze respectul său de sine în viaţa publică, ceea ce presupune ( e) că ea trebuie să găsească condiţii decente 
şi adecvate de viaţă, adică o viaţă în demnitate, în care „întruchiparea respectului de sine” devine posibilă. 
Îngrijorarea lui Pollmann faţă de această concepţie destul de complexă apare întrucât tinde să 
implice ipoteza că demnitatea umană este în cele din urmă un fel de „atitudine” ce a luat formă, s-a 
întruchipat, pe temeiul respectului de sine. Dacă aceasta este adevărat, atunci o pierdere concretă a 
ei sau pagubă adusă la adresa ei poate încă să fie rezultatul lipsei de respect social, dar în final 
trebuie să fie interpretată ca o absenţă sau ca o lipsă de respect de sine. A. Polmann se întreabă 
dacă poate fi aceasta adevărata interpretare şi pornind de la un exemplu literar expune un 
raţionament, a cărui premiză este că ne putem risipi demnitatea noastră, după cum urmează. 
Păstrarea demnităţii depinde – nu în ultimul rând – de capacitatea şi puterea noastră de 

                                                        
12 A. Pollmann: a. Când la început ne întrebăm care este acea trăsătură specifică sau originală ce ne determină 
să începem cu (a) potenţialii destinatari ai demnităţii umane, răspunsul este, pur şi simplu, pentru că suntem 
fiinţe umane. Simpla noastră apartenenţă la specia umană este deja suficientă pentru a ne califica – cel puţin 
potenţial – depozitari ai demnităţii umane. Cu alte cuvinte, premisa banală sună cam aşa: Fiinţa umană este 
condiţia necesară pentru a avea demnitate umană. b. (este) Forma specifică a recunoaşterii sociale 
suntem obligaţi să o menţionăm când atribuim (b), adică recunoaşterea demnităţii unei alte persoane, ceea ce 
numim, de obicei, „respect”. Atunci când o persoană se vede tratată de o manieră decentă sau umană – adică 
tratată ca o fiinţă egală, „din carne şi oase’’, şi nu ca un simplu lucru, maşinărie sau ca un animal – acea fiinţă 
umană se va simţi probabil respectată; respectată ca de la egal la egal. Din această experienţă de respect 
reciproc poate rezulta o formă foarte specială (c) de raport personal, acest lucru este de o importanţă vitală 
pentru ideea de demnitate. Numim această formă specială de auto raport „respect de sine”. O persoană a 
câştigat respectul de sine în relaţiile sociale, dacă se simte convinsă că – în calitate de fiinţă umană – este cu 
adevărat un egal printre egali; că are aceeaşi valoare ca orice altă fiinţă umană. d. Întrucât respectul de sine este 
mai întâi de toate o relaţie «interioară» cu sine însuşi, oamenii vor (d) ca să exprime într-un mod autentic şi 
chiar să întruchipeze, să-i dea formă acestei relaţii interioare în viaţa socială. Ceea ce contează aici este, în 
principal, aspectul exterior al persoanei în viaţa publică; dar această aparenţă/înfăţişare este, desigur, câteodată 
mai mult, câteodată mai puţin în acord cu convingerile interioare privind respectul de sine. Câteodată spunem 
despre aceştia – nu numai metaforic vorbind – că au „verticalitate”, „ţinută dreaptă” „coloană vertebrală”.  
e. Faptul acesta, foarte important de altfel, că oamenii vor să-şi exprime şi să întruchipeze acest respect 
de sine (e) în viaţa publică, îi face vulnerabili. Dacă oamenii trăiesc în circumstanţe derogatoare şi 
inumane, cum pot ei să-şi păstreze respectul de sine? Cum să-l întreţină/să-l trăiască şi să-l exprime atunci 
când viaţa însăşi sau diferiţi oameni îi doboară/îi pun la pământ iar şi iar, din nou. Numim astfel de violări 
ale demnităţii umane „umilinţă”, „discriminare” sau „înjosire”. 
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conservare a respectului de sine. Dacă este de asemenea adevărat, atunci nu există simple relaţii 
cauzale sau automate între un atac personal la demnitate şi pierderea reală a ei. Oamenii 
pot fi adesea victime ale unor asalturi masive, iar cazul torturii este probabil cel mai teribil 
exemplu, şi există evident marele risc în a-ţi pierde respectul de sine din cauza refuzului recunoaş-
terii. Dar nici o altă persoană nu ne poate lipsi în mod total de propria noastră demnitate 
atâta timp cât nu ne pierdem respectul de sine.13 În final, oricât de dur ar suna, toţi vom 
trebui să ne păstrăm propria noastră demnitate, conchide autorul german. Trebuie însă evitată 
înţelegerea că în realitate violarea demnităţii s-ar datora în parte vinei persoanei în cauză. Ceea ce 
vrea să spună este că o pierdere a demnităţii înseamnă o pierdere a respectului de sine, că 
nu există una fără alta. Actele de lipsă de respect, de umilire şi de discriminare sunt 
adevărate ameninţări împotriva demnităţii, pentru că acestea constrâng scopul social al libertăţii 
pe care oamenii au nevoie să-l păstreze şi să-l întruchipezez, să-i dea formă. Dar dacă ei într-
adevăr fac astfel, asta în final depinde de ei.14 Prin urmare, arată A. Pollmann, nu poate exista 
decât un singur drept uman care să „ocrotească” demnitatea, în sensul de drept „de a proteja 
scopul social de întruchipare a respectului de sine”, dar niciodată nu va exista un drept „la” 
demnitate. Oricât de limitată ar fi contribuţia noastră la demnitatea noastră personală, o garanţie 
mutuală/reciprocă a unei asemenea vieţi în demnitate este imposibilă din această cauză, şi 
anume a „propriei contribuţii”. Ceea ce putem noi garanta în mod reciproc este cea mai bună cu 
putinţă protecţie socială sau de stat, concluzionează A. Pollmann. 

Ronald Dworkin nota că ideea drepturilor omului depinde de vaga dar foarte puternica idee de 
demnitate umană.15  

Mai recent, D. Krezmer susţine că nu găsim o definiţie explicită a expresiei demnitate umană 
în instrumentele internaţionale sau în legislaţiile naţionale, sensul său intrinsec fiind lăsat la 
înţelegerea intuitivă, condiţionată în mare măsură de factorii culturali. Cu toate acestea, sintagma 

                                                        
13 A. Pollmann dă un exemplu literar dintr-un roman scris de un autor elveţian, Pascal Mercier, care în viaţa 
„adevărată” este un cunoscut filozof din Berlin pe nume Peter Bieri. În cartea sa Nachtzug nach Lissabon, un om 
pe nume Jiao Eça, care cândva a fost victima dictaturii militare portugheze, îi spune prietenului său Gregorius 
ce a însemnat pentru el să sufere din cauza torturii. „În timp ce mă duceau spre locul de tortură, mi-am udat 
pantalonii, iar ei au râs. A fost o umilinţă oribilă, dar n-am avut sentimentul de a-mi fi pierdut demnitatea. Dar 
atunci ce este demnitatea? Ţi-ai fi pierdut demnitatea prin a mărturisi?, întrebă Gregorius. N-am spus un 
cuvânt, nici măcar un singur cuvânt. Şi dacă te-ar fi făcut să vorbeşti datorită unui medicament? Şi el şi-a pus 
întrebarea asta de mai multe ori, îi spuse Eça, şi noaptea visa la asta. Şi a ajuns la concluzia că cu asta l-ar fi 
distrus cu adevărat, dar că totuşi nu l-ar fi lipsit de demnitatea lui. Ca să-ţi pierzi propria demnitate trebuie să o 
risipeşti (să o arunci pe apa sâmbetei). Sunt câteva lucruri în viaţă pe care nu le poţi niciodată face sau accepta, 
cu nici un preţ. Poate că din aceasta este făcută demnitatea, spuse Gregorius. Aceste limite nu trebuie să fie 
neapărat numai limite morale. Poţi să-ţi risipeşti demnitatea în multe feluri. Un profesor ce pretinde a fi un 
cocoş croncănitor la circ, doar pentru că vrea să fie în centrul atenţiei. Lichelismul pentru carieră. 
Oportunismul fără limite. Minciuna constantă şi evitarea conflictului pentru a salva o căsătorie. Astfel de 
lucruri!” Să presupunem, spune A. Pollmann, că atât cei doi prieteni implicaţi în conversaţie cât şi autorul 
romanului nu au ratat în totalitate esenţialul în privinţa demnităţii. 
14 A. Pollmann susţine că din motive, asupra cărora oamenii nu au prea mare influenţă, unii oameni au pur şi 
simplu mai multă putere decât alţii în a-şi păstra respectul de sine. Desigur, asta nu înseamnă, spune el, că de la 
ei înşişi oamenii pot să-şi păstreze în totalitate sau parţial demnitatea. Este adevărat că o persoană numai 
atunci va păstra demnitatea în totalitate/întreagă, când nimeni nu-i afectează calitatea vieţii în aşa fel, încât să 
fie pe punctul de a-şi pierde demnitatea.  
15 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambrige, MA, Harvard University Press, 1977, pp. 198-199.  
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demnitate umană joacă un rol central în discursul drepturilor omului, Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului fiind esenţială în popularizarea folosirii termenului de demnitate sau demnitatea umană în 
discursul drepturilor omului.16 Bernard Edelman consideră conceptul de demnitate situat chiar pe alt 
plan decât drepturile omului.17 El prezintă Umanitatea ca o reuniune simbolică a tuturor oamenilor 
prin ce au ei în comun, o apartenenţă la un gen, genul uman.18 B. Edelman investeşte conceptul 

                                                        
16 În conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, recunoaşterea demnităţii inerente şi a 
drepturilor inalienabile tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în 
lume. Convenţiile internaţionale privind drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi privind drepturile 
civile şi politice susţin că toate drepturile omului decurg din demnitatea inerentă persoanei umane. Unele 
constituţii moderne includ demnitatea umană ca drept fundamental nederogabil; altele o menţionează ca pe un 
drept care trebuie să fie protejat alături de alte drepturi. v. Declaraţia universală a drepturilor omului 
(DUDO) din 10 decembrie 1948. Preambul: întrucât recunoaşterea demnităţii inerente şi a drepturilor egale şi inalienabile 
ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume. (...) Pactul internaţional 
privind drepturile civile şi politice (PIDCP) din 16 decembrie 1966. Preambul: (...) Având în vedere că, în 
conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii inerente şi a drepturilor egale şi 
inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, recunoscând că 
aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane(...). Articolul 10.1: Toate persoanele private de libertate vor fi 
tratate cu umanitate şi cu respectarea demnităţii inerente persoanei umane. Pactul internaţional privind 
drepturile economice, sociale şi culturale (ICESCR) din 16 decembrie 1966. Preambul: (...) Având în vedere 
că, în conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii inerente şi a drepturilor egale şi 
inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi păcii în lume, recunoscând că 
aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane. (...) (...) Convenţia privind Drepturile 
Copilului din 20 noiembrie 1989. Articolul 37: Statele părţi se asigură că: (...) c) orice copil privat de libertate va fi 
tratat cu umanitate şi respectarea demnităţii inerente persoanei umane şi într-o manieră care să ţină cont de nevoile persoanelor de 
vârsta lui sau a ei. (...) (...) Convenţia privind principiile de bază pentru tratamentul deţinuţilor. Adoptată 
şi proclamată prin Rezoluţia Adunării Generale 45/111 din 14 decembrie 1990. Convenţia pentru protecţia 
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane din 4 noiembrie 1997, zisă Convenţia de la Oviedo, spune în 
preambulul său că Statele sunt „hotărâte să ia, în domeniul aplicaţiilor biologiei şi medicinei, măsuri proprii 
care să garanteze demnitatea fiinţei umane şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei”. Declaraţia 
universală relativă la genomul uman, adoptată de conferinţa UNESCO din 11 noiembrie 1997, cere ca 
cercetările asupra genomului uman să fie puse într-un cadru respectând demnitatea umană. Declaraţia universală 
asupra bioeticii, adoptată în octombrie 2005 după conferinţa UNESCO, invită statele la respectarea demnităţii 
în cadrul avansărilor ştiinţifice şi tehnice. 

Constituţia portugheză din 2 aprilie 1976 dispune în primul articol: „Republica este fondată pe 
demnitatea umană şi pe voinţa populară”. După revizuirea din 1989, noua redactare spune: „Portugalia 
este o republică suverană bazată pe demnitatea persoanei umane şi pe voinţa populară şi angajată în 
construirea unei societăţi libere, juste şi solidare”. Constituţia spaniolă din 27 decembrie 1978 prevede 
în articolul 10 al. 1: „Demnitatea persoanei, drepturile care îi sunt inerente, este fundamentul ordinii 
politice şi al păcii sociale.” Constituţia italiană din 27 decembrie din 1947 scrie în articolul 3 că „toţi 
cetăţenii au aceeaşi demnitate socială şi sunt egali în faţa legii”. Constituţia belgiană revizuită de 17 
februarie în 1994 are principiul demnităţii inserat în articolul 23 care prevede: „fiecare are dreptul de a duce 
o viaţă conform demnităţii umane”.  
17 Bernard Edelman, „La dignité de la personne humaine, un concept nouveau”, éd. Dalloz, Paris, 1997, p. 29. „En 
deux mots, si la liberté est l'essence des droits de l'homme, la dignité est l'essence de l'humanité...”Autant dire 
que l'Humanité se situe sur un autre plan que celui des droits de l'homme sur le plan, à-t-on dit, d'un droit 
naturel supra-national-et que la dignité, par voie de conséquence, échappe aussi à la sphère des droits de 
l'homme.”  
18 Op. cit., p. 28.  
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de demnitate cu valoare absolută şi consideră că filosofia drepturilor omului şi filosofia demni-
tăţii sunt paradigme diferite.  

Jurgen Habermas19 susţine că este interesant acum faptul că „noţiunea filosofică a 
demnităţii umane, care a apărut deja din antichitate şi a dobândit la Kant versiunea valabilă astăzi, a 
găsit utilizare în textele de drept internaţional şi în constituţiile naţionale, întocmite de atunci, 
abia la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. De un timp, relativ scurt, noţiunea joacă şi în 
dreptul internaţional un rol central. În schimb, conceptul de demnitate umană nu apare ca noţiune 
juridică nici în declaraţiile clasice pentru drepturile omului – ale secolului XVIII, precum nici în 
codificările secolului XIX.”20  

De ce este în legislaţie vorba despre drepturile omului cu mult înainte decât despre demnitatea 
omului? Oare ideea privind drepturile omului se impune împreună cu conceptul de demnitate umană, din 
punct de vedere moral şi oarecum retroactiv, abia în contextul istoric al Holocaustului şi nu este 
eventual exagerată?, întreabă J. Habermas. Desigur, spune el, documentele de înfiinţare ale 
Naţiunilor Unite, care stabilesc în mod expres corelaţia drepturilor omului cu demnitatea umană, au fost 
în mod vizibil un răspuns la crimele în masă şi la masacrele efectuate sub regimul nazist în cel de-al 
doilea război mondial, dar asimetria temporală dintre istoria palpabilă a drepturilor omului din secolul 
XVII şi recentele apariţii ale noţiunii de demnitate umană – în conflictele naţionale şi de drept 
internaţional, cât şi în limbajul juridic ale ultimei jumătăţi de secol – rămâne un fapt remarcabil. 
Demersul lui J. Habermas admite de la început, chiar dacă întâi doar implicit, o strânsă legătură 
conceptuală între cele două noţiuni, de demnitate umană şi respectiv drepturile omului. Acesta susţine 
că, în primul rând, trebuie să răspundem la întrebarea dacă demnitatea umană este expresia unei 
noţiuni de bază, plină de conţinut, reglementată prin normativ, prin care drepturile omului se pot 
deduce din specificaţia de stări de fapte încălcate, sau este doar o expresie lipsită de sens pentru un 
catalog de drepturi citate individual şi necorelate între ele? În acest sens, menţionează câteva 
motive teoretico-juridice care vorbesc despre faptul că demnitatea umană nu este o aparenţă 
înşelătoare, în spatele căreia se ascund diverse fenomene, ci este sursa morală, din care se 
alimentează conţinuturile drepturilor de bază arbitrare. Acesta cercetează, din puncte de vedere 
sistematice şi de istorie a noţiunilor, „rolul catalizator pe care îl joacă noţiunea de demnitate în compoziţia 
drepturilor omului – din morala raţiunii şi forma legală”. În cele din urmă, susţine că originea drepturilor 

                                                        
19 Jürgen Habermas, Das utopische Gefälle Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte, 
în Blätter für deutsche und internationale Politik, 8/2010. Ţin să mulţumesc d-lui Marius Casapu pentru facilitarea 
accesului la acest articol, precum şi d-nei Monica Eliescu, pentru efortul depus în traducerea integrală a 
acestuia. 
20 J. Habermas alege în articolul său, ca exemplu care să exprime intangibilitatea demnităţii umane, preocuparea 
opiniei publice germane din anul 2006, când Curtea Constituţională Federală a respins ca anticonstituţională 
Legea pentru securitatea aviaţiei – adoptată de parlamentul federal german. „Parlamentul a avut atunci în faţă 
scenariul din 9/11, deci atacul asupra Turnurilor Gemene de la World Trade Center; se dorea împuternicirea 
forţelor armate ca, într-o astfel de situaţie, să tragă în avioanele de pasageri – transformate în bombe vii, 
pentru a proteja un număr imprecis de mare de persoane aflate în pericol pe sol. În interpretarea Curţii 
Constituţionale, însă, uciderea unor astfel de pasageri de către organe ale statului ar fi anticonstituţională. 
Obligaţia statului de a proteja viaţa potenţialelor victime ale unui atac terorist – trebuie să stea după 
obligativitatea de a respecta demnitatea umană a pasagerilor: „prin faptul că asupra vieţii lor se dispune în mod 
unilateral din partea statului, li se contestă […] pasagerilor din avion valoarea, valoare care i se cuvine omului în sine/ pentru 
sine”. În aceste cuvinte ale Curţii Constituţionale nu se poate să nu se remarce ecoul Imperativului Categoric al 
lui Kant. Respectul faţă de demnitatea fiecărei persoane îi interzice statului să dispună pur şi simplu de un 
individ – pentru un alt scop, chiar şi dacă este vorba despre salvarea vieţii multor altor persoane.”  
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omului din sursa morală a demnităţii umane explică „forţa explozivă a unei utopii concrete”, pe care doreşte 
să o apere şi împotriva noilor încercări de dezamorsare a conţinutului lor radical. 

Autorul german caută să arate şi o anume genealogie, respectiv cum s-a ajuns de la 
demnitatea de castă/de clasă – la demnitatea umană. Astfel, susţine că demnitatea umană formează 
într-un fel portalul prin care conţinutul egalitar-universalist al moralei este importat în legislaţie, ideea 
de demnitate umană fiind o balamă conceptuală, care îmbină în aşa fel morala respectului egal pentru fiecare 
cu dreptul pozitiv (legislaţia pozitivă) şi cu legislaţia democratică, încât din acţiunea lor comună în 
condiţii istorice potrivnice ar putea rezulta o ordine politică întemeiată pe drepturile omului. Deoarece, 
spune el, promisiunea morală trebuie plătită în monedă juridică, drepturile omului arată o faţă a lui 
Janus, cel cu două feţe, care este adresată simultan moralei şi legislaţiei.21 Noţiunea de drepturi ale 
omului se datorează, crede J. Habermas, unei sinteze improbabile a două elemente. Pe de o parte, 
morala interiorizată, ancorată în conştiinţa subiectivă întemeiată raţional, care la Kant se retrage 
în întregime în domeniul inteligibilului; pe de altă parte stă legislaţia aplicată silit, pozitivă, care 
serveşte domniilor absolute şi clasicelor adunări de castă/diete – la înfiinţarea instituţiei de stat 
modern şi circulaţiei capitaliste de mărfuri – drept mijloc de organizare prin împărţirea puterii. Şi 
această legătură s-a extins peste balamaua abstractă a demnităţii umane. De aici, se încearcă de 
către J. Habermas o scurtă trecere în revistă a unei istorii de noţiuni, în cursul căreia, susţine el, 
conceptele romane târzii şi creştine privind demnitatea umană au fost transformate în noţiunea 
universalistă obişnuită de astăzi. Nu s-ar fi rămas, însă, la o istorie de noţiuni de morală dacă nu ar 
fi intrat în joc un alt element, şi anume reprezentarea unei demnităţi sociale, care s-a legat în 
societăţile de castă ale evului mediu – în Europa şi în societăţile de castă profesională ale epocii 
moderne – respectiv cu câte un statut special.22  

„Noţiunea concretă de demnitate sau de onoare socială face parte din lumea societăţilor 
tradiţionale, bine structurate ierarhic. Acolo, o persoană îşi putea obţine demnitatea şi respectul de 
sine, de exemplu, din codul de onoare al nobilimii, din rangul social în breslele de meseriaşi sau din 
conştiinţa corporativă din universităţi. Dacă acum aceste demnităţi legate de statutul social, care 
apar la plural, sunt atrase înspre demnitatea generală a omului, această nouă demnitate abstractă elimină 
acele calităţi deosebite ale unui etos/morală de castă/ de clase. Însă, totodată, şi demnitatea 
universalizată – care revine în mod egal tuturor persoanelor – îşi păstrează conotaţia unui respect de 
sine, care se bazează pe recunoaştere socială. Precum demnitatea socială şi demnitatea umană pretinde, 
de aceea, o ancorarare într-un statut cetăţenesc, adică o apartenenţă la o colectivitate organizată în 
spaţiu şi timp. Dar, acum, statutul social trebuie să fie pentru toţi la fel. Noţiunea de demnitate 
umană transferă conţinutul unei morale de respect egal pentru fiecare asupra ordinii de 
stare a cetăţenilor, care îşi extrag stima personală din faptul că ei sunt recunoscuţi de 
toţi ceilalţi cetăţeni ca subiecte cu drepturi egale. Garantarea de drepturi ale omului produce 
întâi un statut de cetăţeni, care ca subiecte cu drepturi egale au pretenţia să fie respectaţi în 
demnitatea lor umană.” (J. Habermas)  

                                                        
21 J. Habermas, art. cit. „Indiferent de conţinutul lor exclusiv moral, ele au forma unor drepturi pozitive, 
punitiv subiective, care garantează fiecărei persoane în parte toleranţa în ce priveşte libertatea şi 
revendicările/pretenţiile. Ele sunt concepute pe acest fapt, concretizate pe calea legislaţiei (emiterii de legii), de 
la caz la caz specificate prin pronunţarea de sentinţe, ca să fie impuse prin sancţiuni statale. Drepturile omului 
parafrazează, deci, exact acea parte a unei morale explicite, care trece în mediul dreptului silit (legislaţiei 
forţate) şi în forma robustă a drepturilor efective ale omului, ce poate deveni realitate politică.”  
22 J. Habermas, art. cit. „Înainte de a aborda această generalizare paradoxală, a acestei noţiuni – fracţionată 
întâi pe diferenţele de statut (status) – către noţiunea juridică de demnitate umană – adoptată moral, trebuie să fac o 
diferenţiere relevantă între morală şi drept (legislaţie).“ 
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Dignitas şi persona: de la asemănarea omului cu Dumnezeu la autonomia umană, J. Habermas o 
abordează pornind de la poziţia lui Jeremy Waldron, care atrage atenţia asupra situaţiei 
paradoxale că noţiunea egalitară a demnităţii umane, care nu are voie să-şi piardă conotaţia diferenţelor 
de fineţe, rezultă dintr-o generalizare a demnităţilor particulare. Waldron îşi imaginează genera-
lizarea abstractă astfel încât, acum, toţi cetăţenii îşi iau un rang pe cât posibil de mare, de 
exemplu pe acela care până acum îi era rezervat nobilului. Dar cum putem înţelege abstract şi 
din punct de vedere istoric această contopire a demnităţilor sociale speciale într-o demnitate umană 
universală?, întreabă J. Habermas. El susţine că premergătorii direcţi pe care termenul de demnitate 
umană îi are în filozofia greacă, în primul rând la stoici şi în umanismul roman – precum la 
Cicero – alcătuiesc o punte semantică spre sensul egalitar al termenului modern. Numai că 
atunci se declara dignitas umana dintr-o poziţie ontologică extraordinară a omului în Cosmos, din 
rangul deosebit pe care omul îl avea pe baza însuşirilor sale, cum sunt raţiunea şi reflexia, în 
comparaţie cu fiinţele „inferioare”. Dar, comentează J. Habermas, superioritatea speciilor poate 
motiva eventual o protecţie a speciilor, dar nu inviolabilitatea demnităţii persoanei individuale ca 
sursă de revendicări normative. Mai lipsesc, spune el, doi paşi decisivi în genealogia noţiunii, 
întrucât, în primul rând, la generalizarea colectivă ar trebui să se alăture întâi individualizarea, 
fiind vorba despre valoarea individului în relaţiile orizontale dintre oameni, nu despre poziţia 
omului în relaţia verticală cu Dumnezeu sau cu treptele subordonate ale sinelui. Şi, în al doilea 
rând, ar trebui ca în locul superiorităţii relative a omenirii şi a membrilor ei individuali să intre 
valoarea absolută a fiecărei persoane.  

