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Avva Ghelasie de la Frăsinei  
– o icoană contemporană a isihasmului românesc1– 

 
 

Viaţa creştină autentică este reprezentată de permanenta luptă 
pentru dobândirea Împărăţiei celei cereşti, prin transformarea 
duhovnicească a omului, spre creşterea lui de la chip la asemănarea 
cu Dumnezeu. Această transformare se realizează cu mult efort, 
dar mai cu seamă cu ajutorul Preabunului Dumnezeu prin mijlo-
cirile sfinţilor, bineplăcuţii Săi. 

Părinţii duhovniceşti prin sfinţirea vieţii proprii devin pentru 
ucenici modele de urmat întru totul. Urmarea părintelui duhov-
nicesc ca model de vieţuire este strâns legată de imitarea vieţilor 
sfinţilor. Imitarea lor este practic un fel de apropiere de ei la nivel 
duhovnicesc. Raportarea continuă la sfinţi, dar şi la părintele 
duhovnicesc, la părintele cu viaţă îmbunătăţită, îl face pe credincios 
să îşi însuşească modul de vieţuire al acestora, să devină cumva în 
aceeaşi cugetare cu ei. Importanţa lor în viaţa credincioşilor ne face 
să şi subliniem importanţa revalorificării lor în viaţa cotidiană. 
Cuviosul Părinte Ghelasie Popescu, fost vieţuitor la Mănăstirea 
Frăsinei, subliniază în scrierile lui în chip excepţional acest fapt: 
„Şi duhovnicia isihastă de specific carpatin este duhovnicia de 
moş-avva, care înseamnă duhovnicia de moştenire a sfinţilor. 
Sfinţii sunt garanţia. Sfântul este Moşul-Tata cel mare al nostru. 
Cultul strămoşilor de aici vine. Cine nu are un moş-strămoş în 
neamul lui, acela va pieri. Trăinicia, atât spirituală, cât şi materială, 
este în Stră-Moşi. Sfinţii sunt pentru noi icoanele acestora”. 

Aceste realităţi ale vieţii duhovniceşti, prezentate în scrierile 
Cuviosului Ghelasie, au rădăcinile bine înfipte în curentul filocalic, 
în care iubirea, viaţa liturgică şi orientarea spre asceză joacă rolul 
principal. 

                                                             
1 Cuvânt inaugural la cea de-a şasea ediţie a Seminarului dedicat personalităţii şi 
operei părintelui Ghelasie de la Frăsinei, Arhiepiscopia Râmnicului, 27 Mai 2017. 
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Cuviosul Ghelasie de la Frăsinei prin viaţa sa deosebită a întărit 
toate aceste coordonate ale monahismului românesc, ucenicind pe 
lângă pustnici cu viaţă deosebită, contemporani nouă, precum 
Cuviosul Arsenie Praja, şi născând, la rândul lui, pe foarte mulţi 
ucenici, spre trăirea autentică în monahismul românesc, pe care cu-
viosul deseori îl numea carpatin. Părintele Stăniloae într-un cuvânt 
din volumul VIII al Filocaliei româneşti sublinia faptul că „sihaştrii 
aceştia au fost de fapt foarte populari în trecutul nostru. S-a 
recunoscut rolul lor în susţinerea puterii de rezistenţă a poporului 
nostru în vreme de rezistenţă […]. Ei nu erau nişte pustnici 
nepăsători faţă de lume, în sensul celor ce trăiau în recluziune în 
Occident, sau chiar din Muntele Athos. Ei ajutau în tot felul 
poporul în greutăţile lui”. În acest sens, îl vedem şi pe Părintele 
Ghelasie de la Frăsinei: cuvioşia sa a fugit de lume, însă a iubit cu 
putere de nedescris oamenii, purtându-i în rugăciunile sale şi povă-
ţuindu-i cu timp şi fără timp. Puţini dintre cei care locuiesc în afara 
mănăstirii ştiu că viaţa unui monah înseamnă jertfă necontenită, că 
viaţa unui monah înseamnă să te rogi fără sfârşit, nu numai pentru 
cei de lângă tine, ci pentru lumea întreagă. Monahul neavând avere, 
singura milostenie pe care poate să o facă este rugăciunea. Cuviosul 
Ghelasie a ştiut să facă această milostenie, pe care a împlinit-o din 
preaplinul inimii sale de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Teologia filocalică subliniază în nenumărate rânduri faptul că 
în ascultarea fiului duhovnicesc faţă de îndrumătorul său stă toată 
taina isihiei, a dobândirii liniştii. Părintele Ghelasie adânceşte în 
scrierile sale acest aspect al spiritualităţii isihaste, scriind: „Mă aduc 
ţie, Avva, ca pe o prescură pe care primeşte-o şi liturghiseşte-o ca 
Liturghie a vieţii mele, care să mă împărtăşeacă din Euharistia 
Mântuirii”. Acelaşi lucru îl spune şi prin versurile următoare, pline 
de semnificaţie duhovnicească: 

„Avva, Părintele meu, 
În genunchi sub Binecuvântarea ta stau. 
Prin mâinile tale coboară-mi cerul, 
Prin ochii tăi, Harul să strălucească, 
Prin cuvintele tale 
Însuşi Dumnezeu să-mi vorbească. 
Avva, fii părintele meu, 
În care să am nădejdea de credinţă 
Că şi eu mă voi mântui”. 
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Fuga de lume crează climatul propice lepădării grijilor lumeşti 
şi cultivării iubirii şi comuniunii cu Dumnezeu, rămânând în ascul-
tarea faţă de stareţ: „Ascultarea faţă de un Avvă este o ascultare 
Ritualică-Sfântă, spune Părintele Ghelasie, care aduce Harul. Cine 
face ritualul ascultării faţă de un Avvă primeşte harul Duhului Isihiei. 
Cine nu intră în Har nu va primi Taina Isihiei” . Astfel vedem că 
ascultarea este virtutea monahală cea mai înaltă, prin care se 
combate iubirea de sine, ceea ce este maica patimilor, cultivându-se 
smerita cugetare, care constituie esenţa tuturor virtuţilor. 

Răspunsurile pe care le primim de la Dumnezeu nu vin pe cale 
nemijlocită, ci întotdeauna prin împreuna sfătuire cu duhovnicul, 
smerindu-ne pe noi şi deschizându-ne cu totul în faţa acestuia. 
Drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu presupune părtăşie, comu-
niune, împreună sfătuire, de unde şi apoftegma plină de înţelep-
ciune: „Nu da sfat celui ce nu ţi-l cere”. Niciun avvă nu vorbea fără 
să fie întrebat, iar nu de puţine ori tăcerea era cel puţin la fel de 
grăitoare ca şi răspunsul. Întrebările în Duh în faţa părintelui 
duhovnicesc sunt ziditoare, căci Însuşi Dumnezeu vorbeşte prin 
gura duhovnicului. 

Într-adevăr putem observa că toate aceste răspunsuri sunt cu 
putere multă, însă, spun Sfinţii Părinţi, răspunsurile aveau atâta 
putere în ele tocmai pentru că le cereau cei însetaţi de ascultare, de 
a împlini cuvântul pe care îl primeau. Iată ce mărturiseşte 
Ieromonahul Ghelasie despre împlinirea cuvântului: „Tu, Avva, mă 
povăţuieşti la o practică filocalică de specific carpatin. Mă bucur că 
mă poţi îndruma fără contrarierea care de obicei se face. Mai ales 
noi, tinerii de astăzi, avem nevoie de o înţelegere mai largă, până 
reuşim şi noi să ne însuşim sacralitatea sfinţilor filocalici. Fii însă 
aspru şi curăţeşte-mă de toate falsităţile intelectualismului laic”. 

În zilele noastre, pare că Dumnezeu a luat darul cuvântului cu 
putere, însă nu este aşa. Sigur se poate observa că în aceste vremuri 
a scăzut mult ascultarea faţă de duhovnic, dorinţa de a împlini fără 
ezitare cuvântul primit şi de aceea nici cuvântul nu mai are atâta 
forţă, însă nu putem spune că suntem lipsiţi de darul cuvântului, de 
sfătuitori plini de putere duhovnicească. Aşa cum până acum câţiva 
ani am avut în mănăstirile noastre părinţi precum Cuviosul Cleopa 
şi Ioanichie de la Sihăstria, Arsenie de la Techierghiol, Justin de la 
Petru Vodă, Lavrentie şi Ghelasie de la Frăsinei, şi astăzi în 
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mănăstirile noastre sunt părinţi şi maici cu vieţuire sfântă, care 
îndrumă ucenici spre o vieţuire duhovnicească. 

Anul acesta fiind în Biserica Ortodoxă Română anul omagial al 
sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi anul 
comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului, este mai mult decât binevenit un colocviu ca 
acesta de astăzi, Avva Ghelasie de la Frăsinei fiind la modul cel mai 
autentic o icoană contemporană a isihasmului românesc, dar în 
acelaşi timp şi un iconar al chipului lui Dumnezeu din sufletul 
ucenicilor, şi un apărător fără teamă al dreptei învăţături, în 
vremurile grele ale ateismului roşu. 

Binecuvântăm cu părintească dragoste lucrările celei de-a şasea 
ediţii a seminarului dedicat vieţii şi lucrării Părintelui Ghelasie 
Popescu de la Frăsinei, rugându-L pe Dumnezeu să-şi reverse 
Harul Său asupra noastră a tuturor participanţilor, spre a înţelege 
cu minte curată învăţătura Cuviosului Ghelasie şi mai ales spre a-l 
avea ca model de urmat întru vieţuirea cea întru Hristos, ca o 
icoană ce dăinuie veşnic în sufletele noastre! 

† VARSANUFIE 
Arhiepiscopul Râmnicului 
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Îngerul merge în urma preotului (I) 
– reflecţii asupra preoţiei în scrierile lui avva Ghelasie – 

 
 
Într-o călătorie, părintele Ioil Ianakopoulos a stat în mijlocul 

de transport în comun alături de un comunist. Au pornit o discuţie 
extinsă despre existenţa Lui Dumnezeu, nemurirea sufletului etc. 
Comunistul, în pofida faptului că era instruit special în acest sens, a 
fost supus unui tir neîncetat. În final, a zis: 

– Văd, părinte, că stăpâneşti bine lecţia. Însă, ce poţi să zici? 
Ca preot nu spui decât ceea ce trebuie să spui. 

– Pentru că sunt preot le spun pe acestea sau întrucât cred în 
acestea am devenit preot? Preoţia mea a dat naştere acestor idei sau 
aceasta a apărut în urma ideilor mele? 

– Nu ştiu. 
– Ei, sărmane, cine nu ştie să-şi ţină gura închisă. Cine ştie, să 

aibă îndrăzneală să vorbească1. 
Prin urmare, în întreprinderea noastră am căutat să-i aflăm pe 

cei ce au îndrituirea de a se exprima asupra acestui subiect, căci 
preoţia, după Pavel Florenski, se situează pe „culmile înzăpezite ale 
fiinţei conştiente”2. Printre cei care au urcat acolo se numără şi o 
figură contemporană solitară, un cleric genuin aparte, ale cărui 
opinii clarifică şi simultan adâncesc, „sporesc taina” (Lucian Blaga) 
subiectelor pe care le abordează. Este vorba despre Părintele 
Ghelasie Gheorghe de la mânăstirea Frăsinei, ale cărui puncte de 
vedere asupra sacerdoţiului constituie contribuţii reale, tuşe semni-
ficative într-un complex tablou teologic. Sau, trecând în lumea 
pietrelor preţioase, dacă privim preoţia ca pe un diamant, atunci 
avva Ghelasie a fost un pasionat şlefuitor al multor faţete ale 
acestuia. Studiul de faţă vă invită la a admira câteva dintre ele.  
                                                             
1 Arhimandrit Epifanie Teodoropulos, Anecdote duhovniceşti cu părintele Ioil Ianakopoulos, 
Editura Egumeniţa, Galaţi, 2011, pp. 45-46. 
2 Avril Pyman, Pavel Florenski – un geniu tăcut, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 
2014, p. 239. 
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Mijlocitorul 
Gheron Iosif Isihastul îşi încheie una dintre epistole astfel: „Îţi 

scriu acestea cu mâna altuia, dragul meu copil. Ai grijă de tine. 
Când mă voi face bine – acum sunt bolnav – îţi voi scrie cu mâna 
mea”3 . Omenirea bolnavă, căzută în păcat are nevoie de cineva 
care să-i scrie şi să-i expedieze epistolele spre cer. „Fiii lui Israel, 
observă avva Isaac Sirianul, n-au putut asculta glasul Domnului 
când le-a vorbit din nori. De aceea i-au cerut lui Moise: „Să 
vorbească Dumnezeu cu tine şi să spui către noi cuvintele Lui, ca 
să nu grăiască Dumnezeu cu noi şi să murim” (Ieş. 20, 19). (...) 
Căci, deşi s-au pregătit trei zile, n-au putut primi vederea luminii 
Lui şi tăria glasului de tunet al Lui”4 . Atunci, cu atât mai mult 
zidirea n-ar fi putut să-l privească pe Dumnezeu dacă Acesta nu s-ar 
fi întrupat, îmbrăcându-se cu haina smereniei. Acest Dumnezeu 
care a binevoit a se înomeni pe cei mai slabi nu vrea să-i sprijine El 
direct, „ci vrea să-i sprijine prin noi” (Stăniloae5). Tocmai de aceea 
după ce David s-a pocăit, udând cu multe lacrimi aşternutul său, 
Dumnezeu i-a spus prin proorocul Natan: „Domnul a ridicat de la 
tine păcatul tău” (II Rg. 12, 13). Similar, după Înviere apostolii 
devin şi ei intermediari celeşti, căci Iisus a suflat asupra lor şi le-a 
zis: „Luaţi Duh Sfânt. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi 
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 22-23). Funcţia preotului, 
explică Părintele Alexander Schmemann, este „de a săvârşi şi de a 
realiza Mijlocirea veşnică a lui Hristos, prin a Cărui Umanitate noi 
ne înălţăm la cer şi prin a Cărui Dumnezeire Dumnezeu vine la 
noi”6. 

Chiar şi cei aproape de desăvârşire au nevoie de intermediar. 
Patericul relatează despre câţiva fraţi care s-au dus la avva Antonie şi 
i-au citat o vorbă din Levitic. Bătrânul a ieşit în pustiu, iar avva 
Ammonas l-a urmărit într-ascuns, căci îi cunoştea obiceiul: s-a înde-
părtat foarte mult, a stat în rugăciune şi a strigat cu glas puternic: 
                                                             
3 Gheron Iosif, Mărturii din viaţa monahală, Editura Bizantină, Bucureşti, 2003, 
p. 319. 
4 Filocalia, vol. X, Editura Institutului biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1981, pp. 105-106. 
5 Părintele Dumitru Stăniloae,  nota 174 în Ibidem, p. 164. 
6 Pr. Alexander Schmemann, Liturghie şi viaţă. Desăvârşire creştină prin intermediul 
experienţei liturgice, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, p. 115. 



Îngerul merge în urma preotului (I) 

11 

„O, Dumnezeule, trimite-l pe Moise ca să-mi desluşească vorba 
aceasta!”. Şi a venit un glas care a vorbit cu dânsul. Avva Ammonas 
a zis: „Am auzit glasul care-i vorbea, dar n-am priceput înţelesul”7. 

Dacă cei aproape de desăvârşire au nevoie de intermediar, ce 
să mai spunem despre începători? Tot în Pateric citim despre un 
frate care a venit de la Sketis la avva Ammun şi-i cere: „Părinte, 
ajută-mă, căci mă tem de curvie!”. Bătrânul îl sfătuieşte: „Când vine 
ceasul ispitei spune: «Dumnezeule atotputernic, prin rugăciunile 
părintelui meu, scapă-mă!»”. Într-una din zile o fecioară a încuiat 
uşa după dânsul. Atunci el a strigat cu glas mare şi a zis: „Dumnezeul 
părintelui meu, scapă-mă!”. Şi îndată s-a aflat pe drumul către 
Sketis8. 

Pentru fiinţele create e posibilă numai experienţa mediată a 
supranaturalului. După Mircea Eliade funcţia de mediere a sacrului 
se realizează prin mit9, prin simbol şi prin rit(ual)10. 

În ce priveşte creştinismul mitul se rosteşte prin Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Simbolul îşi găseşte multiple forme de 
prezentificare (Jean Borella)11. De exemplu, în întâmplarea de mai 
                                                             
7  Pateric, Antonie 26. Am folosit pentru numerotarea apoftegmelor Patericul, 
Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
8 Ibidem,  Ammun Nitriotul 3. 
9 În cele ce urmează prin mit nu înţelegem o poveste fantastică ci o naraţiune 
revelată, piatră de temelie şi simultan piatră de boltă pentru o comunitate care o 
acceptă drept sacră.   
10 E tentant să punem în paralel simbolul, mitul şi ritul cu persoanele Sfintei 
Treimi. La aceasta ne îmbie una dintre triadele ghelasiene: „SACRUL ÎN SINE, 
ARHETIPUL TATĂLUI DUMNEZEU; CUVÂNTUL-COMUNICAREA 
SACRULUI, CHIPUL ARHIPREOŢŢIEI FIULUI; RITUALUL-ACTUALI-
ZAREA SACRULUI, CHIPUL ARHIPREOŢIEI SFÂNTULUI DUH” 
(Ierom. Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Trăirea mistică a Liturghiei, Editura Platytera, 
Bucureşti, s.a., p. 89). 
11 Una dintre ele ar fi preotul. Sunt oameni care atunci când preotul le pune 
mâna pe cap, fie după Spovedanie, fie pentru a-i binecuvânta, simt în mod 
concret harul trecând ca un curent prin ei. 

Şi în multe alte religii antice preotul era prezentificarea prin excelenţă a 
simbolului. „La antici, Tatăl era şi Preotul Familiei” (Ierom. Ghelasie Gheorghe,  
Micul pateric al Sf. Mănăstiri Frăsinei, Frăsinei, 2000, p. 23). „Originea Medicinei 
este în Templele Religioase şi primii Medici au fost Preoţii. Este un Supraideal 
ca Medicul să fie totodată şi Preot, ca şi Preotul să fie totodată şi Medic” (Idem, 
Reţetele medicinii isihaste, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 415). În antichitate, 
„omorârea” unui Preot era „maximum” de criminalitate. Preoţii (Taţii – n.n.) şi 
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sus din viaţa Sfântului Antonie cel Mare, pentru Părintele mona-
hilor simbolul prin care sacrul se prezentifică este Moise. Un ritual 
eficace, prin care supranaturalul îşi manifestă lucrarea este, în cazul 
ultimei apoftegme citate, scurta rugăciune făcută cu deplină cre-
dinţă: „Dumnezeul părintelui meu, scapă-mă!” Dacă în creştinism 
mitul se rosteşte prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, simbolul 
îşi găseşte o formă predilectă de prezentificare prin preot, iar ritul 
prin ritualurile Bisericii, dintre care un număr însemnat îl au pe 
preot ca protagonist. De exemplu, „botezul se face printr-un lucru 
material – apa –, dar se săvârşeşte ceva duhovnicesc – naşterea şi 
reînnoirea” (Hrisostom 12 ). Atunci, la coborârea în apele sfinte, 
„prin cuvintele şi mâna preotului, Se coboară Duhul Sfânt şi alt om 
se naşte în locul celuilalt, curăţind şi dezbrăcând haina veche a 
păcatului şi îmbrăcând veşmântul împărătesc” (Hrisostom13). În ce 
priveşte nivelul ultim, maximal de prezentificare a simbolului în 
creştinism, acesta este reprezentat de Sfânta Împărtăşanie: însuşi 
Trupul şi Sângele lui Hristos le primim prin darurile de pâine şi vin 
pe care le punem înaintea lui Dumnezeu în ritul Sfintei Liturghii şi 
unde tot prin cuvintele, gesturile şi mâna preotului Se coboară 
Duhul Sfânt realizând prefacerea. 

În iudaism mitul se restrânge doar la Sfânta Scriptură a 
Vechiului Testament, pentru simbol şi rit fiind valabile la nivel 
teoretic afirmaţiile de mai sus referitoare la creştinism, însă cu 
aplicabilitate la realităţile concrete ale lui Israel.  

Aşa cum profeţia Vechiului Testament îşi va găsi desăvârşirea 
în vremea Noului Testament, tot astfel şi preoţia: „Cine nu admite 
că a fost necesară o preoţie (în vremea Vechiului Testament) şi că 
                                                                                                                                   
Mamele însărcinate nu se omorau niciodată. Iată cele Două ORlGlNI, 
PREOŢIA ca ORIGINE DIVINĂ şi Mama ca Origine de Creaţie, Două 
SACRALITĂŢI intangibile. Fără DIVIN, totul se reîntoarce la „nefiinţă”, şi fără 
Mamă, Viaţa se „opreşte” pe loc (Idem, Taina filiaţiei. Hristologie, Mariologie, 
Patrologie, Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 40). Adam însuşi ar fi trebuit să 
fie preot al creaţiei, mediator între aceasta şi Creator. Adam însă „cade din 
preoţie şi nu mai este lăsat să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ din POMUL VIEŢII (Fc. 
3, 24)” (Ibidem, p. 165).  
12 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri. 
Partea a treia, Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. XXIII, Bucureşti, 1994, 
p. 934. 
13 Idem, Cateheze baptismale, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003, pp. 54-55. 
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ea îşi are instituirea de la Dumnezeu, pentru acela nu rezultă ca o 
necesitate desăvârşirea preoţiei prin Iisus Hristos” (Stăniloae 14 ). 
Aceasta se vede şi din faptul că deşi o dogmă bine stabilită în 
iudaism era aceea că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, 
odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, Acesta a împărtăşit 
oamenilor ceea ce se considera a fi privilegiul Său absolut, anume 
puterea de a ierta păcatele. Evanghelia mateiană (9, 1 ş. u.) eviden-
ţiază clar această idee, în finalul relatării: „Iar mulţimile, văzând 
acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu Cel care dă 
oamenilor asemenea putere” (Mt. 9, 8). „Nu mai este vorba, în 
această exprimare, numai de Omul Iisus, ci de oameni, la plural. 
Este o clară aluzie la puterea dată de Mântuitorul Sfinţilor Apostoli 
şi, prin ei, episcopilor şi preoţilor, de a ierta păcatele oamenilor 
(Mt. 16, 19; In. 20, 22-23). Evanghelistul Matei, om al Bisericii şi 
care scrie pentru Biserică, ştie că, într-adevăr, un lucru nou şi 
neprevăzut de cărturarii iudei s-a întâmplat: puterea de a ierta 
păcatele s-a dat şi oamenilor” (Vasile Mihoc15). 

Istoriceşte vorbind „preoţia a fost instituită de Hristos pentru 
Apostolii Săi. El le-a încredinţat rând pe rând diferitele atribute, 
dându-le puterea de a ierta păcatele (Mt. 18, 18; In. 20, 23), de a 
boteza (Mt. 28,19), de a săvârşi Taina Sfintei Euharistii (Lc. 22, 19), 
de a învăţa (Mt. 28, 19-20; In. 20, 21)16. La Cincizecime însă le-a dat 
deplinătatea preoţiei şi puterea de a o exercita efectiv, pentru că 
atâta vreme cât era cu ei, El singur era unicul şi Marele Preot. Iar 
                                                             
14  Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Omniscop, 
Craiova, 1993, p. 245. Între cele două preoţii diferenţa e de ordin calitativ: 
„Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi 
şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare” (Evr. 
9, 12). Prin urmare „toate cele ale vechii preoţii sunt osebite de preoţia lui 
Hristos. La fel de mare este covârşirea lui Hristos asupra arhiereilor cei vechi pe 
cât este covârşirea dumnezeiescului sânge asupra sângelui dobitoacelor cu care 
intrau în Sfînta Sfintelor arhiereii Legii” (Teodorit). (Sfinţii Părinţi despre Moartea şi 
Învierea Domnului, Editura Sophia, Bucureşti şi Editura Cartea Ortodoxă, 
Alexandria, 2008, p. 73) 
15  Părintele profesor doctor Vasile Mihoc, Meditaţii la Duminicile Triodului şi 
Penticostarului, Editura Teofania, Sibiu, 2003, pp. 62-63. 
16 Sfântul Grigore de Nazianz „a văzut preoţia ca fiind caracterizată în mod parti-
cular de slujirile liturgice gemene ale ofrandei euharistice şi explicării cuvântului” 
(John A. McGuckin). (John McGuckin, Sfântul Grigorie de Nazianz. O biografie 
intelectuală, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 164) 
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pentru că, puţini fiind, nu puteau împlini toate sarcinile pe care le 
implica răspândirea Evangheliei la neamuri, Sfinţii Apostoli au 
delegat slujirile lor episcopilor/prezbiterilor, puşi de ei în fruntea 
Bisericilor locale. Apoi au apărut diaconii, rânduiţi să-i ajute pe 
aceştia, care nu mai făceau faţă mulţimii de sarcini, şi numai ulte-
rior au apărut preoţii ca treaptă deosebită de cea a episcopilor, 
atunci când numărul acestora era prea mic pentru a face faţă dez-
voltării Bisericilor locale, iar parohiile nou înfiinţate trebuiau să 
aibă în fruntea lor un reprezentant al episcopului” (Larchet17). Pe 
cale de consecinţă „în Biserică numai preoţii sunt slujitorii legiuiţi 
ai Liturghiei şi ai Sfintelor Taine, mijlocitori ai harului” (Larchet18). 

Hristos fiind Mijlocitorul prin excelenţă, „Precum Hristos a 
fost trimis de Tatăl ca Mijlocitor, aşa preoţii şi episcopii sunt trimişi 
de Hristos ca cei prin care îşi împlineşte în mod văzut lucrarea Sa 
mijlocitoare sau mântuitoare” (Stăniloae19). Preotul perpetuează în 
Biserică „slujirea de mijlocitor al lui Hristos” (Schmemann20), funcţia 
sa fiind aceea de „a săvârşi şi de a realiza Mijlocirea veşnică a lui 
Hristos” (Schmemann21). Ideea o regăsim nu numai la teologi, ci şi 
la oameni de înaltă ţinută duhovnicească. Pentru Sfântul Ioan de 
Kronstadt „slujirea preoţească este mijlocire între Făcător şi făptură, 
slujire a nestricăciunii pentru omenirea stricată de păcate, slujire a 
împăcării făpturilor călcătoare de lege cu Făcătorul, slujire a sfinţirii 
şi înălţării la sfinţenie si nestricăciune, aducere de la moarte la viaţă, 
de pe pământ la Cer”22, iar pentru Părintele Dionisie de la Colciu 
„preotul este mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, cel care-i 
duce la Dumnezeu, prin sfătuirile lui şi prin harul Sfântului Duh 
care este peste el, spre a săvârşi cele şapte Taine creştineşti” 23 . 
                                                             
17 Jean Claude Larchet, Viaţa sacramentală, Editura Basilica, Bucureşti, 2015, p. 456. 
18 Idem, Biserica, Trupul lui Hristos I, Editura Sophia, Bucureşti, 2013, p. 290. 
19  Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, 
p. 156. Tot Părintele Stăniloae notează: „Preotul simbolizează pe Hristos ca 
Mijlocitor, simbolizează faptul că omul nu poate intra prin sine în relaţia 
iubitoare nesfârşită cu Dumnezeu” (Ibidem).  
20 Pr. Alexander Schmemann, Liturghie şi viaţă, p. 68. 
21 Ibidem, p. 115. 
22  Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia şi 
Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 128. 
23 Stareţul Dionisie. Duhovnicul de la Sfântul Munte, Editura Prodromos, 2009, p. 142. 
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Preotul este şi un mijlocitor, dar şi „un fel de reprezentant al 
poporului binecredincos, al poporului lui Dumnezeu, cel prin care 
poporul comunică cu Dumnezeu, dar şi un reprezentant al lui 
Dumnezeu prin care Acesta comunică cu poporul Său. Preotul 
slujeşte relaţia eclesială, comunitară a oamenilor cu Dumnezeu, 
pentru că există şi comunicarea personală, individuală a fiecărui om 
cu Dumnezeu, care nu este mijlocită. De asemenea, trebuie spus că 
preotul slujeşte în mod special relaţia liturgică a omului cu 
Dumnezeu şi a lui Dumnezeu cu omul, totalitatea slujbelor 
bisericeşti, a Sfintelor Taine, în frunte cu Dumnezeiasca Liturghie” 
(Constantin Coman24). 

Există laturi ale vieţii în care ne putem descurca singuri, dar 
există laturi în care avem nevoie de ajutorul altora. Preotul e unul 
dintre aceştia. Doar el ne poate dezlega păcatele: „Ai o putere pe 
care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor. Ție ţi-a 
dat, cât eşti pe pământ, puterea aceasta de a ierta păcatele 
credincioşilor”, îi aminteşte Sfântul Ioan Gură de Aur preotului25. 

Părintele Ghelasie nu se mulţumeşte să repete acest loc comun 
al „slujirii de mijlocitor al lui Hristos” din teologie. Pentru el 
„FIUL LOGOSUL DUMNEZEIESC Cel ce Mijloceşte între 
DUMNEZEU şi Creaţie” 26  „nu este doar Simplu Intermediar-
Mijlocitor între Creaţie şi Dumnezeu, ci este Însuşi Cel care se 
Transpune ca Model de Creaţie, ca Multitudine de Modele. Fiecare 
Cuvânt al Său, ce este în acelaşi timp Vorbirea Tatălui, se face Un 
Nou Model de Creaţie” 27 . Reflectând cu o altă ocazie asupra 
aceluiaşi subiect el notează: „Hristos fiind MIJLOCITORUL, Noi 
cunoaştem pe TATĂL DUMNEZEU prin FIUL SĂU. Mai mult, 
noi ne cunoaştem pe noi înşine tot prin FIUL DUMNEZEIESC, 
Cel care ne ÎNTIPĂREŞTE CHIPUL Lui DUMNEZEU TATĂL 
în Chipul Creaţiei. Aici este Descoperirea Dublă Creştină, uitată 
până la Venirea Lui HRISTOS. Filozofii spun că dacă ne 
                                                             
24 Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, Între iluzia împlinirii şi certitudinea eşecului. 
Interviuri, Editura Bizantină, Bucureşti, 2013, p. 304. 
25 Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, 
Tratatul despre preoţie, Editura Sophia şi  Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 
2004, p.  21. 
26 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Trăirea mistică a Liturghiei, p. 91. 
27 Idem, Memoriile unui isihast. Iscusinţa trăirii isihaste, Editura Platytera, Bucureşti, 
2006, p. 90. 
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„Cunoaştem pe noi înşine, Cunoaştem pe ÎNSUŞI DUMNEZEU”. 
Revelaţia Creştină ne spune că „întâi trebuie să Cunoaştem pe 
FIUL Lui DUMNEZEU prin care ne Recunoaştem apoi propriul 
nostru Chip Creat şi apoi, datorită CHIPULUI FIULUI, vom 
Recunoaşte şi CHIPUL TATĂLUI, CHIPUL în SINE DUMNE-
ZEIESC”. Fără CHIPUL FIULUI noi, Creaţia, ne uităm propriul 
Chip de Creaţie, şi aşa uităm şi de CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
Doar prin CHIPUL FIULUI noi avem acces la CHIPUL 
TATĂLUI DUMNEZEU”28. 

Deoarece „Doar prin Fiul Lui Dumnezeu se Naşte Creaţia şi 
doar prin Fiul Lui Dumnezeu Creaţia Participă la Dumnezeire, Fiul 
Lui Dumnezeu este „Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi Creaţie”, 
conform marelui apostol Pavel. Filozofiile mistice necreştine, ce au 
„uitat de Fiul Dumnezeiesc, au această „mare lipsă”. Creştinismul 
nu poate fi „înţeles fără Personalitatea Directă a Fiului Lui 
Dumnezeu”. Creştinismul este însăşi „Persoana Lui Hristos”29. 

FIUL LOGOSUL fiind Mijlocitorul în Sine dintre DUMNEZEU 
şi Creaţie, „Prin EL se coboară apoi Energiile Harice Necreate. 
Arhipreoţia FIULUI Revarsă CHIPUL de DUMNEZEU şi în 
Chipurile de Creaţie. Totodată, Arhipreoţia SFÂNTULUI DUH se 
face lucrătoare a CHIPURILOR FIULUI”30 . Părintele Ghelasie 
clarifică şi faptul că „Maica Domnului nu este Mijlocitoarea, ci este 
Oferitoarea Creaţiei de a Veni Mijlocitorul Dumnezeiesc Hristos. 
Creaţia de nu-L primeşte pe Hristos, nu se Hristifică. De aceea noi 
prin Maica Domnului Biserica Vie Primim pe Mijlocitorul Hristos. 
Şi noi Personal trebuie să ne facem Asemenea Maicii Domnului 
(...) să ne facem întâi Fiii Maicii Domnului ca Aşa să putem deveni 
şi noi Bisericuţe de Venirea Euharistiei Hristice care ne Reuneşte 
cu Dumnezeu” 31 . Dacă „MARELE MIJLOCITOR este FIUL, 
Mijlocirea la FIUL este MAICA DOMNULUI. Fără FIUL noi nu 
vom ajunge niciodată la TATĂL DUMNEZEU. Fără MAICA 
DOMNULUI nu ajungem la FIUL”32. 
                                                             
28 Idem, Taina filiaţiei, pp. 129-130. 
29 Idem, Isihasm, Trăirea mistică a Liturghiei, p. 58. 
30 Ibidem, p. 88. 
31 Idem, Nevoinţele isihaste. Urcuşul isihast, Editura Platytera, Bucureşti, 2006, 
pp. 278-279. 
32 Idem, Taina filiaţiei, p. 130. 



Îngerul merge în urma preotului (I) 

17 

Tema mijlocirii şi cea a ierarhiei sunt strâns legate. „Părintele 
Ghelasie atrăgea atenţia asupra răspândirii unei înţelegeri nebiblice 
şi necreştine a sensului ierarhiei. Se zice, spunea Avva, că Lucifer a 
căzut tocmai fiindcă de la înălţimea mândriei sale dorea ca 
Dumnezeu să-l lase ca el să creeze lumea materială şi pe om, ca un 
dumnezeu intermediar, prin care însăşi relaţia omului şi creaţiei cu 
Dumnezeu să fie mediată. Aceeaşi ispită de a fi ca Dumnezeu fără 
de Dumnezeu, fără prezenţa şi lucrarea directă şi personală a lui 
Dumnezeu a stat şi în centrul călcării poruncii şi căderii lui Adam 
omul în rai. În sens biblic creştin însă, ierarhiile nu au funcţie de 
intermediari, prin care să fie condiţionat strict accesul la o pretinsă 
iniţiere gnostică, ci ele au o funcţie de slujire iconic-liturgică a 
lucrării directe şi personale a lui Dumnezeu33. (...) De aceea este de 
preferat uneori să spunem că întâi de toate preotul săvârşeşte 
slujirea prin lucrarea directă a lui Hristos, iar nu Hristos indirect 
prin preot, ca să evidenţiem că Hristos este unicul Mijlocitor, iar 
lucrarea lui Dumnezeu nu este condiţionată legic strict de slujirea 
preotului, ci slujirea preotului este întemeiată de însăşi voia lui 
Dumnezeu ca preotul să se facă icoană a iubirii Lui, iar prin această 
slujire Domnul să se împărtăşească pe Sine Bisericii34” (Caragiu). 
Pe cale de consecinţă, cel ce se voieşte a fi mijlocitor sacramental 
între Dumnezeu şi om trebuie să aibă o viaţă pe măsură: „Dacă nu 
ai primit înştiinţare de la Duhul Sfânt că eşti primit ca mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni, ca unul întocmai cu îngerii, să nu 
îndrăzneşti să te arunci în primejdie, atingându-te de săvârşirea 
înfricoşată şi preacurată a celor dumnezeeşti, de care şi îngerii se 
tem şi de la care mulţi dintre Sfinţi s-au tras înapoi cu evlavie; ca 
nu cumva, asemenea lui Zan, să te pierzi din părerea că eşti bun” 
(Teognost35). 

Prorocul Ieremia arăta că în veacul cel nou „nu se vor mai 
învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: „Cunoaşteţi pe 
Domnul” că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la 
mare, zice Domnul” (Ier. 31, 34). Până atunci, însă, avem nevoie 
de mijlocitori, de preoţi. 