J. Habermas abordează demnitatea umană şi ca sursă morală a drepturilor fundamentale.  
 „Drepturile fundamentale necesită concretizare în caz individual, datorită generalizării lor abstracte. În 

acest sens, de multe ori, legiuitorii şi judecătorii ajung – în contexte culturale diverse – la rezultate diferite; acest 
lucru se impune astăzi spre exemplu la reglementarea controversatelor situaţii etice, ca eutanasia, avortul sau 
manipularea eugenetică a bunurilor ereditare/genetice. Cert este de asemenea faptul că noţiunile juridice generale 
se pretează la compromisuri de dezbatere din cauza necesităţii de interpretare. Astfel, apelul la conceptul de 
demnitate umană, ca în cadrul înfiinţării Naţiunilor Unite, chiar la dezbaterea pacturilor de legislaţie umană şi 
a convenţiilor de drept internaţional, a facilitat fără îndoială obţinerea unui consens între părţile cu origine 
culturală diferită. Dar din această cauză – sensul juridic al demnităţii umane – nu trebuie să 
se epuizeze încă în funcţia de a ridica o perdea de fum, în spatele căreia să poată 
dispărea profundele diferenţe de altă dată.” (J. Habermas)  

Christopher McCrudden23 susţine că utilizarea termenului de demnitate dincolo de un 
nucleu de bază minim nu oferă un temei principial şi universal pentru sistemul judiciar în luarea 
deciziilor, în contextul drepturilor omului. Sensul demnităţii este, prin urmare, dat de contexte 
specifice, variind în mod semnificativ de la o jurisdicţie la alta, şi adesea chiar de-a lungul 
timpului, în cadrul unei jurisdicţii particulare, susţine McCrudden.24 Într-adevăr, spune el, în loc 

                                                        
23 C. Mc.Crudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, University of Oxford – Faculty of 
Law, Oxford Legal Studies Research Paper No. 24/2008. 
24 M. Mbala spune că este de notat liniştea constituantei franceze, care, în Constituţia din 27 octombrie 1946, 
acordă un loc primordial individului şi fiinţei umane, fără să trimită totuşi explicit la principiul demnităţii. În 
elaborarea de atunci a textului constituţional, avea totuşi să fie prevăzut pentru inserare un articol, care 
prevedea că „întreaga fiinţă umană posedă, în ceea ce priveşte societatea, drepturi care garantează, în 
integritatea şi demnitatea persoanei, deplina sa dezvoltare psihică şi morală”. Acest articol nu va fi repus însă şi 
în textul final. Va trebui să se aştepte anul 1994 pentru ca principiul demnităţii să fie făcut emergent de către 
Consiliul Constituţional. Trebuie mers mai departe, depăşind criticile care pot fi formulate faţă de consacrarea 
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de a oferi o bază principială în luarea deciziilor, demnitatea pare, mai curând, deschisă manipu-
lărilor judiciare semnificative ce mai degrabă măresc decât să scadă puterea de decizie juridică.25  

În ciuda acestui lucru, autorul britanic arată totuşi că e de remarcat, vizavi de conceptul 
demnitate umană, faptul că joacă un rol important în dezvoltarea adjudecării drepturilor omului, nu în 
oferirea unui document consimţit al drepturilor omului, ci în contribuirea la găsirea unor metode specifice de 
interpretare a drepturilor omului şi a adjudecării lor. Concluzia lui C. McCrudden arată că demnitatea a 
jucat, fără îndoială, un rol de pivot politic în investirea diferitelor culturi cu concepte complet 
diferite asupra statului, păreri diferite în ceea ce priveşte drepturile omului şi puncte de vedere 
diferite etice şi morale, ca să nu mai amintim aceste diferenţe ideologice profunde, care au fost, 
în schimb, de acord să se concentreze pe practicile specifice privind abuzuri asupra drepturilor 
omului. Astfel, se poate discerne asupra unui conţinut minim al semnificaţiei demnităţii 
umane: şi anume că fiecare fiinţă umană are o valoare intrinsecă ce trebuie respectată, 
că unele forme de comportament nu sunt în concordanţă cu această valoare intrinsecă, 
şi că starea există pentru fiecare individ şi nu invers. Linia de surpare constă în dezacordul 
asupra a ceea ce înseamnă valoare intrinsecă, ce forme de tratament sunt inconsecvente cu acea valoare, şi ce 
implicaţii există pentru rolul statului. Deşi nu a fost necesară, arată C. McCrudden, o teorie comună 
mai specifică, care trece dincolo de conţinutul nucleului minim, pentru acceptarea politică a Cartei şi 
a Declaraţiei Universale, sau pentru acceptarea textelor ulterioare privind drepturile omului, la nivel 
internaţional, regional sau naţional, încercările de a produce o astfel de teorie s-ar putea să fi fost 
contraproductive, deoarece acestea nu au ajutat prea mult atunci când a fost cazul interpretării 
judiciare privind modul cum au fost puse în practică acele drepturi specifice. Atunci când, spune 
el, judecătorii au citit textele lor şi au descoperit că aceste drepturi au fost bazate pe demnitatea 
umană, sau au descoperit că există un drept la demnitate în sine, nu a fost surprinzător că unii au 
considerat că demnităţii trebuie să îi fie atribuit un conţinut mai substanţial.  

Este semnificativ pentru profesorul de la Oxford faptul că demnitatea este atât de 
adesea invocată atunci când este la bătaie securitatea persoanei (tortură, moarte), atunci când este 
pusă la bătaie egalitatea (inclusiv ca bază pentru limitarea celorlalte drepturi, cum ar fi libertatea 

                                                                                                                                                                           
tardivă de către dreptul francez a principiului demnităţii spre a arăta „specificitatea” consacrării acestuia de către 
judecătorul constituţional. Într-adevăr, judecătorul constituţional francez a făcut să intre principiul în 
contextul particular al elaborării unui drept pentru încadrarea ştiinţei biomedicale. De aici, se consemnează o 
specificitate circumstanţială a consacrării principiului de către dreptul francez. Într-adevăr, arată M. Mbala, 
consacrarea constituţională intervine în cadrul legilor bioeticii, dar este de remarcat faptul că principiul este 
„extirpat” din preambulul din 1946, ceea ce denotă, după el, contextul particular de după război. Concluzia sa 
este că „uitarea” franceză este mai mult formală decât substanţială, ceea ce va fi confirmat de utilizarea 
ulterioară a principiului în dreptul francez, întrucât consacrarea principiului de către Consiliul constituţional se 
pare că a eliberat potenţialităţile normative ale principiului în dreptul francez. Aceasta este ocazia cu care 
dreptul francez marchează singularitatea sa şi vine să înscrie principiul demnităţii la cel mai înalt nivel în ierarhia 
normelor. Consiliul constituţional declară că ocrotirea demnităţii persoanei umane împotriva tuturor formelor 
de aservire şi degradare este un principiu de valoare constituţională. Legile zise bioetice din 29 iulie 1994 sunt 
ocazia introducerii în Codul civil al articolului 16, care dispune: „legea asigură întâietatea persoanei şi interzice 
orice atentat la demnitatea persoanei”. M. Mbala, La notion philosophique de dignité a l’épreuve de sa 
consécration juridique, teză prezentată şi susţinută public pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţe 
juridice, la 15 decembrie 2007, la Universitatea Lille 2. 
25 Demnitatea, spune McCrudden, pune la dispoziţie un limbaj accesibil în adoptarea unor substantive 
explicative privind furnizarea securităţii drepturilor omului, ce par a fi, în mod voit, nu numai fortuite, dar 
extrem de dependente de circumstanţele locale.  
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de exprimare), şi acolo unde sunt puse la bătaie anumite forme ale autonomiei (avort, practici 
sexuale). Iar acest lucru se poate să fi condus (şi încă să mai conducă), susţine acesta, la dezvol-
tarea prin discuţiile dintre judecători la nivel naţional şi trans-naţional,26 a unei conceptualizări 
trans-naţională, trans-culturală, non-ideologică, umanistică, non-pozitivistă, individualistă şi 
totuşi comunitară a demnităţii umane, care a lipsit atunci când Carta şi Declaraţia au fost elaborate. 

McCrudden arată că există o trăsătură importantă a folosirii demnităţii în anumite juris-
dicţii, anume faptul că unii judecători se bazează pe interpretarea judiciară a demnităţii, atât din 
jurisdicţiile lor cât şi din altele, câteodată în mod explicit, alteori fără referire. Astfel, spune el, 
Curtea constituţională germană şi-a exercitat influenţa în special în Ungaria şi Israel, judecătorii 
de drept comun tradiţional s-au remarcat în răspândirea folosirii demnităţii, Camera Lorzilor a 
început să folosească termenul de demnitate umană. Acesta semnalează că există în această 
privinţă o combinaţie importantă între influenţa germană şi dreptul comun şi arată că hotărârile 
juridice din Germania şi Ungaria au influenţat jurisprudenţa din Africa de Sud. În acest sens, 
susţine că este semnificativă ideea că diferite jurisdicţii au în comun aceleaşi noţiuni ale dem-
nităţii, ceea ce favorizează un dialog între judecători asupra interpretării normelor demnităţii 
umane, bazate pe o asumpţie presupus comună. Unul dintre cele mai bune exemple se găseşte în 
hotărârea Curţii Supreme americane, în cazul Roper contra Simmons, în care se susţinea că 
pedeapsa cu moartea a persoanelor sub 18 ani e neconstituţională conform Amendamentului 8.27 

C. McCrudden, în ceea ce priveşte demnitatea ca o posibilă sursă din care noi drepturi ar 
putea fi derivate iar drepturile existente extinse, dă exemplul contextului israelian, în care 
demnitatea umană a fost văzută ca oferind o bază prin care să se importe drepturi care nu au 

                                                        
26 Vezi C.Gearty, Principiile adjudecării Drepturilor Omului, (2004), unde acesta adoptă părerea că locul unde 
trebuie să fie rezolvată în mod corespunzător concepţia demnităţii umane este „în mod ideal ansamblul 
legislativ în care reprezentanţii oamenilor se reunesc pentru a face reguli pentru societate”. Apud. C. 
Mc.Crudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, University of Oxford - Faculty of Law, 
Oxford Legal Studies Research Paper No. 24/2008. 
27 „În faţa Curţii, Kennedy J. s-a bazat pe un material „străin”, susţinând că Statele Unite sunt unica ţară din 
lume care continuă să susţină pedeapsa cu moartea pentru delicvenţi juvenili şi că asemenea recurgere la 
pedeapsa capitală este neconstituţională. El a mai susţinut că această informaţie a fost folosită destul de frec-
vent ca fiind instructivă în interpretarea celui de-al 8-lea Amendament privind interzicerea pedepselor crude şi 
neobişnuite. Fără îndoială că, anticipând un atac împotriva surselor sale, şi-a încheiat pledoaria reflectând 
asupra întrebării dacă nu cumva folosirea materialului „străin” a subestimat rolul independent al Curţii, în 
interpretarea constituţiei. A căutat totuşi să diminueze îngrijorarea că ar exista această posibilitate. Documen-
tul propune şi se bazează pe principii inovatoare din experienţa americană, ca de exemplu clauzele generale 
pentru asigurarea libertăţii individuale şi păstrarea demnităţii umane. Aceste doctrine şi garanţii sunt centrale 
în experienţa americană şi rămân esenţiale şi astăzi în definirea sinelui şi a identităţii naţionale. Fidelitatea faţă 
de Constituţie sau mândria legată de originile ei nu se diminuează dacă se recunoaşte că afirmarea expresă a 
unor drepturi fundamentale de către alte naţiuni şi popoare subliniază importanţa aceloraşi drepturi din pro-
pria moştenire a libertăţii. O’Connor a mai sesizat că este potrivită folosirea materialului comparativ în inter-
pretarea celui de-al 8-lea Amendament, căci astfel se reflectă acea trăsătură specială care îşi are originile în 
valorile mature ale unei societăţi civilizate. În înţelegerea evoluată a demnităţii umane, Statele Unite nu sunt 
nici total izolate, nici în opoziţie cu valorile predominante din alte ţări, din contră, n-ar trebui să fim surprinşi 
să găsim asemănări între valori interne şi internaţionale, în special acolo unde comunitatea internaţională a 
ajuns la un acord clar că o anumită formă de pedeapsă nu se mai potriveşte cu drepturile umane funda-
mentale. Rezultatele cercetării valorilor internaţionale – şi aici ea este de acord cu majoritatea – nu dictează 
rezultatul cercetării amendamentului 8, dar acolo unde există un consens internaţional de asemenea natură, 
acesta poate servi la confirmarea aspectului rezonabil al unui consens american sincer.” (C. McCrudden)  
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fost – în mod intenţionat – incluse in textul Legii de Bază: Demnitate şi Libertate Umană, precum 
şi cazul Limbuela din Camera Lorzilor.28  

Scopul lui C. McCrudden, afirmat explicit de el însuşi, este să identifice ceea ce i se pare că 
explică popularitatea crescândă a conceptului de demnitate printre judecători şi avocaţi, şi nu să 
justifice aceste utilizări ale demnităţii, evident diverse. El interoghează asupra modului în care ar 
trebui să reacţionăm la folosirea instituţionalizată a demnităţii, prezentând unghiuri de vedere 
diferite, chiar opozante. Astfel, tribunalele folosesc conceptul de demnitate doar pentru a masca 
absenţa unei teorii a modului în care se poate rezolva conflictul dintre valori incomensurabile şi, 
în loc să facă o alegere între drepturi conflictuale, ele prezintă conflictul ca pe un subiect legat 
inerent de demnitate. De aici, spune acesta, unii pot considera că această abordare complică 
problemele morale, ceea ce dă naştere la conflicte între drepturi, pretinzând că problema este 
absenţa unui numitor comun. Poate, însă, exista o reacţie similară la alte utilizări/întrebuinţări 
ale demnităţii discutate în articol său, susţine C.McCrudden. „Dacă aceste argumente sunt 
acceptate, atunci dintr-un punct de vedere important, demnitatea este un înlocuitor, dar a 
preluat o funcţie retorică în aceste contexte, pentru a-i ajuta pe judecători să aibă un cuvânt de 
spus când se confruntă cu adevăratele probleme. Acest lucru echivalează cu «descoperirea între-
buinţării demnităţii», dar într-un mod neatractiv din punct de vedere normativ pentru unii 
                                                        
28 C. McCrudden îl citează pe D. Kretzmer: „Legea de Bază nu menţionează niciunul dintre drepturile 
fundamentale care sunt protejate sub majoritatea constituţiilor şi instrumentelor internaţionale de drepturi 
umane. Cele mai scandaloase excluderi sunt, în egală măsură, libertatea religiei şi a conştiinţei şi libertatea 
cuvântului.” Acestea au fost excluse din cauza incapacităţii de a genera un consens în rândul partidelor din 
Knesset în privinţa a ceea ce trebuia inclus la acea vreme. S-a observat că mai multe dintre partidele religioase 
au obiectat la includerea lor. Însă, dat fiind faptul că rolul auto-perceput al Curţii Supreme Israeliene este să 
asiste construirea unui Israel care este dedicat evantaiului larg al drepturilor omului, acest lucru a fost 
nesatisfăcător. Conceptualizarea demnităţii umane drept o valoare generală „a permis Curţii să recurgă la acest 
concept pentru a creea drepturi în diferite situaţii”, inclusiv în acele contexte în care s-ar fi aşteptat ca 
drepturile excluse să opereze. În unele cazuri, Curtea a utilizat această metodă, spune C. McCrudden, pentru a 
recunoaşte în mod precis drepturile care au fost în mod deliberat omise din Legea de Bază din cauza lipsei 
consensului politic. „De exemplu, în cazul Hupert, Curtea a stabilit că dreptul la egalitate ar putea fi derivat 
din demnitatea umană şi, drept consecinţă, a meritat protecţia constituţională. Alte drepturi care au fost derivate 
din demnitate într-o manieră similară includ libertatea religiei, dreptul la grevă, dreptul minorilor de a nu fi 
subiectul pedepselor corporale, precum şi dreptul de a cunoaşte identitatea propriilor părinţi. O abordare 
oarecum similară poate fi identificată în Camera Lorzilor din Marea Britanie – decizia Limbuela – în care 
revendicările a trei căutători de azil care au aplicat pentru revizuirea Actului de Naţionalitate, Imigraţie şi Azil, au 
fost considerate sub Actul Drepturilor Omului din 1998, care a încorporat efectiv ECHR în legile domestice 
din Regatul Unit. Legislaţia contestată a revocat autoritatea Secretarului de Stat de a oferi sprijin căutătorilor 
de azil, care nu au fost înregistraţi cu o cerere de azil imediat după sosirea lor în Regatul Unit. Acestor 
căutători de azil nu le-a fost permis să lucreze nici măcar în cazul în care erau nevoiaşi. Căutătorii de azil au 
pretins că regimul le-a diminuat demnitatea umană şi a violat Articolul 3 din ECHR, care oferea o interzicere 
absolută a torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante. Demnitatea a fost folosită ca standard pentru a 
determina dacă tratamentul s-a ridicat la nivelul tratamentelor inumane sau degradante pentru scopul 
articolului 3. Lordul Craighead a scris: „Acolo unde tratamentul umileşte sau degradează un individ, arătându-i 
o lipsa de respect sau diminuându-i demnitatea sau stârneşte sentimente de frică, angoasă,... poate fi carac-
terizat ca fiind degradant şi să cadă sub prohibiţia articolului 3. Camera a fost de acord că regimul statutar a 
violat articolul 3, deoarece prin negarea sprijinului statului căutătorilor de azil, ca şi tăierea efectivă a măsurilor 
de auto-sprijinire (aplicanţii nu puteau lucra fără permis, care se putea obţine în minim 12 luni), acţiunile 
statului au rezultat în tratamente care au fost suficient de severe pentru a fi considerate inumane sau 
degradante.” (C. McCrudden) 
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cititori, întrucât pare să ofere o perdea în spatele căreia se fac judecăţi importante, dar 
nearticulate/neclar formulate.” (C. McCrudden)29  

După C.McCrudden se pare că avem consensul asupra nucleului comun, dar asupra a 
nimic altceva. Nu argumentez, spune acesta, că nu există o conceptualizare precisă a demnităţii 
umane care este pozitivă, dincolo de acest conţinut minim. Nici nu argumentez că nu există o 
concepţie coerentă extra-juridică a demnităţii, care poate forma baza unei abordări comune 
judiciare. Problema, însă, este mai mult invers; aşa cum a arătat analiza dezvoltării demnităţii, 
există câteva concepţii asupra demnităţii din care cineva interesat poate alege, dar nimeni nu 
poate susţine toate aceste concepţii în acelaşi timp. Demnitatea pare să devină altfel decât impo-
sibil de vagă atunci când este supusă unei comunităţi coerente de interpretare.30 C.McCrudden 
crede că este, de aceea, posibil ca interpretarea demnităţii în cadrul doctrinei catolice sociale, sau 
într-un cadru social democratic, sau într-un cadru islamic, sau în interiorul tradiţiei evreieşti, sau 
pe baza lui Kant, să îndeplinească acest rol. Dar nici una dintre acestea nu furnizează în prezent 
o concepţie consensuală asupra utilizării judiciare a demnităţii, de aceea acesta este sceptic dacă 
vreuna dintre acestea poate constitui o fundaţie sigură pentru aplicaţia sa în viitor. Atunci când 
oricare dintre aceste concepţii este adoptată, demnitatea pierde din atractivitate, ca bază pentru 
generarea consensului cu aceia care nu împărtăşesc aceeaşi tradiţie, susţine C.McCrudden. 

„Înţelesul central al demnităţii rămâne nucleul comun minim şi interpretarea juridică a făcut 
puţine lucruri, până în prezent, pentru a ne ajuta să depăşim acest nucleu. Până acum, utilizarea 
conceptului de demnitate umană nu a dat naştere unei interpretări universale detaliate, nici 
măcar unor interpretări naţionale coerente. Nici o jurisdicţie nu are o concepţie coerentă, 
interpretată din punct de vedere judiciar asupra demnităţii umane de-a lungul unei serii de drepturi, 
şi nu există nici o concepţie coerentă asupra demnităţii care să depăşească graniţele statelor. Dar 
acest lucru nu înseamnă că demnitatea nu are un rol de jucat în interpretarea judiciară a 
drepturilor omului. Absenţa unui consens asupra înţelesului substanţial al conceptului dincolo de 
nucleul minim nu a împiedicat, se pare, posibilitatea de a fi utilizat într-o coordonare mult mai 
liberă a adjudecărilor ce au loc pentru drepturile omului, cu spaţiu suficient pentru dezacorduri 
şi divergenţe în ceea ce priveşte aplicările practice specifice. În loc să furnizeze un înţeles 
substanţial, este instituţional un uz semnificativ: furnizarea unui limbaj prin care judecătorii par 
să justifice modul în care rezolvă probleme de genul greutatea drepturilor, naţionalizarea şi contex-
tualizarea drepturilor, şi generarea unor drepturi noi sau mai extinse. Acesta este un rol limitat şi (posibil) 
diferit de cel jucat în dezbaterile filozofice, religioase şi politice, dar mi se pare că se merge în 
direcţia explicării popularităţii sale judiciare actuale, şi eu prevăd că şi viitoare, în adjudecarea 
cazurilor de drepturile omului” (C. McCrudden art. cit.).  

                                                        
29 „Unii pot considera aceasta ca pe o încălcare a Regulii Legii care, în concepţia lui Raz, cere ca deciziile să fie 
deschise, în perspectivă şi clare, astfel încât oamenii să-şi poată planifica viaţa în funcţie de ele. Criticii viziunii 
pluraliste a drepturilor omului pot susţine că tehnicile de adaptare a drepturilor omului discutate anterior 
subminează predictibilitatea necesară pentru a crea o abordare viabilă asupra drepturilor omului şi că formele 
extreme permit o derogare totală de la normele drepturilor omului, prin tolerarea tuturor deviaţiilor. Alţii pot 
considera demnitatea aşa cum a fost descrisă în această parte a articolului, ca fiind anti-democratică.”  
(C. McCrudden) 
30 Pentru o încercare interesantă de a compara utilizarea în practica judiciară din SUA şi din Germania a 
demnităţii umane, vezi E. J. Eberle, Demnitate şi libertate: Viziuni constituţionale în Germania şi Statele Unite ale 
Americii (2001). Apud. C. McCrudden. 
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M. Sayah afirma într-o conferinţă că „dreptul ridică de fapt două chestiuni: raportul 
omului cu mediul înconjurător şi raportul omului cu privire la propriul său corp. Într-o societate 
laică, Dreptul face din om subiectul, iar cea care devine fundamentul este demnitatea.”31 Sayah 
atrage atenţia că demnitatea umană şi demnitatea persoanei nu se confundă. În mod paradoxal, o dată 
cu laicizarea dreptului se caută o sacralizare a demnităţii.32  

Gilles Lebreton notează în Ordinea publică şi demnitatea persoanei umane:o problemă de frontieră 
că pretutindeni unde ordinea publică este expres invocată, demnitatea umană nu este departe. 
Această insistenţă de a plasa ordinea publică sub patronajul demnităţii umane pune 
probleme, căci, spune Lebreton, conceptul de demnitate umană are mai multe sensuri 
contradictorii.33 Lebreton consemnează, în principal, două concepţii ale demnităţii: pe de o 
parte una individualistă, iar pe de altă parte o concepţie, numită de el, specifică. Concepţia 
individualistă, cea mai clasică în dreptul francez, defineşte demnitatea ca o valoare eminentă 
ataşată fiecărui individ, de caracter unic, de neînlocuit în desăvârşirea sa personală. Ea leagă 
consubstanţial demnitatea şi libertatea. În opoziţie cu această concepţie centrată pe individ, 
concepţia specifică consistă în a defini demnitatea ca o valoare eminentă ataşată fiinţei umane, în 
calitate de membră a speciei umane. Această concepţie secundă, care are obiectiv prezervarea 
speciei, o ia înaintea grijii care favoriza desăvârşirea individului. În fond, aici, în această 
concepţie secundă, veritabilul depozitar al demnităţii este umanitatea mai mult decât omul, 
specia mai mult decât persoana. Acest model al demnităţii are ca referent umanitatea. 
Umanitatea are ca suport demnitatea! 

În această direcţie, Bernard Edelman consideră conceptul de demnitate situat pe alt plan 
decât drepturile omului.34 El prezintă Umanitatea ca pe o reuniune simbolică a tuturor oamenilor în 
ce au ei în comun, o apartenenţă la un gen, genul uman.35 B. Edelman investeşte conceptul 
de demnitate cu valoare absolută şi consideră că filosofia drepturilor omului şi filosofia 
demnităţii sunt paradigme diferite.  

Într-o afacere celebră, procesul Barbie, Curtea de Casaţie a recunoscut că demnitatea nu 
este legată de Drepturile omului. Incriminarea de crime contra umanităţii este considerată conformă 
cu principiile generale de drept recunoscute de către naţiunile civilizate şi prescripţia nu intră în 
categoria Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.36  

Un alt exemplu, tras din decizia Benetton, confirmă o anume confruntare între principiul 
demnităţii şi alte principii, în cazul respectiv libertatea de expresie, confruntare ce are drept concluzie 
faptul că demnitatea are superioritate asupra libertăţii de expresie.37 Contrar a ceea ce susţineau unii 

                                                        
31 Synthèse d’après la conférence de M. SAYAH Maître de conférences (Droit) à l’Université de 
Grenoble.12/04/00, E. Angellier. 
32 Se pose la question de la laicisation du Droit et de recherche d'un 'sacralisation' de la dignité. Le fondamental, 
qui remplace le sacré, implique et garde la sanction que prononçait le sacré dans une société plus religieuse. 
33 Gilles Lebreton, „Ordre public et dignité de la personne humain: un problème de frontière ” în Marie-Joelle Redor, 
„Ordre public ou ordres publics? Ordre public et droits fondamentaux”, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 354. 
34 Bernard Edelman, „La dignité de la personne humaine, un concept nouveau”, éd. Dalloz, Paris, 1997, p. 29. „En 
deux mots, si la liberté est l'essence des droits de l'homme, la dignité est l'essence de l'humanité...” Autant dire 
que l'Humanite se situe sur un autre plan que celui des droits de l'homme sur le plan, à-t-on dit, d'un droit 
naturel supra-national-et que la dignité, par voie de consequence, échappe aussi à la sphere des droits de 
l'homme.”  
35 Op. cit., p. 28.  
36 Op. cit., p. 29. 
37 B. Edelman, op. cit., p. 34. 
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că din confruntarea cu libertatea de expresie conceptul de demnitate iese slăbit de puteri, Edelman 
susţine că tocmai această confruntare dă conceptului de demnitate veritabila sa dimensiune şi 
veritabila sa eficienţă.38 Din exemplul relativ la cazul lancer de nain şi hotărârile luate de Consiliul 
de Stat, Edelman decriptează sensul profund al respectivelor hotărâri, şi anume: individul nu se 
poate exclude el însuşi din umanitate şi consimţământul său este subordonat calităţii 
sale de fiinţă umană. Pe scurt, omul nu este liber să renunţe la calitatea sa de om, consimte 
Edelman.39 Se pune în scenă astfel o miză nouă, aceea a protecţiei individului contra lui 
însuşi( !?).40 În acest sens, practicile ascetice de austeritate, postul sau izolarea, pot fi percepute 
astăzi ca tratamente inumane sau atentate la demnitatea persoanei umane, caracterul lor 
tradiţional neexonerându-le de această bănuială?, întreabă P. Roland.41 Chestiunea a fost pusă şi 
rezolvată în practicile de excizie, tradiţionale în societăţile de origine, dar percepute ca mutilare 
în Europa şi calificate în Franţa de către Curtea de Casaţie ca mutilare. Un judecător 
administrativ francez nu a ezitat să considere excizia practicată contra voinţei asupra unui copil 
sau a unei persoane adulte tratamente inumane, în sensul articolului 3 al Convenţiei europene. 
Ne putem afla deci în faţa unei noi percepţii comune a intolerabilităţii.42 

Gilles Lebreton îl consideră pe Edelman purtătorul de cuvânt al unui jusnatu-
ralism antimodern, ce face ca demnitatea să plaseze Umanitatea în centrul ordinii 
juridice.43 Apărarea demnităţii nu are de-a face cu libertatea individului, ci cu aparte-
nenţa acestuia la Umanitate. Această perspectivă asupra conceptului de demnitate 
justifică funcţia liberticidă a acestuia şi realizarea astfel a purificării sale.44  

Până în 1995, în Franţa, demnitatea persoanei umane era o componentă a moralităţii publice, care 
la rândul ei era unul din cei patru muşchetari ai ordinii publice, alături de liniştea publică (contra 
zgomotelor, manifestaţiilor intempestive), securitate (contra riscurilor de accidente) salubritate 
(contra atentatelor la igienă). În această schemă, demnitatea nu era percepută ca un concept 

                                                        
38 În fapt, era vorba de afişe publicitare ce arătau un corp fracţionat şi ştampilat cu HIV, fapt sesizat de bolnavii 
de SIDA, şi nu numai. „À cette occasion, la Cour de Paris, saisie, entre autres, par certains malades du sida, 
jugeait notamment que: ”en imposant au regard, en des lieux de passage public forcé ou dans certains organes de 
presse, l'image fractionée et tatouée du corps humain, les sociétés appelantes ont utilisé une symbolique de 
stigmatisation degradante pour la dignité des personnes atteintes de manière implacable en leur chair et en leur 
être, de nature à provoquer à leur detriment un phenomene de rejet ou de l'accentuer:qu'elles ont de la sorte 
abusé de leur liberté d'expression.” op. cit., p. 33. În faţa tribunalului persoanele bolnave de Sida au invocat 
atentatul la viaţa lor privată, au scos în evidenţă că expunerea juridică a maladiei lor este resimţită ca o violare a 
intimităţii lor. Propoziţie neprimită, pentru că respectul la viaţa privată, cum avea să susţină tribunalul, nu vizează 
decât singure atentatele la viaţa privată susţinute personal de către titularul dreptului. Altfel zis, în determinarea 
drepturilor persoanei – drept derivat din persoana umană, şi în ultima instanţă din drepturile omului – 
reprezentarea abstractă a corpului uman, nu se poate individualiza într-un corp privat. „Une antinomie absolue 
existe entre un “monopole individuel” et un atteinte generale.” Op.cit., p. 33. Dar, în faţa Curţii bolnavii aveau să 
susţină că afişele prezentau într-un mod degradant persoanele bolnave de SIDA, le exclud din comunitatea 
umană. Altfel spus, ei nu se situau acum pe planul vieţii private, ci pe cel al “Umanităţii”. În acest sens, cererea 
putea fi perfect primită, pentru că ei revendicau apartenenţa lor la umanitate, spune Edelman. 
39 Op.cit., p. 32.  
40 Patrice Rolland, „Ordre public et pratiques religieuse” în Jean François Flauss, „La protection international de la liberté 
religieuse”, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 270. 
41 P. Rolland, op. cit., p. 268.  
42 P. Rolland, op. cit., p. 269. „On pourrait donc rapidement se trouver devant une nouvelle perception 
commune de l'intolerable que pourrait être amené à prendre en compte le juge européen”. 
43 G. Lebreton, op. cit., p. 365. 
44 G. Lebreton, op. cit., p. 366.  
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absolut, ci ca o noţiune eminamente relativă şi contingentă. După 1995, din componentă a 
moralităţii publice demnitatea devine o concurentă a moralităţii publice, şi este considerată un 
concept absolut, depăşindu-şi caracterul relativ şi contingent.45 Acest nou concept de demnitate tinde 
să fie nu o parte a moralităţii publice, nici a cincea componentă a ordinii publice, ci a patra compo-
nentă a ordinii publice în locul moralităţii publice.46 Lebreton consideră că noua demnitate trans-
formă potenţial ordinea publică în instrument de opresiune a libertăţilor.47 Ordinea publică, 
din vocaţia iniţială de a fi instrumentul de menţinere a păcii sociale, riscă să devină, sub emer-
genţa noii sale componente, un instrument de instaurare a unei ordini morale în mâinile 
autorităţii poliţiei administraţiei generale.48 Se vorbeşte de o ordine morală pentru că autorităţile 
poliţiei (şi judecătorii) utilizează de prerogativele lor nu pentru a face să se respecte moralitatea 
publică, ci pentru a impune în societate propriile lor concepţii morale. Moralitatea publică vine de 
jos, ordinea morală vine de sus, dinspre judecători, pentru care noua demnitate este expresia voinţei 
lor de a instaura această ordine morală, spune Lebreton.49  

Această nouă ordine morală este deci diferită de morala publică şi se întrece pe sine, depăşind 
ordinea publică. Se impune de sus, în chip paradoxal, mai cu seamă prin intermediul judecătorilor, al 
căror rol capătă de acum o coloratură morală, căci devin păzitori ai Umanităţii în virtutea apărării 
demnităţii umane ca valoare, de acum, sacră. 

  
Prin urmare, demnitatea, deşi este un termen cu o lungă istorie religioasă, filozofică, 

antropologică, morală, etică, este rareori strict definită în politică, drept şi discuţii ştiinţifice 
adiacente, chiar şi în proclamaţiile internaţionale demnitatea rămânând ca misterios portal într-o 
imprecizie sau vagă definire datorată şi multiplelor conotaţii şi perspective de abordare.50 Bogăţia 
surselor religioase şi filosofice, aportul religiei şi filosofiei în orientarea, precizarea, definirea şi 
influenţarea legalizării noţiunii de demnitate, precum şi în instituirea acesteia ca valoare 
constituţională, în instrumentalizarea sa juridică, prin demersurile ce vizează respectul şi 
protecţia acesteia, este însă indubitabil de avut în atenţie. Este de urmărit şi analizat distincţia 
operată de anumiţi autori între demnitate umană, demnitatea fiinţei umane şi demnitatea persoanei 
umane51, precum şi distincţia demnităţii faţă de dignitas, drepturile omului, umanitate, moralitate şi 
consecinţele ce decurg din această proclamată autonomie a demnităţii. Care este miza întâlnirii 
între drept şi demnitate, între demnitate şi democraţie, între demnitate, libertate şi egalitate?52 
                                                        
45 G. Lebreton, op. cit., p. 360. 
46 Idem. 
47 Op. cit., p. 362. 
48 Idem. 
49 Op. cit., p. 365.  
50 D. Krezmer şi E. Klein în The Concept of Human Dignity in International Human Rights Discourse, 2002, aduc în 
atenţie oamenii de ştiinţă, specialişti în drept constituţional şi internaţional, drepturile omului, teologie, 
filosofie, istorie, din diverse ţări, care discută conceptul de demnitate umană din perspective diferite. Aceste 
perspective sunt considerate ca fiind de ajutor pentru a elucida sensul noţiunii în discursul drepturilor omului. 
51 Titlul primului capitol al constituţiei peruane „Drepturile fundamentale ale persoanei”, spre exemplu, este prilej 
de interpretare, în sensul în care legiferatorii vorbesc în mod explicit despre drepturi pe care doar persoanele 
par a le avea şi nu fiinţele umane de fapt.(A. Pollmann) 
52 „Odată cu consacrarea demnităţii prin/în drept a renăscut şi cearta între jusnaturalişti şi pozitivişti pentru că 
această consacrare înseamnă întoarcerea dreptului natural, ceea ce constituie după opinia pozitivă o intro-
ducere în drept a unei reguli de morală. Linia de demarcaţie între morală şi drept este deja foarte înceţoşată, 
dacă dreptul este pus în serviciul ordinii morale, dacă sentimentele morale se pun şi se resimt unanim pentru a 
impune faptul că regulile juridice se supun exigenţelor lor.” (M. Mbala) 
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Este justificată teama juriştilor partizani ai autonomiei dreptului că prin demnitate dreptul este 
pus în subordinea moralei? Despre care morală(e) vorbim?53 Dacă noţiunea de demnitate ca 
principiu juridic avea cu necesitate să producă efecte, fiind raţiunea esenţială a integrării sale în 
ordinea juridică, care sunt şi vor fi efectele şi ce finalitate se urmăreşte prin atragerea noţiunii de 
demnitate în sfera juridică, prin juridicizarea acestei noţiuni? Ce transformări suferă noţiunea 
(noţiunile!) de demnitate şi ce transformări suferă dreptul? Demnitatea este sau poate fi o soluţie 
viabilă la criza drepturilor omului, aşa cum e prezisă de către anumiţi autori? Dacă demnitatea se 
conturează ulterior drepturilor omului şi le fundamentează, înseamnă că poate fi vorba de o 
reformulare a lor?54 Ne aflăm cu adevărat în pragul unei noi revoluţii juridice? Poziţia demnităţii 
faţă de drepturile omului este o chestiune similară cu situarea demnităţii în raport cu dreptul? Demni-
tatea ca distinctă, ca temei sau ca parte, valoare juridică constitutivă a dreptului sau/şi a dreptu-
rilor omului, sau diluată în liant constitutiv al lor, dar demnitatea ca sursă morală extrajuridică 
sau/şi ca principiu juridic? Habermas vede o strânsă legătură conceptuală între demnitate şi 
drepturile omului. Este evident din ce susţine ideologul J. Habermas că se tinde spre instaurarea unei 
noi ordini nu doar juridice, ci chiar politice. A se vedea genealogia demnităţii umane înţeleasă ca 
mijlocul prin care morala egalitarist-universalistă este importată în legislaţie. La Habermas, ideea de 
demnitate umană este o balamă conceptuală care îmbină în aşa fel morala respectului egal pentru fiecare 
cu dreptul pozitiv (legislaţia pozitivă) şi cu legislaţia democratică, încât din acţiunea lor comună, în 
anumite condiţii istorice, ar putea rezulta o ordine politică întemeiată pe drepturile omului. Care drepturi 
ale omului?55 Se poate evalua ca reală transformarea conceptelor romane târzii şi creştine privind 

                                                        
53 Pierre Manent susţine că „în ordinea tradiţională a lucrurilor, cea care a predominat istoria umană, dreptul 
nu are propriu-zis sens decât în interiorul corpurilor politice.” „Judecătorii pretind tot mai mult să 
vorbească nemediat în numele umanităţii.” P. Manent denunţă această domnie a dreptului ca domnie a moralei, 
dar a unei anume morale. Pentru P. Manent medierea medierilor sau marea mediere este politicul, ordinea politică. 
Este de văzut raportul firesc dintre cele trei autorităţi: juridică, morală şi religioasă. Istoria a adeverit că se pot 
separa, autonomiza până la conflict sau învrăjbire, sau, mai grav, substitui. Pot, însă, colabora fără să se 
confunde, fără să se amestece, păstrându-se distincţia, dar şi o anume ordine şi ierarhie a cinstirii reciproce, a 
priorităţii. În fapt, omul este factorul coagulant sau cel dizolvant în aceste raporturi. Distincţia între drept, 
morală şi religie este binevenită, însă separarea, ignorarea sau chiar contrarietatea lor a avut şi mai poate avea 
încă consecinţe puţin faste pentru om. Pe de altă parte, raportul dintre drept, morală, religie nu poate fi 
restrâns la schematismul abstractizant al genezei, ordinii, ierarhiei şi distincţiei lor, fără a detalia expres 
conţinutul lor subzistent, deci: care religie?, care morală?, care drept?. v. Marius Dumitru, SINAPSA V, art.  
M. Villey şi dreptatea Biblică. Despre dreptate în sfânta Tradiţie.  
54 S-a născut un nou om al drepturilor omului, care n-are decât numele în comun cu predecesorul (strămoşul) său 
din 1789. În astfel de termeni contradictorii rezuma filozoful Marcel Gauchet Carta drepturilor fundamentale. A 
se vedea şi poziţia lui G. Lebreton, care susţine că suntem în pragul unei noi revoluţii juridice, evident mult 
mai discretă, dar cel puţin la fel de importantă ca cea din 1789. 
55 Care drepturi ale omului? J. Habermas se restrânge la o viziune circumscrisă perspectivei occidentale asupra 
valorilor şi drepturilor omului, deci particulară chiar dacă cu pretenţii de universalitate. Este remarcabilă 
poziţia lui N. Rouland, care atrage atenţia asupra condiţiilor de elaborare a unui nou universalism al drepturilor 
omului, care să ia însă cu necesitate în considerare, în chip acut, dimensiunea antropologică, plasând noţiunea 
de Drepturile Omului în perspectiva re-centrării în marile tradiţii culturale, mai mult, în reconsiderarea rolului 
credinţelor religioase, care pot recalibra diferitele concepţii ale drepturilor omului. v. Marius Dumitru, SINAPSA IV, 
art. Universalitate în sfera juridică. N. Rouland şi construcţia unei noi universalităţi. Din altă perspectivă, a unui drept 
european al drepturilor omului, J. F. Renucci susţine că, deşi practic nu există niciun stat sau forţă politică care 
să nu se pronunţe în favoarea apărării drepturilor omului, aceasta trebuie să conducă la prudenţă. Acest fapt 
care, apriori, ar trebui să liniştească, poate ascunde eventual o realitate mai puţin idilică, proclamarea unor prin-
cipii majore nefiind uneori decât o faţadă, eficienţa drepturilor proclamate fiind relativă. Drepturile omului, 
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demnitatea umană în noţiunea universalistă obişnuită de astăzi? Mai păstrează noţiunea de astăzi ceva 
din aceste concepte? Ce anume? Fundamental este faptul că acele concepte exprimau cu totul 
alte ordini, ce configurau şi dădeau conţinut celor politice, societale, morale, juridice, faţă de 
ordinea pe care J. Habermas o dă ca măsură plinitoare ideală a omului-cetăţean al zilelor noastre. 
Habermas spune că din mai multe demnităţi sociale corelate unui statut social şi subzistând în 
cadrul societăţilor tradiţionale ierarhice, extrase din codul de onoare, din rangul social din conştiinţa 
corporativă sunt atrase spre demnitatea generală a omului, a ieşit această nouă demnitate abstractă, uitând 
că acele demnităţi de odinioară erau conţinute în sânul unor alte modele de ordine şi reflectând 
un altfel de chip al omului.56 E de observat în argumentaţia lui Habermas faptul că demnitatea 
universalizată – care revine în mod egal tuturor persoanelor – îşi păstrează conotaţia unui respect de 
sine, care se bazează pe recunoaştere socială. Deci şi demnitatea umană la care ne trimite  
J. Habermas este tot demnitate socială, dar care implică recunoaşterea unui statut egal şi se contu-
rează într-o colectivitate concretă marcată de un anume tip de ordine, întemeiată pe drepturile omului, 
ce generează statutul de cetăţean. Cetăţenia este, pentru Habermas, haina egalităţii universale 
abstracte, garantată prin drepturile omului, ce legitimează pretenţia cetăţeanului de a fi respectat în 
demnitatea sa umană. Stima personală este extrasă, la J. Habermas, din recunoaşterea reciprocă de 
către cetăţeni a faptului că sunt subiecte cu drepturi egale. Stima de sine e asociată şi într-un fel 
întemeiată de/prin statutul de cetăţean. Deci, conştiinţa civică întemeiată pe drepturile omului 
începe să gireze conştiinţa de sine. De aici, aberantul patriotism constituţional.57 Perspectiva lui 
Habermas implică evident o anume ordine societală(politică, juridică, morală) întemeiată pe o 
anume filosofie a drepturilor omului a căror dublă faţă asociază morala, autonomă desigur, şi 
legislaţia pozitivă. Demnitatea este, prin urmare, portalul ce deschide calea reconfigurării ordinii 