                                                             
33 Florin Caragiu, Cuviosul Ghelasie Isihastul, Editura Platytera, Bucureşti, s.a., p. 100. 
34 Ibidem, p. 101. 
35 Filocalia, vol. IV, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 254.  
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Păstorul cel bun 
Marele predicator Ioan Gură de Aur îl compară pe Adam cel 

dinainte de Cădere cu un împărat: „Ca un înger trăia omul pe 
pământ; era îmbrăcat cu trup, dar nu era supus nevoilor trupeşti. Ca 
un împărat, împodobit cu purpură şi diademă, îmbrăcat în porfiră, 
aşa se desfăta omul în rai” 36 . Căderea i-a răpit această condiţie 
(poziţie). Omul a pierdut astfel nu doar stăpânirea asupra lumii 
înconjurătoare, asupra animalelor care-l ascultau, ci şi asupra sa 
însăşi. Omul nu mai reuşeşte să controleze tendinţele antagonice, 
pătimaşe ce răsar în lăuntrul său. Astfel, din vremuri imemoriale 
urmaşii lui Adam au înţeles că „o putere religioasă şi un conducător 
(...) sunt absolut necesare” (Cartea transformărilor). Debusolarea 
omului postlapsarian are drept consecinţă necesitatea liderului, a 
iniţiatului, a Călăuzei (Tarkovsky)37. Un conducător autentic va fi 
„cel care ştie drumul, merge pe drum şi arată drumul” (John 
Maxwell). Nu e suficient să ştii drumul şi să dai indicaţii teoretice 
despre el pentru a fi conducător, ci trebuie să mergi tu însuţi pe el şi 
să-l arăţi celorlalţi. Mai mult decât atât liderul spiritual trebuie să fie 
asemeni lui Moise care a condus poporul prin pustie nu după capul 
lui, ci după norul trimis de Dumnezeu ziua şi după stâlpul de lumină 
noaptea. Ion Untaru a scris următorul haiku: 

Sus la catarg, 
pescăruşul conduce 
vaporul la ţărm. 

                                                             
36 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere în Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri. 
Partea întâia, Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. XXI, Bucureşti, 1987, p. 153. 
37 Deşi Lenin pretindea că „Sub socialism fiecare va conduce pe rând şi-şi va da 
seama în curând că nimeni nu conduce”, viaţa lui a fost prima care i-a contrazis 
afirmaţia. Omul căzut nu reuşeşte să se conducă singur, oricât se amăgeşte că ar 
fi aşa. În lumea sublunară e „precum la vals, unul care conduce şi altul care 
urmează” (Hortensia Papadat Bengescu). Şi dacă tot a făcut o astfel de afirmaţie 
şi a uitat să şi-o aplice, lui Lenin ar fi trebuit să i se aducă la cunoştinţă o maximă 
a lui Lao Tse: „Conduce bine cel care conduce mai puţin”. Lui Lenin, lui Stalin şi 
la atâţia alţii care au uitat să se mai ridice de pe tron... Cei doi din urmă împreună 
cu Troţki formaseră o troică în care fiecare membru ştia la fel de bine că „O 
conducere în trei nu funcţionează decât atunci când unul din membri este 
bolnav şi altul e în concediu” (Hendrik Willem van Loon). La aceşti indivizi din 
specia homo politicus „Dorinţa de a salva umanitatea este aproape întotdeauna un 
pretext pentru dorinţa de a conduce” (H. L. Mencken). 
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La catargul corăbiei care simbolizează poporul lui Dumnezeu 
ar trebui să se afle nu un pescăruş, un pretins conducător, ci un 
porumbel, porumbelul Duhului Sfânt. Doar astfel poporul va ieşi 
la liman. „Vor fi fericite statele când le vor conduce iubitorii de 
înţelepciune sau când conducătorii lor vor putea să se dea studiului 
înţelepciunii”, era de părere Boetius. Însă cu mult mai fericite vor 
fi neamurile conduse de oameni peste care Duhul lui Dumnezeu 
s-a pogorât în chip de porumbel (Mt. 3, 16) ori de limbi de foc (FA 
2, 3). Dacă Marcus Aurelius, supranumit împăratul filosof, a iubit 
filosofia antică, împăratul Constantin a iubit „adevărata filosofie”, 
creştinismul. Împăratul Constantin s-a lăsat inspirat de el, condus 
de el.  

„Imaginaţia conduce lumea”, afirma Napoleon. Când imagi-
naţia unor oameni ca Napoleon sau Hitler se află la cârmă, vedem 
unde sfârşeşte călătoria. Nu imaginaţia oamenilor ar trebui să con-
ducă lumea, ci inspiraţia dumnezeiască. Binecredinciosul voievod 
Ştefan cel Mare a înţeles aceasta. De aceea cerea adesea sfat 
duhovnicului său, Sfântul Danil Sihastrul, pentru a nu se conduce 
după imaginaţia sa, ci după voia lui Dumnezeu. Modelul îl găsim 
deja în Vechiul Testament unde regii iudei consultau pe profeţi 
înainte de a decide să pornească la război sau nu. Aşadar, cine ar fi 
omul cel mai indicat pentru a conduce poporul? În mod ideal unul 
ca Moise, unul inspirat, unul care nu conduce după imaginaţia lui, 
ci după voinţa divină. Dar dacă Moise nu ştia calea, ci se ghida 
după nor, Domnul Iisus n-a mai avut nevoie de nor, pentru că era 
El Însuşi Calea. Afirmaţia Sa: „Eu sunt Calea” (In. 14, 6), nu e una 
gratuită, căci „Nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât 
din cer, Fiul Omului, Care este în cer” (In. 3, 13).  

Într-o discuţie iniţiatică nocturnă Iisus îi va reitera lui Nicodim 
ideea: „Adevărat, adevărat zic ţie, că noi ceea ce ştim vorbim şi ce 
am văzut mărturisim” (v. 11). Într-adevăr, Iisus le spusese 
ucenicilor în cuvântarea de despărţire: „În casa Tatălui Meu multe 
locaşuri sunt. (...) Mă duc să vă gătesc loc. Şi dacă Mă voi duce şi 
vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi 
unde sunt Eu” (In. 14, 2-4). Prin urmare Iisus e prototipul condu-
cătorului, al păstorului cel bun (In. 10, 11) care conduce turma pe 
păşunile înverzite ori înspre staul. După un proverb persan „O 
mână blândă conduce elefantul cu un fir de păr”. Aceasta este arta 
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conducerii. „Măiestria dirijorului nu stă în bagheta cu care conduce 
orchestra”, scria Mihail Mataringa. Măiestria unui conducător e 
invers proporţională cu grosimea ciomagului. 

De fapt, adevăratul împărat, adevăratul conducător e slujitorul 
tuturor. Nu ştie să conducă decât cel ce ştie sluji. Când între 
necopţii ucenici ai Domnului a apărut o dispută despre întietate, 
Iisus le-a soluţionat imediat problema: „Ştiţi că ocârmuitorii 
neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa 
va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul 
vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă38, 
după cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să 
slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi” (Mt. 
20, 25-28). Adevăratul conducător e slujitorul acelora şi simultan 
părintele lor39. „Un rege, după Robert Anthony Salvatore, este un 
bărbat cu caracter şi convingeri puternice care conduce prin 
exemplu şi îi pasă cu adevărat de suferinţele oamenilor săi, nu o 
brută care domneşte doar pentru că el este cel mai puternic”. Cât 
de departe de această caracterizare se află oameni ca Hitler, care 
afirma într-o conversaţie cu Burckhardt: „Dacă trebuie să conduc 
Germania în război, aş face-o mai degrabă astăzi decât mâine. Nu 
o voi conduce asemenea lui Wilhelm al II-lea. El s-a lăsat mânat de 
conştiinţă şi nu şi-a aruncat în luptă toată armata. Eu voi lupta 
până la ultimul soldat”. De fapt, „Dorinţa de a conduce pentru 
plăcerea personală a fost dintotdeauna blestemul acestei lumi. De 
la începutul istoriei, regi şi conducători au înecat pământul cu 
sângele celor asupra cărora şi-au extins stăpânirea; toate astea nu au 
fost pentru dezvoltarea vieţii tuturor, ci pentru mai multă putere 
personală”, nota scriitorul american Wallace D. Wattles. Dar se 
pare că omenirea are conducătorii pe care îi merită: lupii sunt 
păstorii oilor. 

Conducătorul trebuie să-i împingă de la spate pe ceilalţi, să le 
canalizeze puterile spre albia potrivită: „Niciun cal nu ajunge 
                                                             
38  Calea celui smerit e lină. În schimb, „Când orgoliul conduce căruţa, tot 
drumul are numai gropi şi hârtoape” (Bisanne de Soleil). 
39 Pe această linie de gândire Sfântul Vasile cel Mare va afirma că „preoţia este 
apostolat şi o stare de slujire a lui Hristos, a Bisericii şi credincioşilor” (Apud 
Irineu Pop, Învăţături morale şi sociale în opera Sf. Părinţi, p. 278, citat în Studia 
Basiliana, vol. III, Editura Basilica, Bucureşti, 2009, p. 454). 
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nicăieri până ce nu este înhămat. Niciun fel de abur sau gaz nu 
conduce nimic până ce nu este închis. Niagara nu poate fi niciodată 
transformată în lumină sau energie până ce nu se sapă un tunel 
prin ea. Nicio formă de viaţă nu devine măreaţă până ce nu se 
concentrează, nu se dedică, nu se disciplinează” (Harry Emerson 
Fosdick). E valabil şi la nivel micro şi la nivel macro: „Dacă ar avea 
un singur conducător, sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, neamul 
lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile”, 
scria Herodot. Exact acelaşi lucru îl realizează peste milenii Frank 
Herbert: „O lume se sprijină pe patru lucruri: învăţătura celor înţe-
lepţi, dreptatea celor mari, rugăciunile celor credincioşi şi dârzenia 
celor bravi. Dar toate astea nu înseamnă nimic fără un conducător 
care cunoaşte arta guvernării” (Dune), care ştie să integreze, să 
unifice, să conjuge forţe ce altfel pot deveni antagonice. 

Integrând contrariile, adevăratul lider trebuie să aibă simultan 
ceva din cerinţele lui Vespasian şi ale lui Lao Tse. Primul pretindea 
că „Un împărat trebuie să moară în picioare”, nu în pat, cu sabia în 
mână, mereu în prima linie. Pentru al doilea „Cel care este cu 
adevărat un conducător nu ia parte la acţiune”, aşa cum nici Daniil 
Sihastrul n-o făcea. În terminologia duhovnicească, el trebuie să fie 
concomitent un ascet şi un contemplativ, un implicat şi un 
detaşat40. 

Toate cele spuse până acum se aplică şi preotului, care în 
comunitatea din care face parte e simultan Slujitor şi Păstor. În 
anul 2013 Dumnezeu m-a învrednicit a petrece noaptea de Crăciun 
chiar în biserica Naşterii Domnului din Betleeam. O biserică uriaşă, 
cu cinci nave, în care doar pe soleea dinaintea altarului se aflau 
câteva rânduri de scaune. Oboseala privegherii îi îmbia pe mulţi să 
le dea târcoale, însă accesul pe solee era împiedicat de un lanţ de 
                                                             
40 La polul opus se află conducătorii supuşi Legii lui H.L. Mencken: „Cine ştie, 
face. Cine nu ştie, învaţă pe alţii să facă. Cine nu ştie nici să înveţe pe alţii, 
conduce”. Culmea e că mulţi dintre ei chiar cred că aceasta e menirea lor: 
„Măgarul e încredinţat că el conduce turma şi că păstorul e argatul lui” (Nicolae 
Iorga, Cugetări). 

După Grigore Vieru, „Dacă un conducător de ţară s-a îndrăgostit brusc de 
o femeie, dânsul este ori prea tânăr, ori prea bătrân pentru tron”. Nu e bietul de 
el nici măcar un ascet, darămite un contemplativ. Acesta din urmă stăpâneşte şi 
arta tăcerii, iar „Oricine nu ştie să tacă nu este vrednic să conducă” (François 
Fenelon). 
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poliţişti palestinieni postaţi în faţa ei. Un grup de pelerine din 
Sfânta Rusie a încercat să urce în mod repetat pe solee, dar de 
fiecare dată când lanţul de poliţişti era gata-gata să cedeze apărea 
un zdrahon din aceeaşi tagmă, un Goliat care împingea grupul de 
credincioase înapoi în naos şi ciclul reîncepea. La un moment dat, 
de niciunde a apărut un preot rus subţirel, firav care le-a adresat 
puternicelor nataşe doar câteva cuvinte, iar apoi a dispărut din nou 
în mulţime. De atunci nici o pravoslavnică n-a mai urcat pe solee 
până la otpust. George Washington considera că „Un popor fără 
religie nu poate fi condus decât cu tunurile”. Invers, la un popor 
credincios, preotul nu are nevoie nici măcar de firul de păr cu care 
dresorul desăvârşit conduce elefanţii. E binecunoscut faptul că 
dacă într-o biserică din Rusia la sfârşitul slujbei preotul anunţă că e 
nevoie de aur pentru pictură sau icoane, acest simplu cuvânt face 
ca majoritatea femeilor să-şi lase acolo inelele şi cerceii. În vocea 
preotului credincioşii percep glasul divin.  

Autoritatea preoţească e de natură supramundană. Tocmai de 
aceea Sfântul Vasile cel Mare îi avertiza pe duhovnici în ce priveşte 
împărtăşirea demnitarilor: „Să nu te temi de om pentru mărirea şi 
căderea lui, ca nu cumva să dai pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile 
celor nevrednici. Nici să te ruşinezi de vreunul din cei mai mari ai 
pământului, ci chiar de ar fi împărat sau domn, nefiind vrednic, să 
nu cutezi a-l împărtăşi cu Sfintele Taine, pentru că dumnezeieştile 
canoane poruncesc tuturor celor nevrednici să nu se împărtăşească, 
căci îndrăznind, în veac se vor osândi şi de nu se vor întoarce, vai 
şi lor, şi celor ce-i împărtăşesc”.  

Pe aceeaşi linie Părintele Iustin Pârvu arăta şi el că la spove-
danie nu există nici împăraţi, nici primari, nici miliardari, nici măcar 
patriarhi, ci numai păcătoşi. În acelaşi sens tuturor celor care îl 
aveau drept Călăuză pe avva Ghelasie acesta li se adresa adeseori 
cu expresia „băi tăticule”: atât tinerilor cât şi vârstnicilor, atât stu-
denţilor cât şi profesorilor universitari, atât bogaţilor cât şi săraci-
lor. Autoritatea Părintelui Ghelasie, ca şi a oricărui preot exemplar, 
are o sorginte divino-umană: divină prin hirotonie, prin harul 
preoţiei sacramentale şi umană prin viaţa ascetic-contemplativă, 
prin harul dobândit prin punerea în lucrare a preoţiei universale. 
Nenumărate oi rătăcite „care n-au păstor” (Mt. 9, 36) şi-au aflat în 
avva Ghelasie Păstorul cel Bun. De trei ori fericiţi, de trei ori 
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binecuvântaţi berbecii încurcaţi cu coarnele în tufişurile acestei 
lumi (Fc. 22, 13) pe care acest veritabil păstor i-a readus în turmă!41 

 
Preoţia  
În latină pentru preoţie avem cuvântul sacerdotium, derivat din 

sacer (sacru, sfânt42). Similar, în greaca veche preoţia este desem-
nată de cuvântul hierosyne, derivat din hieros (sacru). Cuvântul sacerdos 
va face referire în latină la slujitorul sacrului, la sacrificator, acelaşi 
sens având în greacă cuvântul hiereus43. Cu ajutorul lui s-a con-
struit în limba română cuvântul compus arhiereu – primul dintre 
ierei, dintre slujitorii sacrului. Hristos este Arhiereul prin excelenţă, 
„Singurul Arhiereu al Tatălui prin fire”, cum îl numeşte Sfântul 
Ignatie Teoforul în Epistola către Smyrneni: „Preoţia este lucrul cel 
mai înalt dintre toate cele bune între oameni, şi cine e nebun să se 
ridice împotriva ei necinsteşte nu un om, ci pe Dumnezeu şi pe 
Hristos Iisus, Întâi-Născutul şi Singurul Arhiereu al Tatălui prin 
fire”44. Preoţia are, astfel, origini divine, celeste. De aceea, conform 
Constituţiilor Sfinţilor Apostoli prin Clement, „cu cât sufletul e superior 
trupului, cu atât preoţia e superioară împărăţiei, fiindcă dezleagă şi 
leagă pe cei vrednici de pedeapsă sau iertare”45. 

Ozia, care era rege în Iudeea, îndrăznind să ia asupra lui preoţia 
şi vrând să tămâieze – ceea ce nu i se cuvenea –, deşi a fost oprit de 
arhiereul Azaria şi optzeci de preoţi, dar nu a ascultat, a fost atins 
imediat de lepră pe frunte (II Par. 26, 16-21). Împăratul Iustinian 
afirmase limpede acest principiu fundamental al sistemului politic 
bizantin în prefaţa la cea de-a Şasea Novelă, datată 16 Martie 535: 
„Există două daruri majore pe care Dumnezeu le-a oferit oameni-
lor din dumnezeiasca Sa milostivire, preoţia şi autoritatea imperială 

                                                             
41 Despre calităţile de păstor ale lui avva Ghelasie vorbesc nenumăratele mărturii 
consemnate sau nu, „pe care le ştim şi pe care nu le ştim, (...) arătate sau 
nearătate” (anaforaua dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur). 
42 Tocmai de aceea preoţia se dă. Nimeni nu şi-o însuşeşte, nimeni nu şi-o ia de 
la sine. Dacă preoţia ar fi de la sine, cum ar mai fi sacră, sacerdoţiu? Numai 
pentru că nu este de la sine, ci de la Dumnezeu, ea e sacră. 
43 Cuvântul presbyteros care în greacă desemna iniţial un  bătrân, un responsabil al 
unei comunităţi va ajunge să facă referire în limba română la preot. 
44 Canonul Ortodoxiei, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 455. 
45 Ibidem, p. 632. 
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– hierosyne şi basileia; sacerdotium şi imperium. Dintre acestea, prima 
este preocupată de lucrurile dumnezeieşti; ultima guvernează peste 
treburile omeneşti” 46 . Evident, în perspectiva spirituală Părinţii 
Bisericii „au subordonat imperium lui sacerdotium, legând pe primul 
de „omenitatea” lui Hristos, iar preoţia de „dumnezeirea” Sa”47. 
Împărtăşind acelaşi punct de vedere Sfântul Ioan Hrisostom laudă 
curajul fericitului Vavila de a apăra supremaţia Bisericii asupra 
Statului: „Vavila a dovedit arătat că cel ce deţine preoţia este un păzi-
tor al lumii şi al întregii suflări omeneşti cu o răspundere mult mai 
mare decât aceea a celui care poartă coroana”48. Acelaşi Hrisostom 
va considera preoţia „o slujbă prea grea şi pentru umerii înge-
rilor”49. În aceeaşi perspectivă, peste veacuri Stareţul Ieronim din 
Egina socotea preoţia o îndatorire foarte înaltă şi, totodată foarte 
împovărătoare. De aceea, arareori îi îndemna pe tineri să se preo-
ţească. El însuşi, după ce a fost hirotonit preot, a slujit foarte puţin 
timp (după unii, doar câteva zile), după care a renunţat. A văzut 
ceva în timpul Sfintei Liturghii, s-a înspăimântat şi a renunţat. Însă 
primea să spovedească oamenii. Mult mai târziu şi-a pierdut mâna 
stângă, astfel încât, şi să fi vrut, şi tot n-ar fi putut sluji. Odată i-a 
mărturisit unui apropiat: „Când am fost hirotonit preot, mi s-a pus 
o panglică de foc în jurul gâtului. Veneau oamenii să se spove-
dească şi, ce-mi spuneau ei ziua, diavolii veneau noaptea şi-mi 
înfăţişau totul ca într-un film. Vai mie! mi-am spus. Greu mai e 
epitrahilul!” 

Odată, l-a întrebat pe acest apropiat: 
– Cutare, pe care mi l-ai trimis acum câţiva ani, voia să se facă 

preot. Ce mai ştii de el, s-a preoţit sau nu? 
– S-a hirotonit preot, i-am răspuns, şi deja slujeşte ca preot. 
Atunci, suspinând, părintele spuse: 
– Dacă poate duce insula Egina în spinare, atunci bine a făcut! 

Dacă nu, atunci a făcut rău! 
                                                             
46 Părintele George Florovski, Biserica, Scriptura, Tradiţia – Trupul viu al lui Hristos, 
Editura Platytera, Bucureşti, 2005, p.  350. 
47  Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi părintelui nostru Fotie cel Mare, Patriarhul 
Constantinopolei în Stâlpii Ortodoxiei, Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea 
Ortodoxă, Alexandria, 2008, p. 112. 
48 Apud David C. Ford, Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, 
Editura Sophia, Bucureşti, 2004, p. 335. 
49 Apud Ion Agârbiceanu, Pustnicul şi ucenicul, Editura Bunavestire, Bacău, s.a., p. 27. 
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Auzind acestea, povesteşte respectivul, m-am îngrozit şi-am 
început şi eu să suspin. Atunci maica Eupraxia îi spuse părintelui: 

– De ce spui asemenea lucruri şi-i sperii pe oameni? Adică 
oamenii nu trebuie să se hirotonească preoţi? Şi-atunci cum ar mai 
funcţiona bisericile? Cum s-ar împărtăşi creştinii? 

Părintele îi răspunse: 
– Maică! Am spus! Şi cum am spus aşa este!  
Apoi, întorcându-se spre mine, zise: 
– Grea este preoţia! Foarte grea! Cine are minte de priceput 

pricepe! 
Părintele obişnuia să spună că există şapte piedici în calea 

preoţiei (nu ştiu de unde avea acest număr), la care mai adăuga una, 
zicând: 

– Există însă şi a opta piedică şi cea mai mare! Este verbul 
„a vrea”!50 

În ce priveşte acel „ceva” pe care l-a văzut în timpul Sfintei 
Liturghii şi s-a spăimântat şi a renunţat, iată despre ce este vorba: 
„La patruzeci de zile de la hirotonie, în momentul împărtăşirii, cum 
era fascinat şi extaziat, în rugăciune şi smerenia inimii, deodată a 
văzut Sfintele Daruri luând în Sfântul Potir forma reală a Trupului 
şi Sângelui. Desigur, s-a cutremurat la vederea acestei întâmplări 
mai presus de fire. Pentru mult timp s-a rugat înaintea acestei taine 
înfricoşătoare, vărsând lacrimi fierbinţi. Tremurând, a ieşit în faţa 
Sfintelor Uşi şi a făcut apolisul, fără să spună un cuvânt. După 
aceea s-a rugat cu încordare multe ore, implorându-L pe Dumnezeu, 
ca Trupul şi Sângele Lui să revină la starea naturală de pâine şi vin, 
lucru care s-a şi întâmplat. După aceea, în aceeaşi seară şi-a depus 
demisia. Din acel moment mâinile lui s-au simţit neputincioase să 
împungă Trupul Domnului la Proscomidie sau să-L frângă după 
sfinţire. A continuat însă să slujească în biserica spitalului, ca dascăl 
şi predicator. El însuşi mi-a mărturisit şi mi-a întărit: „Nu puteam 
să ating pe Domnul Slavei cu mâinile mele pământeşti şi păcătoase”. 
La plecare, după ce ne-am îmbrăţişat mi-a zis sentenţios: „Ia seama, 
părinte, puţini preoţi se mântuiesc”! Altui cleric i-a zis cu multă 
naturaleţe: „Dacă nu vezi îngerul în Sfântul Altar să nu slujeşti”51. 
                                                             
50  Petros Botsis, Părintele Ieronim sihastrul din insula Egina, Editura Bunavestire, 
Galaţi, 2003, pp. 320-321. 
51 Stefanos Anagnostopoulos, Explicarea dumnezeieştii Liturghii, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2005, p. 33. 
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Mitropolitul Antonie de Suroj pare a merge şi mai departe pe 
aceeaşi linie de gândire: „Putem săvârşi Tainele lui Hristos, mai cu 
seamă Dumnezeiasca Liturghie, în măsura în care noi înşine ne 
unim cu Mântuitorul Hristos în toate căile pe care a păşit El. 
Probabil că vă amintiţi cum Apostolii Iacov şi Ioan au venit la 
Mântuitorul Hristos, rugându-L să le dăruiască cinstea de a şedea 
de-a dreapta şi de-a stânga Lui în împărăţia cerurilor. Şi Hristos le-a 
dat făgăduinţă – nu ameninţare, ci chemare – spunându-le: „Dar 
sunteţi voi gata, puteţi voi, oare, să beţi paharul pe care Eu îl voi 
bea, să vă botezaţi cu botezul cu care Mă voi boteza Eu? (în 
manuscrisele slavoneşti, „a se boteza” însemna „a se cufunda până 
peste creştet”). „Sunteţi voi gata să vă cufundaţi pe de-a întregul în 
adâncul acelei groaze din grădina Ghetsimani sau de pe Golgota, 
sau în groaza pogorârii la iad spre care Mă îndrept Eu?...”. (...) 
„Poţi, oare, tu să bei paharul acesta, să îl bei pe tot, până la fund? 
Vrei tu să te cufunzi în grozăvia acelei iubiri răstignite şi în acea 
minune a iubirii răstignite cu care Mă botez Eu?”. Iar pentru a fi 
preot, trebuie să fii în stare, cel puţin cu dorinţa, cu gătirea inimii, 
dacă nu chiar cu fapta – fiindcă pentru a înfăptui aceasta trebuie să 
creştem o viaţă întreagă şi, fără îndoială că o asemenea măsură o 
ating numai sfinţii cei mari –, să spui: „Da, Doamne, gata sunt!...”. 
Către preoţie se cade omului să meargă nu atunci când doreşte să 
slujească Liturghia, să citească rugăciuni sau să poarte grijă de 
oameni, ci atunci când poate spune: „Da, Doamne, gata sunt de 
cruce, gata sunt de adâncurile groazei din Ghetsimani, de adân-
curile groazei de pe Golgota, chiar până la cuvântul: «Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»”52. 

Iată un alt criteriu pentru a accede la preoţie revelat de stareţul 
Lavrentie de la Cernigov unui candidat la hirotonie: „Mă pregăteam 
să devin preot şi m-am dus la părintele Lavrentie de la Cernigov 
pentru binecuvântare. El s-a rugat şi m-a binecuvântat să deschid 
Evanghelia şi să citesc. Am deschis şi am citit din Evanghelia după 
Matei, cum un tânăr l-a întrebat pe Domnul cum să se mântuiască, 
iar Domnul i-a răspuns: «Să iubeşti pe Domnul cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi». Stareţul m-a 
                                                             
52 Mitropolitul Antonie de Suroj, Adierea Duhului. Purtarea de grijă faţă de suflete, 
Editura Doxologia, Iaşi, 2015, pp. 67-68. 
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oprit şi mi-a spus: «Iată, aşa trebuie să fie preotul şi va fi bine». Eu 
am păstrat cu sfinţenie cuvintele marelui stareţ”. Un alt bărbat, de 
loc din Karilskoe, satul natal al părintelui Lavrentie, paraclisier la 
biserica din sat, şi-a exprimat intenţia de a deveni preot. S-a dus la 
stareţul Lavrentie pentru binecuvântare, dar el s-a apucat cu 
mâinile de cap şi a spus: „Dar iadul este plin de oameni ca tine!”53. 

Părintele Damaschin Grigoriatul relatează şi el un caz înfrico-
şător: „Unul dintre candidaţii la preoţie, proaspăt absolvent de 
teologie, deşi nu avea credinţă puternică şi era măcinat de patimi 
trupeşti, s-a gândit să ceară ierarhului său să fie hirotonit. Chiar 
când îşi citea foaia matricolă, pentru a vedea notele cu care termi-
nase teologia, a auzit o voce puternică în urechea stângă care i-a 
spus: „Să nu îndrăzneşti să te faci preot!”. S-a tulburat foarte tare 
şi-a început să trăiască în pocăinţă”54 . Părintele Lavrentie de la 
Frăsinei avertiza şi el: „preoţia nu e un lucru de ăla, ca tâmplăria, ca 
orice altă meserie, e lucru dumnezeiesc, nu omenesc”55. Unui tânăr 
trimis la Teologie de părinţi, fără ca acela să aibă chemare, 
Părintele Lazăr Țabra i-a spus direct: „Eu zic mai bine să te faci 
tractorist, brutar sau inginer decât preot, pentru că va fi vai şi amar 
de parohia unde vei fi trimis. (...) Să ştii că-n viaţă nu se poate să fii 
şi cu „brânza-n berbinţă, şi cu oaie-n tigaie”. Tot aşa, nu e chip să 
fii un beţivan şi un petrecăreţ, dar totodată şi un slujitor sârguitor 
la sfântul altar, cu un renume de preot ales, preot bun”. După 
terminarea facultăţii, zicea Părintele despre acest student: 

– La ce i-o folosit lui facultatea de teologie? Pentru că, uite, 
acum stă acasă, dar nu face nimic. Doamne, fereşte-ne de cei care 
se înscriu la facultate numai din îndemnul părinţilor, pentru că ei 
sunt un chin pentru profesori. 

Până la urmă, acel student nu a ajuns preot. Desigur, pentru 
acest lucru mult s-a rugat şi părintele, ca Dumnezeu să nu îngăduie 
aşa ceva pentru a nu mai fi batjocorită Biserica de încă un nemernic, 
licenţiat în teologie”56 . Aproape fiecare poezie a părintelui care 
                                                             
53  Sfântul Lavrentie al Cernigovului. Viaţa, învăţătura,  minunile şi acatistul, Editura 
Bunavestire şi Editura Biserica Ortodoxă, Galaţi, 2003, p. 83. 
54  Părintele Damashin Grigoriatul, Minunile – mărturie a dreptei credinţe, Editura 
Areopag Bucureşti, 2011, p. 86. 
55 Părintele Lavrentie, Omul lui Dumnezeu, Licenţia Publishing, s.l., 2003, p. 153. 
56 Precum Lazăr, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, pp. 98-99. 
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tratează această problemă cuprinde şi avertismentul de a nu 
batjocori slujirea şi vocaţia preoţească. Iată un exemplu: 

Dar, nu te grăbi la Sfântul Altar, 
Dacă nu eşti: foc, flacără şi jar; 
Înger dac-ai fi, Heruvim de sus, 
Pentru a fi preot, nu e de ajuns, 
Dacă nu ştii arde ura şi păcatul  
Şi dacă nu ştii muri pentru altul.  
Căci cu preoţia nu-i de-a te juca, 
Dacă nu eşti vrednic, nu te înjuga! (Preotul) 

Părintele Lazăr Țabra nu vorbea fără acoperire. „Misiunea 
preoţească şi-a făcut-o deplin, cu râvnă şi dăruire: „Nici o misiune 
încredinţată omului nu cere atâtea renunţări, atâta iubire şi atâta 
spirit de jertfă ca şi preoţia. Fiecărui om îi este îngăduit să trăiască 
mai întâi pentru sine şi mai apoi pentru altul, numai preotul trebuie 
să trăiască întâi pentru altul şi apoi pentru sine”, afirma el. „Toţi 
slujbaşii de pe pământ au ore de serviciu şi ore de repaus, numai 
preotul intră în serviciu o singură dată – prin actul hirotoniei – şi 
iese prin actul morţii”, scria tot el în concluziile tezei de licenţă la 
sfârşitul studiilor universitare… şi aşa a şi trăit”57. 

Prin urmare, după spusa unui bătrân athonit rămas anonim, 
„Mai bine cu metanierul în Rai decât cu epitrahilul în iad”, anume 
în iadul cel mai de jos, acesta fiind rezervat celor mai înalte cinuri 
clericale sau duhovniceşti: preoţia, egumenia, arhieria, dacă nu şi-au 
făcut datoria. Egumenul Atanasie de la mănăstirea Grigoriu a văzut 
în vis pe un ieromonah care trecuse la Domnul şi l-a întrebat: 

– Fiul meu, cum eşti? Cum ai trecut examenul? 
– Gheronda, cât priveşte îndatoririle călugăreşti, am mers bine. 

Stăpânul Hristos a fost îngăduitor cu mine. Cât priveşte cele ale 
preoţiei, mi-a fost foarte greu, fiindcă Stăpânul Hristos mi-a făcut 
cercetare amănunţită, lipsită de îngăduinţă58. 

Preoţia califică, „îl face pe cel care primeşte această Taină 
reprezentant şi săvârşitor al Tainelor” (Iustin Popovici59), fapt ce 
                                                             
57 Ibidem, pp. 297-298. 
58 Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului Munte 
Athos, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2016, p. 240. 
59 Ieromonah dr. Iustin Popovici, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite în 
ritul liturgic bizantin, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, p. 124. 



Îngerul merge în urma preotului (I) 

29 

presupune vrednicia celui calificat. Sfântul Isidor Pelusiotul îi clari-
fică unui corespondent faptul că „preoţia aparţine nu celui întâi-
născut, ci celui virtuos”60. Dacă în Vechiul Testament preoţia era ceva 
ereditar, în Noul Testament ea ar trebui să fie dăruită doar celor 
dispuşi să-şi asume Crucea. Părintele Ştefan Slevoacă îi trimite o 
scrisoare din Bucovina părintelui Dimitrie Balaur, în decembrie 
1964, în care remarcă: „Preoţia ne-a aşezat împărăteşte pe frunte o 
cunună de spini”61. Părintele Dimitrie scria la rândul său surorii sale: 
„Preoţia fără suferinţă pentru Hristos (II Tim. 3, 12) e numai o 
carieră, iar prin suferinţă mi-am făcut slujba deplin (II Tim. 4, 5)”62. 
Doar astfel de oameni au o autentică înţelegere a faptului că 
preoţia, jertfa şi legământul între Dumnezeu şi oameni formează 
un întreg. Această lege are regimuri de funcţionare diferite în cele 
două Testamente. În Cel Vechi „Legământul, deşi se instituie prin 
voinţa lui Dumnezeu, trebuie inaugurat prin sânge adus din partea 
omului de către preotul ales de Dumnezeu. „Nici întâiul legământ 
n-a fost sărbătorit fără sânge”. Într-adevăr, Moise, după ce a rostit, 
faţă cu tot poporul, toate poruncile din lege, luând sângele de viţei 
şi de ţapi, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, a stropit şi cartea şi pe 
tot poporul şi a zis: „Acesta este sângele legământului pe care l-a 
poruncit vouă Dumnezeu” (Evr. 9, 18-20). 

Legea cea nouă, de asemenea, şi-a cerut sîngele ei, căci la Cina 
cea de taină Iisus spune: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele 
Meu, al legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea 
păcatelor” (Mt. 26, 27-28). Se vede de aci că legătura cu Dumnezeu 
nu se poate întemeia fără jertfă, „căci fără vărsare de sânge nu se dă 
iertare” (Evr. 9, 22). Epistola către Evrei, considerând cele două 
feluri de jertfă prin care s-au instituit cele două legăminte, declară 
că cel nou, prin urmare şi Arhiereul care l-a mijlocit, este superior 
celui vechi şi preoţiei lui, din motivul că jertfa acestuia este a unui 
om, respectiv Dumnezeu-om, pe cînd a aceluia este de animale. 
Apoi, pentru că aici legătura între preot şi jertfă este atât de strânsă 
încât jertfa este însuşi jertfitorul. Arhiereul aici se aduce pe sine 
însuşi jertfă. Faptul că Sf. Scriptură atribuie legământului nou o 
                                                             
60 Sfântul Isidor Pelusiotul, Epistole, vol. 2, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2015, p. 43. 
61 Elena Teodoreanu, Părintele Dimitrie cel necunoscut, Editura Bizantină, Bucureşti, 
2001, p. 74. 
62 Ibidem, p. 75. 
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superioritate tocmai din cauză că el e inaugurat prin sânge omenesc 
şi este o deplină identitate între arhiereu şi jertfă, ne dă cheia 
înţelesului înalt ce-l are jertfa în raport cu Dumnezeu” (Stăniloae63). 