                                                                                                                                                                           
spune el, trebuie atunci să fie considerate mai mult juridice decât ideologice. Faptul că aceste drepturi consti-
tuie acum o categorie juridică, susţine Renucci, este semnul distinctiv al unei mutaţii profunde, semnificativă, a 
unei treceri de la ideologie la drept. După Renucci, concepţia ideologică a drepturilor omului nu mai este 
considerată importantă în Europa, ceea ce este un lucru bun, după el, deoarece ar fi fost supărător ca aceste 
drepturi să fie astfel constrânse, chiar manipulate. De aici înainte, spune acesta, miza în Europa este conso-
lidarea unui concept pluralist caracterizat de principii directoare şi de o anumită libertate lăsată 
statelor.  
56 Credem în existenţa istorică a ordinii juridice specifice, deci a pluralităţii ordinilor juridice. Nu credem în pertinenţa 
exclusiv circumscrisă normativ a acestei/acestor ordini, în excesul normativităţii totalitare. Credem ca fiind 
firească influenţa ordinilor religioase, morale, cutumiare, politice, sociale generând, susţinând, amprentând, 
definind sau determinând cauzal şi teleologic, specific, ordini juridice care devin altfel des-centrate, dez-axate, în 
afara rostului şi sensului cărora ea, ordinea juridică, nu le poate fi origine-sursă. A se vedea şi distincţia între 
ordinea reprezentării, ordinea corpului şi ordinea trupului. v. Marius Dumitru, SINAPSA III, art. Ordine/Ordini. 
Vechi/Noi.Ordinea cosmopolită. 
57 Habermas vorbeşte de un patriotism constituţional, de un sentiment patriotic legat de principiul însuşi al statului de 
drept, nu de o naţiune culturală şi de o istorie particulară, mai mult, vorbeşte în acest sens chiar de o 
refondare a identităţilor naţionale.(!?) „Conceput astfel ca o practică civică pură, detaşată de apartenenţa 
naţională, patriotismul constituţional ar putea refonda (!?) identităţile naţionale asigurând în acelaşi 
timp, la nivel european, autoritatea statului de drept şi principiile drepturilor omului.” Habermas operează o 
reducţie, lăsând naţiunii locul afectivităţii, locul unde sunt împărtăşite aceeaşi cultură şi aceeaşi istorie, iar 
spaţiului public european îi conferă locul legii. „În acest fel s-ar putea separa identitatea naţională, cu tot ceea ce 
conţine ea ca dimensiune istorică, etnică şi culturală, de participarea civică şi politică, bazată pe raţionalitatea 
legii şi pe drepturile omului.” v. Marius Dumitru, SINAPSA II, art. Identitate. Poliidentitate. Criza identităţilor. 
Odinioară, statutul de membru de partid era prilej, cel puţin în filmele de propagandă, al creşterii respectului 
de sine, al stimei de sine. Astăzi, cetăţenia în înţelegerea lui Habermas este cea care vrea să ne sporească 
respectul de sine ca oameni, prin „îmbrăcarea” hainei cetăţeniei.  
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juridice şi a ordinii sociale după chipul şi asemănarea drepturilor omului, într-un anume înţeles al 
lor. Dar şi drepturile omului apar, astfel, ca fiind reformulate de/prin demnitatea umană. Pare că 
demnitatea umană, drepturile omului şi cetăţenia se produc şi se reproduc unele pe altele, se întemeiază 
şi se susţin reciproc, într-o definiţie şi definire inconsistentă, fluidă, procesuală, procedurală, în 
cadrul unei noi ordini, nu doar juridică, ci şi morală şi politică, dorită egalitaristă şi abstract 
universalistă, activată prin „chipul” cetăţeniei. Habermas recunoaşte, însă, că în cazul concre-
tizării drepturilor fundamentale legiuitorii şi judecătorii ajung în contexte culturale diverse la rezultate 
diferite. De aici, necesitatea interpretării noţiunilor juridice generale, ce deschide pentru el calea 
dezbaterii, a compromisului, a consensului. Cum am văzut, C. McCrudden vorbeşte de sensul 
demnităţii, ce este semnificativ variabil, fiind inevitabil dat de contexte culturale diferite în 
jurisdicţii particularizate, în extensia spaţială, dar şi temporală. El vede în demnitate o metodologie 
specifică de interpretare şi adjudecare a drepturilor omului, susţinând totuşi necesitatea unui nucleu 
minim de bază ca reper pentru sistemul judiciar în luarea deciziilor. C.McCrudden vede conţinutul 
minim al semnificaţiei demnităţii umane în faptul că fiecare fiinţă umană are o valoare intrinsecă ce 
trebuie respectată, că unele forme de comportament nu sunt în concordanţă cu această valoare 
intrinsecă, şi că starea există pentru fiecare individ şi nu invers. O diversitate interpretativă este 
generată, însă, şi pornind de la acest conţinut minim, datorită dezacordului asupra a ceea ce înseamnă 
valoare intrinsecă, ce forme de tratament sunt inconsecvente cu acea valoare, şi ce implicaţii există vizavi de rolul 
statului.58 Deci o multiplicare şi o diversificare a conţinuturilor interpretative în cadrul unui 
nucleu minim formal şi abstract. McCrudden răspunde nu la întrebarea dacă suntem acum mai 
avansaţi atât în ceea ce priveşte identificarea unei concepţii comune despre demnitatea umană, cât 
şi din oricare jurisdicţie particulară sau transnaţională.59 Acesta vede demnitatea ca bază a 

                                                        
58 C. MCcrudden a identificat 3 elemente ale minimei probleme a conceptului de demnitate umană: dreptul 
ontologic, revendicarea relaţională, precum şi limitele revendicării. „Am văzut că există sensuri-înţelesuri diferite pentru 
toate aceste elemente în ceea ce priveşte demnitatea umană, reflectate în sensul istoric şi textual al conceptului, 
care indică faptul că sunt de identificat diferite concepţii ale demnităţii umane! Această parte a articolului a 
demonstrat ceea ce în general tribunalele au confirmat şi anume faptul că atunci când judecătorii folosesc 
conceptul de demnitate umană adoptă un minimum de „compasiune”. Noi putem, de asemenea, să vedem 
faptul că judecata, în câteva înfăţişări, ar fi încercat să exploreze, în particular, primul şi al treilea element, şi 
pentru a proceda în acest fel în cadrul unui întreg sistem de dialog transnaţional. Ca şi rezultat al acestei 
activităţi judiciare, putem, de asemenea, să identificăm mult mai clar decât înainte împrejurările în care 
demnitatea umană părea să aibă o mai mare rezonanţă în ceea ce priveşte înţelegerea relaţiilor şi a elementelor 
de stat limitate în conceptul compasiunii.” (C. McCrudden). 
59 „Există expresii semnificativ diferite ale relaţiei dintre drepturile omului şi demnitatea umană, precum şi variaţii 
diferite între jurisdicţii în cadrul cărora demnitatea (umană) afectează chestiuni de fond. Orice s-ar întâmpla, nu 
ar trebui ca noi să respingem analiza cea mai universală a lui Carozza doar pentru că pot apărea diferenţe între 
jurisdicţii în orice moment. Esenţa, de mare principialitate, adesea pare să ceară acordul în ceea ce constă efectul 
aplicării principiului; în timp ce totuşi refuzi ceea ce pentru principiu poate fi o bază teoretică deplină. Caas 
Sunstein a descris procesul de pronunţare a faptelor, fără un acord necesar (fără o cunoaştere) asupra vreunei 
teorii particulare, susţinând decizia aleasă pe fondul unor acorduri teoretice incomplete. Astfel de acorduri există 
acolo unde indivizii pot fi de acord asupra unui rezultat specific chiar dacă ei nu sunt de acord cu toate aspectele 
pe care teoria specifică le conţine, justificând acel rezultat. Dar argumentul meu, în această parte a articolului, va 
fi acela că există diferenţe atât de profunde între jurisdicţii folosind conceptul de demnitate, în aşa fel încât 
această explicaţie nu pare să fie destul de convingătoare. Când săpăm şi mai adânc, astfel de diferenţe 
semnificative apar la suprafaţă, pentru că trebuie să fie spusă o poveste diferită. Din păcate, poate, Carozza a 
preferat funcţia normativă a demnităţii, care nu părea să fie susţinută de către practica judiciară. Ar trebui să 
găsim astfel de diferenţe semnificative pentru a înţelege demnitatea, pentru care naturalismul universal al lui 
Carozza pare mai degrabă o descriere. În practică, multe rezultate diferite derivă din aplicaţia argumentelor 
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consensului în aplicarea sa judiciară numai atunci când se păstrează în cadrul nucleului minim. 
Interpretările „comunităţilor coerente” (creştine, islamice, iudaice, kantiene, republicane etc.) nu 
constituie pentru el o bază viabilă pentru aceasta în viitor. Se pune întrebarea, însă, dacă acest 
nucleu minim de bază al demnităţii exprimă o anume ordine juridică, morală, societală chiar 
politică nouă? Sau care este efectul acestui consens asupra noţiunii (noţiunilor) de demnitate faţă 
de ordinile conţinute de „comunităţile coerente”, ca să folosim sintagma lui McCrudden?  

Pe de altă parte, B. Edelman susţine că filosofia demnităţii este distinctă de filosofia drepturilor 
omului, cu consecinţe asupra faptului că nu se mai vizează prin demnitate prezervarea respectului 
de sine al persoanei, ci apărarea sau prezervarea esenţei umanităţii (!?), care e altceva decât 
valoarea intrinsecă a individului. Acest model interpretativ este de avut în atenţie, întrucât 
propune o schimbare paradigmatică, printr-o anume ierarhizare, nu doar distincţie, între 
demnitate (atribut al umanităţii) şi libertate (atribut al individului ca agent al drepturilor omului), 
şi, după cum spune Lebreton, riscul ca noua demnitate să transforme potenţial ordinea publică în 
instrument de opresiune a libertăţilor. Pentru Renucci, în cadrul drepturilor omului, noţiunea de 
demnitate este esenţială, deoarece apare ca principiu matricial prin excelenţă, ce constituie temelia 
drepturilor fundamentale, respectiv raţiunea acestora de a fi. Acesta susţine că există şi alte 
concepte fondatoare ale drepturilor omului, în particular libertatea, şi este cu siguranţă dificil să 
se măsoare influenţele respective.60 Renucci crede că noţiunea de demnitate a alimentat dintot-
deauna filosofia drepturilor omului, dar susţine că acest concept posedă o anumită autonomie 
juridică în raport cu drepturile fundamentale. Acestea se întemeiază pe valorizarea libertăţii 
omului, în timp ce demnitatea desemnează omul ca aparţinând umanităţii. Pentru el, demnitatea 
fiinţei umane este, prin excelenţă, un principiu fondator ce traduce însăşi esenţa concepţiei 
umaniste a conştiinţei universale, care rezultă dintr-o exigenţă etică fundamentală, în timp ce 
drepturile omului pot fi definite ca prerogative guvernate de reguli, pe care o persoană le deţine 
în relaţiile cu particularii şi cu Statul. 

                                                                                                                                                                           
pentru demnitatea umană. Acesta este începutul aparent când ne uităm la rolurile diferite pe care demnitatea le-a 
jucat în diferite jurisdicţii, în câteva împrejurări asemănătoare: abandon, stârnirea către ura rasială, obscenitate şi 
drepturi socio-economice. În fiecare, controversa demnităţii este adesea găsită pe ambele părţi ale argumentului 
şi în diferite jurisdicţii susţinând concluziile opuse.” (C. McCrudden) 
60 Pentru Renucci, „Ştiinţa drepturilor omului” poate fi văzută ca o ramură specifică a ştiinţelor umaniste, al cărui 
obiect este acela de a studia relaţiile dintre oameni în funcţie de demnitatea umană, pentru a determina 
ansamblul drepturilor şi libertăţilor necesare dezvoltării personalităţii oricărei fiinţe umane. v. Jean-Francois 
Rennuci, Tratat de drept european al drepturilor omului. Cu privire la originile drepturilor omului, J. F. Renucci 
spune că „nu poate fi negată influenţa religiilor, şi în mod special a creştinismului, chiar dacă aceasta nu este 
exclusivă. Mesajul Bisericii a fost uneori denaturat, însă protecţia drepturilor fundamentale este unul dintre 
elementele de bază ale acestui mesaj. Desigur, creştinismul nu a creat propriu-zis o concepţie a drepturilor 
omului, însă temele pe care le-a dezvoltat, şi care au fost în mare măsură reluate, şi-au imprimat puternic 
marca lor asupra semnificaţiei libertăţilor. În conformitate cu învăţăturile Bisericii, toţi oamenii, deoarece sunt 
creaturi ale Domnului, au drepturile care ţin de însăşi natura lor şi de relaţia personală pe care fiecare dintre ei 
o are cu Dumnezeu. Astfel, respectul pentru fiinţa umană implică pentru aceasta drepturi care decurg din 
demnitatea sa de om: aceste drepturi sunt anterioare societăţii şi se impun faţă de aceasta, fundamentând 
legitimitatea morală pe care se întemeiază această autoritate; în definitiv, legea naturală este cea care exprimă 
demnitatea persoanei şi determină baza drepturilor sale fundamentale. Cele zece porunci pun în lumină 
îndatoririle principale ale omului şi, deci, indirect, drepturile fundamentale inerente naturii umane. Cu alte 
cuvinte, rolul Bisericii a fost esenţial în constituirea drepturilor omului în Europa, cu atât mai mult cu cât se 
arată interesată de eforturile statelor în favoarea acestor drepturi”. 
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Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa prin Titlul I, „Definiţia şi obiec-
tivele Uniunii”, art. I, 2, pare că trimite către o distincţie între „filosofia” demnităţii, ca valoare 
alături de libertate, egalitate, democraţie, stat de drept, şi „filosofia” drepturilor omului. 
Chestiunea de fond este că nu este în joc doar o distincţie, ci şi o articulare ierarhică. O ierarhie a 
valorilor juridice în sânul ordinii juridice apare ca inevitabilă chiar în paradoxul unei egalităţi a 
lor. Dar ierarhia valorilor juridice acceptată prezintă, la vârful acestei piramide, un portal ce 
deschide calea implementării unui anumit conţinut derivat dintr-o anume perspectivă con-
ceptuală supraordonată ordinii juridice. Este evident acest lucru, spre exemplu, la B. Edelman, 
precum şi la J. F. Renucci, care trimite către o perspectivă umanistă, susţinută de „conştiinţa 
universală” şi de o „etică fundamentală”.  

Adjudecarea drepturilor omului în temeiul demnităţii implică de facto şi recunoaşterea 
implicită a preeminenţei demnităţii asupra drepturilor omului. Dincolo de raportul acesta intra şi 
infra juridic, instrumentat în varia jurisdicţii, miza fundamentală este ordinea care se voieşte a fi 
instituită, sau la care judecători sau avocaţi sub vremi pot participa involuntar prin modul de 
căutare, argumentare, soluţionare, concluzionare în cazul şi cadrul rezolvării situaţiilor juridice 
particulare. De aceea, în actualul context, chestiunea demnităţii credem că implică şi necesitatea 
asumării şi poziţionării agenţilor şi actorilor juridici în perspectiva mediului ordinii/ordinilor 
juridice şi, mai ales, metajuridice, prin care/şi pe care o/le manifestă inevitabil, cu voie sau fără 
de voie. Rolul judecătorilor, chiar şi a celor ce se spun că se bazează pe interpretarea judiciară a 
demnităţii, trebuie conştientizat că nu poate fi circumscris strict juridicului decât aparent, 
întrucât acele interpretări judiciare nu pot fi vidate pe firul cauzal şi teleologic de conotaţii care 
implică ordini ce transcend juridicul. Dezvoltarea prin discuţiile dintre judecători la nivel 
naţional şi trans-naţional a unei conceptualizări trans-naţionale, trans-culturale, non-ideologice, 
umanistice, non-pozitiviste, individualiste şi totuşi comunitare a demnităţii umane, de care vorbeşte 
C. McCrudden, exprimă o autonomie a judecătorilor, un rol şi o supremaţie a acestora, cel puţin 
nefirească („judecători (proletari) din toate jurisdicţiile (ţările) uniţi-vă!”) ca să nu spunem 
exclusivistă, pe care P. Manent o denunţa cu hotărâre, pe bună dreptate.  

G. Lebreton prezintă faţă de Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene din  
7 decembrie 2000 de la Nisa două poziţii critice. O critică internă, din perspectiva celor care sunt 
favorabili construcţiei europene şi o critică externă, de pe poziţia defavorabilă acestui edificiu. 
Aceasta din urmă, numită critică externă, susţine că respectiva Cartă violează de fapt valorile 
republicane61, la care poporul francez este ataşat şi submină, distruge fundamentele 

                                                        
61 Violul valorilor republicane, amintite de G. Lebreton, vizează trei dintre valorile republicane principale 
(esenţiale) care sunt maltratate de către Cartă. Este vorba de laicizare, egalitate şi libertate. „Această negaţie de 
valori republicane este cu atât mai îngrijorătoare cu cât însoţeşte un principiu democratic pus sub semnul 
întrebării. În versiunea sa cea mai clasică, moştenită de la J. J. Rousseau şi consacrată (adoptată) de către Prima 
Republică franceză, democraţia este regimul politic în care suveranitatea aparţine poporului. Pentru ca 
democraţia să existe, nu este suficient să prevezi de-o manieră tehnică, cum o fac articolele 39 şi 40 din Cartă, 
adică organizarea unui „drept de vot şi de eligibilitate (de a fi ales)”; trebuie de asemenea şi înainte de toate să 
existe „un popor”, adică o comunitate de bărbaţi şi de femei care să adere în mare parte la aceleaşi valori şi la 
acelaşi proiect (plan) politic pentru a constitui o naţiune. Ori Carta recunoaşte ea însăşi, de la primele faze 
ale Preambului său, că nu există un popor european, ci „popoare ale Europei”. Plecând de aici, a 
pretinde, aşa cum o face în a doua fază, că Uniunea Europeană „se sprijină pe principiul 
democraţiei” n-are nici un sens. Căci ce este o democraţie fără popor ?” (G. Lebreton). 
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democraţiei.62 Pe de altă parte, cum se vede chiar din modul de inserare a conceptului de 
demnitate în constituţiile statelor suverane63, ele evident că induc acestei (acestor) demnităţi 
sensuri şi conotaţii specifice [demnitatea persoanei umane ca suport al Republicii şi al suve-
ranităţii sale (Portugalia), demnitatea persoanei, formă a conţinutului drepturilor care îi sunt 
inerente, ca fundament al ordinii politice şi al păcii sociale (Spania); demnitatea socială este 
atribuită cetăţeniei şi asociată egalităţii în faţa legii (Italia), iar în Belgia fiecare are dreptul de a 
duce o viaţă conform demnităţii umane, deci un mod de a vieţui conform acestui ideal al 
demnităţii, etc. ]. D. Krezmer remarcă faptul că în Constituţia Africii de Sud se acordă un loc 
central conceptului de demnitate umană. Articolul 1 declară că Republica Africa de Sud este 
fondată pe anumite valori, între care primele menţionate sunt demnitatea umană, dobândirea 
egalităţii şi progresul drepturilor omului şi a libertăţilor. Declaraţia Drepturilor înscrisă în 
constituţie confirmă valori democratice ale demnităţii umane, egalităţii şi libertăţii şi permite 
restricţii în privinţa drepturilor ocrotite numai dacă inter alia ele sunt rezonabile şi justificabile 
într-o societate deschisă şi democratică, bazată pe demnitatea umană, egalitate şi libertate. Mai 
mult, în interpretarea Declaraţiei Drepturilor Omului, Curţile de Apel sunt obligate, susţine 
Krezmer, să promoveze valorile unei societăţi deschise şi democratice, bazată pe demnitatea 
umană, egalitate şi libertate. Cu alte cuvinte, din acest exemplu dat de D. Krezmer, reiese că se 
urmăreşte prin soluţiile juridice emergenţa, poate mai bine zis implementarea, „societăţii 
deschise şi democratice”, deci a unei anumite ordini, tributare unei anume filosofii.  

Caracterul de portal al demnităţii implică evident, pentru unii, prilejul deschiderii către 
instituirea unei anumite ordini democratice cosmopolite, fundamentată pe numitele valori 
democratice.64 Ni se relevă, astfel, proceduri democratice ca instrumente de implementare a 

                                                        
62 „În realitate, ceea ce Carta încearcă să promoveze nu este democraţia, ci „Statul de drept”, sistem pe care 
Preambulul său gândeşte a fi mult mai apt decât ea (democraţia) în a realiza „un viitor pacific”, să asigure „libera 
circulaţie... de capitaluri” şi a „întări protejarea drepturilor fundamentale în lumina evoluţiei societăţii”. Căci după 
modelul său ideal, Statul de drept, aşa cum îl îmbracă neo-liberalii, este Statul depolitizat, sustras convulsiilor 
majorităţilor volative (insipide, care se evaporă), care substituie suveranităţii poporului (sau popoarelor în cazul 
Uniunii Europene), luarea în consideraţie a „societăţii” corpurilor intermediare, adică a celebrei „societăţi civile”, 
transnaţională, oficial invitată de către conducătorii statelor-naţionale să participe la redactarea Cartei. La sfârşitul 
acestei operaţii de substituire, de altfel încurajată atât de Consiliul Europei cât şi de Uniunea europeană, din 
democraţie nu va mai supravieţui decât o referinţă incantatorială la o realitate uitată şi la o definiţie deformată, 
într-un mod savant, pentru a nu face umbră Statului de drept. Oare putem spune că exagerăm? Această muncă 
de redefinire a început deja. Într-o decizie din 31 iulie 2001, Curtea europeană de drepturi ale omului a afirmat de 
fapt că „democraţia presupune să dai un rol poporului” ; un simplu rol şi nu suveranitatea, surplusul nu şi-l 
atribuie el însuşi (poporul) ci îi este „dat”...” (G. Lebreton) 
63P. Manent deplânge, pe bună dreptate, faptul că Statul este din ce în ce mai puţin suveran, iar guvernarea din ce 
în ce mai puţin reprezentativă, precum şi faptul că instrumentele politice ale naţiunii democratice sunt din ce în ce 
mai funcţionale şi din ce în ce mai puţin politice. v. P. Manent, Ratiunea Natiunilor, ed. Nemira&Co, 2007, p. 54. 
64 Recent s-a lansat la Bucureşti o Fundaţie numită „creştin-democrată” avându-l ca diriguitor chiar pe ministrul 
de externe al României, d-l Teodor Baconschi. Mărturisirea „de credinţă” a acesteia este următoarea: „Promovăm 
valorile fundamentale care au construit Europa: demnitatea şi libertatea persoanei; binele comun, educaţia şi familia; patriotismul 
constituţional; responsabilitatea civică; solidaritatea; asumarea credinţei creştine; respectul faţă de diversitatea valorilor şi credinţelor; 
protejarea patrimoniului cultural şi natural; afirmarea meritocraţiei în mediul politic, academic şi corporatist.”.  

Ni se pare că ar fi fost onest să nu fim confuzaţi (nu numai din respect faţă de spaţiul creştin răsăritean, în care 
trăim, ci chiar şi deontologic vorbind) prin folosirea sintagmei „creştin-democrată”, când este evident enunţul 
acestui „crez” ca fiind decupat dintr-un discurs de tip democratic căruia alăturarea (sau inserarea) expresiei, 
stânjenitoare am spune, amintindu-l pe M. Mbala, „asumarea credinţei creştine”, nu îl poate disimula într-atât, 
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conţinuturilor democratice, promovate de ideologi precum J. Habermas. Caracterul de balama al 
demnităţii aduce stringent cu sine descoperirea şi identificarea sensului mişcării acestei 
„articulaţii”, întrucât ea poate face să închidă şi/sau să deschidă o anume „lume” sau „lumi” şi 
„ordini” diverse. Desigur, sintagma societate deschisă şi democratică bazată pe demnitatea umană, egalitate 
şi libertate se poate constitui şi descoperi evident şi ca o ideologie care închide (deşi se clamează 
ca fiind deschisă), chiar prin forma şi sensul conţinut al chipului omului pe care îl conturează şi îl 
promovează. Miza este în continuare chipul omului şi ordinile care se activează, formează şi/sau 
structurează pornind de la poziţionarea faţă de originea şi sensul acestuia. Dezbaterea asupra 
demnităţii umane devine un prilej particular de devoalare sau conturare a chipului omului, cu 
miză nu numai în ce priveşte viitorul său istoric ci şi, mai ales şi mai cu seamă, cel veşnic. De 
altfel, simplificând, se pot distinge două tipuri generice de teorii ale dezvoltării conceptelor 
despre demnitate: umanismul filosofic şi perspectiva religioasă, mai exact teologică. Umanismul 
filosofic s-a constituit ca un crezut al dezvoltării teoriilor despre demnitate, ca fiind opus de 
regulă celui teologic şi religios.  

Ioan Muraru susţine ca fiind de notorietate faptul că demnitatea ţine de identitatea 
persoanei umane, ca fiinţă înzestrată cu raţiune şi conştiinţă, şi că ea este o componentă a 
dimensiunii umane, a civilizaţiei şi a progresului. Concomitent, consideră ca pertinente şi inte-
resante constatările profesorului Tudor Drăganu, care arată că „concepţia potrivit căreia dreptu-
rile fundamentale decurg din demnitatea inerentă persoanei umane are, în mod evident, o 
sorginte religioasă”. Pornind de la constatarea că demnitatea umană şi-a consolidat rostul şi 
poziţia în doctrină, în constituţii, în practică, în cutumele naţionale şi internaţionale, că ea este 
prezentă în limbajul european şi în limbajul lumii, Ioan Muraru abordează chestiunea protecţiei 
demnităţii omului, ca valoare constituţională, sprijinindu-se în explicarea acestei protecţii şi pe 
câteva referiri la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.65 Sistemul nostru constituţional 
a stabilit expres valorile supreme în art. 1 alin. 3 din Constituţia din 1991. Valorile supreme, potrivit 
Constituţiei României, deci în particularitatea lor dată de această constituţionalizare şi nu de alta 
sunt: demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

                                                                                                                                                                           
încât să credem că el ne mărturiseşte un crez creştin înaintea celui democratic, sau măcar un crez creştin capabil 
să dea conţinut creştin unor valori formale promovate de şi prin democraţie. Asumarea credinţei creştine nu 
poate fi considerată doar ca amănunt enumerat ca fiind de promovat printre altele, întrucât asumarea credinţei 
creştine implică tocmai o angajare în limpezirea din perspectivă creştină (dorim chiar ortodoxă) şi conturarea 
unui conţinut şi în ceea ce priveşte înţelegerea demnităţii, a libertăţii, a responsabilităţii civice etc.. Siderantă ni se 
pare introducerea în acest „crez” a „patriotismului constituţional”, probabil urmând o filiaţie germană, fără să 
ştim exact faţă de ce Constituţie (a României (!?) sau Tratat Constituţional European) să ne stimulăm patrio-
tismul şi mai ales şi mai dintâi să vedem dacă se reflectă credinţă creştină şi în ce fel în aceste valori conţinute în 
atare texte constituţionale. Altfel „asumarea credinţei creştine”, deopotrivă cu manifestarea „patriotismului 
constituţional”, este un excelent şi superb caz de crez şi mărturie schizofrenică. Poate că acest crez ar avea 
conotaţii geopolitice şi/sau geostrategice pentru unii, fiind abil alcătuit pentru alţii dar, evident, n-are legătură cu 
creştinismul înrădăcinat în acest spaţiu.  
65 În Partea a II-a, intitulată „Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii”, în Preambulul acesteia se spune: 
„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale 
demnităţii umane (s.n.), libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; ea se sprijină pe principiul democraţiei şi pe principiul 
statului de drept”. Vom observa că Titlul I este denumit „Demnitatea”. Iar art. II, 61 spune: „Demnitatea umană 
este inviolabilă. Ea trebuie respectată şi protejată”. Menţionăm că în Tratat, sub Titlul I sunt reglementate: 
dreptul la viaţă (art. II, 62); dreptul la integritate al persoanei (art. II, 63), interzicerea torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane (art.II, 64), interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art. II, 65). 
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pluralismul politic. D. C. Dănişor arată, însă, că funcţiile şi conţinutul valorilor supreme în sistemul 
constituţional românesc nu pot fi prea clare, datorită caracterului meta-juridic al conceptelor. Este 
foarte importantă această constatare a profesorului D. C. Dănişor, întrucât ea exprimă şi o 
dezlimitare a juridicului, firească, putem spune, atâta timp cât juridicul nu îşi poate fi propriul 
scop şi sens. Cum invoca şi M. Mbala: demnitatea impune acut şi cu necesitate considerarea (sau 
reconsiderarea) sensului şi scopului dreptului. De altfel, R. Dworkin, în alt context, arăta că 
judecătorii, în raţionamentele lor, nu pot lua în considerare doar regulile juridice în sensul strict 
al termenului, ci, de asemenea, şi alte tipuri de standarduri, precum principiile sau politicile, ce 
pentru el definesc „un scop de atins, adesea cunoştinţa ameliorării vieţii economice, politice sau 
sociale ale comunităţii”. Cu atât mai mult, devine valabilă această perspectivă astăzi în cazul 
judecătorului constituţional, ce are o responsabilitate extrem de importantă, întrucât devine un 
posibil păzitor al identităţii statale şi comunitare. În ceea ce ne priveşte, caracterul meta-juridic al 
conţinutului şi funcţiilor valorilor supreme credem că trebuie asimilat altui orizont cultural decât 
acela al culturii democratice, deci celui specific spiritului locului şi spaţiului răsăritean, aşadar 
fundamental creştin. Cu alte cuvinte, conţinutul acestor valori supreme nu poate fi decât specific, 
ceea ce poate constitui o provocare, dar şi o responsabilitate a juriştilor în a descoperi şi evi-
denţia acest conţinut specific. De aceea, ni se pare că trebuie zăbovit mai mult nu pe constatarea 
extensiei formale a conceptului de demnitate cât, mai ales şi mai pregnant, pe evidenţierea 
diversităţii conţinuturilor şi sensurilor acestui concept, ce implică în mod acut şi repere 
antropologice diverse, ce trebuiesc asumate ca atare. Cu alte cuvinte, dacă credem în originea 
religioasă a demnităţii umane şi credem, în perspectivă creştină, că fundamental demnitatea 
omului este dată de chipul Lui Dumnezeu din om, revelat deplin prin Întruparea Lui Hristos, 
atunci respectul şi protecţia demnităţii omului trebuie să vizeze şi să evidenţieze tocmai acest 
chip al Lui Dumnezeu din/prin chipul omului. Indubitabil că în această perspectivă asupra 
valorilor ar trebui evaluat şi receptat Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.  

Prin urmare, temeiul demnităţii se găseşte din perspectivă teologică creştină, în Creaţie şi 
în Întruparea răscumpărătoare a Cuvântului. Crearea omului după chipul lui Dumnezeu şi 
Întruparea sunt cele două momente tari ale întemeierii demnităţii omului. Omul este creat de 
Dumnezeu după chipul său şi îşi trimite Fiul pe pământ pentru restaurarea acestui chip şi, 
concomitent, recunoaşterea şi reafirmarea chipului acestei demnităţi.66 Chestiunea chipului şi a 
asemănării este irevocabil de caracter dinamic, ceea ce induce şi înţelegerii demnităţii umane, din 
perspectiva teologiei creştine, un statut nu doar ontologic, ci şi unul dinamic. Există demnitatea 
omului ca dar, potenţial ( permanenţă, indestructibilă, veşnică) a chipului Lui Dumnezeu din om 
şi ca dezvoltare, asumare, realizare, ca împlinire socială, dar sinergic în dinamica asemănării 
omului cu Dumnezeu. Omul ar avea o unică demnitate, însă în dublă deschidere, a Chipului lui 

                                                        
66 Ordinea creaţiei din perspectivă biblică este importantă, întrucât din această ordine decurge ierarhia între 
fiinţele create, dar se consideră că demnitatea omului nu poate veni doar din ordinea creaţiei. Modul în care a 
fost creat omul, după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu îi descoperă demnitatea. «Imitatio dei» afirmă şi 
argumentează valoarea deosebită, particulară a omului în creaţie. Baza pentru întreaga antropologie creştină 
este afirmaţia că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, că este chemat la asemănarea dumnezeiască, la 
desăvârşire, la îndumnezeire. E important de a înţelege că sensul de fond al ierarhiei în creştinism este slujirea 
şi cinstirea, nu subordonarea şi dominarea. M. Mbala arată că demnitatea nu este un sfârşit, ci un început. 
„Astfel apare dilema faţă de caracterul dual sau unic al demnităţii. Există, deci, două demnităţi, una care ne 
este recunoscută ad vitam aeternam, care ne este dată, şi una care depinde de noi, de modul nostru de a acţiona. 
Astfel se face anunţată această distincţie stabilită între demnitatea definitivă şi demnitatea evolutivă.” (M. Mbala) 
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Dumnezeu din om şi a chipului propriu de om, într-un raport iconic cu relaţia între cele două 
firi, dumnezeiască şi omenească, unite neamestecat, nedespărţit, neîmpărţit, neschimbat în 
Hristos. În contextul actual al dezvoltării temei demnităţii, devine necesară o detaliere antro-
pologică, din perspectivă creştină răsăriteană, în posibile implicaţii şi aplicaţii în chestiuni juridice 
atât teoretice cât şi practice, cu precădere cu referire la problematici de natură constituţională. Se 
poate căuta din perspectiva acestei antropologii înţelegerea a ceea ce se consideră a fi violări ale 
demnităţii umane, precum umilinţa, discriminarea, înjosirea, la care făcea referire A. Pollmann. 
Se poate cerceta de asemenea şi raportul dintre respectul de sine şi respectul social, atunci când 
este în atenţie chipul omului prin chipul lui Dumnezeu, şi nu doar masca cetăţeanului ca sens şi 
scop. La fel cum se pot avea în atenţie chestiuni legate de vulnerabilitatea persoanei sau bioetică. 
Sau, altfel faţă de ce susţine McCrudden, cu privire la dezvoltarea discuţiilor dintre judecători la 
nivel naţional şi trans-naţional etc., se poate iniţia conturarea unei platforme dialogice a juriştilor 
ce îşi asumă o perspectivă specifică creştină, pentru a susţine un conţinut creştin în interpretarea 
judiciară. 

La imperativul semnalat de Ioan Muraru, că juriştilor le revine dificila misiune de a restitui 
demnităţii umane recunoaşterea şi garanţiile sale, locul său adevărat şi meritat în ierarhia valorilor 
juridice, trebuie asociată şi evidenţiată în primul rând (re)descoperirea şi mărturisirea sensului 
tainic al acestei demnităţi, care este dat de chipul lui Dumnezeu din om, precum şi asumarea nu 
numai a ierarhiei valorilor juridice, ci şi aceea a celor morale şi teologice în raport cu cele 
juridice. Misiunea juriştilor de condiţie creştină, astăzi mai mult ca oricând, nu poate fi separată 
de cea a mărturisirii lui Hristos.  

Marius DUMITRU 
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ierdut...  

 
Pierdut în sala paşilor pierduţi  
Ca un bănuţ pe un peron de gară,  
Văzut-am, Doamne, anii mei trecuţi  
Când nu voiam Lumina să-mi răsară...  
 
Mi se trezeau iluzii fără chip  
Din palide ecouri înviate,  
Cascadele din fire de nisip  
Îmi ascundeau clepsidre sfâşiate...  
 
Şi toţi aveam priviri pierdute-n gol  
De parcă mă priveam într-o oglindă,  
Fântânile din suflet doar nămol  
Scoteau, nu Apă Vie să ne-aprindă...  
 
Şi mă simţeam străin printre străini,  
Prăpăstii de-ntuneric la tot pasul  
Şi unii pentru alţii lupi haini  
Eram şi înălţam spre lună glasul...  
 
Cruce de lemn am fost în cimitir  
De alte cruci de piatră despărţită  
De-alei bătătorite ani în şir  
Cu frica morţii numai amorţită... 
 
Şi Te-am strigat, deşi n-am mai crezut  
Că poate să mai fie vreo scăpare…  
Abia când mi-ai răspuns, eu am văzut  
Ce mult am mers pe Tine, Val de Mare! 

Eugen SEREA 
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OŞ-PUSTNICUL din CARPAŢI 

 
Nr. 10 (Anul II, 2), Februarie 1999 

Colecţia Isihasm 
 

  
– PĂRINTE, CARTEA aceasta are Două FEŢE, CHIPUL IUBIRII Mele DIVINE şi 

Chipul Iubirii de Creaţie, CHIP de cer şi Chip de Pământ. 
 
O, TAINĂ, că DUMNEZEU poate să IUBEASCĂ până dă „pe-afară” şi într-o Creaţie! 

La ce TAINĂ să mă opresc, la DIVINUL CREATOR, sau la ASEMĂNAREA Creată? 
 

Căderea din Cer 
(Parabola căderii Îngerilor) 

 
„Creaţia este ÎNTRUPAREA Mea” 

Şi a ZIS DUMNEZEU să „Fie LUMINĂ”... Ziua Întâi... Şi LUMINA s-a numit Cer, 
în care a Creat Primele Făpturi, pe Îngeri, Fiinţele Spirituale al căror număr nu se poate spune. 
Şi în Cer s-a făcut şi un ALTAR, unde s-a aşezat „CARTEA VIEŢII”, în jurul Căreia Îngerii 
săvârşeau Primul RITUAL SACRU. Şi a fost ales un Înger ca Mare PREOT, care să 
reprezinte direct această TAINĂ DIVINĂ.  

Şi aşa de mult se pătrundea de LUMINA ce Ieşea din CARTEA VIEŢII DIVINE, 
încât Strălucea mai mult decât toţi, de unde şi Numele de Luceafăr. Şi mai erau încă Şapte 
Îngeri, care Slujeau totodată cu Luceafăr. De-a dreapta şi de-a stânga erau Îngerii Mihail cel 
încruntat şi Gavriil cel Vesel. 

* 
Îngerul Gavriil observă la un moment dat că Strălucirea Îngerului Luceafăr pălea cu „pete 

întunecate”, ce se accentuau tot mai mult. 
– Luceafăr, ce se întâmplă cu tine...parcă ai „ascunde” ceva ?... 
– Gavriile, Blândule, cu tine pot vorbi... cu Mihail nu se poate, se încruntă mereu, de te 

apucă frica... Gavriile, am să-ţi descopăr o Taină. Noi, Îngerii, suntem Prima Creaţie a Lui 
DUMNEZEU. 

– Suntem Prima Asemănare Creată a CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, 
adaugă Gavriil. 

– Nouă ni s-a încredinţat „CARTEA VIEŢII Lumii”... 
– Din ea Iese LUMINA DIVINĂ, CHIPUL Văzut al FIULUI Lui DUMNEZEU, pe 

cât de înfricoşătoare, pe atât de Îmbietoare şi caldă, care ne face şi pe noi, Îngerii, Luminoşi. 
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– CARTEA VIEŢII este Pecetluită şi noi nu ştim ce este SCRIS în ea. Ni s-a spus să 
„aşteptăm” DESCHIDEREA, care nu va fi în Cer, ci pe o altă „Lume” ce o va Crea El în 
curând... 

– Este TAINA FIULUI Lui DUMNEZEU, care REVARSĂ CHIPUL DIVIN şi într-un 
Chip de Creaţie. Noi, Făpturile Create, nu putem Vedea direct CHIPUL DIVIN, că imediat 
ne-am „desfiinţa”, de aceea EL Se va ÎMBRĂCA într-un CHIP, ca să-l putem VEDEA şi la 
FAŢĂ, să nu cumva să-L confundăm cu însăşi LUMINA Sa. Aşteptarea noastră este 
tocmai TAINA ARĂTĂRII Sale la FAŢĂ, care va fi odată cu DESCHIDEREA CĂRŢII 
VIEŢII. 

– Din cele înţelese, se va mai Crea şi o „altă formă” de Creaţie, cu o altă Înfăţişare, nu de 
Spirite ca noi Îngerii, ci cu Trup, Lumea Naturii şi chiar mai mult, se va mai Crea şi o Lume de 
zişi Oameni, ce UNESC Spiritul cu Trupul... Şi EL-FIUL Însuşi Se va ÎNTRUPA în Chipul 
de OM... Acesta pare să fie „PLANUL Creaţiei”... Gavriile, eu i-am cerut să „schimbe” acest 
PLAN, dar a refuzat, pe motivul că ÎNTRUPAREA este Însuşi CHIPUL Creaţiei Sale... Nu 
se poate, Gavriile, să-L lăsăm pe FIUL DIVIN să „coboare” în Chip de Făptură... El să rămână în 
purul Său CHIP DIVIN... Eu unul nu mă voi Închina niciodată unui DIVIN ÎNTRUPAT, ci doar 
unui DIVIN pur şi direct... Dacă vrea şi o Lume cu Întrupare, să ne dea nouă Îngerilor acest 
fapt, că noi, Îngerii, suntem „MINTEA DIVINĂ făcută şi Creaţie”... Lumea de „jos” trebuie 
să aibă „MINTEA DIVINĂ” ca „sămânţă”, nu ca Însuşi CHIPUL DIVIN ÎNTRUPAT... 
Doar MINTEA se poate Întrupa, CHIPUL este FIINŢĂ Dincolo de toate... Ce vrea FIUL 
DIVIN este o „eroare”, de care îşi va da seama, dar va fi prea târziu...  

– Luceafăr, cum poţi vorbi în acest fel de „obraznic”?... Ce VREA DUMNEZEU este 
JUST, indiferent de priceperea noastră.... 

– Nu Gavriile, ne-am dovedi „nedemni” de Chipul Îngeresc, dacă nu am „trece prin 
MINTE pe Însuşi DUMNEZEU”... Noi Iubim pe DUMNEZEU cu MINTEA, nu cu „plecăciunea”... 

– Luceafăr, Înger înseamnă tocmai „ÎNCHINARE DOMNULUI” şi din 
ÎNCHINARE apoi avem MINTEA SACRĂ... SACRUL este MINTEA Minţii noastre... 

– Gavriile, şi tu eşti tot aşa de „ne-dezvoltat” la Minte ca şi ceilalţi Îngeri... Eu, Îngerul cel 
Mare, am „crescut dintr-o dată” şi de aceea vă pot „învăţa”... 

– Luceafăr, întunecarea ta este semn că faci o mare greşeală, ce te va duce undeva 
înfiorător... 

– Gavriile, un DIVIN LUMINĂ, aşa cum ni Se Arată, nu este Adevăratul DIVIN... Un 
Divin MINTE este Taina Sa... MINTEA nu este LUMINĂ, ci „dincolo” de LUMINĂ şi mai 
mult decât LUMINA... Eu am descoperit „Chipul MINŢII”, este „marele gol”... 

– Ce mai este şi acesta?... 
– Gavriile, este însăşi „esenţa” Lui DUMNEZEU... 
– DUMNEZEU este DEPLINUL ABSOLUT... „golul” nu există... 
– Ba da, există ca însăşi MINTEA care vede DIVINUL... 
– Luceafăr, ai căzut în „aiureala” minţii... DOAMNE, nu-l lăsa... Luceafăr, DIVINUL este 

„Dincolo” de noi, Făpturile Create, şi noi nu putem Vedea decât „ASEMĂNAREA” Sa în 
Creaţie... LUMINA ce o Vedem este o „reflectare” a FIULUI DIVIN, care El Însuşi mai 
Întâi se ÎMBRACĂ şi într-un Chip de Creaţie, şi această „UNIRE DIVINO-Creaţie” se face 
„LUMINA DIVINĂ” pe care o putem noi percepe... O LUMINĂ DIVINĂ directă nu se poate 
Vedea de Ochii Creaţi, ci doar LUMINA „ce Trece” prin „ÎNTRUPAREA FIULUI”. 
Totul este TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI DIVIN! Din El, prin El şi doar cu El şi noi 
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Creaţiile vom putea fi PĂRTAŞI la cele DUMNEZEIEŞTI. Între DIVIN şi Creaţie este un 
„HOTAR Transcendental”, pe care doar EL-FIUL DIVIN îl poate trece... Este doar o singură 
direcţie, de la DIVIN spre Creaţie şi niciodată de la Creaţie spre DIVIN... Ce ne ADUCE 
DIVINUL de DINCOLO, acesta este UNICUL CHIP DIVIN accesibil nouă... EL-FIUL 
DIVIN este „PURTĂTORUL DIVINULUI” pentru noi, Făpturile Create... Prin EL doar 
iese LUMINA DIVINĂ, prin CHIPUL Lui se Vede LUMINA, prin EL este MINTEA 
noastră...  