Pentru Părintele Ghelasie „PREOŢIA este IUBIREA Dumne-
zeiască a FIULUI ce coboară şi LITURGHISEŞTE în creaţie”64. 
PREOŢIA este IUBIREA jertfelnică a FIULUI care coboară asu-
mând şi restaurând firea umană căzută: „Slujirea preoţească, arată 
Sfântul Ioan de Kronstadt, este mijlocire între Făcător şi făptură, 
slujire a nestricăciunii pentru omenirea stricată de păcate, slujire a 
împăcării făpturilor călcătoare de lege cu Făcătorul, slujire a sfinţirii 
şi înălţării la sfinţenie şi nestricăciune, aducere de la moarte la viaţă, 
de pe pământ la Cer”65. Prin urmare această figură aparte a clerului 
rus e îndreptăţită să afirme: „Preoţia Bisericii Ortodoxe este prin 
caracterul său slujirea cea mai mare de pe pământ – mai presus de 
ceruri, preasfântă, dătătoare de bucurie a vieţii şi atotsfinţitoare”66. 
Preoţia este „cea mai mare binefacere a lui Dumnezeu pentru 
oameni” (Epifanie Theodorolopoulos67) pentru că le împărtăşeşte 
acestora Însuşi harul lui Dumnezeu. De aceea „nu se poate fără 
preoţie, căci fără ea nu merge nici Ortodoxia înainte” (Dionisie de 
la Colciu68). Preoţia e din această perspectivă motorul, inima Orto-
doxiei. Prin ea cel în cauză devine „apostolul lui Iisus Hristos, 
apostolul neamului, mijlocitorul între Dumnezeu şi orişice creştin. 
Prin preot se fac toate minunile dumnezeieşti, toate Tainele Bisericii. 
Fără el nu se fac! De aceea, preotul trebuie să fie ca un soare, 
neacoperit de norii necredinţei, să fie totdeauna lumină, fiindcă 
dacă este lumină, totdeauna toţi cei din întuneric aleargă la 
lumină69. (...) Preoţia e un har dumnezeiesc şi trebuie să fii pildă 
bună tuturor, să te vadă toţi dimprejurul frăţiei tale ca pe un om 

                                                             
63 Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, pp. 245-246. 
64  Ieromonah Ghelasie Gheorghe,  Mic dicţionar de isihasm, Editura Platytera, 
Bucureşti, 2015, p. 118. 
65 Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, p. 128. 
66 Ibidem. 
67 Călăuza duhovnicească. Sfaturi ale nevoitorilor ortodocşi din veacul al XX-lea, Editura 
Sophia, Bucureşti, 2015, p. 236. 
68  George Căbaş, Părinţi contemporani din Sfântul Munte Athos, vol. I, Editura 
Anastasis, Sibiu, 2011, p. 175. 
69 Stareţul Dionisie. Duhovnicul de la Sfântul Munte, pp. 141-142. 
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sfânt”70 (Dionisie de la Colciu). Cei care l-au cunoscut pe părintele 
Ghelasie Gheorghe au avut privilegiul de a întâlni un cleric în care 
lucra cu putere întreita slujire preoţească: sfinţitoare (sacramentală), 
învăţătorească (kerigmatică) şi de conducere (cârmuirea duhovni-
cească). Dacă la unii clerici se observă cu uşurinţă o ierarhie a celor 
trei slujiri, la avva Ghelasie nu poate fi vorba de aşa ceva. Aşa cum 
nu poţi să-i ierarhizezi pe Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi 
Grigore Dialogul, tot astfel şi cu cele trei slujiri ale sale. 

Arhiepiscopul Justinian Chira povesteşte că odată un sfânt s-a 
întâlnit cu satana şi l-a întrebat pe vrăjmaşul oamenilor: „Ce te 
supără pe tine cel mai mult în lume?” „Hristoşii aceştia mărunţei”, 
i-a răspuns diavolul. „Cine sunt aceia?”, a cerut lămuriri sfântul. 
„Preoţii. Fiecare preot e ca un Hristos. Ei mă supără. Ei îmi 
încurcă treburile cel mai mult. Preoţii şi călugării îmi încurcă 
socotelile şi îi opresc pe oameni să meargă spre iad”71. Preot şi că-
lugăr, monah ascet şi sacerdot mistic, Părintele Ghelasie Gheorghe 
a încurcat socotelile demonilor şi nu doar că a oprit mulţi oameni 
să meargă spre iad, ci i-a îndreptat spre Rai, deprinzându-i arta 
vieţuirii creştineşti. Nu era zi în care să nu bată cineva la uşa chiliei 
sale pentru a se pleca sub epitrahil şi a fi dezlegat de grele poveri 
ori pentru a fi luminat în atâtea taine ale trăirii duhovniceşti. 
Preoţia sa era mereu lucrătoare. Părintelui Ghelasie i se potrivesc 
de minune cuvintele Părintelui Gheorghe Calciu după care preoţia 
înseamnă „să fii martorul îndurerat al suferinţei umane şi să o iei 
pe umerii tăi. (...) Să fii consolatorul tare al oricărui nefericit, chiar 
atunci când tu însuţi te simţi doborât de neputinţă. (…) Să porţi pe 
umerii tăi muntele suferinţei umane, chiar atunci când fiinţa ta 
strigă zdrobită de propria-i suferinţă”72. Ultimii ani din viaţa lui 
                                                             
70 Ibidem, p. 143. 
71 Arhiepiscop Justinian Chira, Trăiţi frumos şi-n bucurie, Editura Nicodim Caligraful, 
Putna, 2014, p. 282. Însă preotul nu e lipsit de ajutor: „Lângă preot, dacă este un 
drac, sunt însă şi zece îngeri. Fiecare preot are zece îngeri lângă el, care îl apără” 
(Ibidem). 
72 Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Războiul întru cuvânt. Cuvintele către tineri şi alte 
mărturii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, p. 47. Părintele continuă: „Dar carnea 
ta se va revolta şi va zice: „Este inadmisibil eroismul acesta absurd! Unde este 
omul acela, unde este preotul pe care mi-l descrii, să-i pun şi suferinţa mea pe 
umeri?”. Şi totuşi el există. Din când în când se trezeşte în noi preotul lui 
Hristos, care, asemenea samarineanului milostiv, se apleacă peste cel căzut între 
tâlhari şi, suindu-l pe asinul său, îl aduce din nou în Biserica lui Hristos” (Ibidem). 
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avva Ghelasie au fost o instanţiere a ultimului deziderat. Sacerdotium 
non est otium. Preoţia nu este un răstimp de răgaz, ci o permanentă 
slujire. De la primul la ultimul preot. În viziunea lui avva Ghelasie 
„Adam este Chip de CER-PREOŢIE”73: Adam însuşi ar fi trebuit 
să fie preot al creaţiei, mediator între aceasta şi Creator. Adam însă 
„cade din preoţie şi nu mai este lăsat să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ din 
POMUL VIEŢII (Fc. 3, 24)”74.  

Adam pierde Chipul său de Preot 
Şi rămâne doar soţul Evei, 
El nu mai e Sacerdot al POMULUI VIEŢII, 
Mănâncă cu Eva din „pomul profan”. 
În Rai Eva primea EUHARISTIA din POMUL VIEŢII 
Prin Mâinile lui Adam Preotul. 
Acum Adam, lipsit de Preoţie, 
Mănâncă un „simplu măr” din mâinile Evei75. 
Părintele Ghelasie explicitează în continuare: „După căderea 

din CHIPUL Raiului, LITURGHIA POMULUI VIEŢII se desfiin-
ţează, de unde urmează desfiinţarea Preoţiei Adamice şi desfiin-
ţarea Bisericii Evei-Mamei, de unde desacralizarea CHIPULUI, 
până la „profan şi antichip”76. „Adam nu este „bărbatul Evei”, ci 
Preotul Chipul direct de Dumnezeu şi Eva nu este „femeia” lui 
Adam, ci Biserica întrupării Lui Dumnezeu (…) De aceea, după 
căderea din Rai, Adam cade din Preoţie şi Eva cade din Chipul de 
Icoană-Biserică77 (...) Bietul Adam, din Preot se face un actor de 
teatru şi Eva se face o vrăjitoare ce fură Preoţia lui Adam Făcându-se 
                                                             
73  Ieromonah Ghelasie Gheorghe, În căutarea unei psihanalize creştine, Editura 
Platytera, Bucureşti, 2014, p. 58. 
74 Idem, Taina filiaţiei, p. 165. „În Rai Adam era „primul Preot” care „slujea” 
Altarului-Pomului Vieţii. Zilnic Adam se „apropia” de Altar-Pomul Vieţii unde, 
cu „Închinăciune şi Rugăciune”, săvârşea „Ritualul de Rai”, Liturghia de Rai ce 
„Coboară pe Dumnezeu”, care se „făcea Împărtăşanie directă”. Dumnezeu 
Venea în Rai prin această Liturghie de Rai. Chipul de Dumnezeu-Altar era 
permanent în mijlocul Raiului, dar „întâlnirea” cu Dumnezeu direct se făcea prin 
„Chemarea Lui” de către Creaţie” (Idem, Isihasm, Trăirea mistică a Liturghiei, p. 22). 
75 Idem,  Mic dicţionar de isihasm, p. 96. 
76  Idem,  Taina filiaţiei, p. 180. 
77 Chiar şi aşa „la antici, Tatăl era şi Preotul Familiei” (Idem,  Micul pateric al Sf. 
Mănăstiri Frăsinei, p. 23). 
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pe sine preoteasa unei magii ce junghie Copilul Euharistie (…) De 
aceea, după cădere, Vine Marele Preot Hristos şi restabileşte 
adevărata Preoţie ce este Semnul Fiului, Restabilind, totodată, şi 
adevărata Biserică Icoană de Maica Domnului. (…) Odată cu 
Restabilirea Bisericii ca Icoană a Maicii Domnului, Vrăjitoria 
preotesei-magiei este desfiinţată 78  şi adevărata Liturghie Euha-
ristică, prin Hristos Cel înviat se săvârşeşte”79. E o notă distinctivă 
a acestei cândva religio illicita: „Creştinismul vine cu RESTABI-
LIREA CHIPULUI LITURGIC şi prin aceasta se Restabileşte 
Preoţia şi Biserica. Miturile antice păstrează o „vagă memorie 
Liturgică” prin zisele Jertfe şi ritualuri”, dar ADEVĂRATA 
LITURGHIE o REMEMOREAZĂ LITURGHIA CRUCII Lui 
HRISTOS”80 . Hristos Logosul este Marele Preot-Arhiereu, care 
Transfigurează „Prescura-Creaţia” în Taina îndumnezeirii, ca Însăşi 
Creaţia să se Facă „Euharistie Adevărată”81. Aceasta devine posi-
bilă doar prin înomenirea Fiului. Astfel „mistica PREOŢIEI în 
SINE a FIULUI este DUBLU ACT de Coborâre şi Urcare, de 
Accesibilitate între INCREAT şi Creat, până la DIALOGUL peste 
Fire între Două Realităţi total diferite”82. 

Într-un alt plan al viziunii teologice a Părintelui Ghelasie 
„Treimea Dumnezeiască este „Doar Preoţie în Sine”, Tripreoţia 
Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh 83 ... CUVÂNTUL-COMUNI-
CAREA SACRULUI, CHIPUL ARHIPREOŢIEI FIULUI; 
RITUALUL-ACTUALIZAREA SACRULUI, CHIPUL ARHI-
PREOŢIEI SFÂNTULUI DUH. (…) Preoţia FIULUI este CU-
VÂNTUL Evanghelic făcut Euharistie Împărtăşanie, Actualizat 
prin Preoţia SFÂNTULUI DUH, care săvârşeşte Împărtăşirea din 
Arhisacrul Arhipreoţiei Absolute DUMNEZEU TATĂL 84 . (…) 

                                                             
78 „După Căderea din Rai toate Arhetipurile Sacerdotale Bărbăteşti trec în Magia 
Preotesei-Femeii, Întreruperii Sacerdoţiului. De aceea Trebuie să Vină Hristos 
Marele Arhiereu pus ca să Restabilească Preoţia Sacerdotală peste Magia Femi-
nistă” (Idem, Medicina isihastă, p. 251). 
79 Idem, Isihasm. Darul menirii de taină, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 108. 
80 Idem, Taina filiaţiei, p. 180. 
81 Idem, Isihasm, dialog în Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 246. 
82 Idem, Taina filiaţiei, p. 147. 
83 Idem, Isihasm, Trăirea mistică a Liturghiei, p. 30. 
84 Ibidem, p. 89. 
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Preoţia Ritualului SFÂNTULUI DUH este astfel Integralitatea 
Coborârii DUMNEZEIRII în Creaţie. Ritualul este Taina Actua-
lizării Prezenţei şi Întâlnirii Directe a Creaţiei cu Dumnezeu în 
Strălucirea Harică Energetică în Chipuri de Limbi de Foc. Limbile 
de Foc Harice ies din Izvorul Altarului Liturgic şi se revarsă în 
Comuniunea de Credincioşi-Biserică. Limbile de Foc Harice sunt 
Darurile Harice care se Împărtăşesc Credincioşilor-Bisericii. 
Limbile de Foc Harice sunt Purtătoare de Chip Cuvânt Evanghelic, 
Purtătoare de Chip Sfinţitor de SFÂNTUL DUH şi Purtătoare de 
SACRU ÎN SINE, CHIPUL LUI DUMNEZEU TATĂL”85. Fiul 
fiind Cel Născut, iar Duhul Sfânt Cel Purces, „TATĂL este 
PREOŢIA DUMNEZEIASCĂ în Sine. TATĂL este SUPRA-
PREOŢIA a Cărui PREOŢIE este SLUJITĂ de PREOŢIA 
FIULUI şi PREOŢIA SFÂNTULUI DUH. TATĂL este 
IZVORUL şi NĂSCĂTORUL PREOŢIEI, EL nu SLUJEŞTE, ci 
este SLUJIT de FIUL şi SFÂNTUL DUH, dar BINECU-
VÂNTEAZĂ ca FIUL şi SFÂNTUL DUH să poată SLUJI”86. 

 
În perioada în care era crunt prigonit de regimul comunist, 

Părintele Calciu a înălţat preoţiei un excepţional imn chiar într-o 
contestaţie a hotărârii de caterisire a sa din 6 octombrie 1984: „În 
petiţia depusă la registratura Arhiepiscopiei Bucureştilor am reiterat 
cererea de a fi numit înapoi în postul de preot şi de profesor la 
Seminarul Teologic din Bucureşti, unde funcţionasem până la 17 
mai 1978 şi «din care am fost scos abuziv şi cu încălcarea tuturor 
legilor creştine». În caz că acest post mi se refuză (…) cer să fiu 
numit măturător pe dealul Patriarhiei, aşa cum scrisesem şi în 1978. 
(…) Cât despre preoţia mea, nici nu intră în discuţie. Mi-a fost dată 
de un mare ierarh, odată cu îmbisericirea, la Radu-Vodă şi acest 
ierarh a murit. In consecinţă, preoţia mea nu mai poate fi luată de 
nimeni. Cu ea voi merge la Judecata sfântă. Deci ce sunt violenţa şi 
injustiţia prin care mi se interzice slujirea în biserici publice, când 
demnitatea de preot, cu mila Celui ce este Preot în veac după 
rânduiala lui Melchisedec (Evr. 6, 20), îmi rămâne pentru veşnicie? 
                                                             
85 Ibidem, pp. 90-91. 
86  Idem, Mic dicţionar de isihasm, p. 111. În ce priveşte raporturile cu creaţia, 
„Originea Vieţii este în Arhepreoţia Iubirii Tatălui Dumnezeu, pe care Fiul şi 
Sfântul Duh o „coboară” şi în Iubire-Preoţie-Liturghie de Creaţie” (Idem, Isihasm, 
Trăirea mistică a Liturghiei, p. 28). 
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Drept urmare, recurg la aceeaşi cerere prin reiterare: preot profesor 
la Seminarul Teologic sau măturător pe dealul Patriarhiei! Adaug 
aici: sau altă muncă sacră. Şi încă, spre stupoarea mea, am constatat 
că instanţa consistorială socoteşte munca fizică atât de degradantă, 
încât afirmă că m-am exclus din preoţie cerând postul de mătu-
rător. Probabil că şi Sfinţii Apostoli vor fi chemaţi de Consistoriul 
care m-a condamnat şi judecat la caterisire, întrucât conform 
mentalităţii judecătorilor, ei s-au exclus din demnitatea apostoliei 
fiindcă au practicat pescuitul chiar şi după învierea Domnului. (In. 
21, 1-11). Dacă voi fi lipsit de posibilitatea unei munci fizice, cum 
am fost lipsit de cea de preot şi profesor, înseamnă că sunt supus 
unei exterminări deliberate. Preoţia mea va rămâne însă în veac, în 
afara oricărei discuţii seculare”87. 

Căpitanul Sabin Mare era de patru ani în armată, făcuse frontul 
de Răsărit; fiul unui învăţător din judeţul Satu-Mare, urmaş al unei 
familii de români naţionalişti. N-a fost nici o mirare când, în primul 
grup de ofiţeri deblocaţi de puterea comunistă nou instaurată, căpi-
tanul a fost pus pe liber. Neavând ce face s-a înscris la Academia 
Comercială Braşov, făcând parte în paralel dintr-o organizaţie 
anticomunistă. Odată a făcut o mărturisire în casa unui preot: 
„Precum preoţia e o pecete, pe care o porţi toată viaţa şi nu te poţi 
lepăda de ea, tot aşa pentru mine e jurământul militar. Cât voi trăi, 
eu voi fi ofiţer al Armatei Regale Române şi voi acţiona în con-
secinţă”88. Similar, preotul e ofiţer al Armatei lui Hristos şi cât va 
trăi va acţiona în consecinţă. Cât despre pecetea de neşters a preo-
ţiei, este demnă de menţionat întâlnirea dintre Părintele Ghelasie şi 
Părintele Arsenie Boca. După ce în 1973 se închinoviază la 
Frăsinei, deşi era deja preot, Părintele Ghelasie Gheorghe rămâne 
în obşte cu statutul de simplu frate de mănăstire, aproape 20 de 
ani, fiind cunoscut îndeobşte ca fratele Gheorghiţă. La o vizită pe 
care a făcut-o, împreună cu ieromonahul Ioanichie de la Frăsinei, 
care pe atunci nu era hirotonit, la biserica din Drăgănescu, l-a 
întâlnit pe părintele Arsenie Boca, despre care povestea că a 
străvăzut că unul dintre ei era preot atunci când, imediat ce i-a 
întâlnit, i-a întrebat: „Mă! Care dintre voi e preot?”89. 
                                                             
87 Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, pp. 235-236. 
88 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng dar nu se îndoiesc, vol. I, Editura Marineasa, 
Timişoara, 1993, pp. 128-129. 
89 http://www.chipuliconic.ro/biografie/, consultat la 12 08 2017. 
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Candidatul la preoţie şi impedimentele la hirotonie 
Exigenţele Canoanelor sinoadelor ecumenice, locale şi ale 

Sfinţilor Părinţi în ce-i priveşte pe candidaţii la preoţie şi pe cei 
hirotoniţi vor părea exagerate doar pentru cei ce nu conştientizează 
ce înseamnă preoţia. 

Candidatul trebuie să fie un vas de cinste, demn de a deveni 
templu al Duhului Sfânt. Tocmai de aceea „Nu este îngăduit 
mulţimii needucate să facă alegerea candidaţilor pentru preoţie” 
(Laod. 1390), ci acest lucru trebuie făcut de cei în măsură. În popor 
se spune că trebuie să mărturisească şapte preoţi vrednicia unui 
candidat la hirotonie. Chiar şi aşa candidatul e examinat canonic în 
ce priveşte păcatele opritoare de preoţie, viaţa sa individuală şi 
familială, dar şi a soţiei, a copiilor, situaţia gospodăriei, etc. (Ap. 17, 
18, 19; VI 3, 14; 18, 26, 33; Neocez. 8; Laod. 10), apoi cele sociale, 
ca obligaţii faţă de semenii săi de autorităţile civile, militare, etc. 
(Ap. 6, 26, 81, 83; IV 3 c. 3, 7; Cart. 16; I-II, 11; VI ec. 4, 9, 17, 76). 

În ce priveşte viaţa individuală candidatul nu se va hirotoni 
dacă a făcut unul dintre păcatele de mai jos: 

– chiar copil fiind a sodomizat pe cineva sau a fost sodomizat. 
Acela nu se va hirotoni căci „cel sfinţit trebuie să fie fără prihană 
din copilărie” (Sf. Nichifor 7)91. „Acela, deşi n-a păcătuit din cauza 
nevârstniciei, dar vasul lui s-a spurcat şi s-a făcut netrebnic de 
                                                             
90 Toate canoanele citate mai jos le găsim, de exemplu, în Ieromonah Nicodim 
Sachelarie, Pravila Bisericească, Parohia Valea Plopului, 1999. Între paranteze apare 
denumirea prescurtată a Sinodului ori a Sfântului Părinte căruia îi aparţine 
canonul, succedată de numărul acestuia. 
91 Dacă vreun cleric, mai înainte de hirotonie, a căzut în malahie, mai întâi să se 
canonisească îndeajuns şi apoi să fie hirotonisit. Iar, dacă va face acest păcat 
după hirotonie, după ce va înceta de a mai păcătui, fiind canonisit după cuviinţă, 
la un an să i se dea să slujească cele preoţeşti. Dar dacă şi după ce va cunoaşte 
păcatul, ar mai repeta această greşală de două sau de trei ori, să nu mai slujească 
ca preot, ci să treacă în dreapta citeţilor” ( I. Post. 12). 

Pe de altă parte, deşi surprinzător pentru unii, cel ce se vindecă de îndrăcire 
poate fi chiar hirotonit (Apost. 79) prin asemănarea cu Maria Magdalena din 
care Domnul a scos şapte draci (Mc. 16, 9; Lc. 8, 2-3), dacă duce şi el o viaţă 
„întocmai cu apostolii”. De asemenea, „Copiii născuţi din ţiitoare sau din 
căsătoria a doua sau a treia care se dovedesc că au o viaţă vrednică de preoţie, se 
pot hirotonisi” (Sf. Nichifor 8). Chiar şi „Cămătarul dacă va voi să cheltuiască 
nedreptul câştig pentru săraci, făgăduind că părăseşte iubirea de bani, ar putea fi 
primit la preoţie” (Sf. Vasile 14. V). 
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sfântă slujbă. Iar dacă a primit scurgere numai pe coapse se canoni-
seşte cu chibzuinţă şi nu se opreşte de a se face preot” (I. Post. 30). 

– a făcut gomorie (păcate sexuale cu gura).  
– fiind sănătos, s-a castrat de bună voie92. 
– „Cel ce va umbla cu femeia peste fire (perversiuni sexuale) 

preot să nu se facă” (Molitfelnic). „Cel ce face sodomie sau onanie 
cu soţia lui, acela preot să nu se facă” (Pravila de la Târgovişte). 

– „Cel ce a curvit măcar odată, nu se cuvine a se face preot, chiar 
dacă s-ar fi lăsat de păcat, căci marele Vasile zice că, unul ca acesta 
chiar morţii de ar învia, preot nu se va face” (Sf. Nichifor 3693). 

– de va muri logodnica celor ce vor să se facă preoţi, nu mai 
pot lua altă femeie, fiindcă se socotesc ca şi cum s-ar fi căsătorit a 
doua oară (Pidalion grec), iar „Cel căsătorit a doua oară, nu mai 
poate fi hirotonisit” (Ap. 17; VI ec. 3; Sf. Vasile 12). 

– „cei ce nu s-au căsătorit cu fecioare, cei ce au luat văduvă ori 
lepădată de altul, ori desfrânată, ori sclavă, ori din cele de la teatru, 
să nu poată fi cleric94” (VI ec. 3). „Cel ce s-a căsătorit cu rude (…) 
nu poate să fie cleric (chiar şi dacă acum este văduv)” (Apost. 19). 
Preotul, care din neştiinţă s-a încurcat în căsătorie legală, acest 
                                                             
92 Dacă cineva fiind bolnav, a fost operat de medici, sau dacă cineva s-a făcut 
famen de către barbari sau de către stăpâni, iar el ca om este vrednic, pe unul ca 
acesta canonul îl primeşte la hirotonie (I ec. l). De asemenea, „Cel ce s-a castrat 
fără de voie, sau în timpul persecuţiilor a fost lipsit de cele bărbăteşti, precum şi 
cel ce s-a născut famen, dar este vrednic să se facă episcop” (Apost. 21). 
93 Similar: „Cel ce curveşte după botez, sau a avut ţiitoare nu poate să fîe arhiereu, 
preot, diacon sau altceva din rânduiala preoţească” (Simeon al Tesalonicului IX, 
50). Cât despre preot, „Zice marele Vasile că preotul care va curvi, de va învia şi 
morţi, să nu îndrăznească să facă Liturghie, că poate cu osteneală multă să se 
facă sfânt şi făcător de minuni, iar preot nu, pentru că nu e cu putinţă ca 
necuratul să jertfească şi să împartă pe Mielul lui Dumnezeu, unde nici singuri 
îngerii nu cutează să se plece şi să vadă taină ca aceasta, ci numai stau cu frică şi 
cu cutremur” (Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, tipărit în chirilică în 
anul 1746, col. Cartea românească, retipărită sub îngrijirea diac. Gheorghe 
Băbuţ, Editura Pelerinul Român, Oradea, 1994, p. 245). 
94  Chiar dacă acele femei au devenit creştine exemplare, atât de mare e 
demnitatea preoţiei şi imaginea preotului trebuie să fie cu desăvârşire nepătată că 
femeile din categoriile citate nu le mai poate „spăla” nici Nilul, nici Iordanul. În 
ce le priveşte pe sclave, cum majoritatea treceau prin aşternutul stăpânului şi 
acest lucru era bine fixat în subconştientul colectiv, chiar dacă unele au scăpat 
neterfelite, totuşi, Sfinţii Părinţi au decis pentru înlăturarea oricăror pricini de 
sminteală ca nici una să nu poată deveni preoteasă! 



DAN POPOVICI 

38 

lucru descoperindu-se ulterior, să aibă dreptul de a purta haina şi 
numele de cleric potrivit cu cele spuse de canoane, iar de celelalte 
lucrări ale preoţiei să fie oprit (VI ec. 26). 

– ucidere de voie sau de nevoie. 
– furt de cele sfinte sau alte lucruri de la altcineva. 
– e stăpânit de lăcomia de avere95. 
– a fost vrăjitor. Excepţiile întăresc regula. Vrăjitorul Ciprian a 

ajuns episcop. 
                                                             
95 „Să nu se introducă la hirotonie aceia ce s-au întinat cu păcatul diavolesc al 
lăcomiei de averi” (Col. 3, 5; Sf. Gr. de Nisa 6).  Mai grav este când lăcomia de 
averi te determină, episcop fiind, să hirotoneşti pentru bani. Sfântul Isidor 
Pelusiotul îi scrie episcopului  Eusebiu învinuit de simonie: „Mulţi te acuză că 
îngădui să se facă hirotonii în vederea săvârşirii Tainelor pentru bani şi nu potrivit 
chemării Duhului Sfânt. Şi sigur că, dacă acestea sunt doar defăimări, aceia şi-au 
asigurat pedeapsa, pentru că «pe cei ce grăiesc minciuna Tu îi vei da pierzării». Dacă însă 
spun adevărul, află care este sfârşitul răului, şi anume că în favoarea unui mic câştig 
ai preferat să-L huleşti pe Dumnezeu. Şi cine se va mai ruga pentru tine, de vreme 
ce nici pentru Ofni şi Finees nu s-a mai găsit nimeni să se roage, când au păcătuit 
în faţa lui Dumnezeu şi a preoţiei ce le fusese dăruită şi au fost daţi spre cea mai 
cumplită moarte, pentru că au trădat darul cinstit al preoţiei?” (Sfântul Isidor 
Pelusiotul, Epistole, vol. 1, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2013, p. 35) Într-o altă 
epistolă îl atenţionează pe acelaşi: „Construieşti Biserica cu pietre nepotrivite, care 
provin din câştigurile tale ilicite sau, mai bine zis, necuviincioase, deoarece, ca şi 
cum ai fi vândut preoţia, ai încasat bani de la hirotonie şi i-ai dat lui Zosima. 
Acestea se spun în toată ţara astfel, încât fiecăruia care le aude îi ţiuie amândouă 
urechile” (Ibidem, p. 96). Într-o epistolă adresată episcopului Martirie, bănuit că 
săvârşeşte „hirotonii ilegale” îl avertizează: „fii sigur că te conduci pe tine însuţi 
spre cel mai mare pericol al pedepsei” (Ibidem, p. 47). 

La fel de grav e să dai bani pentru a fi hirotonit: „Dacă vreun episcop a 
ajuns la această demnitate, prin bani (simonie), sau vreun prezbiter sau diacon, 
să se caterisească atât dânsul cât şi cel care l-a hirotonisit, şi să se taie cu 
desăvârşire şi de la împărtăşire, ca Simon Magul de către Petru” (F. Ap. 8, 18-26; 
Apost. 29). Epistola Sfântului Isidor Pelusiotul către Zosima şi Marona, care 
cumpăraseră cu bani preoţia, glăsuieşte: „Desigur că tu ai fi fost suficient, 
impertinentule Zosima, ca să contaminezi preoţia şi să-i asociezi orice ruşine, 
însă ţi-ai mai dobândit şi un colaborator cu care te-ai legat împreună, asemenea 
unei perechi de vite, care cultivă ţarina cu mărăcinii patimilor. Opriţi-vă, aşadar, 
nefericiţilor, din această nebunie nefolositoare! Opriţi-vă, netrebnicilor să pătaţi 
curtea împărătească! Curăţaţi-vă pe voi înşivă de întinare, eliberaţi Sfântul 
Jertfelnic de petele necurăţiei” (Ibidem, p. 102). 

De asemenea, „Nu se cuvine ca cei hirotonisiţi să împrumute bani cu 
dobândă şi să ia camătă şi în plus câştiguri pe jumătate” (Laod. 4). Similar, 
„Clericul, dacă împrumută bani, să primească înapoi numai banii pe care i-a dat, iar 
dacă cumva împrumută altceva (grâu, etc), să nu primească decât numai cantitatea 
pe care a dat-o” (Cart. 16-c). În acelaşi sens „Cămătarii nu se cuvine a fi împărtăşiţi 
sau clerul să mănânce împreună cu ei, dacă stăruiesc în nelegiuire” (Nichifor 32). 
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– s-a lepădat vreodată de Hristos96. 
– a jurat strâmb. 
– a jurat că nu va primi hirotonia97. 
– a făcut alte păcate de moarte în afara celor menţionate deja98. 

                                                             
96 „Dacă vreun cleric se va lepăda de numele lui Hristos din frica de oameni, 
adică din teama de iudeu, de păgân, sau de eretic, să fie lepădat definitiv din 
biserică” (adică afurisit). Iar dacă se va lepăda numai de numele de cleric, să se 
caterisească, dar pocăindu-se, să se primească ca un mirean” (Apost. 62). 
„Mirenii, care s-au lepădat de Hristos şi la urmă au fost hirotonisiţi, din neştiinţă 
sau dacă au ştiut cei ce i-au hirotonit, nu scapă de sub prevederile canoanelor 
bisericeşti, căci unii ca aceştia, când se află mai pe urmă, se caterisesc” (l ec. 10). 
„Prezbiterii, cei ce au jertfit idolilor, apoi revenindu-şi, iară s-au luptat pentru 
Hristos fără de nici o făţărie sau vicleşug, pentru aceştia s-a rânduit de către 
sinod ca să se învrednicească numai de cinstea şederii în rândul clericilor ca să se 
împărtăşească cu Sfintele Taine, dar, nu le este îngăduit să lilurghisească, sau să 
predice, sau să slujească ceva din cele preoţeşti” (Ancira). „Drept aceea, nu este 
cuviincios să mai rămână în slujba bisericească acei clerici care au fugit de 
mucenicie şi au căzut de la mărturisirea credinţei şi apoi, revenindu-şi, au 
mărturisit pe Hristos, fiindcă au părăsit turma Domnului şi s-au batjocorit pe 
sine, ceea ce nici unul dintre apostoli n-a făcut” (Sf. Petru, 10 – autorului 
canonului îi scapă din vedere că tocmai apostolul căruia îi poartă numele a 
încălcat canonul). „Dacă cineva se lasă de creştinătate pentru frica oamenilor şi 
după aceea se întoarce iarăşi la dreapta credinţă, unul ca acela să nu mai fie 
hirotonit preot; iar de va fi preot şi se va lepăda, acela de acum să nu mai fie 
preot; ajunge unuia ca acesta să fie primit la pocăinţă” (PBG, 81). Conform 
Canoanelor, „Dacă cineva, spre a-i încredinţa pe necredincioşi, îşi ascunde 
preoţia ortodoxă înaintea ochilor lor, dar nu-l pomeneşte pe vreun eretic, nici nu 
se împărtăşeşte de tainele lui, şi acesta să aibă ca epitimie un an depărtare de la 
Sfintele Taine, ca unul ce este trădător al adevărului” (Dreapta credinţă în scrierile 
Sfinţilor Părinţi, vol. 1, Editura Sophia, Bucureşti, 2006, p. 111). „Este deosebire 
între păcatele cu gândul, cu cuvântul şi cu fapta. Astfel, cel ce va zice, la mânie, 
cu cuvântul că se va lepăda de credinţă, fie preot, fără a se lepăda cu fapte, se 
osândeşte şi se opreşte din preoţie multă vreme, dar nu se cateriseşte, pentru că 
n-a făcut aceasta cu fapta” (S.Tes. IX, 42). Din nou apare aceeaşi motivaţie 
pentru respingerea candidatului la hirotonie sau pentru oprirea lucrării preoţeşti: 
preoţia e atât de înaltă încât candidatul trebuie să fie fără pată, spre a nu fi 
pricină de sminteală ori model negativ în nimic. 
97 „După ce s-a jurat, să nu fie silit a-şi călca jurământul, deşi se pare că ar fi un 
canon care le-ar îngădui aceasta; însă noi cunoaştem din experienţă, că nu se 
procopsesc cei ce calcă jurământul. Totuşi trebuie a examina felul jurământului, 
cuvintele, intenţia, felul cuvintelor şi adaosurile lor şi dacă nu va fi nici-o uşurare 
canonică (căci e făcut solemn); pe unii ca aceştia trebuie a-i lăsa să-şi împlinească 
jurământul” (Sf. Vasile 10). 
98 Pravila de la Târgovişte 38 şi Trebnic 1108. „Canoanele (Apost. 25, 30; I ec. 2) au 
hotărât, fără deosebire, aceeaşi pedeapsă pentru clericii căzuţi în păcate de 
moarte (c. 32.) adică să fie caterisiţi, fie că sunt în ierarhia superioară a hirotoniei, 
fie că sunt clerici inferiori” (Sf. Vasile 51; VI ec. 3, 6, 26). 
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De asemenea, candidatul nu poate fi hirotonit înainte de 30 de 
ani, chiar dacă ar fi omul cu totul vrednic, ci să aştepte, căci Iisus 
Hristos în anul al treizecilea s-a botezat şi a început a învăţa99 (IV 
ec. 16; Cart. 16). 

Deoarece preotul e persoană publică „Nu se cuvine să se 
hirotonisească episcop, prezbiter sau diacon, mai înainte de a face 
creştini ortodocşi pe toţi cei din casele lor” (Cartag. 36). Nu poate 
deveni cleric cel care a făcut sminteală publică prin viaţa sa 
particulară şi socială (Mt. 13, 41-42; 18, 6-7; I Cor. l, 18; I Tim. 4, 
12; Tit. 2, 7). De exemplu, nu se va hirotoni cel care s-a întovărăşit 
cu cei răi (Ap. 29, 30, 64'; IV, 18, 27; VI, 22, 23, 34). Aici nu se 
poate aplica principiul: „Daca vrei să ştii cine este un om, dă-i o 
funcţie de conducere” (Robert Brasillach). În preoţie trebuie să-l 
cunoşti foarte bine mai dinainte de a-i da nu doar funcţia, ci şi 
harul, altfel... 

În ce priveşte viaţa soţiei, candidatul nu se va hirotoni dacă 
aceasta a fost logodită cu altul mai înainte de a se căsători cu el ori 
dacă la căsătorie n-a fost fecioară (Const. Ap. VII, 17). De 
asmenea, „Nu poate intra în preoţie candidatul a cărui soţie a 
preacurvit, deşi acela e nevinovat, după spusa canonului al optulea 
de la Neocezareea”100. 

Comunitatea creştină nu trebuie să stea nici ea cu mâinile 
încrucişate. După cum arată Sfântul Ciprian în epistola 63 „Noi 
trebuie să ne împotrivim din toate puterile să-i oprim de la altar pe 
cei nevrednici, ca să nu molipsească pe fraţii noştri, opunându-ne 
cu curaj îndrăznelii şi obrăzniciei lor, ca nu cumva, acei care au 
alunecat în păcate de moarte să sporească şi mai rău pe panta 
faptelor celor rele”. 

Pe lângă viaţa virtuoasă, candidaţii trebuie să aibă educaţie şi 
cultură teologică: „S-a hotărît ca episcopul sau orice cleric, la hiro-
tonie, să fi învăţat mai înainte hotărârile şi canoanele sinoadelor, ca 
                                                             
99 „Dacă cineva din orice fel de treaptă bisericească ar fi hirotonit mai înainte de 
vârsta hotărâtă să se caterisească” (VI. ec. 15).  De asemenea, „Cel de curând 
botezat să nu fie hirotonisit, ca nu cumva mândrindu-se, să cadă în osânda 
diavolului” (I Tim. 3, 6; I ec. 2). 
100 De asemenea „Se hotărăşte că femeia care a preacurvit după hirotonia soţului 
să fie lăsată sau soţul să se lase de preoţie dacă mai vrea să o mai ţină de soţie” 
(Sf. I. Post. 21). 
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nu cumva, mai apoi să păcătuiască” (VI ec. 3) şi să le pară rău de 
cele făcute” (Cart. 18-a (şi 195)). 

Aşadar, „prima dată trebuie să ai curăţenia sufletească şi tru-
pească, ca să se pogoare harul Sfântului Duh peste tine” (Dionisie 
de la Colciu101). Un tânăr monah a fost propus pentru preoţie, dar 
acela se lepăda zicând că este nevrednic. A venit şi s-a mărturisit la 
egumenul Gavriil Dionisiatul. Acesta, după spovedanie, i-a spus: 
„Fiul meu, din cele pe care mi le-ai spus, nu ai vreun impediment 
pentru preoţie. De aceea să primeşti preoţia”. Acela continua să 
refuze, spunând că este nevrednic. Atunci egumenul a făcut 
rugăciune, după care i-a spus: „Nu cumva ai făcut acel păcat?”. Iar 
acela i-a mărturisit păcatul său, pe care mai înainte îl ascundea din 
cauza ruşinii102. 

Când cineva i-a vorbit despre un episcop care a anulat impe-
dimentele pentru preoţie, bătrânul ascet Eftimie Viglolavriotul a 
răspuns: „Acesta trebuie legat şi împuşcat”. A pomenit apoi o 
regiune, iar celălalt s-a minunat, fiindcă a înţeles că Stareţul şi-a dat 
seama despre ce episcop era vorba103. Părintele Paisie Olaru aten-
ţiona: „Preoţia se dă după multă nevoinţă şi verificare, numai celor 
vrednici. (…) Vai, nouă, dacă recomandăm candidaţi nevrednici de 
preoţie. În faţa lui Hristos vor da greu răspuns, atât candidatul şi 
duhovnicul care l-a recomandat, cât şi ierarhul care l-a hirotonit cu 
grele impedimente canonice”104. Dacă, pe de o parte, „unii s-au 
făcut prezbiteri fără o cercetare suficientă, apoi, mai târziu, când au 
fost cercetaţi, şi-au mărturisit păcatele nevredniciei lor, iar episcopii 
ca oameni, i-au hirotonit contrar canoanelor, pe aceştia canonul 
(Ap. 25, 61) nu-i admite în cler, căci biserica sobornicească primeşte 
                                                             
101 Stareţul Dionisie. Duhovnicul de la Sfântul Munte, p. 143. 
102 Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului Munte 
Athos, p. 282. 
103 Ibidem, p. 179. 
104  Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie duhovnicul, Editura Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 69. Cunoscând aceste reguli Părintele 
Atanasie de la Grigoriu „Privea preoţia cu o asemenea evlavie şi frică încât, mai 
târziu, când a devenit egumen şi a tuns vreo douăzeci şi şapte de călugări, n-a 
îndrăznit niciodată să îngăduie cuiva să se apropie de slujirea sfântului altar” 
(Arhim. Heruvim Karambelas, Părinţi duhovniceşti contemporani de la Sfântul 
Munte Athos, vol. I, Editura Sophia, Bucureşti şi Editura Cartea Ortodoxă, 
Alexandria, 2005, p. 66). 
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în slujba sa numai pe cei vrednici” (l ec. 9), pe de alta, cei în cauză 
îşi culeg, vrând-nevrând, roadele deciziilor lor105. 
                                                             
105 Mai grav e că efectele faptelor clericilor se răsfrâng şi asupra poporului. La 
anul 614 în Lavra celor Şapte Guri, care este la şapte stadii de Lavra Cuviosului 
Sava, era un sihastru minunat cu numele Ioan. Acesta avea şi un ucenic, care, 
văzând relele ce se făceau de perşi Sfintei Cetăţi a lui Dumnezeu (Ierusalimului), 
ruga pe bătrânul să-i spună dacă Cetatea se va lua de vrăjmaşi. Iar el la început se 
lepăda, zicând: „De unde să ştiu despre aceasta, om păcătos fiind?” Dar pentru 
că tânărul stăruia lăcrimând, bătrânul i-a zis: „De vreme ce te văd, o, fiule, că cu 
durere voieşti să ştii despre aceasta, îţi voi spune ce mi-a arătat Dumnezeu: cu 
cinci zile în urmă eram îndeletnicindu-mă şi rugându-mă pentru aceasta, şi m-am 
văzut răpit înaintea Sfintei Golgote, şi era tot poporul împreună cu clerul 
strigând «Doamne, miluieşte!». Şi, uitându-mă, am văzut pe Dumnezeul nostru, 
Iisus Hristos, pironit pe Cruce şi pe Preasfânta Stăpână de Dumnezeu 
Născătoarea rugându-se pentru popor, iar pe Stăpânul îl auzeam zicând: «Nu-i 
voi asculta pe dânşii, că au spurcat jertfelnicul Meu». Deci aşa strigând noi cu 
suspinuri «Doamne, miluieşte», am venit la biserica Sfântului Constantin, iar eu, 
ducându-mă să mă închin acolo unde erau cinstitele lemne ale Cinstitei şi de-
Viaţă-Făcătoarei Cruci, am văzut ieşind de acolo noroi împuţit vărsându-se prin 
biserică, iar doi oarecari cu sfinţită cuviinţă stăteau lângă Dânsul, cărora le-am şi 
zis: «Nu vă temeţi de Dumnezeu, că, din pricina noroiului, nici nu ne putem 
ruga? De unde dar e atâta putoare aici?» Ei au răspuns: «Din fărădelegile clerului 
locului acestuia». Iar eu le-am zis: «Şi nu se poate ca noroiul să se cureţe, ca să ni 
se îngăduie a ne închina?» Zis-au aceia: «Crede, frate, că nu se vor curăţi cele de 
aici într-alt fel fără numai cu foc»„ (Everghetinosul, vol. III-IV, Editura Egumeniţa 
şi Editura Cartea Ortodoxă, s.l., 2012, p. 98). Prin foc şi sabie. 

Un părinte sfânt din GULAG, ieromonahul Arsenie Strelţov, cunoscut 
drept acuzatul Zek-18376, a pus şi el degetul pe rană: „Spuneţi aşadar de 
comunism că a dărâmat bisericile, a închis credincioşii, a războit Biserica. Da, aşa 
este. Să cercetăm lucrurile mai în adâncime, să vedem de unde au provenit. Cu 
mult mai înainte poporul nostru şi-a pierdut credinţa, şi-a dispreţuit tradiţia, şi-a 
uitat istoria, negând cele sfinte şi cuvioase ale lui. Cine este de vină pentru 
acestea? Puterea de acum? Noi suntem de vină. Secerăm ce am semănat... Să ne 
amintim ce exemplu au dat poporului intelectualii, nobilii, comercianţii, funcţio-
narii statului şi mai întâi de toate ce exemplu am dat noi, clericii. Am fost cei mai 
răi dintre toţi. Pentru aceasta şi copiii preoţilor, văzând în familiile lor imoralitate 
şi iubire de bani, au devenit cei mai fanatici atei, cei mai aprinşi revoluţionari. Cu 
mult înainte de Revoluţia din 1917, clerul îşi pierduse orice putere de conducere 
a poporului. Devenise – vai de mine! – o ceată de meseriaşi, unde împărăţea 
necredinţa şi corupţia. Din mulţimea de mănăstiri din ţara noastră, numai cinci-
şase erau faruri luminoase ale creştinismului: Valaam, Optina cu marii ei stareţi, 
Diveievo, Sarov şi poate încă una-două. În celelalte, nici credinţă şi nici virtute 
nu găsea nimeni, ci se sminteau de ideile lor lumeşti şi demonstraţia neghioabă. 
Ce putea să ia poporul de la asemenea purtători de rasă, de la asemenea aşa-zişi 
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Cuviosul Iacob Tsalikis când se treceau cu vederea impedi-
mentele pentru preoţie spunea: „Episcopii au agăţat Pidalionul în 
smochin”, adică nu-l pun în lucrare. S-a mâhnit mult atunci când un 
episcop a hirotonit întru preot pe unul căruia nu-i dăduse recoman-
dare, căci avea impediment106. Marele bătrân avertiza: „Niciodată să 
nu se hirotonească omul care are oprire de la preoţie. Am văzut un 
preot care a luat binecuvîntare de la duhovnic pentru preoţie fără 
însă să se mărturisească curat. După patru ani mi-a descoperit 
păcatul care era opritor de la preoţie. Faţa lui era neagră şi tristă. 
Nici o bucurie nu avea în el. Mult m-a întristat starea lui!” 107 . 
Cuviosul Paisie Aghioritul povesteşte un caz şi mai înfricoşător: 
„Din când în când vine câte un preot cu impedimente la Coliba 
mea şi văd că, sărmanul, trebuie să se oprească de liturghisire. 
Câteodată se întâmplă ca episcopul lui să aibă o părere diferită. 
După asta tu ce să mai spui? Numai rugându-te poţi face ca să 
intervină Dumnezeu. În mod concret am spus cuiva şi l-am 
pregătit să lase slujirea preoţească. Când a spus asta duhovnicului 
lui şi episcopului lui, aceştia n-au fost de acord. Şi a continuat să 
slujească, deşi avea impediment. Dar după un mic interval de timp 
l-a lovit o maşină. Deşi era sus pe trotuar, maşina a urcat acolo şi 
l-a omorât pe loc. „Înfricoşător lucru este a cădea în mâna 
Dumnezeului Celui viu” (Evr. 10, 31)”108. 

Părintele Petroniu Tănase, deplângând starea bisericească din 
România de după căderea comunismului, a pus degetul pe rană: 
                                                                                                                                   
reprezentanţi ai lui Dumnezeu? Noi l-am împins la revoluţie, pentru că nu i-am 
dat exemplu bun, nu i-am insuflat credinţa, dragostea, răbdarea, smerenia. Nu 
uitaţi toate acestea. Pentru aceasta ne-a părăsit atât de repede poporul; pentru 
aceasta a negat împreună cu noi şi pe Dumnezeu; pentru aceasta a dărâmat 
bisericile. Nu pot aşadar, nu pot să judec statul, puterea de astăzi, deoarece 
sămânţa ateismului a căzut atunci pe pământul pe care noi înşine l-am pregătit 
cu greşelile şi decăderea noastră. Aceasta a fost cauza şi începutul răului. Toate 
câte au urmat, încă şi acest lagăr şi martiriul nostru, jertfele fără sens ale atâtor 
oameni nevinovaţi, nu sunt decât consecinţe inevitabile” (Părintele Arsenie. 
Acuzatul ZEK 18376, Editura Egumeniţa, Galaţi s.a., pp. 100-102). 
106  Stelian Papadopulos, Fericitul Iacov Ţalikis, stareţul mănăstirii Cuviosul David, 
Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2004, p. 138. 
107  Monah Pimen Vlad, Un stareţ sfânt. Fericitul Părinte Iacov Tsalikis, Editura 
Bunavestire, Bacău, 2000, p. 89. 
108 Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 331. 
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„Cea mai mare problemă a Bisericii sunt preoţii109. Şi aceasta se 
datorează faptului că se ignoră frecvent impedimentele canonice la 
preoţie” 110. Cum ar trebui procedat se vede din răspunsurile pe 
care Stareţul Gavriil Dionisiatul le-a dat unor chestiuni sensibile 
legate de acest subiect. La întrebarea: „Dacă vine la Ortodoxie un 
preot catolic, trebuie să fie recunoscută preoţia lui?”, Stareţul a 
răspuns: „Dacă aduce libel şi se mirunge sau se botează, trebuie să 
fie preoţit, cu condiţia să nu existe vreun impediment pentru 
aceasta, potrivit canoanelor”. Întrebat în continuare: „Mirungerea, 
gheronda, nu aduce ştergerea păcatelor?”, Bătrânul a clarificat: 
„Nici Botezul nu îndepărtează impedimentele la Preoţie. Sunt 
şterse, adică sunt iertate, păcatele de moarte, însă nu încetează să 
constituie impedimente la Preoţie”. Interlocutorul mai are o nelă-
murire: „Cum se întâmplă, gheronda, că Biserica îi hirotoneşte pe 
cei botezaţi care au fost păgâni – cum este cazul Fericitului Augustin 
şi al multor altora –, şi pe cei care vin din rândul catolicilor nu îi 
hirotoneşte?” Părintele Gavriil clarifică: „Nu numai pe cei care vin 
dintre catolici, dar nici pe cei proveniţi dintre protestanţi, care au 
săvârşit păcate de moarte, nu ar trebui, după părerea mea, să îi 
hirotonească, pentru simplul motiv că au păcătuit fiind creştini, fie 
şi nedesăvârşiţi, având însă un anumit har, mai ales catolicii”111.  

Cel care validează un candidat la hirotonie trebuie, pe lângă o 
bună cunoaştere a Canoanelor, trebuie să fie înzestrat cu discer-
nământ. Cu ani în urmă, veşnic pomenitul Ieroteu Mitropoulos a 
fost hirotonit mitropolit al Patrei şi, ca un adevărat păstor, a înce-
put să-şi păstorească turma cuvântătoare pe care i-o încredinţase 
Domnul. I s-au propus atunci, din diferite sate şi comune, cinci-
                                                             
109 Nu există grâu fără neghină. Sfântul Grigorie de Nazianz mărturisea: „Mi-a 
fost ruşine să fiu alături de ceilalţi preoţi care, cu nimic mai buni decât gloata, 
mare lucru dacă nu chiar cu mult mai răi, intră în locurile cele preasfinte cu 
mâini nespălate, cum se spune, şi cu suflete necurate; care, înainte de a fi 
vrednici, se apropie de cele sfinte, se apucă de altar, se înghesuie şi se împing în 
jurul Sfintei Mese, ca şi cum ar socoti că preoţia nu-i chip de virtute, ci mijloc de 
trai, nu-i slujire plină de răspundere, ci domnie fără îndatoriri. Şi sunt aceştia la 
număr aproape mai mulţi decât cei pe care-i păstoresc. Slabi în credinţă, ticăloşi, 
cu toată strălucirea lor!“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazianz, 
Sfântul Efrem Sirul, op. cit., pp. 216-217) 
110 Părintele Petroniu de la Prodromu, Editura Bizantină, Bucureşti, 2015, p. 35. 
111 Monahul Teoclit Dionisiatul, Stareţul meu Gavriil Dionisiatul, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2013, p. 203. 



Îngerul merge în urma preotului (I) 

45 

sprezece candidaţi la preoţie, pe care epitropii bisericilor i-au 
condus şi i-au prezentat lui. Arhiereul i-a aşezat pe toţi pe un rând 
şi a început să-i întrebe, unul câte unul, câte sunt poruncile lui 
Dumnezeu, care este Simbolul Credinţei, Tainele etc. Câţiva au 
răspuns că nu le-au învăţat, alţii că le-au uitat, alţii au dat răspunsuri 
parţiale. Atunci, arhiereul le-a spus epitropilor: „Aceştia nu sunt 
vrednici de hirotonie, fiindcă nu cunosc ceea ce trebuie să creadă. 
Cum îi vor învăţa pe alţii? Luaţi-i să înveţe mai întâi ceea ce este 
necesar unui preot şi abia după aceea să-i aduceţi să fie hirotoniţi, 
sau aduceţi alţii”. Astfel, au plecat cu toţii. Peste puţin timp i-au 
adus pe alţii, pe care de asemenea i-a cercetat. Aceştia se pregă-
tiseră oarecum, studiaseră, însă nu aşa cum ar fi trebuit. După ce 
le-a pus întrebările de mai sus, l-a întrebat pe fiecare dacă vrea să 
devină preot şi din ce motiv. Toţi au răspuns cu râvnă că „Vrem, 
pentru că suntem săraci” şi „Nu putem trăi, pentru că nu avem 
destule venituri”. I-a mai întrebat care este menirea preotului. Unii 
au mărturisit că nu ştiu, iar cei mai mulţi au spus: „Să facă 
Liturghii, agheasmă, botezuri, nunţi; să adune bani pentru a trăi 
bine cu familia”. Doar unul dintre candidaţi i-a spus: „Eu nu vreau 
să mă fac preot”. „De ce?”, l-a întrebat mitropolitul. „Fiindcă mi-e 
teamă că nu sunt vrednic. Căci preotul trebuie să fie curat, sârguin-
cios, smerit, blând, lipsit de răutate, să fie ca îngerul Atutputerni-
cului Dumnezeu. Preotul are răspunderi foarte mari”. „Şi atunci de 
ce ai venit aici, fiule?”, l-a întrebat arhiereul zâmbind. „M-au silit 
consătenii mei, dar eu am venit să vă rog să nu mă hirotoniţi”, a 
răspuns el. Arhiereul, când a auzit s-a emoţionat şi, în vreme ce pe 
ceilalţi, care voiau preoţia ca pe o sursă de venituri, i-a respins, pe 
acela l-a oprit, l-a catehizat şi l-a hirotonit diacon şi apoi preot şi, 
după ce a învăţat bine, lângă arhiereu, Sfânta Liturghie şi toate cele 
pe care trebuie să le ştie un preot, l-a trimis, cu binecuvântarea lui 
Dumnezeu, să slujească în parohia lui112. 

Corul Sfinţilor Părinţi e unanim în a pretinde curăţia trupească 
şi sufletească a candidatului. Sfântul Efrem Sirianul exclama: „Preoţia 
mare treaptă este, dacă se săvârşeşte fără de întinăciune”113. În acelaşi 

                                                             
112  Ne vorbeşte Părintele Filothei Zervakos, Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura 
Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2007, pp. 201-202. 
113 Sfântul Efrem Sirul, Cuvinte şi învăţături, vol. I, Editura Bunavestire, Bacău, 
1997, p. 133. 
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sens în Tratatul despre preoţie Sfântul Ioan Gură de Aur notează: 
„Preoţia se săvârşeşte pe pământ, dar are rânduiala cetelor cereşti. 
Şi pe foarte bună dreptate, că slujba aceasta n-a rânduit-o un om 
sau înger sau un arhanghel sau altă putere creată de Dumnezeu, ci 
Însuşi Mângâietorul. Sfântul Duh a rânduit ca preoţii, încă pe când 
sunt în trup, să aducă lui Dumnezeu aceeaşi slujbă pe care o aduc 
îngerii în ceruri. Pentru aceea preotul trebuie să fie atât de curat, ca 
şi cum ar sta chiar în cer printre puterile cele îngereşti”114. 

Sfântul Grigore de Nazianz are şi el cuvinte de excepţie despre 
acest subiect: „Ştiind dar (…) că nimeni nu-i vrednic de marele 
Dumnezeu, de jertfă, de arhiereu, dacă nu s-a adus mai întâi pe el 
lui Dumnezeu jertfă vie şi sfântă (Rm. 12, 1), dacă n-a arătat slujbă 
cuvântătoare bineplăcută lui Dumnezeu, dacă n-a jertfit lui 
Dumnezeu jertfă de laudă (Ps. 49, 15) şi duh umilit (Ps. 50, 18), 
singura jertfă pe care o cere de la noi Cel ce dă toate; ştiindu-le, 
dar, pe acestea, cum aş fi îndrăznit eu să-I aduc lui Dumnezeu 
jertfa euharistică, antitipul marilor taine? Cum aş fi îndrăznit să 
îmbrac chip şi nume de preot înainte de a-mi desăvârşi mâinile cu 
fapte cuvioase, înainte de a-mi obişnui ochiul să vadă netulburat 
zidirea numai spre admirarea Ziditorului, iar nu spre paguba zidirii; 
înainte de a-mi deschide urechile la învăţătura Domnului şi de a-mi 
adăuga ureche degrabă ascultătoare (…), înainte de a-mi găti gura, 
buzele şi limba: gura, ca să se deschidă şi să tragă duh, să se lărgească 
şi să se umple de tainele şi dogmele care se grăiesc în Duh; buzele, 
ca să se lege, după cum se spune la înţelepciune, cu pricepere 
dumnezeiască – iar eu aş mai adăuga: să se şi dezlege la timp; limba, 
ca să se umple de bucurie, ca să ajungă pană de dumnezeiască 
cântare, înălţată spre slavă, deşteptată dimineaţa, până ce se lipeşte 
de gâtlej de atâta osteneală; înainte de a-mi sta picioarele pe piatră, 
desăvârşite ca ale cerbilor, înainte de a mi se îndrepta paşii mei 
către Dumnezeu, fără să se abată câtuşi de puţin din cale, înainte 
de a ajunge orice mădular al meu armă de dreptate şi înainte de a 
lepăda tot ce e muritor, fiind înghiţit de viaţă (II Cor. 5, 4) şi făcând 
loc Duhului? 

Care om ar cuteza să îmbrace chip şi nume de preot când încă 
nu i s-a aprins inima de cuvintele cele curate şi în foc lămurite ale 
                                                             
114 Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, 
op. cit., pp. 74-75. 
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lui Dumnezeu, spre a i se deschide Scripturile; când încă nu le-a 
scris întreit pe tablele inimii, ca să aibă gândul lui Hristos; când 
încă n-a ajuns înlăuntrul visteriilor, ascunse mulţimii, înăuntrul vis-
teriilor celor nevăzute, ca să contemple bogăţia din ele şi să poată 
îmbogăţi şi pe alţii, lămurind duhovniceşte cele duhovniceşti? Care 
om ar cuteza să îmbrace chip şi nume de preot când încă n-a 
contemplat, cum se cuvine să contempli, frumuseţea Domnului, 
cercetând Biserica Lui, dar, mai bine spus, când încă n-a ajuns, în 
duh, Biserică a Dumnezeului celui viu şi locaş viu al lui Hristos? 
Care om ar îndrăzni să îmbrace chip şi nume de preot când încă nu 
cunoaşte care este înrudirea şi deosebirea dintre tipuri şi adevăr, ca 
să se depărteze de tipuri şi să se alipească de adevăr, ca să fugă de 
vechimea literei şi să slujească noutăţii Duhului, ca să se mute curat 
în legea împlinită duhovniceşte în har, prin desfiinţarea literei? 

Care om ar îndrăzni să îmbrace chip şi nume de preot când 
încă n-a trecut prin faptă şi contemplaţie toate numele lui Hristos 
şi puterile acestor nume, atât ale celor înalte şi dintâi, cât şi ale celor 
smerite pentru noi şi de pe urmă (…)? Care om ar îndrăzni aceasta 
când în deşert ascultă aceste nume şi realităţi şi încă nu s-a unit cu 
Cuvântul şi nu s-a împărtăşit cu El, potrivit puterii şi numirii 
fiecăruia dintre aceste nume? Care om ar primi cu bucurie şi cu 
dragă inimă să stea în fruntea Bisericii lui Hristos când încă nu s-a 
îndeletnicit, nici n-a învăţat să grăiască despre înţelepciunea lui 
Dumnezeu cea ascunsă întru taină, când încă se hrăneşte cu lapte, 
când încă nu este între cei număraţi în Israel, nici între cei rânduiţi 
în oastea lui Dumnezeu, când încă nu poate să poarte ca un bărbat 
crucea lui Hristos; când încă nu este poate un mădular din cele mai 
de cinste ale Bisericii lui Hristos? Eu nu l-aş sfătui să o facă de m-ar 
lua pe mine drept judecător şi sfătuitor. Aceasta-i cea mai mare 
dintre cele de temut, aceasta-i cea mai grozavă dintre primejdii 
pentru orice om care pricepe şi măreţia slujirii preoţeşti bine 
împlinite, şi prăpădul neîmplinirii ei”115. 

Cuviosul Teognost nu lasă nici el ştacheta mai jos: „Când te-ai 
învrednicit de preoţia dumnezeiască şi cinstită, te-ai îndatorat de 
mai înainte să te ai pe tine jertfit morţii patimilor şi plăcerilor şi aşa 
să îndrăzneşti a te atinge de jertfa cea vie şi înfricoşată, dacă nu vrei 
                                                             
115 Ibidem, pp. 280-284. 
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să fii ars de focul dumnezeiesc, ca o materie ce arde cu uşurinţă. 
Căci dacă serafimul n-a îndrăznit să se atingă de cărbunele dum-
nezeiesc fără cleşte, cum te vei atinge tu fără nepătimire, prin care 
vei avea şi limba sfinţită şi buzele curăţite şi sufletul curat împreună 
cu trupul şi mâinile înseşi mai strălucite ca aurul, ca pe nişte 
slujitoare ale focului şi ale jertfei celei mai presus de fiinţă116. (…) 
Cel preoţit trebuie să se curăţească de toate patimile, dar mai ales 
de curvie şi de pomenirea răului şi să nu aibă nici măcar vreo 
închipuire simplă, dacă nu vrea să se apropie de trupul împărătesc 
schimonosit sau cu funingine pe faţă, şi de aceea să fie urât şi 
greţos. Să te atingi de cele sfinte cu conştiinţa înălbită prin curăţie, 
ca un sfânt, după ce te-ai inălbit mai înainte prin şiroaie de lacrimi 
mai mult decât zăpada, arătând prin albirea îngerească dinafară, 
frumuseţea dinăuntru a sufletului”117. 

Sfântul Simeon Noul Teolog va cere şi el pentru intrarea în 
preoţie covârşitoare înălţimi duhovniceşti: „Oricine n-a lăsat mai 
întâi lumea şi nu va urî din suflet cele ale lumii şi va iubi în chip 
sincer numai pe Hristos şi nu-şi va pierde pentru El sufletul său, 
nemaiîngrijindu-se de nimic din cele ale vieţii omului, şi nu este ca 
unul care moare în fiecare clipă şi nu va plânge şi nu va jeli mult 
pentru El şi numai pe El îl va dori şi nu se va învrednici prin multe 
necazuri şi osteneli să ia Duhul dumnezeiesc pe care El L-a dat 
dumnezeieştilor Apostoli, ca prin Acela să alunge orice patimă şi să 
împlinească lesne orice virtute şi să-şi agonisească sieşi izvoare de 
lacrimi (…) oricine n-a făcut şi n-are acestea să nu cuteze să pri-
mească preoţia şi conducerea sufletelor ori să-şi croiască drum spre 
ea” 118 . Marele mistic constantinopolitan concluzionează realist-
înfricoşător: „Fiindcă întreprinderea unor asemenea lucruri va fi 
spre judecată şi osândă, pentru că e mai rea decât omorul, mai rea 
decât adulterul şi desfrâul şi decât toate celelalte păcate”119. 

Cuvioşii zilelor noastre nu vor abandona exigenţele predece-
sorilor. Părintele Abimeleh de la Schitul Sfânta Ana Mică cu fior 
dumnezeiesc şi cu cutremur exclama: „Preoţia este ca şi ochii din 
                                                             
116 Filocalia, vol. IV, p. 254. 
117 Ibidem, p. 255. 
118  Apud Jean Claude Larchet, Viaţa sacramentală, p. 512; Sfântul Simeon Noul 
Teolog, Viaţa şi epoca, Editura Deisis, Sibiu, 2006, p. 238. 
119 Ibidem, pp. 238-239. 
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cap, nu suportă gunoi sau praf”120. De aceea „Niciodată să nu-ţi 
îngădui slăbiciuni sau neglijări grave care să întineze Preoţia pe care 
ai primit-o” (Eusebiu Giannakakis121). 

În tânărul Gheorghe Teodor Popescu am văzut candidatul 
ideal la hirotonie. Provenind din familie preoţească, crescând în 
umbra altarului şi atmosfera slujbelor, iar mai apoi în pustie sub 
oblăduirea lui avva Arsenie Praja Pustnicul, el a dobândit necesara 
curăţie interioară şi exterioară. Ascetul care se mulţumea cu pâine 
pustnicească, seminţe şi fructe, uşor ca fulgul, cu trup translucid pe 
de o parte, căutătorul, contemplativul, pasărea de noapte pe de alta, 
era cel ce călca atât a călugăr, cât şi a preot. Curăţia, detaşarea faţă 
de această lume şi un ceva tainic, imposibil de descris îl reco-
mandau. Dacă ar fi posibilă întoarcerea în timp, aş face-o în ziua de 
21 iunie 1969, zi când monahul Ghelasie a fost hirotonit preot, 
pentru a striga întreit: „Vrednic este!” Dar pentru că întoarcerea în 
timp nu e posibilă pentru muritorii de rând, îmi rămâne doar urarea: 
„Preoţia ta, avva Ghelasie, să o pomenească Domnul Dumnezeu 
întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi-n vecii vecilor”. 

 
Chemarea la preoţie 
Curăţia nu este decât o condiţie necesară pentru cel ce-şi doreşte 

preoţia, nu şi una suficientă. E nevoie pe lângă ea şi de chemare de 
sus122 . Mitropolitul Antonie de Suroj, într-un cuvânt la hirotonia 
întru preot, arăta că „Preotul este un om pe care Dumnezeu l-a 
chemat pe nume şi i-a dat să binevestească Evanghelia, să propovă-
duiască cuvântul adevărului, să dea o nouă viaţă prin Tainele 
dumnezeieşti”123. Aceeaşi idee o regăsim în sfatul dat de Sfântul 
Paisie Aghioritul unui cleric: „Caută să trăieşti cu smerenie, ca să 
nu ruşinezi preoţia, de vreme ce Dumnezeu te-a chemat pe această 
cale” 124 . Într-adevăr, arată Sfântul Vasile cel Mare, „Cunoscând 
                                                             
120  Limonariul pustiului athonit, Editura Egumeniţa şi Editura Cartea Ortodoxă, 
Galaţi, 2011, p. 156. 
121  Înger pământesc şi om ceresc. Părintele Eusebiu Giannakakis, Editura Doxologia, 
Iaşi, 2013, p. 244. 
122 Trebuie să se ţină cont că orice domeniu de activitate îşi are aleşii lui. 
123 Mitropolitul Antonie de Suroj, op. cit., p. 314. 
124 Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor, Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2006, p. 260. 
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paguba pe care ne-o provoacă, să fugim de nesăbuinţa dorinţei 
după preoţie. Iar dacă cumva Dumnezeu a ales pe cineva pentru 
astfel de slujiri, Iscusitul-meşter ştie El cum ni-l va face cunoscut 
pe cel vrednic”125.  

Chemarea se poate manifesta printr-un semn dumnezeiesc. Pe 
când Stareţul Varsanufie de la Optina era ofiţer, întâlnindu-l la 
Moscova pe Sfântul Ioan de Kronstadt, acesta din urmă „s-a 
apropiat de mine, mi-a sărutat mâna şi apoi s-a dus... Cei care erau 
acolo s-au uitat unii la alţii şi mai târziu spuneau că aceasta 
înseamnă că voi fi preot. Am râs de ei atunci, fiindcă nu-mi trecea 
prin gând să ajung la preoţie. Iar acum, vezi cât de nebănuite sunt 
căile Domnului! Nu numai că am devenit preot, ci sunt şi 
monah”126. Minunatul Părinte Vitalie, care le proorocea oamenilor 
preoţia, chiar şi celor care n-aveau deloc în minte să devină preoţi, 
uza şi el de semne. Astfel odată, unui marinar din Azov i-a dăruit 
tămâie şi rasă, semne care arătau că va deveni atât preot cât şi 
monah. Rudele acelui marinar s-au înfuriat foarte tare. Însă după 
câţiva ani, cu binecuvântarea părintelui Zenovie, părintele Vitalie l-
a făcut monah. Acum arhimandritul Modest slujeşte la eparhia din 
Rostov”127. Părintele Vichentie Mălău a intrat în mănăstire la Secu 
la şapte ani. Într-o sărbătoare, după slujbă, l-au pus părinţii să 
măture în biserică. Cum mătura el, a venit la dânsul un tânăr 
frumos şi i-a zis: «Intră în sfântul altar şi te închină!». După ce a 
făcut el trei metanii până la pământ, când s-a sculat nu a mai văzut 
pe nimeni lângă dânsul. Probabil aceasta a fost un semn dumne-
zeiesc că va fi vrednic mai târziu de taina preoţiei128, ceea ce s-a şi 
întâmplat. 

Egumenul Andrei Aghiopavlitul a avut şi el parte de un astfel 
de semn minunat. S-a născut în Angona Kefaloniei la 22 ianuarie 
1904. Anghel, aşa cum a fost numit la Botez, era evlavios şi îşi trăia 

                                                             
125  Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri morale şi ascetice, Colecţia Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti Serie nouă, vol. V, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, p. 621. 
126 Mărturii despre Sfântul Ioan de Kronstadt, Editura Sophia, Bucureşti şi Editura 
Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2007, p. 129. 
127  Minunatul Părinte Vitalie Georgianul. Viaţa. Nevoinţele. Harismele, Editura 
Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2011, pp. 111-112. 
128  Arhimandrit Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătăţiţi, vol II, Editura 
Mânăstirea Sihăstria, Vânători, 2009, p. 136. 
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viaţa cu foarte multă luare aminte. Avea dorinţa fierbinte de a 
deveni călugăr şi de a se afierosi lui Dumnezeu. Ca mirean ştia 
Acatistul Bunei-Vestiri pe de rost; îl rostea în fiecare zi. Era cu 
neputinţă să adoarmă, oricât de multă treabă ar fi avut şi oricât de 
obosit ar fi fost, fără să spună Acatistul Bunei Vestiri. Când a ajuns 
la maturitate, a devenit poliţist. Iubea mult Biserica şi rugăciunea. 
De aceea a hotărât să devină monah şi a plecat să-şi împlinească 
dorinţa. Deşi Kefalonia avea multe mănăstiri, a preferat să se 
închinovieze undeva departe pentru a se înstrăina, ca să nu-l 
viziteze rudele şi să-l deranjeze. A auzit că există o mănăstire mare 
în Livadia, cea a Cuviosului Luca. Astfel a hotărât să meargă acolo. 
Nu ştia exact unde se află, dar a decis ca în următoarea zi de luni să 
plece spre Livadia. În ziua precedentă, duminică, a mers la 
Liturghie într-o biserică din Lixouri. A plecat devreme. De îndată 
ce a intrat în biserică, a văzut un tânăr înalt cu un trup puternic. 
Purta o îmbrăcăminte ostăşească cu hlamidă, ca unul din cei de 
demult. Nu s-a uitat bine să vadă cine era acest tânăr, dar acela i-a 
făcut semn să meargă lângă el. El însă nu i-a dat importanţă. 

Tânărul a plecat de acolo şi s-a oprit în spatele Sfintei Mese, iar 
de acolo i-a făcut din nou semn să vină la el. Anghel din nou nu i-a 
dat importanţă şi nu a intrat în Sfântul Altar. S-a aşezat la locul lui 
şi când s-a terminat Liturghia, a mers la casa sa. Luni a plecat spre 
Livadia. A mers mai întâi în Patra şi unde a întâlnit un călugăr, l-a 
heretisit şi i-a destăinuit scopul său, cum că voia să devină monah 
la Mănăstirea Cuviosului Luca din Livadia. Călugărul i-a spus: „Ce 
să faci acolo? Vino în Sfântul Munte, în Grădina Maicii Domnului! 
Sfântul Munte unul este”. Călugărul i-a spus diferite lucruri şi astfel 
şi-a schimbat părerea. A hotărât să meargă împreună cu el în 
Sfântul Munte. Au ajuns în Pireu, apoi cu corabia în Tesalonic, iar 
de acolo în Dafni. Călugărul era de la Mănăstirea Esfigmenu. 
Anghel a mers să se închine la Mănăstirea Simonos Petras. A 
întrebat dacă mai este vreo mănăstire în apropiere şi astfel a mers 
la Mănăstirea Grigoriu, iar de acolo la Mănăstirea Dionisiu şi în 
continuare la Mănăstirea Sfântului Pavel. La toate acestea s-a 
închinat într-o singură zi, mergând pe jos. Era luna septembrie a 
anului 1934. 