– Acest „absolutism” al FIULUI nu este normal... de aceea eu am găsit Taina „dincolo 
de FIUL”, în care FIUL intră în „esenţa ultimă”... este „marele gol”... în „marele gol” FIUL 
intră în CHIPUL TATĂLUI... şi destinaţia este TATĂL, nu FIUL... 

– Dar noi, Creaţia, suntem CHIPUL FIULUI şi doar în Chipuri de Fii Creaţi şi noi 
putem sta în FAŢA TATĂLUI... Dacă FIUL DIVIN nu ne „IA în CHIPUL” Său, nu vom 
ajunge niciodată la TATĂL... Fiinţa Creată este posibilă doar în CHIPUL de FIU în Sine, 
pe care FIUL DIVIN ni-L DĂRUIEŞTE, ca să luăm şi noi Fiinţă... CHIPUL Lui 
DUMNEZEU din noi, Creaţia, este CHIPUL de FIU, singurul care EXISTĂ în 
ABSOLUTUL FIINŢIAL. CHIPUL de FIU ne face „ÎNRUDIREA” cu DIVINUL şi acesta se 
face „PUNTEA” peste „HOTARUL Transcendental”... De aici, „absolutismul” CHIPULUI de 
FIU din Creaţie. CHIPUL de FIU ne REMEMOREAZĂ permanent şi CHIPUL TATĂLUI şi 
aşa niciodată nu se va face înlocuirea sau substituirea lor... „Golul” tău distruge şi CHIPUL 
FIULUI şi al TATĂLUI... CHIPUL de FIU este CHIPUL de FIINŢĂ DIVINĂ şi totodată 
Chip de Fiinţă Creată, şi aşa Natura Creată poate avea şi ea Fiinţă... Dacă noi, Creaţia, nu am 
avea Chip de Fiinţă, nu am fi de fapt „Creaţie”, ci o „emanaţie” de Divin fără Chip... CHIPUL 
de FIU este TAINA IDENTITĂŢII Lumii. 

 
„La început a fost FIUL, ce a făcut o ÎNGEMĂNARE şi cu un Chip de Fiu de Creaţie, peste care 

Însuşi TATĂL a PECETLUIT Absoluta Sa SĂRUTARE... UNICUL FIU în Două FEŢE, 
DIVIN şi Creaţie, iată TAINA Lumii...” 

 
O, Taină minunată! În DUMNEZEIRE totul este IUBIREA TATĂLUI pentru FIUL în 

totodată PURCEDEREA–PURTAREA DUHULUI SFÂNT şi în Creaţie; de asemenea totul 
este IUBIREA FIULUI care Se DĂRUIEŞTE. Şi LUMINA ce Iese din CARTEA VIEŢII este 
Prima ARĂTARE a IUBIRII FIULUI DIVIN ce Se face Lume. Noi, Îngerii, suntem Primele 
Fiinţe Create care Cântăm această IUBIRE a FIULUI. 

 
– Gavriile, tocmai aici mă străduiesc eu... Tu zici că în adâncul Fiinţei noastre este 

CHIPUL Lui DUMNEZEU, ca CHIP de FIU Prefăcut şi într-un Chip de Asemănare 
Creată... fie... dar în „esenţă” CHIPUL de FIU este El Însuşi „Gândire DIVINĂ pură” şi pe 
aceasta vreau eu s-o surprind... 

– Nu, Luceafăr, CHIPUL de FIU este CEL ce apoi Gândeşte...Gândirea iese din CHIPUL 
FIULUI şi nu se confundă. Gândirea este ACT PERSONAL al FIULUI şi ACTUL nu se 
amestecă niciodată cu PERSOANA. 

– Eu am descoperit că Însăşi PERSOANA, de care zici tu, este „Gândire pură” şi mai 
mult, este „marele gol”... 

– Luceafăr, ai grijă, nu trece peste HOTARUL Transcendental, că te „arzi”... Te vei 
mistui şi într-adevăr vei „muri”... 
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– Gavriile, ca să dovedim că suntem demni de CHIPUL Lui DUMNEZEU trebuie să 
trecem prin „proba HOTARULUI Transcendental”... Eu unul mă „arunc” în acest „abis” ca 
să-l „găsesc” pe DUMNEZEU aşa cum este EL, nu „amestecat” cu Lumea... 

– Gavriile, doar FIUL DIVIN poate trece acest HOTAR, noi, Creaţiile, PRIMIM doar ce 
ne ADUCE FIUL. Aici este „deosebirea” dintre DIVIN şi Creaţie, care totodată ne dă 
„IDENTITATEA” noastră de Făpturi Create. Noi nu vom fi niciodată DIVINI, ci doar 
FĂPTURI PĂRTAŞE la DIVIN... 

– Nu mă mulţumeşte aceasta... trebuie şi noi să fim tot „divini”, altfel ce rost mai avem?... 
– Rostul nostru este de Viaţă Creată, care să REMEMOREZE în ea ASEMĂNAREA 

DIVINULUI Revărsat în Creaţie. Aceasta este un MARE DAR. De aceea CONŞTIINŢA 
noastră SACRĂ este ÎNCHINAREA, ca RECUNOAŞTERE că suntem Făpturi Create, care 
MULŢUMIM CREATORULUI că ne-a DAT şi nouă Fiinţă, ca să ne BUCURĂM de 
ÎMPĂRTĂŞIREA din CELE ale Lui... A vrea mai mult, este o „auto-desfiinţare”. Conştiinţa 
noastră este Chipul de Făpturi şi în ÎNCHINAREA faţă de CREATOR este SACRALITA-
TEA ce ne „Ridică” şi la un „Suprachip de În-divinizare”, dar niciodată de DIVINIZARE. 
Deosebeşte În-divinizarea de DIVINIZARE. Tu, Luceafăr, „sari” direct în DIVINIZARE, care 
este „HOTARUL transcendental” ce nu se poate trece, în care te vei „pierde fără reîntoarcere”... 

– Gavriile, Viaţa monotonă a Lumii nu mă mulţumeşte, eu am „Dorul Transcen-
dentalului”... 

– Acest DOR DIVIN este cu adevărat aici în Lume, nu „dincolo”, unde te va preface 
în „nimic”... Doar DIVINUL ÎNTRUPAT este DIVINUL Creaţiei şi niciodată DIVINUL în 
Sine, ce este doar al Lui DUMNEZEU. Această distincţie ne IDENTIFICĂ pe noi ca Făpturi 
şi distrugerea acestui „HOTAR” ne distruge propria IDENTITATE, până la „anihilare”... 
CHIPUL înseamnă IDENTITATE Proprie. Fără „HOTARUL Transcendental”, noi ne 
autodistrugem Propria IDENTITATE. Marele ACT al FIULUI Lui DUMNEZEU este 
tocmai PUNTEA pe care o face peste HOTARUL Transcendental, ca totuşi să avem şi noi 
o ÎMPĂRTĂŞIRE cu CELE de DINCOLO... Nu este nevoie să trecem noi DINCOLO, ci 
doar să PRIMIM ce ne ADUCE EL de DINCOLO... Noi nu suntem nişte „străini” de 
DIVINITATE, tocmai prin ÎNRUDIREA ce o face FIUL Lui DUMNEZEU cu Chipul de 
Creaţie. Dacă am fi doar o Creaţie „simplă”, fără CHIPUL FIULUI DIVIN, am fi o „lume 
străină”, fără nici o „legătură” cu DIVINUL... CHIPUL FIULUI este DIVINUL Lumii şi aşa 
„El este Însăşi Fiinţa de Creaţie” din care şi noi, Făpturile, luăm Fiinţă. După cum 
DUMNEZEIREA este o UNICĂ şi Absolută FIINŢĂ şi noi, Creaţia, suntem o „Unică 
Fiinţă de Creaţie” ce este în FIUL DIVIN care o ASUMĂ şi aşa o face posibilă să „Existe”... 
Aici, în CARTEA VIEŢII, sunt EL, DIVINUL şi Creaţia „ÎNSCRIŞI, dar Fiecare în Proprie 
IDENTITATE”. 

– Gavriile, văd că ţi-a Crescut binişor şi ţie MINTEA... Eu insist pe descoperirea mea, a 
„Tainei MINŢII”, care poate să treacă „HOTARUL Transcendental” şi fără FIUL, de care tu faci 
mare paradă, până la o absolutizare... 

– Luceafăr, nu distruge SACRALITATEA FIULUI DIVIN, că-ţi distrugi Propria 
Sacralitate şi de aici „pierderea” LUMINII... 

– Lumina MINŢII este mai mare ca LUMINA FIULUI DIVIN... 
– DOAMNE, cum de ai „căzut” Luceafăr, în această autoamăgire?... Luceafăr, „opreşte-

te” până nu este prea târziu... ÎNCHINĂ-Te FIULUI DIVIN şi prin ÎNCHINAREA 
SACRĂ Gândeşte apoi... Orice Gândire care nu trece prin ÎNCHINAREA SACRĂ este o 
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„autodistrugere”... Aici este Taina Vieţii de Creaţie... Noi nu suntem CHIPUL GÂNDIRII 
DIVINE, ci CHIPUL FIULUI DIVIN, din care iese apoi şi GÂNDIREA... Noi suntem mai 
Întâi CHIPUL SACRULUI şi apoi din acesta ies toate celelalte Chipuri... Tu, Luceafăr, rupi 
SACRUL de GÂNDIRE şi faci din GÂNDIRE totul... Tu „inversezi” Realitatea... DOAMNE, 
ce nenorocire pe capul tău, Luceafăr!... 

– Gavriile, eu vreau să fiu „Liber”, altfel nu sunt Fiinţă... 
– Libertatea este Însuşi CHIPUL Fiinţei în Sine, care îşi poate Orienta Propria 

IDENTITATE. Aşa, Libertatea Fiinţei noastre Create este CHIPUL de FIU în Sine, ce ne 
IDENTIFICĂ. 

– De a rămâne „limitat” în CHIPUL de FIU, cum zici tu Gavriile, este doar o „Libertate 
de Natură Fiinţială”, pe când eu caut şi o „libertate transcendentală”, ce este „altceva”... 

– „Libertatea transcendentală” este tot CHIPUL de FIU, că EL este „PUNTEA” 
peste HOTARUL Transcendental al Creaţiei. 

– Eu caut o „libertate pură şi dincolo de FIU”... Aici este descoperirea mea, „marele 
gol” este „libertatea transcendentală absolută”... 

– Luceafăr, aceasta este „auto-libertatea auto-anihilării”, ce nu mai este Libertate, ci 
auto-posedare-robire... 

– Gavriile, tu nu pricepi, că nu ai „gustat” din „nectarul marelui gol”... 
– Luceafăr, să nu fie „otrava morţii”, pe care ţi-o inventezi singur... DOAMNE, ce 

nenorocire... Luceafăr, te rog, opreşte-te... 
– Gavriile, este prea târziu... deja am „trecut dincolo”... 
– Luceafăr, tu „ucizi DIVINUL” din tine, deşi nu-l vei putea niciodată distruge şi nici 

„pierde”... 
– DUMNEZEU Însuşi S-a „ucis” pe Sine ca să poată Crea Lumea... Şi noi trebuie să 

Răspundem la fel, ca din „uciderea noastră” să RENAŞTEM pe DUMNEZEU în Fiinţa 
Creată... 

– Luceafăr, DUMNEZEU nu S-a „ucis”, S-a DĂRUIT şi din VIUL DARULUI Său am 
luat şi noi Fiinţă... FIINŢA DIVINĂ Absolută nu se poate „anihila”, dar poate Crea şi o 
ASEMĂNARE Creată a CHIPULUI Său... 

– Gavriile, tu încă nu pricepi ce pricep eu... Eu „intru” în Adâncul meu, unde este „marele 
gol” şi unde HOTARUL Transcendental se poate „trece”... Între DIVIN şi Creaţie este un 
„punct”, tocmai „marele gol” şi aici este Taina... DIVINUL în Sine este fără CHIP, EL Însuşi 
este „golul absolut”, în care apoi Se „oglindeşte”, şi în această oglindire se VEDE la zisul 
CHIP... Doar în „golul absolut” poate Crea, se poate auto-închipui... 

– Ce oribilă fantasmagorie poţi face, Luceafăr!... Tu faci din „aiureala” ta o „anti-lume” şi 
ca un „auto-divin” inventezi o „visare negativă”... 

– Gavriile, încearcă şi tu barem o dată „intrarea în marele gol”... 
– DOAMNE, nu mă lăsa!... N-am să fac aceasta în veci de veci... Eu nu pot „ucide”... 
– Gavriile, deja am mai vorbit şi cu alţi Îngeri, care au „început” această „practică magică”... 
– Nu se poate, nu mai „infecta”, Luceafăr, şi pe alţii cu „boala” ta oribilă... 
– ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU în Creaţie va fi „împărăţia marelui gol”... 
-- Nu, nu, nu, „golul este moartea demonică” şi VIAŢA Creată de DUMNEZEU nu 

va fi distrusă de o „aiureală”... Din Înger te vei face „demon”, Luceafăr, eşti pe marginea 
căderii, cum să te ajut?... DOAMNE, fă ceva! 
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– Degeaba te Rogi, din „marele gol” nici DUMNEZEU nu te mai scoate... Şi EL 
„rămâne” acolo de intră... 

– DOAMNE, Cerul parcă se „zguduie” şi e gata să „explodeze”... 
– Eu voi „exploda” Cerul şi din această „explozie” voi „crea adevărata lume”, „alta” 

faţă de cea „concepută” de FIUL... A mea va fi „lumea cu chipul propriu-zis”... 
– Şi FIUL Ştie ce faci tu?... 
– Asta mă „îngrijorează”, că Ştie şi tace... 
– Aşteaptă „întoarcerea” ta... 
– Eu nu mă mai pot întoarce... 
– DOAMNE, ce nenorocire... 
 

* 
 
Era Prima Zi a Creaţiei, Ziua LUMINII! Ziua şi LUMINA erau totuna. CARTEA 

VIEŢII Strălucea aşa de intens, de Cerul era însuşi LUMINA Sa. Îngerii se Pătrundeau de 
LUMINĂ şi mai mult, în Fiecare lua diferite nuanţe de Culori. Cine poate descrie multi-
coloratul Cerului?... Fiecare Culoare era şi o Cântare, în care se deosebea Caracterul Fiecărui 
Înger în parte. Unor Îngeri dintr-o dată le Creşteau mai multe Aripi, la alţii apăreau mai mulţi 
Ochi, după specificul de RĂSPUNS propriu. Cu toţii „Slujeau” însă RITUALUL SACRU al 
CĂRŢII VIEŢII. 

Ziua Întâi părea fără „timp”, părea un „timp oprit pe loc”, o „stare a timpului în el 
însuşi”... Nu se putea spune când a început Prima Zi, de când este şi cât va mai fi... Era Ziua 
fără „durată şi măsură”, pentru că nu era încă o „lume care să se desfăşoare”... 

Şi totuşi Ziua Întâi „întârzia”... Era un „ceva mocnit”... Îngerului Mihail dintr-o dată îi 
Crescu o Sabie de FOC la şold, de te înfricoşa... Luceafăr îl ocolea de fiecare dată... 

RITUALUL SACRU continua fără oprire. Îngerii nu mai conteneau cu nesfârşitele lor 
Cântări. Mai mult, era un „şir fără capăt” al Îngerilor care veneau să SĂRUTE CARTEA 
VIEŢII. 

Într-un moment al RITUALULUI, Îngerul cel Mare, Luceafăr, cade jos, se învineţeşte şi 
rămâne ca fără Viaţă... Toţi se înspăimântă şi doar Sabia de FOC a Îngerului Mihail îi ţine pe 
Îngeri în ordine... Îngerul Rafail îi luă locul şi RITUALUL se Săvârşi fără întrerupere. 

– Luceafăr, boala ta este serioasă, îi zise Îngerul Gavriil după ce se termină RITUALUL... 
– Gavriile, nu este boală, este „intrarea” mea în „marele gol”, este „transa transcen-

dentală”, pe care eu în sfârşit am obţinut-o... 
– În timpul TAINEI RITUALULUI SACRU nu mai este altă „transcendentalitate”... 

„Transa” ta este „străină” de „Transcendentul DIVIN”... DOAMNE, ce „anormalitate”!  
– Gavriile, n-am ce-ţi face, nu vei pricepe niciodată „taina transei transcendentale”, că 

nu încerci „intrarea în marele gol”... 
– În veci de veci nu voi accepta această „îngrozitoare prăpastie”... 
– O vei căuta în curând, dar ţi se va refuza, pentru „reaua credinţă”... 
– Blestemată stare demonică!... Luceafăr, mai este încă o posibilitate de „întoarcere”... 

DIVINUL te „Aşteaptă”... 
Şi la fiecare RITUAL, Luceafăr cădea şi, alarmant, au început şi alţi Îngeri să cadă la fel 

cu Luceafăr... Sabia de FOC a Îngerului Mihail oprea însă pe mulţi...  
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– Opriţi-vă din această „anormalitate”! Nu vă lăsaţi „înşelaţi” de prefăcătoria unei 
închipuiri bolnave... Cine va mai încerca această „magie demonică”, îl voi tăia cu Sabia de 
FOC fără milă...  

Şi pe un Înger chiar îl atinse cu Sabia sa şi îi zbură o Mână cu Umăr cu tot, de rămase 
ciung, ca un exemplu... Îl ameninţă chiar pe Luceafăr, că nu va fi iertat de Sabia de FOC... Aşa, 
Luceafăr se retrase de bună voie de la Slujba RITUALULUI... 

Şi totuşi „o ameninţare ascunsă” parcă pândea Liniştea Cerului... 
 
Îngerii Cântau cu putere: „SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, DOMNUL Cel ce VINE să Se 

ARATE”. 
 
Deodată un „zgomot ţipător” sfâşie Cerul. 
Îngerul Luceafăr, cu o furie nebună, se repede la CARTEA SFÂNTĂ şi-i rupe 

PECEŢILE... Toţi Îngerii uimiţi au un moment de încremenire... PECEŢILE erau bine prinse 
şi nu putea să le desfacă, şi Îngerul Luceafăr începu să le sfărâme cu pumnul, de se auzea de 
fiecare dată un tunet cutremurător... Îngerul Mihail, care sta de-a dreapta, se repede la el: 

– Ce faci, pentru DUMNEZEU? 
Dar Luceafărul îşi continuă ruperea PECEŢILOR. Cu greu reuşeşte să le sfărâme, dar nu 

se poate „desface” CARTEA DIVINĂ, de parcă era lipită. Dezamăgit, se întoarce către ceilalţi 
Îngeri: 

– Fraţilor, veniţi cu toţii să „Deschidem” CARTEA Creaţiei. Eu, Îngerul Luceafăr, sunt 
„Primul Făcut” şi mie mi se cuvine „Începutul Creaţiei”. Noi, Îngerii, suntem „Creaţia Totală” şi 
noi la rândul nostru trebuie să „creăm” Lumea. EL, CREATORUL, ne-a dat „CARTEA LUI”, 
prin care noi putem Crea Lumea. Prin aceasta vom dovedi că suntem „vrednici”, Fraţii 
FIULUI DIVIN CREATOR. 

Îngerii stau încă încremeniţi. Un alt Înger din cei Nouă, Rafail, spuse: 
– Să AŞTEPTĂM VENIREA DOMNULUI. Sub Îndrumarea LUI să facem ce ne este 

DĂRUIT. Nu vă grăbiţi, ca să nu greşiţi. 
Gavriil, parcă trezit din Cântarea lui permanentă, la fel zise: 
– Ce-ai făcut nu este bine. Să Îngenunchem cu toţii, ca VENIREA DOMNULUI să ne fie 

IERTĂTOARE. Am greşit din „nerăbdare”... În genunchi, Fraţilor, cu Frunţile jos, ca 
LUMINA DOMNULUI să nu ne pedepsească... 

– Înţelegeţi, strigă Luceafărul, că tocmai PREGĂTIREA noastră pentru VENIREA 
DOMNULUI este aceasta, să-L PRIMIM cu CHIVOTUL CĂRŢII Lui Deschise... El ne-a dat 
CARTEA Lui ca să o CITIM înainte de ARĂTAREA Sa. Aceasta este dovada că suntem „fraţii” 
Lui, că „ştim şi noi citi” CARTEA DUMNEZEIASCĂ. Trebuie s-o desfacem repede, cât mai 
este timp, ca să ştim cu ce CUVINTE să-L ÎNTÂMPINĂM. Altfel, noi nu vom şti cum să 
VORBIM cu EL. Aici, în această CARTE, este „LIMBAJUL de TAINĂ”, prin care şi noi vom 
putea Vorbi cu DUMNEZEU, CREATORUL nostru. Eu fiind Slujitorul direct al CĂRŢII, am 
„auzit glasul tainic” că trebuie „desfăcută înainte” de VENIREA Lui, altfel nu vom fi 
PĂRTAŞI şi noi la Crearea Lumii, care este în curs... EL, FIUL DIVIN, ne-a creat întâi pe noi, 
„Fraţii Săi, Îngerii”, ca „împreună” să Creăm Lumea. Pentru aceasta suntem noi Creaţi Îngeri, să 
fim „Domnitori” ai Lumii Create. CARTEA LUI are atâtea FILE, câţi Îngeri suntem şi câte 
Lumi trebuiesc să fie Create. Repede Fraţilor, să „deschidem” CARTEA şi fiecare să luăm „Fila 
noastră”, ca FIUL DIVIN, Fratele nostru, să ne găsească „vrednici” de EL... 
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Îngerii au un moment de ezitare. Câţiva încep să se apropie de CARTEA DIVINĂ, 
încercând să o „desfacă”, dar nu reuşesc, rupând însă „bucăţi” mai mici sau mai mari... Îngerul 
Mihail deodată sare cu furie: 

– OPRIŢI-VĂ! Să Stăm cu frică ÎNAINTEA DOMNULUI! Cum îndrăzniţi să vă atingeţi 
de „CUVÂNTUL DOMNULUI”, care este „FOC MISTUITOR”?  

Şi cu o putere nemaipomenită ia o bucată de PECETE de pe jos, care spre uimirea tuturor 
se face o „SABIE de FOC”. 

– Cine mai îndrăzneşte să se „atingă” de CARTEA DOMNULUI, îl tai cu SABIA de 
FOC. Şi de probă îl pocneşte pe unul peste umăr şi îi cade mâna cu totul... Va fi „Îngerul ciung”, 
ultimul care s-a mai atins de CARTEA DIVINĂ. 

Dar Îngerul Luceafăr insistă. 
– Fraţilor, grăbiţi-vă ca să dovediţi tocmai „credincioşia voastră”... Şi el însuşi mai încearcă 

să rupă din CARTE o bucată... 
Deodată, Îngerul Gavriil strigă plângând: 
– Opreşte-te!... Priviţi Fraţilor, priviţi, CARTEA este „O MAMĂ cu Însuşi FIUL Lui 

DUMNEZEU în PÂNTECE”. O, ce MINUNE!... EL, FIUL DIVIN, se face FĂPTURĂ 
Creată, că altfel noi, Creaţia, nu-L putem VEDEA şi nici PRIMI... Înţelegeţi TAINA CĂRŢII Lui, 
ca ALTARUL NAŞTERII Sale în Creaţie. 

Şi cu toţii VĂD CARTEA SFÂNTĂ ca pe o FĂPTURĂ Necunoscută care POARTĂ în 
Pântecele sale pe Însuşi FIUL DIVIN. 

– Iată, Fraţilor, TAINA CĂRŢII DIVINE. Este tocmai AŞTEPTAREA NAŞTERII 
FIULUI DUMNEZEIESC din FĂPTURA Cea ALEASĂ, care va fi OMUL. EL va mai 
Crea şi o Făptură de OM. 

La aceasta Îngerul Luceafăr răcneşte cu tărie. 
– Din noi, Îngerii, se cuvine să se NASCĂ FIUL DIVIN, că noi suntem Primele Făpturi... 

Nu se admite... Omul, treaba lui, să fie la urmă... Fiul DIVIN trebuie să-şi schimbe „planul”. Eu 
nu admit ca OMUL să fie mai „ceva” decât noi, Îngerii... 

– Dacă EL, DOMNUL, VREA aşa, cine să-i stea împotrivă? 
– Nu!... Nu!... Nu!... Nu se poate, începu să strige Îngerul Luceafăr cu şi mai multă furie, 

rupând din CARTEA SFÂNTĂ bucăţi tot mai multe... 
– Dar CARTEA SFÂNTĂ este MAMA Ce-L va NAŞTE şi ca Înger şi ca Om şi ca 

toată Făptura Creată, fără deosebire. CHIPUL acesta de MAMĂ este „dincolo” şi de noi şi de 
Om şi de toată Făptura, continuă Îngerul Gavriil. CHIPUL acesta de MAMĂ va fi UNIREA 
Întregii Creaţii, va fi ÎMPĂRĂTEASA MAMĂ a DOMNULUI nostru CREATOR. Noi, 
Îngerii, suntem tocmai „Garda de Onoare” a MAMEI DOMNULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ în 
Lume. 

– Nu, nu, nu!, răspunde Luceafăr, noi, Îngerii, suntem cei „prin care” să se Creeze Lumea. 
DUMNEZEU ne Creează pe noi ca pe nişte Dumnezei Creaţi şi EL rămâne „dincolo” de toate şi 
noi îi „facem lumea”... El ne-a „Gândit” pe noi şi noi vom „gândi” lumea... DUMNEZEU nu se 
poate „coborî” în lume, de aceea ne-a Creat pe noi, Unicele Spirite Asemenea Lui. Nu mai pot fi 
şi „alte” Spirite. Pe Om îl vom crea noi, Îngerii, şi din „spiritul nostru” îi vom da „spirit”... 

– Ai înnebunit, Luceafăr, spuse Îngerul Gavriil, de vorbeşti cu atâta îndrăzneală? Ce 
înseamnă această „mândrie”?... FIUL Lui DUMNEZEU „POATE ORICE”. Dacă EL VREA 
să Se COBOARE şi EL Însuşi să se FACĂ şi Făptură Creată, este VOIA LUI... EL VREA să 
fie „printre noi”, nu „ascuns şi nevăzut”... 
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– Eu, urmă Luceafăr, nu pot accepta decât un DUMNEZEU dincolo de toate... Nu mă voi Închina 
niciodată Unui „DUMNEZEU Făptură”. Eu „sunt Dumnezeu făptură”... Eu sunt „alesul 
dumnezeirii de creaţie”... Mie mi s-a dat „stăpânirea lumii”... EL este DUMNEZEU 
SUS şi eu „sunt Dumnezeu jos”... Voi, Îngerii, sunteţi „slujitorii dumnezeirii mele”... Veţi 
vedea ce „domn” vă voi fi. 

Un murmur cutremură tot Cerul... O parte din Îngeri năvălesc înainte în jurul lui Luceafăr, 
aclamându-l şi închinându-i-se. Mihail strâmtorat se zbătea furios...  

– Opriţi-vă! Glasul său ca de tunet linişti puţin tulburarea. 
Îngerul Luceafăr se „aşezase” pe SCAUNUL ÎNALT pe care era CARTEA DIVINĂ, 

ce acum ruptă şi sfărâmată, căzuse pe jos şi nimeni nu o mai băga în seamă. Doar Gavriil îşi 
reveni şi o luă plângând în hohote... 

Deodată se „întunecă” totul şi un vuiet înfricoşător se stârni, de căzu Luceafărul de pe 
SCAUN, făcându-se un „gol” în care se prăvăliră toţi Îngerii ce i se închinară. Şi întunericul 
era aşa de tare, de se „înnegriră” toţi cei căzuţi... 

Şi încet, încet, reapăru LUMINA şi liniştea reveni... 
ALTARUL era sfărâmat, CARTEA DIVINĂ era ruptă... Îngerul Gavriil încă mai sta 

încremenit... Mihail îl trezi... Amândoi îndreptară SCAUNUL Cel ÎNALT, reaşezară CARTEA 
DIVINĂ pe EL... 

O LUMINĂ ORBITOARE deodată se coborî peste CARTE... Îngerii îngenuncheară 
şi Începură iarăşi să Cânte DOMNULUI. 

„IUBITE-VOI DOAMNE, VIRTUTEA mea! DOMNUL este ÎNTĂRIREA mea 
şi Izbăvitorul meu”. 

De undeva se auzea un zgomot înfricoşător şi undeva departe, o negură deasă sta 
„despărţită”. 

Se despărţise „LUMINA de întuneric” (Facere, 1, 4).  
 

* 
 

După căderea Îngerilor, şi cei rămaşi şi cei prefăcuţi demoni, se adunară în Mare Sfat. 
Lucifer, întâiul Înger căzut, adună pe toţi demonii săi şi le spuse: 
– Noi, Îngerii căzuţi, suntem izgoniţi din LUMINĂ din pricina Omului. FIUL 

DUMNEZEIESC CREATOR ne-a refuzat pe noi, Îngerii, să fim Lucrătorii TAINEI Sale de 
Creaţie. El l-a Ales pe Om. Ni s-a părut o desconsiderare. EL, CREATORUL, a CONCEPUT 
Creaţia Sa pe care a ÎNSCRIS-O în CARTEA VIEŢII de Creaţie, pe care a pus-o în ALTARUL 
de SUS al Locaşului Îngeresc. Noi am crezut că ni s-a Dăruit nouă s-o Punem în Lucrare. Dar 
EL, CREATORUL, avea alt PLAN. Avea de Gând să mai Creeze şi o Lume de Făpturi şi pe Om. Şi 
CARTEA Sa de Creaţie, de asemenea s-o Pună pe ALTARUL lor. EL Vroia să-şi Pună CARTEA Sa 
de Creaţie pe TREI ALTARE deodată. Şi mai mult, să UNEASCĂ apoi în ALTARUL OMULUI 
toate ALTARELE. Nouă ni s-a părut o desconsiderare a Chipului nostru Îngeresc, de PRIMII 
Creaţi. Noi am crezut că ni s-a Dăruit „doar nouă” CARTEA Sa de Creaţie şi apoi noi să o 
PURTĂM şi într-o Lume de Jos a Pământului. EL cu orice chip VREA ca să fie TREI 
ALTARE deodată, şi a Omului să fie UNIREA lor. De ce ALTARUL Omului să fie 
SCAUNUL DIVIN, n-am înţeles. De ce a desconsiderat ALTARUL Îngerilor?... EL VREA ca 
Îngerii să fie EGALII celorlalte Făpturi... Fie şi asta, dar de ce UNIREA să fie Omul şi nu 
Chipul Îngeresc? Pe ALTARUL nostru Îngeresc, CARTEA de Creaţie a pus-o PECETLUITĂ, 
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urmând ca pe ALTARUL Omului să fie DESCHISĂ şi CITITĂ. De ce a Ales GRAIUL 
Omenesc, pentru CITIREA CUVÂNTULUI CREATOR? Nu se cădea să fie în GRAIUL 
Îngeresc? EL justifică aceasta, că Însuşi EL Se va ÎNTRUPA în Chip de OM şi în GRAIUL de 
Om va fi LIMBAJUL Întregii Creaţii... El Însuşi, CREATORUL, va VORBI Limba 
Omenească... Va să zică, noi Îngerii cei de SUS, să coborâm la Limba Pământească? Nu se cădea 
ca Limba Spirituală de Înger să aibă întâietatea? De ce a „împărţit” Creaţia în TREI?... De ce nu 
ne-a „lăsat” pe noi, Îngerii, UNICA Lui Creaţie şi apoi noi să „multiplicăm” Lumea? De ce mai 
era nevoie de Făpturile Naturii şi de Om? Pe acestea „trebuia să le creăm noi”, Îngerii, şi aşa era o 
Creaţie UNITARĂ... EL trebuia să STEA în SUPRADEMNITATEA SA DIVINĂ, să ne dea 
nouă, Îngerilor, CARTEA CONCEPERII Sale de Creaţie şi noi, Îngerii, să „fim LUCRĂ-
TORII” celor SCRISE în CARTEA SA. De ce „COBOARĂ” EL Însuşi până „jos la Pământ”? 
Pământul trebuie să aibă „doar coborârea” CUVÂNTULUI DIVIN, şi acesta prin noi, Îngerii. 
De ce să COBOARE chiar EL ÎNSUŞI în CHIP Pământesc? Nu este o „înjosire” a Chipului 
Spiritual? EL Zice că Însăşi DUMNEZEIREA este TREIME şi Creaţia este după CHIPUL 
TREIMII. Dar de ce să fie Omul Chipul de UNIRE şi nu Chipul Îngeresc? De ce IUBEŞTE pe 
Om mai mult decât pe Îngeri? El Zice că Omul fiind UNIREA Chipului de Cer cu cel 
Pământesc, doar acest Chip poate fi UNIREA tuturor Chipurilor, chiar UNIREA cu CHIPUL 
DUMNEZEIESC. Nouă ni se pare o „părtinire”. Chipul Îngeresc este mai apt de UNIRE. 
UNIREA nu trebuie să fie în Chipul Pământesc, ci în cel Spiritual, mai apropiat de DIVIN... El 
justifică tocmai această „SUPRAFIRE”, ca DIVINUL să se ODIHNEASCĂ în Chipul cel mai 
„depărtat” de EL. UNIREA cu „îndepărtatul” trebuia s-o facem noi, Îngerii. De ce atâta 
„IEŞIRE” din DIVIN pentru „Un Chip ne-divin”? Dacă ne Dădea nouă, Îngerilor, CARTEA 
Creaţiei, ca apoi noi s-o „DESCHIDEM” în Lumea de Jos, „altfel” ar fi Lumea... 

Iată de ce noi, demonii, avem în primul rând „idealul distrugerii Chipului de Om”. Dacă 
se distruge Chipul de Om, se „revine” la „purul spiritual al nostru”... Însuşi EL, CREATORUL, 
se va „convinge” că Omul „nu poate” ÎNTRUPA CHIPUL DIVIN, ci doar Chipul de Înger 
este ÎNTRUPAREA DIVINULUI. Îngerii Mihail şi Gavriil se laudă că vor fi Oameni Sfinţi care 
„vor ÎNTRUPA cu adevărat DIVINUL”... Noi, demonii, trebuie să demonstrăm că „nu este 
posibil” ca Omul să fie Sfânt. Doar Chipul Îngeresc poate fi Chip Sfânt... 

Iată „lucrarea” noastră a demonilor, să facem tot posibilul să „distrugem orice Sfinţenie de 
Om”, ca să ne „recâştigăm întâietatea de Îngeri. 

Fiecare demon să fie cel puţin „distrugătorul unui Om”... cine nu va face acest lucru, va fi 
pedepsit fără milă. 

Distrugerea Lumii Omeneşti este „lucrarea noastră demonică”. Vom „convinge” pe 
Însuşi DUMNEZEU să se „întoarcă” la Iubirea Îngerilor mai mult decât faţă de Om. Omul este 
„distrugerea noastră, a demonilor”. Îngerul Mihail se laudă că Omul va fi „judecata demonilor”... 
Trebuie să demonstrăm că nu este aşa... 

Fiecare demon trebuie să ia „în primire” imediat pe un Om ce se Naşte, să-l urmărească zi 
şi noapte, să-l convingă prin toate metodele că este „întruparea unui Înger”, că Chipul Omenesc 
trebuie distrus, ca să revină la Chipul de Înger. Să i se întărâte toate „patimile corpului”, care să 
distrugă firea pământească a Omului. Corpul Omului este „arena de bătaie”. Aici, în „materia 
Corpului”, noi vom făuri maşinile războiului nostru împotriva Omului. Distrugând Corpul 
Omului, îl vom „spiritualiza”, dar un „spiritual distrugător de Omenesc”. Să concepem „plăceri 
de distrugerea materiei corpului Omenesc”... Să-l momim pe Om în „misterul Corpului”... 
DUMNEZEU VREA ca TRUPUL Omenesc să fie ÎNTRUPARE de DIVIN... Noi, demonii, 
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trebuie să facem „întrupare de demonism”, ca să oprim „iluzia” ÎNTRUPĂRII DIVINE... Să 
băgăm pe Om în „panica lipsei de materia corpului”, ca să devină „robul materiei”, să se 
„închine materiei”, care va deveni apoi „bomba” de distrugere a Corpului Omenesc. Mai mult, 
în locul RITUALULUI SACRU să-i dăm „magia transei transcendentale”, ca să intre în „taina 
marelui gol”, care este „împărăţia noastră, a îngerilor căzuţi”... 

La treabă, băieţi, să ne îndeplinim „misiunea sacră de demoni”, care va convinge pe 
DUMNEZEU că nu trebuia să „COBOARE” EL ÎNSUŞI în Chipul Omului, ci să ne lase pe 
noi să facem aceasta... Îi vom demonstra „lăudărosului” Îngerului Mihail că nu vor fi Oameni 
În-divinizaţi, ci doar „oameni demonizaţi”... 

 
* 

 
Şi Îngerii ce nu au căzut din Chipul LUMINII, de asemenea au făcut Sfat. Îngerul Mihail a 

luat primul Cuvântul. 
– O, tristă petrecere a căderii Îngerilor! Am dori să fie un „vis urât” care s-a spulberat, dar 

nenorocirea este că „faptul” este săvârşit... 
O, voi Îngerilor! 
A apărut un „contrar” anormal, pe care va trebui să-l parăm, altfel ne vom face părtaşi 

acestuia... Noi, Îngerii, suntem Chipul Creat al LUMINII CUVÂNTULUI DIVIN; suntem 
Împletire de SUPRALUMINĂ DIVINĂ cu Lumina Creată. 

Mare atenţie la Chipul nostru de Înger. 
Îngerii căzuţi au distrus tocmai Chipul de Înger. Noi, Îngerii, suntem PRIMITORII 

SUPRALUMINII DIVINE, care Vine de dincolo de Creaţie. Lucifer a vrut să oprească TAINA 
Coborârii DIVINULUI şi în Chipul Pământului. Tot complexul „păcatului demonic” constă în 
„iluzia negativă” de a „transforma” DIVINUL în „proprie Gândire”. Lucifer a încercat o 
„prefacere” în propria Gândire. Mare eroare! 

Trebuie înţeles că SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ nu poate niciodată să fie prefăcută de 
Gândirea de Creaţie prin propriile operaţii. 

Gândirea noastră proprie de Îngeri nu este „instrumentul” SUPRAGÂNDIRII DIVINE, 
ci „Oglindirea” fidelă a ei. 

Frumuseţea Gândirii noastre de Înger este tocmai în PRIMIREA şi REPRODUCEREA fără nici 
o „transformare” a SUPRAGÂNDIRII DIVINE. 

Noi nu operăm cu „Principii Spirituale”, ci cu ÎNTREGURI Spirituale. Raţiunile noastre nu 
sunt „idei abstracte”, ci Realităţi Integrale. Noi nu ne „închipuim” Realitatea, ci o „VEDEM, o 
PRIMIM şi o REPRODUCEM”. Noi, Îngerii, PRIMIM direct SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ 
fără să o mai „prefacem” prin propria Gândire. Gândirea noastră proprie de Îngeri este Liberă şi 
Deschisă, şi tocmai prin Deschiderea proprie REPRODUCEM DIVINUL fără nici o „prefacere”. 

Şi Capacitatea noastră constă în Deschiderea proprie de a „ÎNCĂPEA” SUPRA-
GÂNDIREA DIVINĂ, care „COPLEŞEŞTE” Gândirea proprie şi o face să ASCULTE şi să i 
Se ÎNCHINE, să o RECUNOASCĂ Liber şi cu Voinţă proprie. 

Mare atenţie! 
Gândirea noastră proprie de Îngeri nu se „Identifică” în SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ, 

ce ar însemna o „absorbire” în DIVIN, ci se ASOCIAZĂ Liberă şi Deschisă. Lucifer aici se 
încurcă. El opreşte „LĂRGIREA” propriei Gândiri ca ASOCIERE directă cu DIVINUL, şi 
încearcă o „prefacere” prin propriile „închipuiri”, ca „raţiuni fragmentare”. Aşa, Gândirea sa nu 
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mai PRIMEŞTE ÎNTREG DIVINUL, ci mai întâi îl transformă în „proprii raţiuni”, îl „ucide ca 
să-L reconstituie” după propria lui Gândire. Aşa, în Gândirea lui a apărut o „gândire străină”, de 
„raportare contrară”. 

În Gândirea noastră de Înger, DIVINUL trebuie să VORBEASCĂ, şi propria Gândire să 
ASCULTE. Îngerul este tăcere în interior şi Glăsuire neîncetată în Exterior. Această Tăcere şi 
ASCULTARE de ÎNCHINARE şi Cântare este Natura de Înger. 

O, voi Îngeri ai LUMINII! 
Voi GUSTAŢI din Plin BUNĂTATEA DIVINULUI PRIMIT. În aceasta constă 

BUCURIA Vieţii noastre de Îngeri. 
Lucifer, ieşind din Tăcerea de ASCULTARE şi ÎNCHINARE, şi-a declanşat o „auto-magie” 

de Gândire proprie, prefăcând DIVINUL într-un auto-fantastic distructiv. O, amară cădere! 
Îngerii căzuţi au pierdut Chipul LUMINII şi s-au făcut „întunericul cel din afară”. 
Iată grija noastră de acum. Să nu ne amăgim cu „magia” autogândirii. Să Gândim 

Îngereşte, adică în PRIMIREA cu ASCULTARE şi ÎNCHINARE faţă de DIVIN. 
 
Lucifer a încercat să fie el „instrumentul” direct al SUPRAGÂNDIRII DIVINE, ca 

DIVINUL Însuşi să Gândească prin Gândirea de Înger. Propria Gândire de Înger trebuie să 
Gândească prin SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. Aşa este normal. 

GÂNDIREA DIVINĂ nu poate fi „operată” de Gândirea Creată, dar Gândirea Creată 
poate fi „operată” de SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. ACTUL DIVIN nu poate fi făcut de 
Actul Creaţiei, ci Creaţia poate face Act propriu doar prin SUPRAACTUL DIVIN. Lucifer a 
încercat un „abuz” de a forţa ACTUL DIVIN să nu se mai facă direct prin DIVINUL Însuşi, ci 
prin Actul de Creaţie. 

DIVINUL poate LUCRA prin El Însuşi, nu este tributar Actului de Creaţie. 
Atenţie, Doar SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ poate face ACTUL Creaţiei. Noi, Îngerii, nu 

suntem „co-creatori” cu DIVINUL, ci Oglindirea nealterată a ABSOLUTULUI ACT DIVIN. 
Aici s-a iluzionat Lucifer, crezând că poate fi şi el „co-creator” cu DIVINUL. Răspunsul nostru 
propriu faţă de ACTUL TOTAL DIVIN este tocmai RECUNOAŞTEREA INTEGRALĂ a 
Celui DIVIN. Şi această RECUNOAŞTERE se face în Deschiderea noastră Liberă, care este 
astfel „Propriul Act”. Actul nostru este doar ca RĂSPUNS şi RECUNOAŞTERE faţă de 
SUPRAACTUL DIVIN. 

Logica noastră de Îngeri este doar în „Afirmaţiile” Celor deja Existente. Noi Vedem, 
Recunoaştem şi Afirmăm. Iată Logica Gândirii de Înger. Lucifer a redus Logica la o „dualitate 
contrară”. S-a despărţit de Vederea DIVINULUI, a încercat o „recunoaştere prin propriile operaţii 
de Gândire”, ca să facă o „afirmaţie prefăcută” prin sine însuşi. Această „raportare” în „lipsa” 
AFIRMAŢIEI ABSOLUTE PRIMARE este „logica păcatului”. Dacă se porneşte de la 
AFIRMAŢIA ABSOLUTĂ PRIMARĂ nu mai este nevoie de o „presupunere a ei prin proprii 
raţionamente”, ci se RECUNOAŞTE direct şi se REAFIRMĂ tot direct. Lucifer se complică într-o 
„magie de proprii raţionamente”, până la intrarea într-o „lume abstractă de auto-închipuire”. 