La Mănăstirea Sfântului Pavel a ajuns în vremea Vecerniei. 
Când a intrat în biserică să se închine, a văzut icoana Sfântului 
Gheorghie din proschinitarul din dreapta. Se uită cu atenţie, 
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priveşte din nou şi se întreabă: „Unde am văzut această icoană?”. 
Şi îndată îşi aminteşte. „Icoana nu am văzut-o, dar pe acest voinic 
(adică pe Sfântul Gheorghie) l-am văzut. Acesta era în biserica 
Pantocratorului din Lixouri. Acesta era! Nu mai plec. Aici rămân”. 
Şi astfel a rămas şi a pus metanie ca să rămână ca frate începător. 
Egumen era pe atunci Serafim. Văzând seriozitatea, evlavia, râvna 
pentru ascultare şi pentru nevoinţă, după patru luni, la data de 16 
ianuarie 1935, l-au făcut rasofor, iar la 25 de zile ale aceleiaşi luni 
l-au socotit vrednic a primi Marea şi îngereasca Schimă cu numele 
de Andrei. După o lună l-au făcut diacon şi după şase luni, la 28 
iulie, l-au hirotonit preot. În decursul a zece luni s-au petrecut 
toate acestea şi era pe atunci ieromonahul Andrei de 31 de ani. 
Atunci a înţeles de ce Sfântul Gheorghie îl chema lângă el. Mai 
întâi l-a chemat la mănăstirea sa, apoi în Sfântul Altar (se referea la 
preoţie). Toate aveau înştiinţare de mai înainte129. 

Viitorul Părinte Eusebiu Giannakakis, pe când era mirean cu 
numele Antonie, în vârstă de 30 de ani130, „primise chemarea lui 
Dumnezeu şi luase hotărârea de a deveni preot; deodată, însă, se 
afla pe front. Participarea sa activă la lupte ar fi însemnat zădăr-
nicirea Preoţiei. Această nelinişte îl însoţea. „Când am pornit pe 
front, îmi ziceam: «Gata! S-a terminat de acum cu Preoţia...». 
Deoarece, atunci când cineva participă la război, nu poate decât să 
ia viaţa cuiva, iar tunurile noastre făceau prăpăd...”, povestea mai 
târziu. S-a rugat cu căldură. Şi, în timp ce îl ruga pe Dumnezeu să 
nu meargă la tunuri, ci să-l pună pe o altă poziţie care nu l-ar fi 
împiedicat de la scopul lui cel sfânt, l-au trimis la primul tun al 
diviziei. Dumnezeu îi încerca credinţa. Însă, după două zile, 
căpitanul de artilerie s-a răzgândit şi l-a chemat, încredinţându-i 
conducerea căruţaşilor, căci era sergent. Avea doisprezece care, iar 
căruţaşii erau în general oameni dificili şi indiferenţi, însă el s-a 
bucurat, deoarece, de pe poziţia aceasta nu lua parte la lupte, iar 
după terminarea războiului, putea fi hirotonit.  

I-a mulţumit lui Dumnezeu din adâncul sufletului său pentru 
minunea iubirii Lui. Noua hotărâre a căpitanului de artilerie a venit 
ca o confirmare a bunăvoinţei Lui Dumnezeu faţă de robul Său 

                                                             
129 Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului Munte 
Athos, pp. 104-106. 
130 30 de ani e vârsta canonică minimă a candidatului la preoţie. 
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devotat, care, în mijlocul groaznicei nenorociri a războiului fiind, 
nu şi-a uitat idealul său cel sfânt, ci l-a păstrat în cel mai adânc loc 
al inimii lui. „Harul lui Dumnezeu m-a luminat să iau hotărâri 
ferme ca, imediat după terminarea războiului, să mă predau cu 
totul Sfintei noastre Biserici. Dumnezeul meu, îţi mulţumesc şi Te 
rog... dacă mă învredniceşti să mă întorc sănătos din război, ajută 
ca îndată să mă predau cu totul Sfintei noastre Biserici şi să lucrez, 
Dumnezeul meu, numai pentru Tine, spre slava Preasfântului Tău 
Nume, celui în Treime închinat, şi spre mântuirea nenorocitului 
meu suflet”131. Peste mulţi ani, tot el va exclama: „Slavă Ţie, Dum-
nezeule! Slavă Ţie, Dumnezeule! Îi mulţumesc nespus Domnului 
pentru Preoţia care mi-a dat-o, ca să săvârşesc Tainele Bisericii fără 
întrerupere”132. 

Părintele Roman Braga a avut parte şi el de un semn ceresc 
care i-a deschis calea spre hirotonie, cale care părea în acele 
vremuri inaccesibilă. Ieşit din temniţele comuniste, se adresează 
episcopului Valerian Zaharia de la Oradea pe care îl cunoştea de 
mult, cerându-i să-l preoţească. „El mi-a mărturisit sincer: „Mă, am 
o mulţime de posturi de preot, dar pentru aceasta trebuie să te 
hirotonesc preot. Ca să te hirotonesc, trebuie să-ţi înaintez dosarul 
la Culte cu referinţe bune. Ori tu ai fost în puşcărie”. Pe lângă 
aceasta autorităţile nu permiteau celor precum Roman Braga să se 
închinovieze, ci aveau ordin să-i încadreze în câmpul muncii. Prin 
urmare „am stat mai departe acolo, necăjit. (...) Într-o zi, de Sfântul 
Nicolae, afară era urât şi ploua. Şi iată că vine un inspector de la 
Culte, unul Teodor Cobjilă. Toată lumea îl cunoştea. Ceva director 
la Culte. Şi venind la palat, el stătea într-un apartament şi eu eram 
aproape cu camera mea. Ce-mi veni mie, să mă duc la episcop să-i 
cer voie să vorbesc direct cu acest inspector de la Culte. Când i-am 
spus aceasta, i s-a luminat parcă mintea şi inima; toată faţa era un 
zâmbet. „Bine faci că te duci să vorbeşti cu el”. În felul acesta nu 
venea nimic din partea lui. Şi mă duc, bat la uşă. Un om mititel, 
deschide şi mă invită înăuntru. „Domnule director, vreau să vorbesc 
ceva cu dumneavostră”. „Cum să nu! Poftim, ia loc, Părinte, ia loc 
pe un scaun”. „Eu sunt ierodiaconul Roman Braga, care am făcut 
11 ani de puşcărie. Mai sunt şi călugăr (...) Uite, domnule director, 
                                                             
131 Inger pământesc şi om ceresc. Părintele Eusebiu Giannakakis, p. 44. 
132 Ibidem, p. 340. 
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eu ştiu că sunteţi basarabean: şi eu sunt basarabean. Ştiu că tatăl 
dumneavostră a fost preot, aşa că cunoaşteţi mai bine cum stau 
lucrurile. Eu am venit să vă întreb ceva. Îmi spuneţi da sau nu”. 

Şi îi povestesc pe scurt cele ce mi s-au întâmplat; că acum sunt 
liber datorită decretului, cum m-am dus din Episcopie în Episcopie, 
cum toată lumea fuge de mine, fiindu-le frică să stea de vorbă cu 
mine. I-am spus că sunt diacon, dar toate posturile libere pe la 
Episcopii sunt numai pentru preoţi. Şi i-am mai spus că şi aici, la 
Oradea, mi s-a făcut dosar şi stă la părintele Nicolae Păcală la 
administraţie, dar le este frică să-l trimeată la Culte cu recomandarea 
de a mă face preot, că pentru aceasta trebuie referate bune şi ce fel 
de referat bun poate să mi se dea mie care am fost în puşcărie. Omul 
nu m-a întrerupt nicio clipă. După ce am terminat de spus necazul 
meu, îmi zice: „În cât e astăzi, Părinte?” Spun: ,Azi e Sfântul 
Nicolae”. „Ştii ce, Părinte? Să vorbeşti cu Păcală să-ţi trimeată 
dosarul la Culte că eu în 3 zile sunt la Bucureşti. Dumneata vei fi 
numit pe data de 1 ianuarie pe postul II din parohia Negreşti; 
protopopul e pe postul I, dumneata pe postul II. Şi aşa a fost”133. 

Şi Părintele Ilie Cleopa a fost determinat să primească preoţia de 
un astfel de semn: „Citind eu prin cărţi şi auzind că Sfântul Grigorie 
Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur au fugit multă vreme de 
preoţie, mă temeam să primesc o aşa de mare treaptă, prin care 
mulţi nevrednici s-au osândit. De aceea nu voiam să primesc preoţia. 
Dar în toamna anului 1944, mergând cu carul cu boi la via mânăstirii 
de la Racova-Buhuşi, ne-a ieşit înainte plângând o bătrână dintr-un 
sat, cu un Liturghier, un epitrahil, o cruce de mână şi un baston 
preoţesc şi mi le-a dat mie, zicând: „Părinte, aceste lucruri, au rămas 
la mine de la un preot bătrân care a murit. Vi le dau sfinţiei voastre, 
poate vă trebuie...!”. Le-am adus la mânăstire. Acest lucru m-a 
mişcat atât de mult, încît l-am socotit un semn dumnezeiesc ca să 
primesc taina preoţiei şi ascultarea de stareţ”134. 

Unii sunt de părere că şi prin glasul unui bătrân ori al unui 
copil se poate manifesta chemarea lui Dumnezeu. Disputele dintre 
ortodocşi şi arieni de la sfârşitul anului 374 de la Mediolan când a 
                                                             
133  Dinu Cruga, Trepte duhovniceşti. Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga, 
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 96-99. 
134 Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovniceşti, vol. I, Editura Episcopiei 
Romanului şi Huşilor, 1984, p. 169.  
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încetat din viaţă episcopul titular Auxenţiu nu înclinaseră balanţa în 
nici o parte. În timpul uneia dintre ele s-a auzit deodată un glas de 
copil, care a exclamat: „Ambrozie să fie episcop!”. Şi acel glas a 
fost considerat divin.  

După alţii glasul mulţimii cerând pe cineva la preoţie e semn 
divin. Părintele Ghervasie Hulubariu de la mânăstirea Agapia Veche 
(1888-1973) crede că „glasul mulţimii este glasul lui Dumnezeu135. 
Vezi ce spune lumea, vezi care este părerea celor mulţi şi ascultă de 
ei, că prin mulţime grăieşte Dumnezeu”136, mulţime care e încre-
dinţată că acela „păşeşte a preot” sau are „chemare de preot”137. 
Afirmaţia de mai sus s-a adeverit în cazul Sfântului Serghie de 
Radonej ori a Părintelui Amfilohie Makris. De exemplu, hirotonirea 
acestuia din urmă „ca diacon, în 1919, şi înălţarea la treapta 
preoţiei, la puţină vreme după aceea, ambele s-au datorat stăruin-
ţelor neîncetate ale fraţilor săi călugări”138. La întrebarea: „Ce sfat 
daţi celor ce doresc să primească harul preoţiei?” răspunsul hâtrului 
Părinte Proclu Nicău a fost: „Aşa trebuie să ajungă cineva preot: să 
fugă oamenii după părintele, nu părintele după oameni. Că îşi strică 
încălţările...” 139 . Alţii, precum cuviosul Meletie Mărturisitorul (9 
februarie) n-a putut fi convins nici de împărat şi dregători laolaltă 
să primească preoţia140. 

                                                             
135  Cu condiţia ca acea mulţime să fie una evlavioasă, trăind în Duhul lui 
Dumnezeu. Altfel, printr-o mulţime de oameni pătimaşi vorbesc patimile ori, 
mai rău, chiar dracii. 
136 Ibidem, p. 346. 
137 Trebuie să facem diferenţă între glasul mulţimii credincioşilor şi glasul unor 
grupuri de interese. Sfântul Vasile cel Mare e ferm: „Cât priveşte alegerea celor 
care trebuie puşi în fruntea comunităţilor din provincia noastră, oare va trebui să 
caut să fac pe plac oamenilor sau să plec urechea la intervenţii ori să mă prefac 
că aş ceda de frică? Fie ca să nu fac niciodată aşa ceva! Pentru că atunci n-aş fi 
dregător, ci negustor, care schimbă darul lui Dumnezeu pe o prietenie 
omenească” (Sfântul Vasile cel Mare, Epistole în Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri. 
Partea a treia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1988, p. 572) 
138 Vieţi şi cuvinte de învăţătură ale Bătrânilor contemporani din Grecia, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2016, p. 46. 
139  Părintele Proclu Nicău, Lupta pentru smerenie şi pocăinţă, Editura Agaton, 
Făgăraş, 2010, p. 76. 
140 Vieţile Sfinţilor pe februarie, Editura Mânăstirea Sihăstria, Vânători, 2005, p. 134. 
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Mai obişnuit, acea chemare vine printr-un om al lui Dumnezeu. 
Sfântul Paisie Aghioritul explică: „De regulă trebuie să te silească, 
să vrea ceilalţi, Biserica să devii preot”141. Trebuie ca o faţă biseri-
cească, o persoană duhovnicească să te remarce şi să-ţi propună, 
uneori insistent, să te preoţeşti142 . Părintele Arsenie Papacioc îşi 
aminteşte: „Nu am dorit preoţia143 şi am rezistat (monahul care 
cere, caută preoţia va avea ispite mari; e altceva când o primeşte de 
ascultare, dar trebuie ca până atunci el să n-o fi dorit!), dorind să 
rămân un monah anonim, dar nu am putut rezista sfaturilor tari pri-
mite din partea părinţilor Cleopa Ilie şi Paisie Olaru – căci ei m-au 
propus pentru hirotonie”144. Pe când Părintele Arsenie Papacioc era 
doar fratele Anghel, mergând să se închine la moaştele Sfântului 
Pahomie aflate în peşteră, împreună cu alt frate, în drum spre 
peşteră au trecut pe la mănăstirea Stânişoara. Un monah de aici, pe 
nume Agatanghel, pe care fratele Anghel nu-l mai văzuse vreodată, 
l-a strigat spunându-i: „Frate Anghel, ştiu că te duci la Sfântul 
Pahomie. La întoarcere să treci pe la mine, că vreau să-ţi spun 
ceva”. După ce s-a închinat la Sfintele Moaşte, a făcut precum i-a 
cerut monahul Agatanghel care i-a spus: „O să te facă preot; tu să 
asculţi şi să primeşti preoţia”145. Pe Sfântul Serafim de Viriţa cei 
mai mulţi dintre cei care veneau la el îl întrebau: „Care este voia lui 
Dumnezeu pentru mine?” Unora le spunea să se căsătorească, 
altora să stea necăsătoriţi. Unora, viaţa monahală, altora, preoţia şi 
slujirea omului146. Odată Sfântului Ioan din Gaza i s-a pus în faţă 
următoarea chestiune: „Dacă Părinţi sfinţi dau mărturie despre 
careva că e vrednic de hirotonie însă acela nu voieşte să primească 
                                                             
141 Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 323. 
142 Recomandarea pe care candidatul la preoţie trebuie s-o aibă la „dosar” din 
partea unui duhovnic e ecoul, corolarul acestei legi duhovniceşti. 
143 „Nu trebuie să ceară nimeni preoţia (...) Preoţia are multe ispite. Când omul 
începe şi continuă singur, atunci nu poate să le depăşească”, învaţă Hierotheos 
Vlachos (Hierotheos Vlachos, Cunosc un om în Hristos. Părintele Sofronie de la Essex, 
Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 342). 
144  Părintele Arsenie Papacioc, O clipă inima mi se făcuse cer, Editura Elena, 
Constanţa, 2012, p. 11. 
145  Sorin Alpetri, Între timp şi veşnicie: viaţa părintelui Arsenie Papacioc, Editura 
Accent Print, Suceava, 2014, pp. 86-87. 
146 Arhimandritul Nectarie Antonopoulos, Sfântul Stareţ Serafim de Viriţa, Editura 
Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2006, pp. 234-235. 
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hirotonia, ce-i de făcut?” Bătrânul le-a explicat: „Dacă nu vrea să 
primească, sileşte-l. Iar dacă şi după ce-l sileşti, fuge de hirotonie, 
aceasta nu trebuie socotită ca o vină a celor ce au dat mărturie. 
Vina e a lui, că a nesocotit voia lui Dumnezeu”147. 

Când însă un om duhovnicesc nu validează hirotonia unui 
candidat ci, din contră, o consideră nepotrivită, ar fi bine să se ţină 
cont de cuvântul lui. Altfel (...) Monahul Iosif Dionisiatul relatează 
următoarele: „Un profesor care dorea să îmbrace haina monahală a 
intrat sub ascultarea unui stareţ şi după o vreme a devenit călugăr. 
Odată stareţul său l-a trimis la Stareţul Haralambie să se mărturi-
sească, iar acela să-i dea încuviinţarea pentru a deveni preot. Dar 
fiindcă Stareţul mărturisea mulţi elevi şi profesori de la acea şcoală, 
a aflat că acesta care devenise monah crease probleme acolo şi nu 
era agreat de nimeni din pricina comportării sale. După ce s-a 
terminat spovedania, Stareţul i-a spus: 

– Pentru treapta preoţiei nu ai nici un impediment, dar ca să iei 
pe umerii tăi o sarcină atât de mare, eşti dator să te împaci cu cei cu 
care te-ai certat. 

– Eu, părinte duhovnic, nu am greşit faţă de niciunul, ci toţi au 
greşit faţă de mine. 

– Bine, să spunem că au greşit aceia, dar porunca dragostei îţi 
cere să spui „iartă-mă” şi să-i chemi pe toţi la hirotonia ta. 

– Eu să le cer iertare? Niciodată! Şi chiar dacă îşi vor cere ei 
iertare, nu ştiu dacă îi voi ierta. 

– Fiul meu, dar în ce evanghelie crezi? Nu ne spune Hristos: 
„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri”? Fiind pe Cruce, nu i-a iertat pe iudeii 
care cu puţin mai înainte îl răstigniseră? Nu spunem oare în Tatăl 
nostru: „Şi ne iartă nouă..., precum şi noi iertăm...”? Cum vei sluji? 
Cum te vei împărtăşi? Cum vei spune celorlalţi: „Cu frica lui 
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”? Dar din 
nefericire acela a răspuns plin de mânie şi apăsat: 

– Niciodată! nu... Nici-o-da-tă! 
Atunci Părintele Haralambie, în loc să-i dea aceluia recoman-

dare pentru preoţie, a scris stareţului său următoarele: „Părerea 
mea este că dacă ucenicul Sfinţiei Tale va deveni preot, vei avea 
neplăceri cu el şi te vei căi amarnic”. Cu toate acestea, stareţul 
                                                             
147 Filocalia, vol. XI, Editura Institutului biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1990, pp. 673-674.  
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acelui monah, silit fiind de nevoile liturgice ale chiliei, nu a ţinut 
cont de sfaturile Părintelui Haralambie, ci obţinând recomandare 
de la alt duhovnic, l-a făcut preot. La început s-a răcit faţă de 
Părintele Haralambie, dar peste puţin timp s-au adeverit cuvintele 
acestuia. Căci ieromonahul despre care este vorba nu a întârziat să 
creeze probleme şi în cele din urmă să părăsească obştea. Atunci 
stareţul lui s-a pocăit şi fiind nemângâiat, spunea: „Ah, Părinte 
Haralambie, câtă dreptate ai avut, iar eu nu te-am ascultat”148. Alţii 
şi-au plecat urechea la recomandarea unui om duhovnicesc. 
Monahul Simeon Kavsokalivitul după ce a fost încercat destul în 
ascultare, l-a luat stareţul său şi l-a dus la părintele Sava, duhovnicul 
cel sfânt, ca să vadă dacă este bun de preot. Părintele Sava, după ce 
l-a spovedit, a spus stareţului: „Ucenicul tău nu are impedimente 
pentru preoţie, dar dacă vrei să fie întotdeauna smerit, lasă-l să 
rămână simplu monah, fiindcă pe preoţi îi luptă mult mândria”. Şi 
astfel nu l-a mai făcut preot 149 . (...) Dacă ar fi avut chemare 
Părintele Sava i-ar fi spus altceva. 

Chemarea se poate datora chiar şi celor plecaţi la Domnul. 
Părintele Constantin Coman îşi consideră strămoşii factorul deter-
minant al hirotonirii sale: „Preoţia, însă, este cea mai mare provo-
care adresată unui om, dar este cumplit de grea. Ţinând seama de 
dificultăţile şi mai ales de responsabilităţile uriaşe ale preoţiei – sper 
să nu păcătuiesc în vreun fel – dacă ar fi fost după mine, aş fi optat 
pentru profesorat. Dar sunt convins că la preoţie am fost chemat 
de Dumnezeu pentru credinţa şi pentru sufletul părinţilor mei şi 
pentru viaţa şi jertfa lor şi a strămoşilor150. (…) La vârsta aceasta 
am certitudinea că preoţia care mi s-a dat este urmare a hotărârii şi 
chemării Bunului Dumnezeu şi ştiu foarte bine că ea este plata 
credinţei şi vieţii părinţilor şi bunicilor mei”151. 

Semnul chemării de sus poate veni şi prin cele necuvântătoare. 
În Pateric citim că odată la avva Isaac de la Chilii au venit ca să-l 

                                                             
148 Monahul Iosif Dionisiatul, Stareţul Haralambie, dascălul rugăciunii minţii, Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2005, pp. 233-234. 
149 Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului Munte 
Athos, p. 372. 
150 Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, Între iluzia împlinirii şi certitudinea eşecului, 
p. 289. 
151 Ibidem, p. 303. 
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facă preot. Aflând el de una ca asta, a fugit în Egipt, pe un câmp şi 
s-a ascuns într-o căpiţă de fân. Părinţii s-au dus după el, să-l prindă. 
Ajungând la câmpul acela s-au oprit să se odihnească, pentru că era 
noapte, şi au dat drumul măgarului să pască. Măgarul s-a depărtat şi 
s-a oprit chiar în locul unde stătea ascuns bătrânul. A doua zi 
dimineaţă, când au vrut să aducă măgarul, l-au găsit şi pe avva Isaac 
şi s-au minunat. Au dat să-l lege, dar el nu i-a lăsat, zicându-le: „Nu 
mai fug, căci este voia lui Dumnezeu; oriunde aş fugi dau peste 
ea”152. Şi astfel a rămas avva Isaac în Pateric cu supranumele de 
„preotul de la Chilii”. Şi Sfântul Grigorie, cel care avea să devină 
episcopul Acragandiei (23 noiembrie) fugea de această cinste. Însă, 
aflându-se în biserică atunci când se făcea rugăciune pentru ca 
Dumnezeu să arate pe cine ştie El că este vrednic a fi episcop, s-a 
arătat în altar un porumbel zburând deasupra Sfintei Mese şi a 
şezut pe capul Sfântului Grigorie, lucru pe care toţi l-au socotit ca 
un semn al alegerii153. 

Unii sunt chemaţi direct de Dumnezeu pe căile tainice ale 
Proniei. Dovada despre aceasta o constituie însăşi viaţa lor. Între ei 
se numără Părintele Iulian Stoicescu. Acesta mărturisea că de mic 
se uita cu admiraţie nemaipomenită după preoţi. Era fascinat de 
aceştia, de înfăţişarea lor, de statutul lor, de îmbrăcămintea lor. Îi 
plăcea foarte mult preoţia. Viaţa sa a fost caracterizată de o râvnă 
nemărginită în a-l sluji pe Dumnezeu. Doamna preoteasă i-a spus 
odată cu năduf: „Iulian, toată viaţa ţi-ai pus-o la altar, şi nouă nu 
ne-ai dat decât firimituri”! Trăia preoţia, nu lucra aşa, ci o trăia cu 
multă putere! (…) cu liturghiile, cu predica, cu totul, era foarte 
înflăcărat. Biserica lui era arhiplină şi era foarte, foarte iubit!154 „Am 
fost mereu pentru preoţie, pentru slujba preoţească la care bunul 
Dumnezeu m-a chemat”, declara el în cel mai firesc chip cu putinţă. 
Şi ce dovadă mai bună decât aceea că, fiind paroh la «Apărătorii 
Patriei», o parohie săracă, pentru a putea efectua lucrările de la 
biserică Părintele şi-a dat vaca, şi-a dat şi oaia. Preoteasa poves-
teşte: „Vaca lui de zestre, vaca noastră, a pus-o la tombolă la 
biserică şi banii rezultaţi i-a folosit pentru construirea bisericii”155. 
                                                             
152 Pateric,  Isaac preotul de la Chilii 1. 
153 Vieţile sfinţilor pe noiembrie, Editura Mânăstirea Sihăstria, Vânători, 2005, p. 454. 
154 Un preot de foc – Părintele Iulian, Editura Bizantină, Bucureşti, 2000, pp. 44-45. 
155 Ibidem, p. 121. 
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Dacă la unii această chemare tainică apare din copilărie, la alţii 
ea se configurează odată cu aprofundarea credinţei. E cazul cu 
Sfântul Ioan de Kronstadt: „Simţământul religios pe care mi-l 
sădiseră evlavioşii mei părinţi a sporit, s-a întărit. Citeam Sfânta 
Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, multe din lucrările Sfântului 
Ioan Hrisostom şi ale altor Părinţi din vechime, precum şi ale 
Hrisostomului nostru, ale lui Filaret al Moscovei, şi ale altor scrii-
tori bisericeşti. Astfel am simţit că ceva mă trage către chemarea 
preoţească”156. 

Din păcate, unii sunt chemaţi la preoţie nu prin semne dumne-
zeieşti, ci diavoleşti. Ce câştig mai mare pentru demoni decât să 
aibă propriii „acoperiţi” în preoţie?157 În viaţa Sfântului Sisoe cel 
Mare citim că unui ucenic, anume Apolos, din meşteşugirile vrăj-
maşului, pe lângă alte ispitiri şi poftiri, i-a venit şi pofta de rân-
duiala preoţească. Şi i se arătau lui dracii în vis în chip de arhierei, 
hirotonindu-l pe el episcop158. Deci, deşteptându-se din somn, ruga 
pe stareţ ca să-i poruncească să meargă în cetate la arhiereu, ca să ia 
sfinţirea preoţească. Iar stareţul îi poruncea şi-l învăţa, spunându-i 
să nu caute rânduiala mai presus de vrednicia lui. Iar el supărându-se 
                                                             
156 Petru Botsi,  Portretul unui sfânt. Ioan de Kronstadt, Editura Bunavestire, Galaţi, 
2003, p. 97. 
157 Dacă, pe de o parte caută să ajute la infiltrarea celor nevrednici în preoţie, pe 
de alta le întinde curse preoţilor vrednici pentru a-i trage în păcate care atrag 
după ele excluderea din cler. Monahul Iosif Dionisiatul povesteşte: „Când eram 
încă începător, ne-a vizitat un cleric, care din neatenţie căzuse într-o ispită grea 
ajungând până acolo încât puţin lipsise să-şi piardă preoţia. Când a mers la 
Stareţul Haralambie să se mărturisească, a început să se înroşească. Voia să 
spună ceva, dar nu putea. Încerca din nou, dar nimic. Atunci Stareţul i-a spus: 

– De ce te ruşinezi? Aceasta nu s-a întâmplat din pricina ta, fiul meu, ci ai 
fost părăsit de harul lui Dumnezeu din pricina mândriei şi a neatenţiei tale. Nu 
ţi-a întins vrăjmaşul cursă prin aceea care purta haine roşii şi voia cu orice preţ să 
te găzduiască în casa ei? Bună găzduire ţi-ar fi făcut! Dar bine că nu ai ajuns până 
acolo. Ei, acum să faci un mic canon, iar altădată să iei aminte. (Monahul Iosif 
Dionisiatul, op. cit., pp. 100-101) 

De aceea Sfântului Ioan de Kronstadt se roagă: „Fie, Doamne, ca preoţii 
(...) să nu se împiedice în cursele lumii şi ale demonului” (Apud Tomas Spidlik, 
Spiritualitatea Răsăritului creştin. Rugăciunea, Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 127). 
158 Unui monah vanitos, observă avva Evagrie, gândul său „îi profeţeşte că va fi 
de acum înainte preot, şi face să se ivească la poarta sa oameni veniţi să-l caute: 
şi dacă nu vrea aceasta, el este adus legat fedeleş” (Ibidem, p. 126). Sic! 
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de multa învăţătură şi pedepsire a stareţului, a fugit în taină de la 
dânsul şi s-a dus în Alexandria, la rudeniile sale cele după trup, ca 
acolo, prin ajutorul acelora, să poată câştiga rânduiala preoţiei. Şi 
mergând el pe cale, a ieşit diavolul în întâmpinarea lui şi i s-a arătat 
în chip de om înalt la statură, înfricoşător la vedere şi urât 
mirositor, spunându-i: „Ştii că eşti al meu şi îmi eşti iubit, fiindcă 
faci voile mele; pentru aceasta am şi venit ca să călătoresc cu tine, 
spre a-ţi împlini poftele. Însă, deşi eu am voit să te fac popă şi 
episcop, dar rugăciunile lui Sisoe, stareţul cel lacom, mă gonesc de 
la tine”. Aceasta zicând diavolul, s-a făcut nevăzut. Atunci Apolos, 
cuprins de mare frică, s-a întors la stareţ şi, căzând la picioarele lui, 
i-a spus toate cele ce i se întâmplaseră, cerând iertăciune. Încă a 
spus şi fraţilor ce a pătimit din înşelăciunea vrăjmaşului şi cum i-au 
ajutat lui rugăciunile Cuviosului Părinte Sisoe159. 

Iată încă un caz. Un frate oarecare, Avramie, trăia în pustie şi 
era foarte îndărătnic, neascultător şi nesupus, umblând numai după 
voia gândului său şi a părerii sale. Acesta, cu foarte multă dorinţă 
poftea Sfânta preoţie şi multe năluciri şi vedenii îi arăta lui înşe-
lătorul noaptea în vis pe care el, socotindu-le cu amănuntul, le 
credea că sunt adevărate. Şi de vreme ce multe din cele ce vedea în 
vis, se izbândeau aievea, se încredea foarte mult visurilor sale. 
Odată a venit la dânsul diavolul în vis, în chipul lui Hristos şi cu 
îngerii săi şi i-a zis: 

– Văzut-am multa şi marea ta poftă şi dorinţă, pe care de mult 
o ai pentru Sfânta preoţie. Bun şi ales lucru doreşti, căci în vremu-
rile acestea cu mare nevoie se câştigă preoţia şi numai cei ce sunt 
bogaţi şi de neam slăvit o pot câştiga. Căci arhiereii s-au făcut acum 
toţi lacomi, mândri, măreţi şi iubitori de cinste. Pentru aceea eu 
însumi am venit la tine, văzându-ţi multa şi marea ta dorinţă, să te 
hirotonesc şi să te fac preot. 

Acestea zicând, au început îngerii a cânta cântare dulce şi 
veselă: axios, adică vrednic! Şi aşa l-au tuns pe el şi l-au făcut preot 
şi după ce l-au preoţit, l-au, lăsat şi s-au ridicat cu îngerii înălţându-se 
la cer. 

Aceasta făcându-se, s-a deşteptat fratele din somnul său şi se 
minuna şi se bucura foarte de acel vis minunat. Aşa a crezut că este 
                                                             
159 Vieţile Sfinţilor pe iulie, Editura Mânăstirea Sihăstria, Vânători, 2006, pp. 103-104. 
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preot cu adevărat. Şi mulţumea lui Hristos că l-a făcut preot şi a 
început a-şi citi pravila cu începere preoţească. După aceea a mers 
la biserica părinţilor, ca să liturghisească, fiind ziua duminicii. Şi se 
adunaseră părinţii de prin pustie la biserică. Atunci a venit şi el şi 
intrând în biserică, a mers drept în altar şi cu mare îndrăzneală a 
luat sfintele veşminte să se îmbrace, neîntrebând pe nimeni. Dar 
preoţii bisericii care erau în altar, văzându-l că ia sfintele veşminte 
preoţeşti, l-au întrebat: 

– Ce vrei să faci? Pentru ce iei veşmintele? 
El le-a răspuns: 
– Eu vreau să mă îmbrac, să liturghisesc astăzi.  
Zis-au lui: 
– Dar cum vrei să faci tu aceasta, nefiind preot şi cum 

îndrăzneşti de intri în sfântul altar, unde numai preoţii şi slujitorii 
lor intră? Şi cum îndrăzneşti de iei veşmintele preoţeşti, de care nu 
ţi se cade ţie nici să te atingi? Au doară ai înnebunit? 

Răspuns-a lor, zicând: 
– Nu! Nu am înnebunit, ci şi eu sunt preot ca şi voi.  
Iar ei ştiind că nu este preot, l-au scos afară din Sfântul altar. 

Atunci a început a se gâlcevi şi a striga în gura mare, zicând: 
– Pentru ce să mă scoată pe mine afară din altar, că şi eu sunt 

preot şi m-a preoţit însuşi Domnul Hristos cu Sfinţii îngeri. 
Iar părinţii văzând şi auzind acestea de la dânsul, l-au cunoscut 

că este amăgit şi înşelat de vrăjmaşul diavol. Atunci au cunoscut 
părinţii că pentru îndărătnicia, neplecarea şi nesupunerea lui i s-a 
întâmplat aceasta. Şi au poruncit părinţii de i-au pus fiare mari în 
picioare şi l-au trimis la o mănăstire afară din pustie şi au poruncit 
să fie acolo în pază şi să-l smerească cu ascultări grele, fără de 
odihnă, până ce se va smeri şi îşi va cunoaşte neputinţa şi înşelă-
ciunea sa. Şi aşa i-au făcut, până ce a venit el întru cunoştinţă şi a 
cunoscut înşelăciunea şi smerindu-se, s-a pocăit160. 

Cele două cazuri de mai sus adeveresc cuvântul Stareţului 
Varsanufie de la Optina cum că „vrăjmaşul vă dă tot ce vreţi: 
preoţia, puterea, egumenia, chiar şi scaunul de patriarh, numai 
rugăciunea lui Iisus nu v-o dă. Cât de mult o urăşte! De toate vă dă, 

                                                             
160 Cuvinte folositoare ale Sfinţilor Bătrâni cei fără de nume, Editura Doxologia, Iaşi, 
2009, pp. 114-116. 
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numai rugăciunea nu v-o dă”161. Înfricoşător lucru! Dacă dorinţa ta 
de preoţie nu e după voia lui Dumnezeu, diavolul poate meşteşugi 
pentru a te pricopsi cu ea! 