Lucifer vrea să se „identifice” cu ACTUL DIVIN, pe care apoi îl „preface prin propriile 
acte” şi aşa „denaturează” şi pe Cel DIVIN şi pe cel propriu. Mare eroare. Propriile Acte de 
Creaţie sunt doar ca RĂSPUNS Propriu faţă de SUPRAACTUL DIVIN şi niciodată în „lipsa” 
Celui DIVIN. Dacă lipseşte DIVINUL, Actul Creaţiei şi-l „închipuie” ca o compensare şi aşa se 
face „actul unei iluzii de act”. Şi în această „magie de auto-iluzie” au căzut Lucifer şi îngerii săi. 

Iată Taina noastră, a Îngerilor LUMINII. 
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Să fim Proprie Personalitate şi Gândire, Liberă şi în Deschidere Veşnică faţă de 
CURGEREA DIVINULUI în Creaţie. Propriul nostru RĂSPUNS faţă de CURGEREA 
DIVINĂ este Personalitatea noastră. Lucifer a căzut în „magia auto-plăcerii de sine”, 
despărţindu-se de SUPRAPLĂCEREA DIVINULUI. 

 
Iată „originea păcatului”, în „auto-plăcerea naturii proprii de creaţie”. 
Noi, Creaţia, avem Natura să GUSTĂM, prin Proprie natură, SUPRAPLĂCEREA DIVINĂ. 

O „plăcere în lipsa” DIVINULUI nu există, ci ea apare doar prin „despărţirea” de DIVIN. 
DUMNEZEU Creează o Lume fără păcat. Păcatul nu există unde este CHIPUL Lui 

DUMNEZEU. Creaţia este UNIRE de CHIP DIVIN cu Natură de Chip Creat. Doar o Creaţie 
în UNIRE cu CHIPUL DIVIN este ADEVĂRATA Creaţie a Lui DUMNEZEU. 

Lucifer, ca să poată cădea în păcat, a trebuit mai întâi să se „despartă, să ucidă” CHIPUL 
DIVIN din sine, şi aşa, în lipsa DIVINULUI să „inventeze” o „anti-lume” desacralizată, fără 
DIVIN. Păcatul este „anti-creaţia”. DUMNEZEU nu este „supărat” că este „refuzat”, ci îl 
supără „uciderea Creaţiei Sale”. Păcatul nu-L atinge pe DUMNEZEU, ci „distruge Creaţia”, 
care nu poate exista în lipsa DIVINULUI. Când în Lucifer s-a „stins” ultima Rază de LUMINĂ 
DIVINĂ, Natura Creată de Înger a „explodat”, şi Natura de Înger intră în „mormântul anti-
lumii întunericului”. 

Lucifer a „inventat” o „lume fără divin”, lumea „auto-plăcerii şi durerii”, a „întunericului 
morţii”. Moartea înseamnă „întuneric”. 

Iată, Îngeri ai LUMINII, cum Lucifer a „deschis” o „prăpastie a morţii”, care este „auto-
plăcerea naturii proprii de Creaţie”. A avea „plăcere” în lipsa DIVINULUI este „păcatul”. 
Natura Creată nu poate avea ADEVĂRATA PLĂCERE, decât ca RĂSPUNS la GUSTAREA 
din DIVIN. A „te gusta pe tine însuţi” este o „auto-devorare”, o „nebunie de auto-distrugere”. 
Desfrâul auto-plăcerii spirituale este „magia păcatului demonic”. 

De aceea, acum când suntem confruntaţi cu „magia demonică”, să ne „mărim” 
CREDINCIOŞIA faţă de DIVIN, fără de care putem şi noi aluneca în „hăul demonic”. 

Fiecare Ceată de Îngeri să fie cu VEGHERE Proprie. 
Demonii vor încerca să se „bage” peste tot, ca nişte „vrăjmaşi”. Să le descoperim 

orice mişcare, ca să nu „otrăvească” Lumea cu „magia lor”. Este RĂSPUNSUL nostru Liber, 
faţă de IUBIREA de DUMNEZEU şi de Creaţie. 

 
De asemenea, Îngerul Gavriil îşi aduce completările sale. 
– O, Îngeri ai LUMINII ! 
Lucifer cu demonii lui au devenit „duşmanii” de moarte, în primul rând ai „Chipului Omului”. 
Îngerul Mihail v-a atenţionat asupra „magiei păcatului”. Eu vă atenţionez asupra TAINEI 

Omului, faţă de care avem şi noi, Îngerii, o Misiune proprie. 
TAINA CUVÂNTULUI CREATOR DIVIN este TAINA Creaţiei Omului ! 
Lucifer, când a auzit de Om, şi-a dat pe faţă „păcatul său ascuns”. El vroia să „creeze pe 

Om”, ca „instrument al magiei sale demonice”. 
CUVÂNTUL DIVIN VREA să Se DESCOPERE PERSONAL în Chipul Omului. 

DUMNEZEU nu IUBEŞTE mai mult pe Om, cum învinuieşte Lucifer, ci are TAINA Sa, 
Chipul Omului fiind şi Împlinirea Chipului de Creaţie. 

Aşa, Chipul Omului este şi Împlinirea Chipului nostru de Îngeri. 
Lucifer a „cerut” DOMNULUI să-i dea lui „creaţia” Omului. Ce „pretenţie 

îndrăzneaţă”!... După cădere „a jurat” că Omul va fi tot al lui, nu al Lui DUMNEZEU. 
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Deci „duşmănia” faţă de Om este direct declarată. Şi noi, Îngerii, nu putem fi indiferenţi la 
aşa ceva. Omul va fi un Frate al nostru de Creaţie, şi noi, Îngerii, ca Fraţi mai mari cu Vârsta, va 
trebui să-i Ocrotim şi să-i avertizăm asupra „vrăjmăşiei” demonice. 

CUVÂNTUL DIVIN este „dincolo” de orice confruntare cu demonismul şi VOIA 
DIVINĂ se va FACE neîmpiedicată. 

Noi, Îngerii, în schimb, ca RĂSPUNS Propriu de Îngeri ai LUMINII CUVÂNTULUI 
DIVIN, vom fi în „Lucrare” directă, tocmai pentru „Înlesnirea” ÎMPLINIRII VOII 
DIVINE de ÎNTRUPARE. 

Dacă EL, DOMNUL, COBOARĂ din DUMNEZEIRE pe Pământ, cum noi, Îngerii, să 
nu coborâm din Cer de asemenea, pe Pământ? 

Demonii se vor „lovi” mai întâi de noi, Îngerii LUMINII. 
Dacă nu ar fi fost căderea în păcat, Cerul şi Pământul nu ar fi fost în „război”. De acum, 

demonii vor încerca să distrugă cele Pământeşti, tocmai ca să împiedice ACTUL ÎNTRUPĂRII 
DIVINE. Noi, Îngerii LUMINII, trebuie să oprim orice distructivitate pe Pământ. 

Prin căderea Îngerilor, Cerul şi-a pierdut „Demnitatea”, şi aşa Pământul va trebui să se 
facă „un alt” Cer, prin care şi noi, Îngerii, ne vom Recâştiga Demnitatea Dintâi. 

Îngeri ai LUMINII, să Ducem CARTEA DIVINĂ pe Pământ, ca pe CHIVOTUL 
TAINEI ÎNTRUPĂRII DIVINE! CARTEA DIVINĂ are în ea tocmai TAINA ÎNTRUPĂRII 
CUVÂNTULUI DIVIN. 

EL VREA ca prin ÎNTRUPAREA în Chipul Omului, să Se ARATE şi într-un CHIP 
PERSONAL. O, ce ICOANĂ va fi ACEST CHIP! 

De aceea noi să Iubim Chipul de Om, că el este ALES să fie tocmai CHIPUL de 
ARĂTARE DEPLINĂ a DIVINULUI. 

Noi, Îngerii, să fim Prietenii cei mai apropiaţi ai Omului. În fiecare Chip de Om să vedem 
TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

Aşa ne vom învrednici să ne facem Părtaşi la ACTUL ÎNTRUPĂRII DIVINE. 
DUMNEZEU a ÎNTRUPAT CHIPUL CUVÂNTULUI în noi, Îngerii. În Chipul 

Omului Se va ÎNTRUPA chiar EL PERSONAL. 
O, ce ICOANĂ va fi DUMNEZEU ÎNTRUPAT în Chip de Făptură! 
De aceea VEDEREA DEPLINĂ a Lui DUMNEZEU nu este în Cer, ci pe Pământ. 
Îngerii căzuţi vor rămâne doar cu „Vederea URMEI CHIPULUI DIVIN”, ochii lor fiind 

orbiţi pentru TAINA ÎNTRUPĂRII PERSONALE. 
O, Îngerilor ai LUMINII! Să fim VESTITORII TAINEI ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

Căderea Îngerilor o va „întârzia”, dar va fi cu Adevărat. 
Va fi ALEASĂ o Fiică a Omului, care va NAŞTE pe OMUL-DUMNEZEU. 
O, ce TAINĂ negrăită! 
O, ce ICOANĂ va fi Chipul Acelei MAME, care va NAŞTE pe DUMNEZEU-

OMUL şi totodată Omul DUMNEZEU. 
Până nu se va NAŞTE DIVINUL ÎNTRUPAT, Viaţa Cerului şi a Pământului este 

fără CREŞTERE în DIVINITATE. 
Cerul şi Pământul stau în MAREA AŞTEPTARE. 
Aşteptăm cu nerăbdare, mai întâi Naşterea FECIOAREI care să poată NAŞTE pe 

CUVÂNTUL DIVIN. Balaurul demonic veghează cu sălbăticie tocmai să nu se Nască această 
FECIOARĂ. 
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CHIPUL în Sine şi păcatul 

 
– Moş-Avva, să concretizăm puţin problema „păcatului”... În sens Creştin, nu se poate 

face Mistică fără acest „raport”. Omul nu mai este „Cel” pe care l-a Creat DUMNEZEU, ci un 
Om „dublat cu antichipul păcatului” şi iată cum Mistica trebuie să facă mai întâi „ocolişul prin 
ieşirea din păcat” şi apoi să facă propriu-zis Mistica adevărată. 

– Fiule, aici se poticnesc majoritatea. Anticii pornesc direct de la „metafizica Divin şi 
Creaţie”. În sens Creştin, nu se merge de la „dualitatea contrară” Divin şi Creaţie, ci de la 
„ÎNRUDIREA-Afirmaţia” dintre DIVIN şi Creaţie. Dacă pentru antici Divinul este un 
„Absolut apofatic-inaccesibil şi dincolo de orice Chip”, pentru Creştinism DIVINUL este în Sine 
apofatic, dar are totodată o „Punte peste HOTARUL Transcendental”, care este Taina 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU făcut şi o ASEMĂNARE de Chip de Creaţie. Paradoxal, 
tocmai CHIPUL DIVIN care este apofatic, tocmai acesta se „transpune” şi într-un Chip de 
Creaţie. Şi s-a văzut din cele expuse la parabola căderii Îngerilor, cum CHIPUL Lui 
DUMNEZEU care se Revarsă în lume, este CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC ce face 
totodată „LEGĂTURA” peste „HOTARUL Transcendental” (cel de ne-trecut). Ca Spirit sau 
ca orice alt Chip, nu se poate face cu nimic nici o „Întâlnire” dintre DIVIN şi Creaţie, doar Taina 
de FIU, ce este cu evidenţă în Revelaţia Creştină. Mulţi Teologi încă mai păstrează modelul 
metafizic antic, de a considera CHIPUL Lui DUMNEZEU din Creaţie, ca „Spiritualul în sine” 
(care se dovedeşte insuficient şi cu multe contrarietăţi). Ca o Teologie strict Creştină, Taina 
CHIPULUI de FIU este specificul direct şi inconfundabil, care exprimă tocmai esenţa 
teologică. Lucifer Îngerul cade din Cer, că se face „contrarul CHIPULUI FIULUI Lui 
DUMNEZEU” şi Adam cade din Rai, că „mănâncă” din „pomul contrar POMULUI 
VIEŢII-CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC”. 

„CHIPUL de FILIAŢIE” este însăşi Teologia Creştină. În CHIPUL de FILIAŢIE se 
opresc toate speculaţiile asupra CHIPULUI Lui DUMNEZEU în Sine şi al Creaţiei. Dacă noi 
nu putem şti CHIPUL direct al DIVINULUI, putem şti CHIPUL DIVIN al ASEMĂNĂRII 
DIVINULUI, ce este FIUL, ce ne IDENTIFICĂ totodată şi Chipul de Creaţie. Aici apofaticul, 
paradoxal, rămâne şi totodată este depăşit, fapt de neconceput de antici. Creaţia se poate 
„ÎNTÂLNI” cu DIVINUL, fără să se absoarbă reciproc şi pot „STA FAŢĂ către FAŢĂ”. 

Fără această „Categorie de FILIAŢIE”, nu se poate vorbi nici de Taina TREIMII 
FIINŢIALE DIVINE, nici de Taina CHIPULUI Lui DUMNEZEU din Creaţie. 

Pentru antici, DIVINUL este „Fiinţa în Sine-Necuprinsul-esenţa-simplul absolut”, care şi mai 
mult, ca o „ultimă conceptualizare”, ca „golul absolut”. Interesant cum anticii au putut „opri” 
închipuirea asupra Divinului, cu „închipuirea golului absolut”, unde mintea îşi găseşte 
„ultima esenţă”, peste care nu mai poate trece. Anticii doreau mult un „hotar al Minţii”, ca 
„hotar al Spiritului intrat în El însuşi”. 

În sens Creştin, CHIPUL de FIU este nu numai „hotar al Minţii”, dar este şi 
„DESCHIDERE peste Minte”, ce la antici nu mai există. Pentru antici, „golul Divin” este 
„dincolo absolut”, pe când în sens Creştin, CHIPUL de FILIAŢIE este un „DEPLIN” ce nu 
se sfârşeşte nici „Dincolo de Sine”. 

O „Continuitate Aici şi Dincolo şi Dincolo şi Aici” este doar în Creştinism. 
– Moş-Avva, dar ce este de fapt CHIPUL? 
– Fiule, CHIPUL în sens Creştin este „Neînceputul, Începutul şi Sfârşitul în Sine 

Însuşi”. 
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Doar un Neînceput ce Începe în modul acestui Neînceput şi se Deschide la infinit 
doar în modul Neînceputului, poate fi PERMANENTUL Absolut. Un ANUME Absolut 
în Sine, este CHIPUL. 

CHIPUL paradoxal „ORIENTEAZĂ” Absolutul, ca să fie un ANUME Absolut. Ca 
Revelaţie Creştină, FIINŢA DIVINĂ este o ANUME FIINŢĂ şi acest ANUME conţine 
FIINŢA şi este suportul FIINŢEI. Ce a fost mai întâi, DUMNEZEU (Spiritul) sau materia?... 
Răspunsul este că Absolutul este un ANUME Absolut, ca Spirit, deci Spiritul a fost înainte. 

Tot în sens Creştin, acest ANUME înseamnă un „CINEVA”, de unde CHIPUL este 
însăşi PERSOANA. Budiştii mai ales, fac o bogată speculaţie, contestând existenţa în Sine a 
CHIPULUI PERSONAL, considerând Eul ca un produs relativ al „agregatelor” ce-l configu-
rează, pierzând din vedere că Eul-PERSOANA este tocmai PERMANENTUL pe care este 
posibil relativul agregatelor. Dacă agregatele nu ar avea deja „memorialul în sine” al Eului, 
nu s-ar configura ca Eu, ci ca o altă înfăţişare. Acest „SUPRATIPAR” în Sine dă o ANUME 
ORIENTARE relativului, fără să fie atins sau amestecat cu relativul. 

Aşa, în sens Creştin, FIINŢA DIVINĂ este un ANUME-TEOPATER, ce purcede 
astfel un ANUME TEODUH şi naşte un ANUME TEOFIU, ca TREIMEA ANUME 
FIINŢIALĂ DIVINĂ. 

 
Se vorbeşte de multe feluri de Treime, dar în Creştinism este o ANUME TREIME, că 

are ca esenţă un ANUME CHIP Absolut, ce PECETLUIEŞTE Absolutul. De aceea, propriu 
pentru FIINŢA DIVINĂ TREIMICĂ este DE-O-CHIPUL DE-O-FIINŢEI Absolute 
DIVINE. TEO-CHIPUL face ca FIINŢA să fie IPOSTASICĂ şi să aibă Relaţionalul 
PERSONAL. DIVINUL este un „CINEVA”, nu un „ceva”. Biblic DUMNEZEU Se 
NUMEŞTE: „EU SUNT CEL CE SUNT”, deci ca CHIP, ca EU PERSONAL. 

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

În sens Creştin, FIINŢA DIVINĂ în Sine, niciodată nu este „închisă”, ci doar în 
DESCHIDERE, care fiind UNICUL Absolut, DESCHIDEREA este tot în Sine Însuşi. În 
„afară” de Sine, FIINŢA DIVINĂ de s-ar DESCHIDE, ar fi tot SINE Însuşi. Aici se încurcă 
de asemenea anticii, considerând Creaţia „deschiderea-manifestarea” DIVINULUI în „afara” Sa. 
În sens Creştin, Creaţia nu este „manifestarea” DIVINULUI, că ar fi o Creaţie panteistă, ci 
este o „Alternativă Creată” a CHIPULUI DIVIN, care apoi se „manifestă”.  

De aceea, Taina CHIPULUI este toată esenţa Teologiei Creştine. 
Mulţi se plâng că în Creştinism nu este „mistica minţii” şi de aceea „pierde” mult din 

credit şi afinitate. Într-adevăr, Mistica specific Creştină este Mistica „CHIPULUI 
Transcendental”, ce dă altă modalitate mistică, nu prin „erosul mental”, ci prin „Liturgicul 
SACRAMENTAL”. EUL Creştin este CHIPUL de FILIAŢIE şi Viaţa acestuia este 
RITUALUL SACRU. 
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Fără aceste repere nu se poate distinge specificul Creştin. 
Din parabola căderii Îngerilor se deduce clar că „păcatul se iveşte” tocmai din „ieşirea” 

din RITUALUL SACRU al CHIPULUI de FILIAŢIE. Îngerul Luceafăr nu mai face 
RITUALUL SACRU DIVIN, ci un „auto-ritual”, care îi distruge CHIPUL DIVINULUI şi 
cade astfel în „anti-chipul-golul transcendental”. 

Interesant, păcatul la îngerii căzuţi face un „gol lăuntric” şi la Om face un „gol trupesc”. 
Dar Omul are păcatul prin „sămânţa demonică”, de unde „păcatul golului trupesc” 

începe cu „păcatul golului lăuntric-Sufletesc”. Omul astfel, trebuie să se lupte cu ambele 
„goluri”, de unde Mistica grea a Creştinismului. Ca să cureţi Sufletul de păcat, dai de „golul 
demonic” cu fantomele lui, şi dacă vrei să cureţi Trupul, dai de „golul adamic” cu patimile 
respective. În „golul din Suflet” trebuie să Reintroduci CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU şi în „golul trupului” de asemenea trebuie să „Îmbraci HAINA CHIPULUI 
FIULUI Lui DUMNEZEU”. Iată toată Mistica specific Creştină. 

– Moş-Avva, Sfinţii Părinţi Filocalici au o Mistică „eroică” de a te „bate” direct cu 
„fantomele golului demonic din Suflet” şi cu „patimile golului trupesc”. Rugăciunea Inimii şi 
Asceza Trupului sunt modurile acestei lupte. Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit nu este 
o „luptă făţişă” cu „chipurile păcatului”, ci o „luptă cu REMEMORAREA RITUALULUI 
ca ORIGINE de dinaintea păcatului”. 

Lui Neofit Pustnicul îi este „frică” şi de „golul din Suflet şi de golul trupesc”, de aceea 
pune accent pe RITUALUL SACRU ICONIC, ce să facă el „UMPLEREA cu CHIPUL 
uitat”. Gestul ÎNCHINĂRII este CHIPUL de FIU şi Mintea ca şi Simţurile Corpului prin 
ÎNCHINARE îşi recapătă Memorialul de SACRALITATE.  

 
 

Medicină Isihastă 

 
Bolile psihice atât de frecvente, au ca bază tocmai „chipul păcatului”. Nu admiteţi 

„fantomele golului de Minte”, acele imaginaţii de obicei „aiurite” şi închipuite. Orice gând puneţi-l 
în gest de Închinare. Practicile medicale de „relaxare pe golirea mentală”, sunt necreştine. La fel zisele 
„transe şi extazuri” cu stări „paranormale” (viziuni, comunicări şi rememorări hipnotice) sunt pe suportul 
„golului demonic”, ce dau înşelări distructive, chiar dacă aparent par realităţi şi date concludente. 
Minunile şi Revelaţiile Creştine sunt doar pe „CHIPUL SACRU”, fără „golul păcatului”. Con-
centrările pe „gol” sunt cu nocivităţi ascunse. În sens Creştin, doar oprirea pe „CHIPUL SACRU” dă 
DIVINUL şi efectele Sale binefăcătoare. Tumultul gândurilor haotice şi fanteziste, ca şi golul mental, 
sunt pe „modelul” păcatului şi trebuie evitate. OPRIREA ICONICĂ pe CHIPUL DIVIN al 
ÎNCHINĂRII şi Supraconştiinţei de FILIAŢIE, sunt „Rememorarea Adevărată” a Fiinţialităţii 
noastre. De aici şi o modalitate de Medicină Creştină, care are în vedere Chipul Vieţii ce se 
smulge din ghearele păcatului. Simţurile corporale la fel, doar prin reintrarea în ICONICUL 
SACRU pot să se remedieze şi să-ţi refacă „fiziologia Sănătoasă”. Foamea şi setea sunt 
semnele „golului”, care de se umplu cu ingrediente explozive, fac un cerc vicios tot distructiv. 
„Postul Creştin” în special cu CHIPUL PÂINII, redă Memorialul de Adevărata UMPLERE 
Sănătoasă şi constructivă. Cine vrea Sănătate şi tratarea bolilor Sufleteşti şi corporale, trebuie să 
aibă în vedere aceste considerente. Păcatul dă în noi „golul-moartea”. Nu admiteţi „golul” şi aşa 
nocivitatea morţii se va micşora. Nu admiteţi „plinul fantomatic de minte şi al patimilor tot 
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fantomatice ale corpului”. Patimile Sufletului sunt „plăcerea otrăvitoare a închipuirilor” şi patimile 
corpului sunt „plăcerea omorâtoare a simţurilor”. Aceste „plăceri ale păcatului” vor aduce 
„suferinţa”. Ieşirea din Suferinţă este ieşirea din amăgitoarele plăceri. Cine are urechi de auzit 
să Audă!  

Ierom. Ghelasie Gheorghe 
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