Chemarea de către Dumnezeu la preoţie nu încalcă libertatea 
omului162. Un părinte aghiorit care a dorit să-şi păstreze anonimatul 
relatează următoarele: „Pe când eram copil de nouă ani, pe data de 
29 mai 1962 mă jucam cu alţi copii. Deodată unul dintre ei m-a 
lovit foarte tare. Atunci mi-am pierdut cunoştinţa. Apoi am văzut 
că sufletul meu ieşise din trup şi se îndrepta către un loc unde era 
foarte întuneric. Deodată a apărut un înger luminos, care m-a luat 
în braţe şi, aşa cum îl ţineam şi eu, a început să zboare în sus cu 
multă repeziciune. În drumul nostru vedeam vămile una deasupra 
celeilalte şi pe demoni stând acolo, dar noi treceam pe lângă ele la 
distanţă şi cu mare iuţeală. Ne-au oprit însă la ultima vamă, fiindcă 
furasem stiloul unui coleg de-al meu. Dar îngerul i-a spus: 

– Îl duc la Domnul. 
Şi astfel, am continuat drumul. Am ajuns apoi într-un loc de 

deasupra căruia se revărsa multă lumină şi de aceea nu puteam 
privi decât în jos. Îngerul s-a oprit puţin mai sus şi a spus: 

– Doamne, acesta este încă foarte mic. 
Atunci am auzit o voce dulce şi foarte frumoasă răspunzându-i: 
– Acesta Mă va sluji. 
Îndată îngerul m-a luat şi am început să zburăm iarăşi spre 

pământ cu multă iuţeală. M-a dus la spital, unde se afla trupul meu 
pe care îl vedeam. Îngerul m-a lăsat fără să spună nimic şi a plecat. 
Apoi mi-am revenit şi în scurt timp am uitat cele petrecute. Mi 
le-am amintit însă foarte bine în 1995 (după treizeci de ani), când 
am devenit monah şi hotărâsem să primesc şi preoţia. Cred că 
Dumnezeu a îngropat toate acestea în memoria mea ca să pot să-mi 
                                                             
161 Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea Ortodoxă, 
Alexandria, 2009, p. 422. 
162 Cel chemat are libertatea de a alege între viaţa familială şi cea de celibatar. La 
Sinodul I ecumenic Osius, episcopul Cordobei, va propune ca toţi preoţii şi 
episcopii să fie călugări. Bătrânul Pafnutie, episcopul Tebaidei de Jos (pe valea 
Nilului Mijlociu) va convinge pe cei 318 sinodali că nu se poate impune o 
asemenea exigenţă celor care au acces la hirotonie, ci trebuie lăsat fiecărui 
candidat să primească preoţia fie ca celibatar (eventual monah), fie căsătorit, 
păstrându-şi, însă pentru totdeauna, starea în care a fost hirotonit. De aceea, 
„Nu se poate oficia o căsătorie cu cineva care a fost monah sau hirotonisit” 
(Apost. 26; IV ec. 16; VII ec. 44; Neocez. 1; Sf. Vasile 3, 6, 18, 42). 
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manifest liber voinţa şi alegerea”163. Această conlucrare între voinţa 
lui Dumnezeu şi libertatea omului se vede şi din câteva cuvinte ale 
lui Vasily Rozanov despre Pavel Florenski: „El este preot. O defi-
niţie absolut exactă. (...) Să îmbrace sutana, o asemenea nebunie nu 
i-ar fi trecut prin minte nimănui: nici tatălui său, inginerul, nici 
profesorilor de la gimnaziu şi de la universitate. Ea nu decurgea 
obligatoriu nici din intrarea în Academia Teologică, dar se vede că 
spre aceasta l-a dus glasul lăuntric, alegerea şi vocaţia sa”164. A fi o 
făptură liberă înseamnă a avea posibilitatea alegerii, care uneori e 
dilematică. În anul 1922 patriarhul Dimitrie al Serbiei şi-a exprimat 
dorinţa de a-l hirotoni ieromonah pe ierodiaconul Iustin Popovici. 
Tânărul profesor de seminar nu fusese hotărât pentru aceasta, ar fi 
vrut să rămână în continuare în cinul în care era şi care îi aducea 
atâtea bucurii, dar s-a rugat îndelung şi cu lacrimi Mântuitorului şi 
Maicii Sale, precum şi ocrotitorului său ceresc, Sfântul loan Gură 
de Aur, ca să fie luminat ce să facă. În cele din urmă s-a hotărât să 
primească preoţia165. 

În aceeaşi încurcătură s-a aflat şi Părintele Irineu de la Valaam. 
Tuns în monahism în 1847, „Fiind, într-adevăr – nu în cuvinte, ci 
în realitate – sărac cu duhul şi smerit cu inima, în adevăratul sens al 
învăţăturii evanghelice, a respins propunerea de hirotonire, invo-
când, fără făţărnicie, nevrednicia lui. Însă ţinea minte cu tărie că la 
tunderea în monahism a făcut făgăduinţa deplinei ascultări, făgă-
duinţa lepădării desăvârşite a voii sale şi s-a gândit: oare prin acest 
refuz nu îl mânie el pe Dumnezeu, arătându-şi voia sa? Şovăind cu 
duhul, a alergat pentru rezolvare la părintele egumen Damaschin 
cu deplină credinţă, şi fiind gata să primească sentinţa şovăielii sale 
de la ocârmuitor ca de la însuşi Dumnezeu. „Batiuşka – i-a spus el 
părintelui egumen Damaschin – la propunerea sfinţiei voastre ca 
eu să primesc cinul preoţesc aş vrea să renunţ, căci îmi dau seama 
de nevrednicia mea; dar, ca să nu mă tulbure mai târziu gândul că 
am făcut aceasta după voia mea, fără sfatul ocârmuitorului, hotărâţi 
sfinţia voastră dacă eu trebuie să merg la preoţie sau nu”. Înţeleptul 
ocârmuitor, gândindu-se puţin, i-a spus: „Da, preoţia este un lucru 
                                                             
163 Ieromonah Eftimie Athonitul, Asceţi în lume, Editura Evanghelismos, Bucureşti,  
2009, pp. 318-319.  
164 V. V. Rozanov, citat în cuvântul introductiv la Pavel Florenski, Iconostasul, 
Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 9. 
165 Cuviosul Iustin Popovici, Viaţa şi minunile, Editura Sophia, Bucureşti, 2008, p. 19. 



Îngerul merge în urma preotului (I) 

65 

mare; primind preoţia, trebuie să vieţuieşti ca un înger, iar omul 
este neputincios – rămâi tot aşa, simplu monah”. Primind hotă-
rârea de la părintele ocârmuitor ca de la însuşi Dumnezeu, el a 
rămas cu duhul liniştit pentru tot restul vieţii sale”166 . Părintele 
Irineu a procedat corect pentru că deşi Dumnezeu respectă şi 
libertatea omului imatur decizia sa poate fi falimentară. 

Tot la Valaam „Pe 31 martie 1873, părintele Ambrozie a fost 
hirotonit ierodiacon şi numai pentru sfânta ascultare faţă de înţe-
leptul său îndrumător a primit taina diaconiei. Propunându-şi în 
sufletul său să se mântuiască în modesta chemare a monahului, el l-a 
rugat mult timp şi stăruitor pe părintele egumen să îl slobozească 
de cinul preoţesc, aducând ca pretext nevrednicia lui. Părintele 
Damaschin a înfrânt ca un păstor, cu autoritate, toate argumentele 
despre nevrednicia lui prin cuvintele: „Cu conştiinţa nevredniciei 
tale, primeşte această slujire; dacă asemenea oameni, ca tine, vor 
renunţa la diaconie şi preoţie, atunci nimeni nu va mai veni la 
hirotonie”167 . Poate la fel va fi gândit şi arhiereul care a decis 
hirotonirea tânărului, dar harismaticului Porfirie Bairaktaris la 
numai 20 de ani, deşi cunoştea prea bine canonul după care preoţia 
nu poate fi primită decât cel mai devreme la treizeci de ani. Com-
plementul acţiunii povesteşte: „Odată, vlădica a venit împreună cu 
Arhiepiscopul Muntelui Sinai, Porfirie al lll-lea. Şi s-au pornit ei să 
mă facă preot. Eu nu voiam, înţelegeţi? Ştiam că este bine să vrei 
să ajungi monah, dar nu să vânezi preoţia sau episcopia. Trebuie să 
fugi când ţi se propune. Asta ştiam eu. În cele din urmă, Porfirie 
m-a făcut preot şi mi-a dat numele lui. Ei, îl entuziasmasem, îi 
descoperisem prin har ceva personal, în timp ce mergeam spre 
munte, şi i-a spus vlădicăi: 

– Să nu-l pierzi! 
Aveam atunci douăzeci de ani. N-am vrut să ajung preot, dar 

n-a fost cu putinţă. Vlădica a stăruit mult, iar vlădica este modelul 
lui Hristos. Nu-l poţi refuza pe episcop la nesfârşit168. Nu poţi să 
strici legătura cu episcopul, căci rugăciunea ta nu mai urcă la cer, 
                                                             
166 Patericul Valaamului, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2012, pp. 269-270. 
167 Ibidem, pp. 233-234. 
168   Dintr-o perspectivă opusă celei a monahului smerit „a respinge preoţia 
înseamnă a respinge umilirea şi slujirea în faţa lui Dumnezeu” (Părintele 
Stăniloae) (Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 91). 
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rămâne fără roadă”169. În acelaşi sens Părintele Paisie Olaru învăţa: 
„Călugăria se cere de fiecare candidat, – că nimeni nu poate fi 
călugărit dacă el singur nu o cere –, iar preoţia se dăruieşte de la 
Dumnezeu prin voia celor mai mari ai noştri. (...) Călugărul nu 
trebuie să ceară şi să dorească preoţia şi duhovnicia, dar, dacă este 
silit de păstorii săi şi este nevoie, s-o primească, spre slava lui 
Dumnezeu şi mântuirea multora”170. Cu discernământ avva Ghelasie 
de la Frăsinei a îndreptat pe mulţi „căutători” fie spre monahism, 
fie spre Facultatea de Teologie şi apoi spre preoţie. El a fost omul 
providenţial prin care aceia au primit chemarea la preoţie.  

În relaţia dintre voinţa divină şi libertatea umană, pe căile 
neştiute ale Proniei, în unele momente voia divină se pleacă înaintea 
libertăţii umane, în altele invers. După patru ani de nevoinţă 
duhovnicească în Moldova, rasoforul Platon (viitorul Stareţ Paisie 
de la Neamţ) a plecat în Sfântul Munte, ca să scape de hirotonie, 
după cum singur mărturisea mai târziu: „ca nu cumva părinţii 
moldoveni să-l silească să primească preoţia”. Acolo, după oarecare 
vremi de osteneli, începând fericitul Paisie să primească în jurul său 
mai mulţi fraţi, după sfatul stareţului Vasile, duceau mare lipsă de 
preot. Deci, îl rugau cu lacrimi pe Paisie să primească preoţia, dar 
el nu voia, socotindu-se nevrednic. Atunci, unii din bătrânii mun-
telui Athos au zis cuviosului: „Cum poţi tu să înveţi pe fraţi să 
asculte şi să-şi taie voia, când tu nu faci ascultare şi respingi 
lacrimile atâtor oameni? Vădit lucru este că tu iubeşti voia ta şi 
crezi minţii tale mai mult decât vorbelor celor mai bătrâni cu anii şi 
cu mintea. Oare, tu nu ştii unde duce neascultarea?” Auzind aceste 
cuvinte, Paisie s-a supus voiei părinţilor şi a primit preoţia171. 

Când chemarea de către Dumnezeu la preoţie este întâmpinată 
de un refuz din partea libertăţii omului s-ar putea vorbi de un 
talant îngropat. Când, din contră, voinţa omului forţează calea spre 
preoţie, în lipsa unei chemări de sus, atunci vorbim de o siluire a 
voii divine, de o forţare a mâinii lui Dumnezeu172, căci „nu devine 
                                                             
169  Ne vorbeşte Părintele Porfirie, Editura Bunavestire, Galaţi şi Editura Biserica 
Ortodoxă, Bucureşti, 2003, p. 81. 
170 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie duhovnicul, p. 69. 
171 Idem, Patericul românesc, Editura Mânăstirea Sihăstria, s.l., 2005, p. 293. 
172 În vremea Vechiului Testament aceasta nu era cu putinţă: „Iar tu şi fiii tăi, i se 
adresează Dumnezeu lui Aaron, să vă îndepliniţi preoţia voastră în toate cele ce 
ţin de jertfelnic şi ce se află înăuntru dupa perdea şi să săvârşiţi slujbele darului 
vostru preoţesc, iar altul străin de se va apropia, să fie omorât” (Num. 18, 7). 
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preot oricine doreşte, ci doar acela pe care îl cheamă Dumnezeu. 
Toţi cei care devin preoţi fără a avea sfânta chemare, cu toate că 
Tainele săvârşite de ei sunt valabile şi lucrătoare, vor da socoteală 
pentru păcatele lor personale şi vor fi judecaţi cu asprime” 
(Damaschin Grigoriatul173). Înmulţirea lor e pricină de îngrijorare 
pentru cei cu adevărată conştiinţă eclesială: „Mă nelinişteşte (şi 
amărăşte) faptul că foarte mulţi tineri socotesc preoţia ca pe o pro-
fesiune, mai avantajoasă decât celelalte. Nu tu condică, nu tu ore 
fixe... Vocaţia celor mai mulţi e funcţionărească şi calculată, hedo-
nistă, pragmatică. Nu a tuturor, har Domnului! Sunt şi unii cu 
adevărat chemaţi” (Nicolae Steinhardt174 ). Acestora din urmă le 
rămâne să înveţe să aştepte cu o aşteptare fără de aşteptare. 

E lecţia pe care Părintele Sofronie Saharov i-a predat-o 
ucenicului său Zaharia Zaharou: „Părintele Rafail Noica fusese 
diacon timp de douăzeci şi unu de ani. Îşi împlinise slujba de 
diacon cu multă smerenie, fără a se gândi vreodată la vrednicia 
preoţească. În ceea ce mă priveşte, eu am venit la mănăstire cu 
gândul de a deveni preot. Fiind încă în lume, student la Londra, 
obişnuiam să mă rog noaptea citind Anaforaua Liturghiei Sfântului 
Vasile cel Mare, care îmi aducea mare bucurie şi mângâiere duhov-
nicească. Atunci mi-a venit gândul: „Dacă eu, un biet student din 
Londra, citind această Anafora, sunt răpit de harul ei, ce se 
întâmplă oare cu cei ce stau înaintea altarului lui Dumnezeu şi 
rostesc aceste rugăciuni? Trebuie să mă fac preot”. Aşa mi-a venit 
gândul. Când am mers la mănăstire, i-am mărturisit Părintelui 
Sofronie acest gând, iar el mi-a spus: „Nu te mai gândi la asta 
acum” – aveam numai douăzeci de ani – „pentru ca mintea să-ţi fie 
slobodă pentru rugăciune. Preoţia va veni când va fi vremea, ca dar 
de la Dumnezeu. Dar tu să nu-ţi faci planuri şi să nu te mai 
gândeşti la asta! Lasă totul în seama lui Dumnezeu!” O dată sau de 
două ori m-a mai supărat acest gând şi i l-am mărturisit din nou 
Părintelui, pentru că ştiam că este o piedică pentru rugăciune. Nu 
ştiam că de fapt Părintele ar fi vrut să fiu hirotonit, dar atunci nu 
era posibil din pricina unor circumstanţe practice 175  – abia mai 
                                                             
173 Părintele Damashin Grigoriatul, op. cit., p. 86. 
174 Monahul de la Rohia - N. Steinhardt răspunde Ia 365 de întrebări puse de Zaharia 
Sângeorzan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 81. 
175 Acestea arătau tot faptul că încă nu era vremea. 
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târziu am aflat acest lucru. În cele din urmă mă obişnuisem să fiu 
călugăr simplu şi mă simţeam foarte bine. (...) Chiar uitasem de 
hirotonie. Iar după câţiva ani, când Părintele Sofronie mi-a spus: 
„O să fii hirotonit”, m-am gândit în sinea mea: „Probabil că o să 
mă facă diacon”. Dar Părintele a răspuns gândului meu, zicând: 
„Nu diacon, ci preot şi duhovnic în acelaşi timp”. Atunci m-am 
predat voii lui Dumnezeu. 

Când este vorba despre astfel de daruri, e bine să nu le căutăm, 
nici să „uneltim” ca să le dobândim, ci trebuie să vină ca daruri de 
la Dumnezeu, daruri de Sus. Nimeni să nu îndrăznească să-şi ia 
singur această cinste, ci numai dacă este chemat de Dumnezeu”176. 
„Dumnezeu şi-a ales apostolii şi mai departe episcopii, preoţii şi 
diaconii, printr-un „dar dumnezeiesc”, explică Virgil Gheorghiu. 
Nu omul e cel care alege preoţia. Chiar dacă un om studiază în 
toate seminariile lumii şi chiar dacă primeşte toate diplomele şi 
titlurile de doctor în teologie, nu va fi niciodată preot dacă 
Dumnezeu nu l-a ales. Căci un preot este exclusiv un om pe care 
Dumnzeu l-a ales dintre alţi oameni, pentru a fi preot. După criterii 
care sunt cunoscute doar de Dumnezeu şi pe care noi oamenii nu 
vom reuşi niciodată să le înţelegem”177. 

Aşa cum nu vom înţelege vreodată de ce unii care „calcă a 
preot”, care, după mărturiile contemporanilor, duc o existenţă 
aproape de sfinţenie, dorindu-şi preoţia, nu vor avea parte de ea. E 
cazul cu Daniel Turcea. Poetul se trăgea din neam preoţesc. Fratele 
mamei lui, Spiridon, deşi avea calităţi remarcabile, inclusiv o voce 
baritonală de excepţie, totuşi nu a reuşit să audă la timp chemarea 
preoţiei, întrerupând continuitatea acesteia în seminţia lor. A urmat 
arhitectura, decizie pe care ulterior avea s-o regrete până-n ultima 
clipă a vieţii, înţelegând prea târziu ce daruri i-a dat Dumnezeu178. 
În schimb Daniel, văzând că lumea-l socoteşte deja părinte, a vrut 
                                                             
176  Arhimandrit Zaharia Zaharou, Adu-ţi aminte de dragostea dintâi, Editura 
Doxologia, Iaşi, 2015, pp. 339-340. 
177  Virgil Gheorghiu, Viaţa Patriarhului Athenagoras, Editura Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2009, p. 29. Pentru toţi cei chemaţi de Dumnezeu şi ajunşi preoţi Sfântului 
Ioan de Kronstadt se roagă: „Fie, Doamne, ca preoţii (...) să-şi aducă aminte 
pururea de măreţia chemării lor” (Apud Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului 
creştin. Rugăciunea, p. 127). 
178 Urme în veşnicie. Daniel - Ilie Turcea.  Volum biografic, Editura Doxologia, Iaşi, 
2013, p. 31. 
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să se facă preot, dar nu oricum, ci ca (...) explorator al unor ţinuturi 
ce reprezintă pete albe pe hartă. Mai precis, dorea să ajungă în 
vârful muntelui, în piatră seacă, acolo unde nu vrea nimeni să fie, 
preot de mir. Dorea să identifice o sursă de apă, acolo să facă o 
biserică de lemn pe temelie de piatră şi să lucreze la case pentru 
oameni, să-i aducă de pe unde sunt împrăştiaţi în case noi, ca să for-
meze acolo o nouă parohie, ca să poată şi acei oameni să (...) dea 
Slavă lui Dumezeu acolo unde sunt, să nu mai alerge peste şapte 
munţi ca să dea de-o biserică. El dorea ca, mai întâi, să-i caute pe 
oameni, să-i lămurească, apoi, împreună, să lucreze la acea aşezare. 

Nu era un vis al unui om îndepărtat de simţul realităţii, ci, cât 
se poate de real, calculase şi costul şi rezistenţa materialelor, 
gândise tot proiectul până la detalii. Deoarece pe atunci era foarte 
greu să se călugărească un tânăr – pentru că exista decretul care era 
în termeni de valabilitate în ceea ce privea vârsta călugărilor179 – 
Daniel îşi dorea să fie preot de mir, cu familie şi copii, chiar dacă ar 
fi trebuit să locuiască în condiţii foarte grele. Când a început să se 
pregătească pentru facultate, aşa gândea, aşa spera să se întâmple. 
El, de fapt, de când a venit cu valizele de cărţi de teologie de la 
Câmpina, în 1976, citise tot ce-i trebuia pentru examen. Acum avea 
să se pregătească la muzică, mai precis, la teorie, pentru că nu prea 
avea voce, însă realiza foarte bine distonanţele pe care le făcea, 
ceea ce înseamnă că avea ureche muzicală. Pentru asta l-a rugat pe 
prietenul lui, compozitorul Corneliu Cezar, să-l ajute (acesta fusese 
adus la înţelegerea lui Dumnezeu tot de Daniel), astfel încât a deve-
nit specialist în teorie muzicală, de parcă ar fi dat la muzicologie, 
nu la Teologie. S-a dedicat cu tot sufletul materiilor pe care le avea 
de pregătit, tot ce citea reţinea. Pentru că era licenţiat al altei 
facultăţi, nu putea să dea examen decât la Sibiu – acolo se primeau 
astfel de candidaţi. Părintele Arsenie Papacioc, când i-a dat bine-
cuvântare, i-a promis că-l va întreţine în facultate. Părintele Sofian 
nu i-a spus asta, dar este sigur că l-ar fi ajutat, de vreme ce l-a 
binecuvântat să reuşească. 
                                                             
179  E vorba de Decretul 410 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale din 28 
octombrie 1959 pentru regimul general al cultelor religioase care la articolul 71 
prevedea că nu pot fi admişi în monahism bărbaţii mai devreme de 55 ani, iar  
femeile de 50 de ani, şi asta doar dacă renunţă la salariu sau la pensia de la stat, 
dacă nu sunt căsătoriţi şi dacă nu au obligaţii pe baza Codului familiei. 
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Deci, în sesiunea din vara anului 1978, s-a prezentat la Sibiu, la 
examen. Pentru că între înscriere şi examen mai erau câteva zile, 
până să înceapă probele, Daniel le-a spus celorlalţi candidaţi, zi şi 
noapte, toată materia pe care o aveau de susţinut, deşi aceia 
concurau cu el. Imediat după examen s-a dus la Techirghiol, la 
Părintele Arsenie. Trecuse examenul cu brio, cu media 990. Părintele 
Arsenie era în culmea bucuriei când a aflat! Au vorbit mult despre 
preoţie180. Daniel era în culmea fericirii că se va face preot! A venit 
acasă, a luat-o pe mama în braţe, a ridicat-o şi s-a învârtit cu 
dumneaei prin bucătărie de era să spargă totul pe acolo şi i-a spus: 
„Mamă, mămico, am reuşit la examen, am să mă fac preot şi-am să 
te pomenesc la Sfânta Proscomidie şi pe matale şi pe tot neamul 
nostru de vii si de adormiţi şi preoţii de opt generaţii, pe care-i 
avem! Am să te iau cu mine la parohie, chiar dac-o fi să te duc în 
vârful muntelui!” Dumnezeu a avut alt plan cu el. I s-a respins 
dosarul la Culte, pentru două motive: mai întâi, pentru că avea 
părinţii membri de partid şi apoi, pentru că statul ar fi avut nevoie 
de el, fiind arhitect. Oricum, în toamnă, avea să se interneze, pe 29 
august la spitalul „Alexandru Sahia”, cu 42.000 de leucocite, 
leucemie în metastază. Toate analizele erau perfecte, doar două 
componente ale sângelui se înmulţeau anarhic: leucocitele şi 
eusinofilele. Nu ne putem opune Proniei lui Dumnezeu şi Sfintei 
Sale Iconomii care ne rânduieşte la locul nostru şi lucrează cum 
este mai bine pentru fiecare. În şapte luni de zile a trecut la cele 
veşnice fără a-şi împlini visul de a fi devenit preot181. 

Sfântul Moise de la Optina arată că „Nimeni nu poate primi 
cinstea preoţiei decât numai cel chemat”, cel ce doreşte preoţia 
trebuind „să aştepte chemarea”182. Nu ştim cât va fi aşteptat tânărul 
Gheorghe Popescu, cert e că în 21 iunie 1969 este hirotonit preot 
de Prea Sfinţitul Evloghie Oţa, cel care a refăcut mănăstirea 
                                                             
180 În poezia Mi-e dor de Tine, Doamne! din volumul Epifania mărturiseşte: «Mi-e 
dor de Tine, Doamne, / de tot ce e ridicol pentru ei, / de adevăr, de bine, de 
frumosul / ce se-ntunecă în soare, să-l vedem, / dar, străluceşte-n voia lui / în 
ochii preoţilor Tăi, când zic: Iubi-Te-voi, / Doamne, / Sfânt, Sfânt, Sfânt!» 
(Daniel Turcea, Epifania – ultimele poeme de dragoste creştină, Editura Doxologia, laşi, 
2011, pp. 107-108) 
181 Urme în veşnicie , pp. 145-151. 
182  Filocalia de la Optina, vol. II, Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea 
Ortodoxă, Alexandria, 2010, p. 199. 
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Râmeţ183, desigur, la recomandarea lui avva Arsenie Praja Pustnicul 
şi sub influenţa benefică a faptului că tatăl său erau preot, „strămoşii 
săi, atât pe linie paternă cât şi maternă, regăsindu-se, de câteva 
generaţii, ca slujitori ai altarului” 184 . Fiul preotului Popescu I. 
Gheorghe, care absolvise Facultatea de Teologie de la Bucureşti – 
un preot vrednic şi foarte apreciat – „se lipeşte de tatăl său, fiind 
nelipsit de la sfânta biserică. Se spune că se punea de obicei în faţa 
uşilor împărăteşti, unde rămânea neclintit, fiind atent la slujbele pe 
care le făcea tatăl său. (...) Atracţia pe care o simţise faţă de tatăl 
său, pentru slujirea lui de preot, îl va face pe preotul Gheorghe să-l 
iubească în mod deosebit şi să-i împărtăşească încetul cu încetul 
tainele credinţei”185, trezind în el dorul după preoţie, dor care nu-l 
va părăsi nici când va deveni monah, aşa cum vedem dintr-o 
mărturisire ulterioară: „Monahismul l-am cerut. Diaconia, Preoţia, 
Duhovnicia mi s-au dat din Voia Domnului (...) căci am zis: 
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, de ştii că nu e voia Ta, fă 
să nu primesc. (...) Dar Domnul a îngăduit şi nu a oprit hirotonia 
mea. Cu mare sinceritate şi rugă m-am rugat (...) dacă e după Voia 
Domnului (...) Atunci, Doamne, cu darul Tău slujesc după Voia 
Ta”186. Şi Dumnezeu l-a chemat, considerându-l vrednic. 

 
Demnitatea preoţească 
În multe din predicile sale Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că 

„dată fiind măreţia unică a serviciului preoţesc, numai un om cu 
totul excepţional îl poate desfăşura”187. În acest sens Sfântul Ignatie 
Teoforul îndemna: „Toţi să respecte pe diaconi ca pe Iisus Hristos; 
să respecte şi pe episcop, care este chip al Tatălui, iar pe preoţi, ca 
pe sobor al lui Dumnezeu şi ca adunare a apostolilor. Fără de 
aceştia nu se poate vorbi de Biserică” 188 . Constituţiile Apostolilor 
îmboldesc şi ele: „să-i cinstiţi şi iubiţi ca pe nişte binefăcători şi 
                                                             
183  Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Iconarul Iubirii Dumnezeieşti, Editura Platytera, 
Bucureşti, 2004, p. 34.  
184 http://www.chipuliconic.ro/biografie/, consultat la 12 08 2017. 
185 Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Iconarul Iubirii Dumnezeieşti, p. 30. 
186 Ibidem, p. 25. 
187 David C. Ford, op. cit., p. 399. 
188 Sfântul Ignatie Teoforul, Către Tralieni în Scrierile părinţilor apostolici, Colecţia 
Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 171. 



DAN POPOVICI 

72 

ambasadori la Dumnezeu pe părinţii duhovniceşti. Pe cei care v-au 
născut din nou prin apă, pe cei ce v-au umplut cu Duhul Sfânt, pe 
cei ce v-au hrănit cu laptele cuvântului, pe cei ce v-au crescut prin 
învăţătură, pe cei ce v-au întărit prin povăţuiri, pe cei ce v-au făcut 
vrednici de Trupul mântuitor şi de scumpul Sânge, pe cei ce v-au 
dezlegat de păcat, pe cei ce v-au făcut părtaşi ai sfintei Euharistii şi 
v-au aşezat părtaşi şi comoştenitori ai făgăduinţelor lui Dumnezeu. 
Pe aceştia cinstiţi-i cu evlavie prin tot felul de cinstiri, căci ei au 
primit de la Dumnezeu putere de viaţă şi de moarte pentru a 
judeca pe păcătoşi, a condamna la moartea unui foc veşnic şi a dez-
lega de păcate pe cei ce se întorc şi a-i face vii”189.  

Sfântul Chiril al Alexandriei arată şi el că „cel preoţit se pre-
schimbă cu totul şi este înălţat la o nouă demnitate”.190 De aceea, 
„Să nu socotească cineva că preoţia este un serviciu ca orişice alt 
serviciu, fiindcă ea este un har dumnezeiesc pogorât din cer” 
(Dionisie de la Colciu191). Din respect faţă de ea credincioşii din 

                                                             
189 Constituţiile Sfinţilor Apostoli prin Clement în Canonul Ortodoxiei, pp. 631-632. 
190 Apud Jean Claude Larchet, Viaţa sacramentală, p. 470. 
191 Stareţul Dionisie. Duhovnicul de la Sfântul Munte, p. 142. Toţi oamenii duhov-
niceşti au privit în acest fel preoţia. Arhimandritul Grigorie, stareţul mânăstirii 
Dochiariu afirmă şi el că „Preoţia nu este o meserie, ci cea mai mare harismă 
dată de Dumnezeu omului: să lucreze prin Sfintele Taine mântuirea omului, de 
la naştere până la mormânt şi dincolo de acesta” (Arhimandrit Grigorie, Stareţul 
Mânăstirii Dohiariu, Ucenic la oameni nevoitori, Editura Bizantină, Bucureşti, 2015, 
p. 48). Preoţia nu e profesiune. Este misiune, este vocaţie: „preoţia-i misiune 
sfântă, e apostolat, nu e meserie”, întăreşte Părintele Gavriil Stoica de la Zamfira 
punctul de vedere exprimat mai sus (Cuviosul Paisie Aghioritul şi Părintele Gavriil. 
Dialoguri în Duh, Editura Cristimpuri, Ploieşti, 2010, p. 62). Părintele Constantin 
Coman este de părere că „preoţia, în mod deosebit, nu trebuie împărţită cu 
nimic. Nu întâmplător preoţia presupune o consacrare. Eu înţeleg consacrarea 
ca pe o dedicare exclusivă lucrului sau activităţii pentru care a fost consacrat. 
Preoţia cere o dăruire totală din toate punctele de vedere, şi de timp şi de energie 
şi de preocupare, şi de atenţie. La preoţie trebuie să fie racordat continuu cu 
maximum de atenţie şi energie” (Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, Între 
iluzia împlinirii şi certitudinea eşecului, p. 285). Dan Ciachir opinează şi el: „Preoţia 
nu poate fi corelată  cu alte „meserii”, cum de altfel canoanele o şi interzic încă 
din vechime, pentru că preotul este înainte de toate iconom al Tainelor şi condu-
cător sufletesc. Apostolul Pavel a fost cât se poate de limpede: preotul să trăiască 
de la altar; cine propovăduieşte Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Lucru 
valabil şi pentru diaconi, şi pentru teologi, şi pentru clerul inferior. Mai aproape 
de vremurile noastre a apărut pretenţia neoprotestantă, care trebuie vehement 
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popor se adresează preotului cu „Sărut mâna, părinte” sau 
„Binecuvântează, Părinte”. Dar nu numai ei. Conducătorul Serbiei 
după anul 1815 a fost regele Milos. Într-o duminică, acesta a mers 
cu familia la Sfânta Liturghie, la paraclisul castelului. În acea 
duminică n-a slujit preotul rânduit al palatului, care era bătrân şi 
bolnav, ci un preot hirotonit de curând, în vârstă de 30 ani. Când a 
terminat Sfânta Liturghie, preotul a împărţit anafura. Primul s-a 
apropiat regele, care era înaintat în vârstă. Dându-i anafura, preotul 
şi-a retras mâna ca să nu i-o sărute regele. Atunci acesta l-a privit 
aspru şi i-a zis: „Dă mâna, părinte, şi altădată să n-o mai tragi, 
pentru că nu sărut mâna, ci preoţia ta. Mă închin preoţiei lui 
Hristos, care este mai mare şi decât mine şi decât tine”192. Odată pe 
sihastrul Ieronim din Egina l-au vizitat un mirean şi un preot. 
Îndată ce au intrat în chilia sa, părintele a încercat să bată metanie 
                                                                                                                                   
combătută, că preotul poate fi în acelaşi timp şi zidar, medic sau inginer” (Dan 
Ciachir, Cronica Ortodoxă, Editura Timpul, Iaşi, 2001, p. 547). Totuşi, mai ales în 
diaspora, există parohii care nu pot susţine întreţinerea preotului astfel că acesta 
e nevoit să aibă practic o meserie. Până la urmă Pavel însuşi se ocupa cu 
construirea de corturi. Există, desigur, şi meserii incompatibile cu preoţia. În 
această perspectivă Părintele Ioan Buliga are dreptate: „Am auzit de preot, care 
interpretează pe scenă şi muzică populară, şi mi-am adus aminte că se interzice 
acest lucru de către canoane. (...) Atunci, să lase preoţia şi să se ocupe de muzica 
populară” (Singhel Ioan Buliga, Provocările creştinului ortodox în zilele de astăzi, 
Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2012, p. 401). 
Am văzut deja pe Părintele Lavrentie de la Frăsinei care avertiza: „preoţia nu e 
un lucru precum tâmplăria, ca orice altă meserie, e lucru dumnezeiesc, nu 
omenesc” (Părintele Lavrentie, Omul lui Dumnezeu, p. 153) şi pe Părintele Lazăr 
Ţabra care unui tânăr trimis la Teologie de părinţi, fără ca acela să aibă chemare, 
i-a spus direct: „Eu zic mai bine să te faci tractorist, brutar sau inginer, decât 
preot (...) nu e chip să fii un beţivan şi un petrecăreţ, dar totodată şi un slujitor 
sârguitor la sfântul altar, cu un renume de preot ales, preot bun”. „Doamne, 
fereşte-ne de cei care se înscriu la facultate numai din îndemnul părinţilor sau 
pentru că se gândesc că ar fi o profesie uşoară ori din alte interese pământeşti” 
(Precum Lazăr, pp. 98-99). Ce se va întâmpla când Biserica va avea astfel de 
preoţi-meseriaşi? Răspunsul îl găsim în trecutul nu foarte îndepărtat, în Rusia din 
deceniile de dinainte de 1917, când după mărturia unui ieromonah sfânt, Arsenie 
Strelţov, „Preoţia a ajuns o meserie ca oarecare alta” astfel că „Preoţii şi-au 
pierdut dreptul de-a fi păstori şi îndrumători ai neamului, cu mult înainte de 
revoluţie!”. Atunci calea ateismului a fost deschisă. Totuşi, din mila lui Dumnezeu, 
preoţi dedicaţi (aşa cum am văzut mai sus în fragmentele care îi au ca protago-
nişti pe Părintele Gheorghe Calciu sau pe Părintele Lazăr Ţabra) încă mai există! 
192 Protopresbiter Stefanos Anagnostopoulos, op. cit., p. 19. 
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şi să sărute mâna preotului. Acela însă l-a oprit şi s-a aplecat el, 
astfel încât şi-au sărutat mâna unul altuia. 

– Binecuvântaţi, părinte! Noi se cade să batem metanie şi nu 
sfinţia voastră! 

– Ascultă, eu cinstesc mult preoţia! Virtutea numai Dumnezeu 
o cunoaşte! Însă preoţia este cea mai mare slujire şi cea mai mare 
răspundere pe care şi-o poate asuma cineva pe pământ193. 

Părintele Arsenie Papacioc cinstea foarte mult preoţia. Drept 
dovadă era gestul consacrat de a săruta mâna preoţilor pe care-i 
întâlnea, oricât de tineri ar fi fost. „Preotului trebuie să-i arătăm 
respectul cuvenit. Sunt preoţi mai tineri cărora le sărut mâna cu 
toată dragostea. Ei se simt stânjeniţi, dar eu le-am spus de atâtea 
ori că nu le sărut mâna lor, ci mâna preotului din ei. (...) Harul 
preoţiei este acelaşi, indiferent de preot, acest har sfinţeşte şi iartă 
păcatele, diferenţa între preoţi fiind doar de experienţă şi de trăire. 
Nu pot eu cu nimic mai mult decât poţi tu”, lămureşte avva 
Arsenie pe confraţii clerici194. 

Cuviosul Părinte Dimitrie Balaur a fost întrebat: 
– Care a fost momentul cel mai greu al sfinţiei voastre? 
– Pentru mine, momentul arestării a fost nebănuit şi neaşteptat. 

M-am speriat la început, când mi-au spus că sunt arestat. M-au luat 
din biserică. Era sâmbătă dimineaţa, în timpul Sfintei Liturghii, 
erau şi vreo 30 de parastase. Le-am spus că nu pot părăsi biserica 
înainte de Sfânta Liturghie. „Staţi aici! Nu vă convine? Plecaţi unde 
vreţi! Eu n-am voie să părăsesc Liturghia! E legea mea! Să suprim 
jertfa Mântuitorului?”. Atunci au rămas să aştepte în biserică. 
Stăteau amândoi cu revolverele în buzunar. Când ieşeam cu cădel-
niţa mai vorbeam cu soţia. I-am spus că au venit să mă aresteze. 
După ce mi-am scos veşmintele, m-au luat. (...) Până nu m-au 
condamnat nu i-am lăsat să-mi taie barba. 

– Dar cel mai plăcut? 
– Preoţia! Era bucuria de a te vedea preot, dar şi grija dacă vei 

fi cu adevărat vrednic195. 
E semnificativ din punct de vedere al demnităţii preoţeşti acest 

amănunt cum că până nu l-au condamnat nu i-a lăsat să-i taie 

                                                             
193 Petros Botsis, Părintele Ieronim sihastrul din insula Egina, p. 222. 
194 Sorin Alpetri, op. cit., p. 213. 
195 Elena Teodoreanu, op. cit., pp. 242-243. 
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barba! Părintele Dimitrie avea demnitate preoţească aşa cum 
Sfântul Arhiepiscop Luca al Crimeei, chirurgul fără de arginţi avea 
demnitate episcopală. Pe când se afla la Petersburg a fost invitat de 
însuşi Kirov, care era preşedintele Sovietului oraşului şi membru al 
cabinetului politic al partidului. La întâlnire Kirov l-a îndemnat să 
abandoneze preoţia şi să-şi lepede rasa. I-a promis chiar că vor crea 
pentru el un Institut special de cercetare, ca să poată înainta uşor în 
studiul lui ştiinţific. Episcopul Luca a refuzat să trădeze preoţia. Şi 
a refuzat de asemenea să publice cartea sa dacă nu-i va fi scris în 
dreptul numelui titlul de episcop196. 

Aşa cum am văzut mai sus, preoteasa poate aduce atingeri 
grave imaginii preotului atunci când nu duce o viaţă de preoteasă. 
Însă când duce o astfel de viaţă e datoare să lupte până la capăt 
pentru respectarea demnităţii preotesei şi a preotului. Într-o zi, 
vine la Părintele Ilarion Argatu o preoteasă, care era năpăstuită pe 
nedrept de primarul din comună şi nu ştia ce să mai facă pentru a 
scăpa de acesta. Îl întreabă pe părintele: 

– Părinte, eu sunt preoteasă într-un sat şi primarul satului a 
spus despre mine că sunt curvă şi că nu ştiu decât să fac copii. Ce 
să fac? 

– Să nu rabzi aşa ceva, îl dai în judecată pentru că preotul e cel 
mai mare în faţa oamenilor, el e cinstea satului în care locuieşte şi 
n-are voie un om de rând, indiferent cine este el, să strice această 
lucrare. Preotul trebuie respectat, nu batjocorit. 

S-a dus preoteasa acasă şi a făcut întocmai. A avut loc procesul 
şi la proces acest neruşinat de primar a spus că la următoarea 
înfăţişare va aduce martori să dovedească că e aşa cum spune el. A 
venit preoteasa iarăşi la părintele să-l înştiinţeze că mai are o 
înfăţişare la proces şi cu ce o ameninţă primarul. 

– Miercurea iei post negru pentru izbăvire de năpastă, citeşti 
„Acatistul Maicii Domnului bucuria tuturor celor necăjiţi”, faci 40 
metanii şi în ziua procesului, înainte să pleci de acasă, arzi 40 
lumânări pentru vrăjmaşul acela.  

Preoteasa era foarte credincioasă şi cunoştea puterea rugă-
ciunilor părintelui din alte împrejurări şi era hotărâtă să facă ceea 

                                                             
196  Arhimandritul Nectarie Antonopoulos, Sfântul Arhiepiscop Luca 1877-1961 
Chirurgul fără de arginţi, Editura Egumeniţa, Galaţi şi Editura Cartea Ortodoxă, 
Alexandria, s.a., p. 205. 
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ce-i va zice părintele ca să biruiască. Astfel, în preziua procesului 
primarului i s-a întunecat mintea de a mers la casele acelor martori 
mincinoşi pe care-i plătise, spunându-le că procesul nu este a doua 
zi, ci la o dată când o să-i anunţe el. A doua zi, preoteasa după ce a 
făcut aşa cum a zis părintele a mers la proces, unde primarul nu s-a 
prezentat. A fost aşteptat timp de o oră şi pentru că nu a venit, 
preoteasa a câştigat procesul.  

– Să nu lăsaţi niciodată pe cineva să înjosească un preot 
nevinovat. (...) să nu te atingi de preoţia lui. El este apostolul de 
altădată şi de el ca preot tot omul are nevoie197. 

Prin comportamentul lor odraslele preotului contribuie la 
sporirea sau diminuarea respectului faţă de demnitatea preoţească. 
Legea Veche porunceşte că, „dacă fiica vreunui preot se va spurca 
curvind, spurcând astfel numele tatălui său, în foc să se ardă” (Lev. 
21, 9), pe care tâlcuind-o Grăitorul de Aur zice: „Că fata preotului, 
de va păcătui, mai mult se pedepseşte decât celelalte fete ale 
mirenilor, căci fiicele preoţilor – cu care nici o legătură nu are 
preoţia – pentru cinstea părinţilor însă la mai amară pedeapsă se 
vor supune”. Şi de ce se pedepseşte mai mult? Pentru că celelalte 
femei, de vor curvi, a poruncit Dumnezeu să se ucidă cu pietre 
(Deut. 22, 21), iar dacă va curvi fata preotului, porunceşte să se 
ardă cu foc, cum am mai zis, pentru că mai grea este pedeapsa prin 
ardere, decât prin uciderea cu pietre; fiindcă din ardere, nici un os 
nu mai rămâne, iar din uciderea cu pietre rămâne trupul întreg şi 
după moarte”198. 

Dar moralitatea copiilor şi exemplaritatea preotesei sunt doar 
doi piloni ai edificiului sacru pe care preotul îl înalţă. Şi pentru a 
reuşi aceasta ar trebuie să-şi reamintească nu rareori cuvântul 
Sfântului Ioan de Kronstadt: „Preotul e un înger, nu om. Tot ce e 
pământesc trebuie respins departe de el. Fie, Doamne, ca preoţii să 
se îmbrace în dreptate (Ps. 132, 9), să-şi aducă aminte pururea de 
măreţia chemării lor şi să nu se împiedice în cursele lumii şi ale 
demonului”199. 

                                                             
197 Pr. Ioan Argatu, Despre Părintele Ilarion Argatu. Mărturii. Fapte. Minuni, Editura 
Mila creştină, Fălticeni, 2011, pp. 241-242. 
198 Sfântul Nicodim Aghioritul, Hristoitia, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 416. 
199 Apud Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului creştin. Rugăciunea, p. 127. 
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De la fes sau căciulă şi hainele cu nasturi lipsă la „pantofii atât de 
scâlciaţi încât mai rezistă doar din ascultare” (Radu Comănescu200) 
ori la bocancii prea mari şi grei pe care îi trăgea după el menţi-
nându-l cu picioarele pe pământ, veşmintele călugăreşti extrem de 
simple ale lui avva Ghelasie nu contribuiau deloc la crearea unei 
imagini exterioare a demnităţii preoţeşti. Ba, din contră. Cei care 
nu-l cunoşteau erau de-a dreptul debusolaţi. În fond gheron 
Ghelasie nu era în vreun fel interesat de aşa ceva. Însă când te 
apropiai de el, adevărata demnitate preoţească, lăuntrică, se vădea 
în măreţia ei. Când realizai arta, uşurinţa cu care te ajuta să te 
vindeci, să te despătimeşti, când răspunsuri la cele mai încâlcite 
întrebări veneau cu o mirabilă claritate, când vedeai un om care 
atunci când slujea parcă nu atingea pământul, atunci nu-ţi rămânea 
decât să ceri: „Binecuvântează, Avva!” Părintele Iulian Stoicescu a 
destăinuit unui apropiat că „de mic se uita cu admiraţie nemaipo-
menită după preoţi. Era fascinat de aceştia, de înfăţişarea lor, de 
statutul lor, de îmbrăcămintea lor”201. Cu un astfel de ochi de copil 
trebuie să privim mereu preotul. Cu înfiorare şi minunare, cu un 
simţământ al tainei, al misterului. Pe Părintele Ghelasie nu era 
deloc greu să-l priveşti în acest mod indiferent ce vârstă ai fi avut. 
Din contră, era cel mai firesc mod, ba chiar singurul mod de a-l 
privi. 

Un gheronda cu viaţă sfântă a văzut pe un călugăr că atâta 
vreme cât era un călugăr simplu un înger mergea înaintea lui şi-l 
ajuta. După sfinţirea în preot, a văzut pe înger că mergea în urma 
preotului. Şi a întrebat gheronda pe înger, de ce merge în urma 
preotului. Îngerul l-a lămurit: „Până era numai călugăr simplu 
mergeam înaintea lui fiind mai mare decât el, dar acum, când a 
primit harul preoţiei, el mă întrece, pentru că în mâinile lui se naşte 
Stăpânul nostru, Iisus, în Sfânta împărtăşanie”202. Îmi place să-mi 
imaginez îngerul mergând în urma părintelui Ghelasie! 

 
                                                             
200 Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Răspuns de apărare, Editura Platytera, Bucureşti, 
2016, p. 289. 
201 Un preot de foc – Părintele Iulian, p. 44. 
202 Pr. Prof. Gheorghe Nicolae Şincan, Pilde. Povestiri duhovniceşti, Editura Tipomur,  
Târgu-Mureş, 2003, p. 183. 
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Monahism şi/sau preoţie 
Sfântul Ambrozie de la Optina răspunde astfel unei persoane 

aflată în dilema monahism-preoţie: „Îmi descrieţi starea dumnea-
voastră exterioară şi pe cea sufletească şi cereţi sfatul minţii mele 
slabe, întrebându-mă ce fel de viaţă să alegeţi: să intraţi în mona-
hism sau să deveniţi preot de mir? În ce direcţie aveţi mai mare 
înclinaţie, în acea parte şi trebuie să porniţi. Dumneavoastră înşivă 
îmi scrieţi că toată viaţa gândul v-a fost înclinat spre monahism, iar 
la preoţia de mir aţi început să vă gândiţi doar în ultimul timp şi 
mai mult la sfatul celorlalţi. În cadrul preoţiei de mir vrând nevrând 
va trebui să fiţi legat de grijile vieţii, iar dumneavoastră căutaţi 
libertatea cugetului, de aceea nici nu trebuie să deveniţi preot de 
mir, ci mai bine să intraţi în monahism. În mănăstire vă va fi mai 
uşor să-I slujiţi lui Dumnezeu aşa cum vă doriţi. Totuşi, nici în 
monahism nu va fi totul aşa cum gândiţi – teoria cu practica nicio-
dată nu se potrivesc. Una este să plănuieşti şi alta este să înfăptu-
ieşti, totuşi, în monahism se găseşte mai mult acea libertate la care 
vă gândiţi şi pe care v-o doriţi”203. Într-adevăr, de la începuturile 
monahismului şi până astăzi, călugării au socotit incompatibile 
monahismul şi preoţia204, aceasta din urmă considerându-se a fi o 
distragere de la monotropie, de la teotropie. În chestiunea în cauză, 
de la Sfântul Nil de Ancira la Gheron Iosif Isihastul corul cuvio-
şilor monahi e monoton, în sensul etimologic al cuvântului. Pentru 
primul „preoţia este dăunătoare monahilor fiindcă îi întoarce înspre 

                                                             
203 Filocalia de la Optina, vol. II, pp. 100-101. 
204 Ideea o regăsim în subconştientul colectiv al monahilor din toate epocile. De 
exemplu, Bătrânul Visarion Dionisiatul, un monah din sec. XX, afirma: „În toate 
trebuie să facem ascultare, în afară de una singură, şi anume preoţia. Eu unul m-
am temut de aceasta. Timp de trei ani stareţul mi-a propus aceasta, dar eu nu am 
vrut. «Lasă-mă, Gheronda ca să lucrez mai bine pe afară»„ (Ieromonahul Eftimie 
Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului Munte Athos, p. 278). În 
subconştientul pustnicilor ideea e şi mai adânc înrădăcinată. Cuviosul Daniil de 
la Katunakia a preferat şi el metania epitrahilului, scăunelul isihast tronului 
arhieresc. Tocmai fiindcă „mi s-a oferit preoţia şi egumenia, din această pricină 
«m-am îndepărtat fugind şi m-am sălăşluit în pustie» (Ps. 54, 7), unde trăiesc de 
patruzeci şi cinci de ani, fără nici o dorinţă de a vizita lumea”, nota el într-o 
scrisoare din 22 februarie 1926 adresată lui Nicola Rengos (Arhim. Heruvim 
Karambelas, op. cit., p. 193). 
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lume dimpreună cu forfota ei”205. Al doilea nu voia să devină preot, 
deşi era foarte curat şi neîntinat încă din lume. Şi aceasta pentru ca 
să nu se preocupe cu Sfintele Liturghii şi cu slujirea preoţească şi 
astfel să poată avea mintea nerăspândită şi să se poată dărui cu 
totul lucrării Rugăciunii minţii206. 

Atât de mare era dorinţa sa de isihie, de liniştire, încât nu mai 
era loc nici chiar pentru marea vrednicie şi Taină a Preoţiei, centrul 
întregii vieţi bisericeşti ortodoxe. De aceea, îi spunea tovarăşului 
său Arsenie: „Dacă vom deveni preoţi, toţi ne vor spune: „Vino la 
această colibă ca să liturghiseşti, mergi la priveghere la cutare schit, 
vino la cutare mănăstire...”. Şi în felul acesta nu ne vom putea 
păstra rânduiala. Prin urmare nu ne trebuie Preoţia. Vom găsi noi 
un preot ca să ne facă din când în când Sfânta Liturghie, pentru a 
ne putea împărtăşi cu Preacuratele Taine”207. Ucenicul său, Părintele 
Haralambie va regreta primirea preoţiei: „Cugetând la această 
rugăciune (înaltă, contemplativă), la această contemplaţie cerească, 
mă gândeam să las preoţia, să plec şi să mă ascund într-un loc unde 
să nu mă vadă nimeni şi să nu văd pe nimeni. Plângeam şi ziceam: 
«Dumnezeul meu, la ce mi-a trebuit Preoţia?». Şi mă gândeam la 
peşterile pustnicilor” 208 . Părintele Emilianos Simonopetritul ţine 
isonul acestei poziţii: „Dispoziţia monahilor să dobândească vred-
nicia preoţească şi, cu atât mai mult, urmărirea faptului de a ajunge 
preoţi au fost considerate de către toţi Părinţii Bisericii şi de toate 
canoanele şi rânduielile monahale drept o cădere din vrednicia 
îngerească, drept mândrie şi un mare păcat. Însuşirea de a fi monah 
                                                             
205  Georges Florovski, Părinţi ascetici şi duhovniceşti, lucrare disponibilă doar în 
format electronic la ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Georges_ 
Florovski/) 
206 Lui Gheron Iosif i-ar fi plăcut cuvântul Stareţului Varsanufie de la Optina 
cum că „vrăjmaşul vă dă tot ce vreţi: preoţia, puterea, egumenia, chiar şi scaunul 
de patriarh, numai rugăciunea lui Iisus nu v-o dă. Cât de mult o urăşte el! De 
toate vă dă, numai rugăciunea nu v-o dă” (Filocalia de la Optina, p. 422).  
207 Arhimandrit Efrem Filoteitul, Stareţul meu Iosif Isihastul, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti, 2010, p. 136. Atitudinea de refuz ferm al preoţiei o întâlnim la mulţi 
monahi athoniţi, aşa cum am văzut deja. 
208 Arhimandrit Efrem Filoteitul, op. cit., p. 369. În schimb ucenicul său, Părintele 
Prodromu, nu are astfel de regrete: „Noi, monahii, să avem această preoţie 
duhovnicească, de vreme ce nu am primit-o (nu am voit a o primi – n. n.) pe cea 
liturgică” (Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiţia ascetică şi isihastă a Sfântului 
Munte Athos, p. 364). 
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nu se însoţeşte niciodată cu preoţia. (...) Aceasta însă înseamnă o 
nereuşită şi o destrămare a vieţuirii monahale209. Fiindcă preotul are 
anumite obligaţii care nu se îmbină uşor cu obligaţiile de monah şi, 
în acelaşi timp, cu drepturile lui Dumnezeu. În plus, preoţia este 
una dintre cele mai serioase porţi prin care se strecoară ispita şi, în 
acelaşi timp, prin care iese la iveală răutatea, adică patima. Preotul 
ajunge foarte uşor victima celui viclean, de aceea preoţia a fost 
întotdeauna o problemă pentru mănăstiri. (...) noi, monahii, nu 
putem fi preoţi, şi de aceea vom fi ascultători faţă de unicul preot 
pe care-l vom avea”210. 

Dacă în Lavra Sfântului Sava de lângă Betleem se mai respectă 
şi astăzi această rânduială, în majoritatea mânăstirilor există mai 
mulţi preoţi care slujesc cu rândul, Frăsineiul numărându-se printre 
ele. Îmi amintesc de Părintele Ghelasie când intra de rând sâmbătă 
seara. Avea un freamăt, o vibraţie lăuntrică cu totul specială. Era 
cutremurat, înfiorat că intră la slujbă. Se vedea aceasta chiar şi în 
modul în care ţinea în mână lumânările mari de ceară pe care urma 
să le ducă la altar. Atunci nu mai era timp de discuţii teologice sau 
duhovniceşti, atunci vremea slujirii, vremea a face Domnului, timpul 
liturgic se instaura. 

Poziţionarea Părintelui Ghelasie în ce priveşte monahismul şi 
preoţia este cea corectă. El mărturiseşte: „Monahismul l-am cerut. 
Diaconia, Preoţia, Duhovnicia mi s-au dat din Voia Domnului (...) 
căci am zis: Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, de ştii că nu e 
voia Ta, fă să nu primesc (...) Dar Domnul a îngăduit şi nu a oprit 
                                                             
209 „Preoţia este cu adevărat importantă. Însă nu conştiinţa marii ei valori i-a 
făcut pe Părinţi să-i îndemne pe călugări să se ferească de preoţie. Ci, mai 
degrabă, au făcut aceasta din prevedere, pentru întărirea vieţii mănăstireşti, din 
raţiuni pastorale, am spune astăzi. Aceasta, pentru că dorul de preoţie este foarte 
adânc în sufletele oamenilor şi această năzuinţă poate spulbera comunitatea 
monahală. De aceea, Sfinţii Părinţi sunt foarte severi şi stricţi în privinţa hiro-
toniei monahilor. Cinstesc preoţia, dar iau măsuri care să împiedice destrămarea 
obştii şi, mai mult, ruinarea sufletului monahului, care a ales calea smereniei, nu 
a învăţăturii, starea oii, nu a păstorului, acestea din urmă fiind ale preoţiei. 
Preoţia în mănăstire nu este o slujire pastorală, ci o slujire în cadrul comunităţii 
şi în lăcaşul sfânt” (Ieromonah Alexander Golitzin, Mărturia vie a Sfântului Munte, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2006, pp. 238-239). 
210 Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, Tâlcuire la canoanele monahale, Editura 
Sfântul Nectarie, Arad, 2015, pp. 274-275.   
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hirotonia mea. Cu mare sinceritate şi rugă m-am rugat (...) dacă e 
după Voia Domnului (...) Atunci, Doamne, cu darul Tău slujesc după 
Voia Ta”211. Dorinţa după preoţie exista probabil din copilărie. Stând 
atâta vreme la altar lângă tatăl său preotul şi mai apoi urcând la înăl-
ţimi duhovniceşti, Domnul l-a considerat vrednic. În fond, povăţui-
torul său, Părintele Arsenie Praja Pustnicul, era el însuşi ieromonah. 

Un alt ucenic al părintelui Arsenie, arhimandritul Nicodim 
Dimulescu, ne dă amănunte despre motivul intrării sale în preoţie: 
„A rânduit Dumnezeu ca Părintele Arsenie să „urce” şi mai sus, 
astfel încât în aprilie 1955 a fost hirotonit diacon, apoi preot, 
primind şi duhovnicia. Diacon a fost făcut sâmbăta din Săptămâna 
Luminată, iar a doua zi, în Duminica Tomii, a fost făcut preot şi 
duhovnic. Evenimentul a constituit o bucurie pentru întreaga obşte 
a mănăstirii, care a văzut că Părintele care fugise de hirotonie atâţia 
ani, nevoind nici să se călugărească, tocmai pentru a nu fi hirotonit. 
Până la urmă a cedat şi a primit hirotonia. Discutând cu Părintele 
după ce s-au consumat evenimentele, acesta mi-a mărturisit că 
numai dragostea şi dorinţa lui de a fi cât mai folositor credincioşilor 
l-au determinat să primească hirotonia, spunând printre altele: „Se 
bucură credinciosul când stai de vorbă cu el. Se mângâie când îi dai 
învăţătură ziditoare de suflet, dar bucuria lui nu este deplină dacă nu 
poţi să-i dai şi o binecuvântare şi dacă nu-i citeşti şi o dezlegare”. 

Tot în legătură cu preoţia mai spunea: „De când sunt în 
mănăstire şi port haina călugărească, toţi mi s-au adresat cu Părinte, 
iar eu ştiind că nu sunt nici măcar monah, îmi cădea destul de greu 
acest cuvânt, pe care nu eram deloc îndreptăţit să-l primesc. Acum 
însă, primind aceste daruri cu atâta nevrednicie, mă cutremur şi 
tare mă tem că nu voi fi în stare a îndeplini cu smerenie răspun-
derea pe care, de data aceasta, am acceptat-o de bună voie. 
Nădejdea în mila lui Dumnezeu, în ajutorul Maicii Domnului şi în 
rugăciunile tuturor părinţilor şi fraţilor din obşte îmi dau însă mult 
curaj”. Ajuns preot, Părintele se ostenea şi mai mult, slujind, 
spovedind şi stând de vorbă foarte mult cu credincioşii pe care îi 
povăţuia prin cuvinte simple, dar dulci, de care cei care îl ascultau 
nu se mai săturau”212. 

                                                             
211 Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Iconarul Iubirii Dumnezeieşti, p. 25. 
212 Arhim. Nicodim Dimulescu, Părintele Arsenie Praja pustnicul, Editura Patmos, 
Cluj-Napoca, 2004, pp. 85-86. 
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Aşadar, tot din raţiuni duhovniceşti, însă de altă natură decât 
cele ale isihasmului pur, monahul, fie el chiar şi stâlpnic sirian din 
secolele V-VI, primea preoţia, putând să săvârşească şi să ofere 
celorlalţi din mâinile sale Sfânta Jertfă. Sfântul Simeon Stâlpnicul 
care a fugit de hirotonie213, în cele din urmă, fiind încredinţat de 
sus, a acceptat jugul preoţesc, aşa cum citim în biografia sa: „A 
primit hirotonia de preot, deşi refuza şi fugea de asemenea povară. 
Fiindcă mulţi dintre cei ce veneau la el din întreaga lume pentru 
feluritele lor boli, şi pe lângă vindecarea dăruită lor, doreau încă să 
se şi împărtăşească prin el cu Sfintele lui Hristos Taine şi mulţi 
dintre fraţii şi prietenii sinceri stăruiau la el să ia asupra lui jugul 
preoţiei şi îi spuneau că este mai bine „să fie săvârşită de tine, un 
părinte ortodox, jertfa cea fără de sânge, ca să ne împărtăşim şi noi 
fără de îndoire cu Sfintele Taine ale lui Hristos, din pricina ereziilor 
care se răspândesc”. 

El însă, îngreunat din pricina multei lui smerenii, a zis către ei: 
„Mai sigur este nouă, fraţilor, ca în timp ce alţii slujesc, noi să ne 
împărtăşim, fugind de orice iubire de putere şi de cugetul de slavă 
deşartă, care vine celor mulţi de la preoţie. Căci noi, fiind smeriţi şi 
nevrednici, de sfântul jertfelnic trebuie să fugim, de povara aceasta. 
Căci dacă serafimii, care prin fire sunt de foc, nu au îndrăznit să se 
atingă de cărbunii aceia dumnezeieşti decât cu cleştele, eu iarbă 
fiind, cum voi suferi, ticălosul? Pentru aceea vă zic vouă: Viu este 
Domnul înaintea Căruia am stat astăzi, acest cuvânt nu va stăpâni 
în mine, fiindcă este omenesc, dacă nu voi primi încredinţare de la 
însuşi Dumnezeul meu”. După primirea încredinţării Dumnezeu 
l-a trimis pe Dionisie, episcopul de atunci al Seleuciei la Sfântul 
Simeon şi urcând pe stâlp l-a hirotonit preot”214. Cei care îi cereau 
să devină cleric aveau dreptatea lor, căci „Dacă toţi ar fugi de con-
ducere, oricum ar numi-o, slujire liturgică sau conducere politică, 
                                                             
213 Despre fuga monahului de hirotonie pe larg în capitolul omonim din Pr. Dan 
Popovici, Arta fugii, Editura Platytera, Bucureşti, 2017 (în curs de apariţie). 
214 Viaţa Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat. Viaţa fericitei Marta, mama 
Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 
267-270. Ulterior, alţi monahi stâlpnici printre care Sf. Daniel, Sf. Luca, Sf. 
Lazăr, Sf. Simeon cel Tânăr au devenit preoţi. De exemplu, îl  vedem pe cel din 
urmă oficiind liturghia în memoria mamei sale şi pe ucenici urcând în mod 
succesiv până la el pentru a primi Sf. Împărtăşanie (Maxim Vlad, Priveliştea lumii. 
Stâlpnicii în spiritualitatea monahală, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 65). 
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obştea Bisericii ar şchiopăta în cea mai mare parte şi şi-ar pierde 
frumuseţea. Unde ar mai fi atunci adorat Dumnezeul nostru şi cine 
I-ar mai sluji slujbele acestea tainice, pe care le înălţăm la ceruri, 
fapta cea mai măreaţă şi mai de cinste din toată viaţa noastră ?”, 
întreabă Sfântul Grigore de Nazianz215. 

Dacă, aşa cum afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur, dată fiind 
măreţia unică a serviciului preoţesc, „numai un om cu totul excep-
ţional îl poate desfăşura”216, de unde vom lua un astfel de om de 
excepţie? Şi până la urmă Sinodul VI Ecumenic a stabilit alegerea 
episcopilor dintre monahi. Din raţiuni dumnezeieşti Sfântul Vasile 
cel Mare, cel care nu recomanda monahului să dorească preoţia, a 
ajuns episcop alături de Sfântul Ioan Gură de Aur şi de Sfântul 
Grigore de Nazianz. Într-adevăr, după marele ierarh capadocian 
„se cuvine ca ascetul să nu râvnească cu niciun chip la preoţie”217. 
Această afirmaţie este adeseori întâlnită în epoca patristică, deoa-
rece „preoţia a fost mereu considerată ca o onoare sau ca o demni-
tate care ar fi oarecum străină de statutul monahului, cel care a 
făgăduit să trăiască în smerenie şi ascultare. Pe de altă parte, res-
ponsabilităţile multiple la care era chemat un cleric erau văzute ca o 
piedică în faţa isihiei şi a contemplaţiei. Aceste afirmaţii însă nu 
interziceau monahilor accederea la preoţie, ci doar le recomandau 
să nu se gândească sau să nu-şi fixeze ca deziderat intrarea în cler, 
pentru că acest lucru putea fi primejdios mai ales pentru monahul 
nepregătit sau nu îndeajuns de sporit duhovniceşte”218. 

Părintele Eusebiu Giannakakis afirma: „Preoţia are o misiune 
mare, se întinde pe mai multe planuri. Lucrează la luminarea lumii 
şi se străduieşte să o atragă spre Biserică. Ea lucrează pentru cei din 
afară, pentru ceilalţi, pe când schima (monahală) este doar pentru 
omul care s-a învrednicit să o primească. Schima, unită cu lupta 
sfântă şi sistematică, îl sfinţeşte pe om”219 . Fericit, de două ori 
fericit, cel ce reuşeşte să le îmbine! Structura ternară a societăţilor 
indo-europene, alcătuită din casta preoţilor, casta războinicilor şi 
                                                             
215 Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, 
op. cit., p. 213. 
216 Apud David C. Ford, op. cit., p. 399. 
217 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri morale şi ascetice, p. 620. 
218 Notă a traducătorilor (nota 134) în Ibidem. 
219 Înger pământesc şi om ceresc. Părintele Eusebiu Giannakakis, p. 307. 
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casta producătorilor (G. Dumézil) se regăseşte potenţial şi la nivelul 
micro al fiecărui individ. Concret însă puţini reuşesc să dezvolte 
concomitent toate cele trei laturi. Părintele Ghelasie a fost simultan 
un producător (sculptor, pictor, teolog), un monah-războinic 
împotriva duhurilor rele şi patimilor, dar şi preot. Fericit, de trei ori 
fericit eşti, avva Ghelasie, care te-ai priceput a le împleti pe toate 
trei! 

Dan Popovici 
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Cunoaşterea ştiinţifică  
în orizontul experierii tainei (II) 

 
motto: 

„Nici un om nu este o insulă” (Gregory Chaitin) 
 
 

Gândirea ştiinţifică în contextul vieţii contemporane 
(Pentru un orizont deschis al cunoaşterii) 
În reflecţia contemporană complementaritatea şi interconexiu-

nea domeniilor cunoaşterii au fost afirmate ca un fapt fundamen-
tal, impus de necesitatea integrării feluritelor fapte şi experienţe ale 
existenţei, ce pot depăşi graniţele unor demarcaţii cu rol practic şi 
metodic: „Nu cred în deconectarea ştiinţei şi filosofiei1, deşi adesea 
încorporează un sfat practic sănătos în circumstanţele particulare 
ale unei vieţi scurte, sau ale unei ocazii speciale. Complementaritatea 
lucrurilor se face înţeleasă. Nu am încredere în simplificări grosiere, 
ce neglijează pe jumătate faptele simple ale existenţei. Este o aroganţă 
intolerabilă să presupunem că ceea ce nu putem ajusta pe loc la 
sistemele noastre mărginite trebuie să fie inexistent”2. 
                                                             
1 S-a vorbit despre inseparabilitatea ştiinţei şi filosofiei în cercetarea universului: 
„Ştiinţa este o cale deschisă: fiecare întrebare la care răspunzi ridică zece noi 
întrebări, şi unele mult mai dificile! (...) Şi, da, sunt matematician, dar mă 
interesează cu adevărat totul: ce este viaţa, ce este inteligenţa, ce este conştiinţa, 
dacă universul conţine un caracter aleatoriu, dacă spaţiul şi timpul sunt continue 
sau discrete. Pentru mine matematica este pur şi simplu unealta fundamentală a 
filosofiei, este un mod de a elabora idei, de a le detalia, de a construi modele, de 
a înţelege! După cum a spus Leibniz, fără matematică nu se poate înţelege cu 
adevărat filosofia, fără filosofie nu poţi înţelege cu adevărat matematica, şi fără 
cele două, nu poţi cu adevărat să înţelegi un lucru” (Gregory Chaitin, „Meta 
Math! The Quest for Omega”). 
2 Alfred North Whitehead. „Până acum câţiva ani, găseai pretutindeni o puternică 
tendinţă de specializare; acum vezi multă încălecare între ramuri ale matematicii ce 
obişnuiau să fie compartimente etanşe, separate. Oamenii care pot lucra în mai 
mult de un domeniu, şi care sunt în stare să vadă analogii între concepte aparent 
disparate, vor fi cei ce vor stabili ritmul viitorului” (Gian-Carlo Rota). 
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Imposibilitatea izolării reciproce a domeniilor cunoaşterii fără 
a le lipsi de esenţa lor este afirmată ca un fapt fundamental în înţe-
legerea actuală: „Poate fi tentant la început să priveşti matematica 
ca pe unirea unor părţi separate precum Geometria, Algebra, Analiza, 
Teoria Numerelor etc., unde primul este dominat de înţelegerea 
conceptului de ‘spaţiu’, cea de-a doua parte de arta manipulării 
‘simbolurilor’, următoarea de accesul la ‘infinitate’ şi ‘continuum’ 
etc. Acest lucru nu face totuşi dreptate uneia dintre cele mai 
importante trăsături ale lumii matematice, şi anume că este virtual 
imposibil să izolezi vreuna din părţile de mai sus fără a le lipsi de 
esenţa lor. În acest fel, corpusul matematicii seamănă cu o entitate 
biologică ce poate supravieţui numai ca un întreg şi ar pieri dacă ar 
fi separată în fragmente disjuncte. Primul embrion al reprezentării 
mentale a lumii matematice de la care se pleacă este cel al unei 
reţele de o tulburătoare complexitate între concepte de bază. 
Aceste concepte de bază sunt destul de simple şi sunt rezultatul 
unui lung proces de ‘distilare’ în alambicul gândirii umane. Acolo 
unde un dicţionar procedează de o manieră circulară, definind un 
cuvând prin referire la un altul, conceptele de bază ale matematicii 
sunt infinit mai aproape de un ‘element indecompozabil’, un fel de 
‘particulă elementară’ a gândirii cu un grad minim de ambiguitate în 
definiţia lor”3. 
                                                             
3 Alain Connes, „A View of Mathematics”. „Realmente nu cred în divizarea 
matematicii în specialităţi; deja dacă te întorci în timp, la Newton şi Gauss... Cu 
toate că au existat perioade, în special post-Hilbert, odată cu abordarea 
axiomatică a matematicii în prima jumătate a secolului XX, când oamenii au 
început să se specializeze, să se împartă. Curentul Bourbaki şi-a avut folosul lui 
pentru o anumită perioadă. Însă acest lucru nu face parte din atitudinea generală 
faţă de matematică: Abel n-ar fi făcut vreo separaţie între algebră şi analiză. Şi 
cred că acelaşi lucru e valabil în cazul geometriei şi analizei la oameni precum 
Newton. Este artificial să împarţi matematica în bucăţi separate şi apoi să spui că 
le aduci împreună ca şi cum acesta ar fi o surpriză. Din contră, sunt toate parte a 
enigmei matematicii. Uneori dezvolţi anumite lucruri pentru ele însele pentru o 
vreme, i.e., dezvolţi teoria grupurilor în mod izolat. Dar aceasta este doar un fel 
de diviziune convenabilă temporară a muncii. În mod fundamental, matematica 
ar trebui să fie întrebuinţată ca o unitate. (...) Cred că cu cât mai multe exemple 
avem de oameni care să arate că poţi aplica în mod util analiza la geometrie, cu 
atât mai bine. Şi nu doar analiza; mă gândesc că nişte fizică ar intra foarte bine în 
joc: numeroase idei din geometrie folosesc şi intuiţia fizică – uite exemplul lui 
Riemann! Toate acestea sunt parte a tradiţiei matematice generale, care uneori 
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Compartimentarea în domenii diverse a ştiinţei nu împiedică 
circulaţia sensului, în măsura în care presupune frontiere deschise: 
„Cele mai bune frontiere sunt frontierele deschise ce permit fizicie-
nilor nominali să fie apreciaţi pentru matematica lor şi matemati-
cienilor nominali să fie apreciaţi pentru fizica lor”4. Lipsa acestor 
graniţe deschise echivalează cu un grad redus de comunicare şi 
interconexiune ce poate deveni un impediment pentru progresul 
însuşi al ştiinţei: „În măsura în care ştiinţa se dezvoltă, devine tot 
mai dificil s-o cuprindem în întregime; atunci căutăm să o tăiem în 
bucăţele, mulţumindu-ne cu una dintre acestea: într-un cuvânt, să 
ne specializăm. Dacă se continuă în acest sens, va fi un obstacol 
supărător pentru progresul ştiinţei. După cum am mai spus, pro-
gresele acesteia se pot face prin apropieri neaşteptate între 
diversele sale părţi. Specializarea dusă la extrem ar împiedica aceste 
apropieri”5. 

Spre exemplu, convergenţa preocupărilor din diverse ramuri 
ale matematicii, consecutivă ramificării domeniilor sale de studiu, a 
dus la descoperirea unor conexiuni surprinzătoare ce au făcut posi-
bilă rezolvarea unor probleme extrem de complexe şi progresul 
general al matematicii: „Astfel, a nu lucra la o problemă particulară, 
ci doar a încerca să dezvolţi o zonă şi s-o înţelegi poate duce la 
rezultate şi aplicaţii interesante. La începutul veacului al XIX-lea 
matematica a început să se ramifice în tot mai multe domenii, dar 
acum aceste ramuri au început să conveargă şi au fost găsite 
legături neaşteptate între diferite domenii. Matematica de calitate 
este întotdeauna inter-conectată şi convergenţa va aduce mereu noi 
rezultate. Demonstraţia teoremei lui Fermat este un exemplu 
                                                                                                                                   
este în pericol de a fi neglijată de către oamenii moderni, mai tineri, care spun 
‘avem compartimente separate’. Nu vrem să avem ceva de acest fel, cu adevărat” 
(Michael Atiyah). 
4 Benoit B. Mandelbrot. „Lucrul meu a fost inspirat de o puternică convingere 
că compartimentarea ştiinţei a fost extrem de dăunătoare. Pe de altă parte, noi 
domenii continuă să fie create ori de câte ori o activitate umană vrea să-şi asigure 
sau să-şi sporească şansele de supravieţuire” (Idem). 
5 Henri Poincaré, „L’avenir des mathématiques”. „Atunci când două domenii îşi 
folosesc tehnicile unul altuia într-un mod nou, adesea se întâmplă ceva special” 
(Isadore Singer); „Această diviziune şi clasificare a matematicii în subdomenii n-ar 
trebui să fie luată prea în serios. Noi înţelegeri apar exact atunci când se combină 
idei din diferite domenii” (Wendelin Werner). 
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pentru convergenţa ideilor din domenii foarte diferite. Un alt 
exemplu este conjectura lui Poincaré”6. 

În ultimă instanţă, preocuparea principală a cunoaşterii inter-
disciplinare devine o cât mai bună cunoaştere a experienţei umane 
şi o comunicare cât mai bună a acesteia, obiectivitatea căpătând o 
consistenţă intersubiectivă: „Fizica trebuie să fie privită nu atât ca 
studiul a ceva dat a priori, cât mai curând ca dezvoltarea metodelor 
ordonării şi supravegherii experienţei umane. În această privinţă 
sarcina noastră trebuie să dea seama de o astfel de experienţă într-o 
manieră independentă de judecata subiectivă individuală şi prin 
urmare obiectivă în sensul că poate fi comunicată într-un mod 
neambiguu în limbajul omenesc obişnuit”7 . Ştiinţa actuală reali-
zează faptul că atracţia absolutului şi obiectivităţii nu poate ocoli 
taina subiectivităţii umane, a observatorului conştient: „Oricine 
râvneşte absolutul trebuie să ia în calcul subiectivitatea şi centra-
litatea eului; oricine se simte atras de ceea ce este obiectiv se 
confruntă cu problema relativităţii” 8 . Într-adevăr, obiectificarea 
                                                             
6  Yakov Eliashberg. „Diferenţierea între matematica teoretică şi matematica 
aplicată o folosesc cu reticenţă. În opinia mea aceste domenii se pot cu greu 
diferenţia. Orice problemă din experienţa practică poate să conducă la intro-
ducerea unui nou concept matematic. Uneori asta e de ajuns pentru a rezolva 
problema, de cele mai multe ori însă se ridică întrebări, care duc dincolo de 
problema practică originară. Acest lucru poate merge într-atât de departe, încât 
matematicianul angajat în cercetare nu mai recunoaşte problema aplicării. Însă 
adesea cunoştinţele câştigate din interese aparent pur teoretice constituie o bază 
pentru rezolvarea unor noi probleme practice” (Matthias Kreck, „Über den 
Glauben in der Mathematik”).  
7 Niels Bohr, „The Unity of Human Knowledge”, în „Philosophical writings of 
Niels Bohr, vol. 3., Ox Bow Press, Woodbridge, 1960. 
8 H. Weyl, „Philosophy of Mathematics and Natural Science”. Devierea de la 
descrierea clasică a fizicii a fost remarcată în cadrul dualităţii corpuscul-undă, 
sprijinită de faptele experimentale: „În drumul său până la aparatul detector, 
totul se petrece ca şi cum lumina s-ar propaga ca o undă, aspectul corpuscular 
nemanifestându-se decât în momentul detectării. (...) Existenţa acestei dualităţi 
undă-corpuscul este incompatibilă cu doctrina clasică. Lumina nu poate fi 
considerată nici ca un jet de corpusculi clasici, nici ca o suprapunere de unde 
clasice, fără a intra în contradicţie cu faptele experimentale” (Albert Messiah, 
„Mecanică cuantică”, vol. I, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 36). „Urma” 
subiectului în actul cunoaşterii constituie astfel o ruptură în descrierea 
cauzală/deterministă a fenomenului fizic: „Potrivit teoriei cuantice, tocmai im-
posibilitatea de a neglija interacţiunea cu agentul de măsurare înseamnă că orice 
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imaginii despre lume riscă să transforme cunoaşterea într-o iluzie, 
lipsind-o de miezul ei participativ: „Din cauza anomaliei, care se 
extinde asupra gândirii, cu cât insist mai mult asupra obiectivităţii 
lucrurilor, tăind cordonul ombilical care le leagă de existenţa mea, 
acela pe care îl numesc prezenţa mea organic-fizică în mine, cu atât 
afirm mai mult independenţa lumii în raport cu eul meu, radicala sa 
indiferenţă faţă de destinul meu, faţă de ţelurile mele, cu atât mai 
mult lumea, astfel proclamată ca singura reală, se converteşte într-o 
iluzie, un documentar produs pentru curiozitatea mea, însă care, 
până la urmă, se anihilează pe sine, prin simplul fapt că mă ignoră. 
Vreau să spun că universul tinde să dispară în măsura în care mă 
copleşeşte. Şi aceasta, cred, este ceea ce se uită de fiecare dată când 
se încearcă să se sfărâme omul sub greutatea faptelor astro-
nomice”9. 

Experienţa umană este în măsură a susţine o nouă imagine 
asupra naturii, acoperind printr-o adâncire a înţelegerii în direcţia 
fondului logosic al creaţiei prăpastia dintre viu şi neviu: „Recunoaş-
terea faptului că trebuie să descindem în domeniul fenomenelor 
atomice dacă dorim să acoperim prăpastia dintre viu şi neviu, 
trebuie să aducă înaintea ochilor noştri într-un mod convingător 
dificultăţile practice şi conceptuale legate de această problemă”10. 

Pe lângă intuiţia conexă unei survolări a fenomenelor cuantice, 
noul dialog al omului cu natura apare stimulat de o evidenţiere a 
rolului proceselor ireversibile, conform unei concepţii ce eliberează 
imaginea materiei din cadrul dat de concepţia despre lume meca-
nicistă, asociind-o cu activitatea spontană şi cu o anume capacitate 
de răspuns: „Astăzi experimentăm peste tot rolul proceselor 
                                                                                                                                   
observaţie introduce un nou element incontrolabil. Într-adevăr, (…) măsurarea 
coordonatelor poziţionale ale unei particule este însoţită nu numai de o 
schimbare finită în variabilele dinamice, ci totodată fixarea poziţiei sale înseamnă 
o completă ruptură în descrierea cauzală a comportamentului său dinamic, în 
timp ce determinarea impulsului său implică întotdeauna o lacună în cunoaşterea 
propagării sale spaţiale” (Niels Bohr, „Atomic Theory and the Description of 
Nature”, Cambridge University Press, 1961, p. 68). 
9  Gabriel Marcel, „Du Refus à l’Invocation”, Gallimard, Paris, 1940, p. 32. 
„Trebuie să privim întâi de toate la dorinţele neexprimate pe care le avem în 
partea din spate a minţii noastre când punem problema fundamentelor mate-
maticii sau ştiinţei” (Gian-Carlo Rota). 
10 Niels Bohr, „Causality and Complementarity”. 
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ireversibile, al fluctuaţiilor. Modelele luate în considerare de către 
fizica clasică ni se pare că au loc numai în situaţii limită precum 
cele pe care le putem crea în mod artificial punând materie într-o 
cutie şi aşteptând până ce atinge starea de echilibru. Artificialul 
poate fi determinist sau reversibil. Naturalul conţine elemente 
esenţiale de aleator şi ireversibilitate. Acest lucru conduce la o nouă 
concepţie despre materie în care materia nu mai este substanţa 
pasivă descrisă în concepţia despre lume mecanicistă, ci este 
asociată cu activitatea spontană. Această schimbare este atât de 
profundă încât (…) putem cu adevărat vorbi despre un nou dialog 
al omului cu natura”11. 

Pe de o parte, dialogul ştiinţei clasice cu natura a eşuat în 
priveliştea unei lumi înstrăinate de om – „tăcută”, „moartă, pasivă, 
o natură ce se comportă ca un automat care, odată programat, 
continuă să urmeze regulile înscrise în program. În acest sens, 
dialogul cu natura l-a izolat pe om de natură în loc să-l aducă mai 
aproape de aceasta. Un triumf al raţiunii umane s-a transformat 
într-un adevăr trist. Părea că ştiinţa corupe tot ce atinge”12. 

Ştiinţa de vârf însăşi a eliberat în veacurile din urmă cunoaş-
terea umană de clişeele deterministe: „...determinismul fizicii 
clasice se dovedeşte a fi o iluzie, creată prin supralicitarea concep-
telor matematico-logice. Este un idol, nu un ideal în cercetarea 
ştiinţifică şi nu poate, prin urmare, să fie folosit ca o obiecţie la 
interpretarea statistică esenţial indeterministă a mecanicii 
cuantice”13. 

Pe de altă parte, odată eliberată din cadrul strict mecanicist şi 
rigid determinist, ştiinţa s-a dezvoltat treptat după o nouă para-
digmă în care raportul omului cu natura câştigă în consistenţă 
                                                             
11 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, „Order out of Chaos”, Bantam Books, 1984, 
p. 9. 
12 Ibid., p. 6. 
13 Max Born, „The statistical interpretation of quantum mechanics”, Prelegerea 
Nobel, 11 Decembrie 1954. „Cunoaşterea faptului că fizica în domeniul 
infinitezimal nu este deterministă a reprezentat una dintre cele mai mari surprize 
ştiinţifice din ultimele veacuri. În timp ce traiectoria unei mingi dată de o ecuaţie 
diferenţială cu direcţie şi viteză iniţială date este strict determinată, starea unei 
mici particule din fizică este precizată numai cu o anume probabilitate dată, 
d. ex., în 80% din cazuri se află în starea A şi în 20% din cazuri în starea B” 
(Matthias Kreck, „Über den Glauben in der Mathematik”). 
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dialogică: „Cercetarea actuală ne conduce din ce în ce mai departe 
de opoziţia între om şi lumea naturală. (...) Alexandre Koyré a defi-
nit inovaţia adusă de ştiinţa modernă în termeni de ‘experimentare’. 
Ştiinţa modernă este bazată pe descoperirea unei forme noi şi 
specifice a comunicării cu natura – adică, pe convingerea că natura 
răspunde interogării experimentale. Cum putem defini mai precis 
dialogul experimental? Experimentarea nu înseamnă doar obser-
varea exactă a faptelor aşa cum au ele loc, nici numai căutarea 
conexiunilor empirice între fenomene, ci presupune o interacţiune 
sistematică între conceptele teoretice şi observaţie. În sute de 
moduri diferite oamenii de ştiinţă şi-au exprimat uimirea atunci 
când, determinând întrebarea corectă, au descoperit că pot vedea 
modul în care enigma se dezleagă. În acest sens, ştiinţa e ca un joc 
cu doi parteneri în care trebuie să ghicim comportamentul unei 
realităţi fără legătură cu convingerile, ambiţiile sau speranţele 
noastre. Natura nu poate fi forţată să spună ceea ce vrem noi. 
Investigaţia ştiinţifică nu este un monolog. Tocmai riscul implicat 
face acest joc pasionant”14. 

La această dimensiune dialogică poate contribui şi o deplasare 
de accent, în pendularea permanentă a ştiinţei între concret şi 
abstract: „În anii ’60 a existat o perioadă când maşinile matematice 
abstracte erau dezvoltate în toate direcţiile – fascicole, şi teorii de 
coomologie – exista un curent general orientat spre abstracţie, spre 
uşoara neglijare a chestiunilor în întregime concrete. Mă bucur că 
acum, oriunde priveşti în matematică, oamenii îşi fixează atenţia pe 
probleme concrete, precise. Mă bucur de asemenea că par a fi 
acum mai mult decât oricând astfel de probleme concrete, care 
sunt atât interesante, cât şi importante, şi posibil acccesibile”15. 
                                                             
14 Ibid., pp. 4-5. 
15 Barry Mazur. „Concreteţea este cuvântul zilei. Acum că am învăţat să fim 
abstracţi ne putem permite din nou să fim concreţi. Matematica de astăzi este 
mai concretă decât matematica de acum douăzeci sau treizeci de ani” (Gian-
Carlo Rota). Mai mult: „Un lucru pe care cineva îl consideră a fi concret, poate fi 
resimţit de altul ca abstract. Aceasta depinde de creierul lor, de ceea ce ei cunosc, 
de talentul lor matematic, de inteligenţa lor, de gustul lor şi de simţămintele lor. 
Este destul de relativ. Nu există nici o stabilire absolută a ce anume este concret 
şi ce este abstract. De exemplu s-ar putea ca tot ceea ce ieri sau poate astăzi aţi 
resimţit ca prea abstract, să devină pentru voi concret” (Serge Lang, „Faszination 
Mathematik. Ein Wissenschaftler stellt sich der Öffentlichkeit”, BSB Teubner, 
1989, p. 140). 
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Ştiinţa actuală conţine indicaţii ale rezonanţei logosice a 
creaţiei prin reliefarea importanţei fundamentale a simetriilor în 
procesul de descriere a lumii: „Lumea este o operă de artă, produsă 
după un stil foarte special. Ce găsesc a fi deosebit de remarcabil 
este rolul important al simetriei. Principiul simetriei aşa cum îl 
întrebuinţăm în fizică şi matematică poate fi descris ca ‘schimbare 
fără schimbare’. Chiar dacă acest lucru poate suna mistic sau bizar, 
înseamnă în fapt ceva destul de simplu. Ce anume, spre exemplu, 
face dintr-un cerc un astfel de obiect simetric? Faptul că îl poţi roti 
în jurul centrului său şi va rămâne un cerc. În cazul unui triunghi 
echilateral, mici rotaţii îl vor schimba, dar dacă îl roteşti cu 120 de 
grade revine la sine. Are aşadar o anume simetrie, deşi mai puţin 
decât un cerc. Acest concept de simetrie ca ‘schimbare fără 
schimbare’ poate fi cu uşurinţă generalizat la legile fizicii, sau la 
ecuaţiile care le exprimă. (…) O presupunere de bază a teoriei 
relativităţii, de exemplu, este că dacă priveşti lumea dintr-un tren în 
mişcare, lucrurile pot să apară diferite, însă se aplică aceleaşi legi ale 
fizicii. În electrodinamică, poţi aplica un număr de transformări 
câmpurilor electrice şi magnetice, dar ecuaţiile rămân valide. Acum 
poţi căuta ecuaţiile perfecte ale căror consecinţe rămân neschim-
bate sub o întreagă mulţime de transformări16 . Acestea sunt, să 
spunem aşa, cercurile dintre ecuaţii. Şi se dovedeşte că acelea sunt 
cele ce guvernează lumea”17. 

Lăsând să transpară ordinea logosică a creaţiei, cunoaşterea 
ştiinţifică sesizează totodată în actele sale creative adâncimea de 
taină a zidirii, ce nu poate fi supusă obiectificării şi raţionalizării: 
„Poincaré şi Hadamard au recunoscut faptul că, spre deosebire de 
cea mai mare parte a gândirii care se desfăşoară în conştiinţa 
                                                             
16 „O ecuaţie are pentru mine sens doar în măsura în care exprimă un gând al lui 
Dumnezeu” (Srinivasa Ramanujan). „Poţi să te întrebi: De ce există legi univer-
sale? Sau echivalent: De ce universul nostru e guvernat de anumite simetrii şi 
prin poziţie? Cu adevărat nu cunosc răspunsurile, pot doar să remarc că poate 
într-un univers lipsit de aceste proprietăţi, complexitatea şi viaţa n-ar fi emers 
niciodată, şi n-am fi aici să punem întrebarea” (Mario Livio, „Why Math 
Works”). 
17 Frank Wilczek, „The World is a Piece of Art”. „În fizică, toate conceptele de 
simetrie, pe lângă atracţia lor estetică, revelează corelaţiile profunde dintre 
postulat şi experiment” (Abdus Salam, „Ştiinţa, bun al întregii omeniri", ed. 
Politică, 1985, pp. 124-125). 
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superioară, gândirea matematică cu adevărat relevantă nu se face în 
cuvinte. În fapt, se întâmplă undeva adânc în subconştient, încât 
gânditorul nu este de regulă conştient de ceea ce se întâmplă 
înlăuntrul lui”18. 

Imposibilitatea construirii unei legături sau punţi între planul 
percepţiilor senzoriale şi cel conceptual este, în sens creştin, o 
indicaţie a fundamentului ambelor în alteritatea logosului divin, cu 
a sa taină mediatoare: „Care este natura punţii între percepţiile 
senzoriale şi concepte? Toţi gânditorii logicieni au ajuns la conclu-
zia că logica pură este în chip fundamental incapabilă să constru-
iască o asemenea legătură. Pare cel mai satisfăcător să introducem 
în acest punct postulatul unei ordini cosmice independente de 
alegerea noastră şi distinctă de lumea fenomenelor”19. 

Tendinţa excesivă a impunerii raţionalităţii printr-o teorie 
reductivă a deformat imaginea modului în care reflecţia e legată de 
practică, declanşând o stare de criză a modernităţii: „În termenii 
întrebărilor filosofiei şi a centrelor ei de interes, există o tensiune 
între antic şi modern. În viaţa actuală, tensiunea este între reflecţie 
şi practică. Am sugerat faptul că în anumite privinţe de bază 
gândirea filosofică a lumii antice o ducea mai bine, şi punea 
întrebări mai fecunde, decât majoritatea filosofiei morale moderne. 
Cu toate că avea propriile sale preocupări restrictive, precum 
dorinţa de a reduce expunerea vieţii la noroc, era în mod tipic mai 
puţin obsesivă decât filosofia modernă, mai puţin determinată să 
impună raţionalitatea printr-o teorie reductivă. Speranţele vizavi de 
filosofie pe care unii dintre acei filosofi puteau să le nutrească s-au 
dus, totuşi, iar lumea la care gândirea etică se aplică acum este 
diferită în mod ireversibil, nu numai faţă de lumea antică, ci şi de 
orice lume în care fiinţele umane au încercat să trăiască şi au 
întrebuinţat concepte etice. Resursele celei mai mari părţi din 
filosofia morală modernă nu sunt bine adaptate lumii moderne. 
Am încercat să arăt că acest lucru are loc parţial din cauză că se 
preia în ea prea mult şi prea în necunoştinţă de cauză, apelându-se 
într-un mod necugetat la idei administrative de raţionalitate. În alte 
                                                             
18 Eugene Wigner. „Tainele nu sunt adevăruri care se află dincolo de noi; ele 
sunt adevăruri care ne cuprind” (Sam Keen, „Apology for Wonder”, Harper and 
Row, New York, 1969, p. 25). 
19 Wolfgang Pauli. 
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privinţe, în special în formele sale kantiene, nu este suficient 
implicată; este guvernată de un vis al unei comunităţi a raţiunii care 
este prea îndepărtat, după cum Hegel a spus mai întâi, de realitatea 
socială şi istorică şi de orice sens concret al unei vieţi etice parti-
culare – mai îndepărtată de aceste lucruri, pe undeva, decât religia 
pe care a înlocuit-o. Aceste versiuni diferite ale filosofiei morale 
împărtăşesc o imagine falsă a modului în care reflecţia este legată 
de practică, o imagine a teoriilor în termenii cărora ele elaborează 
în van diferenţele lor între ele”20. 

Referindu-se la „moştenirile civilizaţiei apusene”, Richard P. 
Feynman remarcă totuşi drept valori fundamentale moştenite 
smerenia intelectului (având în centru enigma şi misterul) şi 
smerenia spiritului (centrată pe taina slujirii şi comuniunii în 
iubire), prin a căror împletire spiritul ştiinţific şi morala creştină se 
susţin reciproc: „Civilizaţia apuseană, îmi pare, rămâne la două 
mari moşteniri. Una este spiritul ştiinţific al aventurii – aventura în 
necunoscut, un necunoscut care trebuie să fie recunoscut ca fiind 
necunoscut spre a fi explorat; cerinţa ca misterele incontestabile ale 
universului să rămână fără răspuns; atitudinea că totul este incert; 
rezumând – smerenia intelectului. Cealaltă mare moştenire este 
morala creştină – fundamentarea acţiunii pe dragoste, pe frăţietatea 
tuturor oamenilor, pe valoarea persoanei – smerenia spiritului. 
Aceste două moşteniri sunt în mod logic, în întregime compatibile. 
(...) Cum ne putem inspira pentru a sprijini aceşti doi stâlpi ai 
civilizaţiei apusene aşa încât ei să poată sta împreună în deplină 
vigoare, fără frică unul de altul? Nu este aceasta problema centrală 
a timpului nostru?”21. 

Apetitul pentru taină e susţinut în ştiinţa actuală de consistenţa 
unei atenţii distributive ce vizează fundalul contextual al reflecţiei şi 
discursului: „'Fenomenele saturate', adică fenomenele în care are 
loc un surplus de intuiţie în raport cu logica22, înăuntrul discursului 
                                                             
20 Bernard Williams, „Ethics and the Limits of Philosophy”, Routledge, 2006, 
pp. 197-198. 
21 Richard P. Feynman, „The Pleasure of Finding Things Out. The Best Short 
Works of Richard P. Feynman”, Perseus Books, Cambridge, Massachussets, 
1999, p. 256. 
22 „Logica rămâne aridă dacă nu este fertilizată de intuiţie” (Henri Poincaré). „În 
‘O Introducere la Metafizică’ (1912), Bergson extinde rolul central al intuiţiei. 
Adevăratul scop al cunoaşterii este de a cunoaşte lucruri în mod profund, pentru 
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ştiinţific se descoperă pe sine drept acea prezenţă neobiectificabilă 
a contextului, care se află la temelia însăşi a discursului; acest context 
însuşi constituie gândirea ştiinţifică şi o conduce spre manifestarea 
de sine discursivă”23. Simţirea înţelegătoare a tainei inepuizabile a 
existenţei conduce, în măsura eliberării de hybris, la o capacitate 
sporită de uimire şi veneraţie în faţa adâncimii ei logosice: 
„Cognoscibilitatea legilor este strâns legată de raţionalitatea şi 
imanenţa lor, manifestate în accesibilitatea efectelor. Experimentăm 
incomprehensibilitatea în faptul că sporirea înţelegerii matematice 
conduce numai la probleme mereu mai adânci: ‘Cum poate fi 
aceasta?’ şi ‘De ce această lege mai curând decât multe alte moduri 
pe care mintea umană le poate imagina?’ Profunzimea şi misterul în 
descoperirile matematice pot genera doar uimire – da, veneraţie – 
dacă nu ne-am tocit percepţia noastră cu hybrisul (Isa. 6:9-10)”24. 

Unele dintre cele mai importante realizări ale ştiinţei în secolul 
XX au avut ca efect spulberarea unor iluzii generate de un cadru de 
gândire obiectivizant, mecanicist, determinist: „Ştiinţa veacului XX 
va rămâne în memorie pentru exact trei lucruri: relativitatea, 
mecanica cuantică şi haosul. Haosul... a devenit cea de-a treia mare 
revoluţie a secolului în ştiinţele fizice. Asemenea primelor două 
revoluţii, haosul a retezat opiniile fizicii lui Newton. După cum a 
spus-o un fizician: ‘Relativitatea a eliminat iluzia newtoniană a 
spaţiului şi timpului absolut; teoria cuantică a eliminat visul 
newtonian al unui proces de măsurare controlabil; şi haosul a 
eliminat fantezia newtoniană a predictibilităţii deterministe’”25. 
                                                                                                                                   
a atinge esenţa interioară a lucrurilor via o formă de empatie: ‘Un autentic 
empirism’, scria el, ‘este ca ceea ce propui să ajungă cât mai aproape posibil de 
original, să cauţi adânc în viaţa ta, şi astfel, printr-un fel de stetoscopiere 
intelectuală, să simţi vibraţiile sufletului tău’. Stetoscopierea înseamnă ascultarea 
organelor interne printr-un stetoscop. La fel cum medical face acest lucru pentru 
a afla ce se întâmplă în interiorul corpului pacientului, aşa încât metafizicianul 
practică un echivalent mental al stetoscopierii pentru a sesiza esenţa interioară a 
lucrurilor” (John-Francis Phipps). 
23 Alexei Nesteruk. „Formalizarea nu a făcut nici un progres spre înţelegerea de 
către noi a contextului. Cândva, poate, noţiunea contextului va fi incorporată 
într-o logică foarte extinsă ce va săpa mai adânc în fundamentele gândirii 
noastre” (David Sharp). 
24 Vern S. Poythress, „Redeeming Mathematics – A God-Centred Approach”, 
Crossway, Wreaton, Illinois, 2015, p. 19. 
25 James Gleick. 
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Nu în ultimul rând, ştiinţa poate fi călăuzită de o intuiţie 
holistică ce valorifică potenţialul relaţional al fiecărei forme de 
creaţie şi taina conexiunilor globale: „Acum, această intercone-
xiune, sau această adaptare a tuturor lucrurilor create la fiecare 
dintre ele aduce după sine faptul că fiecare substanţă simplă are 
proprietăţi relaţionale care le exprimă pe toate celelalte, aşa încât 
fiecare monadă este o oglindă vie perpetuă a universului”26. 

În sens creştin, fiecare ordine din creaţie şi fiecare formă de 
creaţie reflectă taina logosului pecetluit pe existenţa creată, care nu 
poate fi raţionalizată. Mitul descompunerii analitice a întregului şi 
al reconstrucţiei pornind de la părţi elementare pierde din vedere 
tocmai această ancorare iconică în necreat a creaturalului, ce face 
ca forma de creaţie să depăşească o simplă combinaţie a părţilor 
sale. Într-adevăr, „capacitatea de a reduce totul la legi fundamen-
tale simple nu implică capacitatea de a pleca de la aceste legi şi a 
reconstrui universul. În fapt, cu cât fizicienii particulelor elemen-
tare ne spun mai mult despre natura legilor fundamentale, cu atât 
mai puţină relevanţă par să aibă pentru problemele din restul 
ştiinţei, şi cu atât mai puţin ale societăţii”27. Taina logosului divin 
şi ireductibilitatea sa transpar şi prin noţiunea de coerenţă 28 , 
                                                             
26 G. W. Leibniz, „The Principles of Philosophy known as Monadology”, 56. 
Legătura între parte şi întreg este studiată şi pusă în evidenţă în mod special în 
cadrul cercetării proprietăţilor biofizice, în particular al reţelelor neurale: „Am 
plecat mult timp de la ideea că proprietăţile biofizice exacte ale celulelor ner-
voase individuale nu joacă nici un rol esenţial pentru calculul funcţiei reţelelor 
mai mari. La o cercetare mai atentă am trăit aici însă o surpriză. O celulă 
nervoasă din scoarţa cerebrală trimite în medie poate un impuls pe secundă. 
Când se variază numai un pic mecanismul de generare pentru acest impuls, se 
schimbă proprietăţile colective ale întregii reţele în mod radical. Între timp apare 
limpede faptul că în reţele diferite proprietăţile celulelor nervoase sunt fiecare 
aşa constituite, încât lăţimea de bandă a reţelei este îmbunătăţită până la un 
factor de zece. Nu ne-am fi gândit niciodată că în impulsul neuronal poate intra 
atât de multă informaţie. Acum este posibil ca proprietăţile biofizice, ce stau în 
spatele acestei optimizări a randamentului, să fie cercetate mai amănunţit – s-ar 
putea eventual spune într-adevăr că a luat naştere o nouă temă de cercetare” 
(Fred Wolf, Directorull Centrului Bernstein pentru Neuroştiinţa Computaţională 
din Göttingen şi cercetător ştiinţific la Institutul Max-Planck pentru Dinamică şi 
Autoorganizare, răsplătit cu Premiul pentru Neuroştiinţă Matematică.) 
27 Philip Anderson. 
28 „În fiecare epocă există un punct de cotitură, un nou mod de a privi şi înţelege 
coerenţa lumii” (Jacob Bronowski, apud Brian Greene, „Universul elegant”, ed. 
Humanitas, 2001, p. 405). 
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fundamentală în ştiinţă: „‘Coerenţa’ este o noţiune primitivă, 
intuitivă, ce nu se reduce la ceva formal. Noţiunile de consistenţă şi 
satisfiabilitate din teoria modelelor sunt explicaţii folositoare ale 
coerenţei, dar nu oferă o analiză, sau reducere a sa”29. 

O expresie a coerenţei în cunoaşterea ştiinţifică este dată de 
gradul înalt de stratificare şi interconexiune a structurilor şi 
modelelor sale, ce conferă o stabilitate dinamică dezvoltării ştiinţei: 
„Matematica este ca un zbor al imaginaţiei, însă unul în care 
fantasticul se dovedeşte a fi real şi prezent tot timpul. A face 
matematică presupune simţământul invenţiei pline de fantezie, dar 
este cu adevărat un proces pentru ascuţirea percepţiei noastre aşa 
încât să descoperim modele ce sunt pretutindeni în jur. (...) A 
împărtăşi desfătarea şi experienţa intelectuală a matematicii – a 
zbura înainte să mergem – acesta este scopul educaţiei matematice. 
O trăsătură a matematicii ce are nevoie de o grijă specială (...) este 
‘înălţimea’ sa, adică, măsura în care conceptele se sprijină pe 
concepte anterioare. Raţionamentul în matematică poate fi foarte 
clar şi sigur, şi, odată ce se stabileşte un principiu, te poţi bizui pe 
el. Aceasta înseamnă că este posibil să clădeşti structuri concep-
tuale cumva foarte înalte, foarte solide şi extrem de puternice. 
Structura nu este ca un arbore, ci mai mult ca un eşafodaj, cu multe 
suporturi interconectate. Odată ce eşafodajul este solid la locul 
potrivit, nu este greu să clădeşti pe el în continuare, dar este 
imposibil să construieşti un strat înainte ca straturile anterioare să 
fie la locul lor”30. 

Întrebarea lui Pilat din Pont: „Ce este adevărul?”, îşi găseşte în 
ştiinţă un răspuns legat de indefinibilitatea adevărului în limbajul 
orientat spre obiecte şi necesitatea recursului la o metateorie mai 
bogată: „Alfred Tarski a arătat cum să definim adevărul, însă a 
demonstrat şi o faimoasă teoremă a indefinibilităţii adevărului (care 
în literatură este numită foarte ades chiar ‘teorema lui Tarski’). În 
termeni largi, informali, teorema afirmă că adevărul este indefinibil. 

                                                             
29 Stewart Shapiro, „Thinking about Mathematics. The Philosophy of Mathematics”, 
Oxford University Press, 2000, p. 288. „Matematica studiază sistemele coerente 
pe care nu voi încerca să le definesc. Însă studiază sistemele coerente, conexiunile 
între aceste sisteme şi structura unor astfel de sisteme. N-ar trebui să fim prea 
surprinşi că matematica are sisteme coerente aplicabile fizicii” (Isadore Singer). 
30 William Thurston, Notices Amer. Math. Soc.,1990. 
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Vedem totuşi că Tarski a oferit o definiţie a adevărului; aşadar, 
cum poate fi adevărul indefinibil dacă a fost definit de Tarski? 
Răspunsul stă într-o formulare atentă a teoremei lui Tarski. Într-o 
versiune mai restrânsă, teorema afirmă că adevărul aritmetic nu 
poate fi definit în aritmetică. Mai general, afirmă că adevărul pentru 
limbajul orientat spre obiecte nu poate fi definit prin mijloace ce ne 
sunt accesibile în teorii formulate în limbajul orientat spre obiecte 
însuşi. Cu alte cuvinte: dacă vrem să definim adevărul pentru lim-
bajul orientat spre obiecte, avem nevoie de mijloace mai bogate, ce 
merg dincolo de limbajul orientat spre obiecte însuşi. Într-adevăr, 
Tarski a arătat cum să construim o asemenea definiţie într-o 
metateorie mai bogată. Ajungem în cele din urmă la explicarea 
titlului acestui articol: adevărul, indefinibil în limbajul orientat spre 
obiecte, poate fi definit într-o metateorie mai bogată. Tarski a 
arătat cum să facem acest lucru, iniţiind o întreagă arie nouă de 
cercetare, numită astăzi o ‘teorie a modelelor’”31. 

În ştiinţa actuală se impune tot mai mult cultivarea unui elan 
unificator odată cu o selectivitate32 care să deceleze din cantitatea 
uriaşă de informaţii disponibile ceea ce este trebuincios pentru 
recuperarea unei vederi mai cuprinzătoare: „Matematica modernă a 
devenit atât de extensivă şi atât de complexă încât este esenţial, 
dacă e să rămână ca un întreg şi să nu devină un morman de mici 
bucăţele de cercetare, să se furnizeze o unificare, care absoarbe în 
anumite teorii simple şi generale toate sursele comune ale 
diferitelor ramuri ale ştiinţei, făcând să dispară ceea ce nu este 
folositor şi necesar, şi lăsând intact ceea ce este cu adevărat un 
detaliu specific al fiecărei probleme importante”33. 

La închegarea unei viziuni despre lume contribuie, desigur, 
recuperarea surselor metafizice ce informează fundalul pre-reflexiv 

                                                             
31 Cezary Cieslinski, „(Un)definability of truth”, în: „How Tarski defined the 
undefinable”. „Înăuntrul unui limbaj formalizat dat este posibil să se exprime ceva 
de genul definibilităţii numai mergând în afara limbajului” (Evan Warner). 
32 „Suntem într-o situaţie în care are loc o explozie a cunoaşterii umane. Exact 
cât de mult avem nevoie să învăţăm, în ce direcţie anume de cercetare să apucăm 
– este o problemă foarte serioasă. În mod ideal avem nevoie să înţelegem toată 
fizica lucrurilor de bază. Însă timpul şi energia noastră sunt finite. Astfel că 
trebuie să fim selectivi în ceea ce învăţăm” (Tai-Ping Liu). 
33 André Weil, „A 1940 Letter of André Weil on Analogy in Mathematics”, trad. 
de Martin H. Krieger, în: Notices of the AMS, Vol. 52, Nr. 3, Martie 2005, p. 341. 
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al gândirii ştiinţifice, înţelegerea faptului că „rădăcinile gândirii 
matematice se află înăuntrul celor mai profunde cotloane ale minţii 
omeneşti, unde logosul şi mythosul se întâlnesc, în căutarea propriei 
noastre naturi”34.  

Un exemplu sugestiv îl constituie numărul zero: „Cele mai 
familiare dintre toate obiectele matematice sunt numerele pe care 
le întrebuinţăm pentru a calcula. Numărul zero oferă un exemplu 
remarcabil, deoarece are o istorie care poate fi urmărită. Grecii şi 
romanii din antichitate nu-l aveau, după cum s-a arătat la cotitura 
mileniului: a avut loc în 2000 sau 2001? Problema este că n-a 
existat nici un număr 0 î.H., deoarece nu a existat nici un zero 
numeric roman. Într-adevăr, de ce este nevoie de un număr pentru 
a număra obiecte care nu există? Invenţia (sau descoperirea) 
numărului zero a avut loc independent în diferite părţi ale lumii, 
însă în special în India şi America Centrală – şi în ambele cazuri 
raţiunea pentru introducerea lui a fost religioasă”35. Numărul zero 
exprimă totodată, în mod paradoxal, situarea fiinţei create între 
Dumnezeu şi nimic: „O abordare fundamentală a matematicii 
descoperă rolul categoriilor teologice: puterea nulă şi cea infinită. 
În teoria standard a mulţimilor zero-ul este identificat cu mulţimea 
vidă, şi apoi 1 este definit ca {0}, 2 ca {0, {0}}, şi, în general, n+1 
                                                             
34 Harry Tamvakis. „Dacă se ia în considerare dezvoltarea unui copil, se observă 
că înaintează în două direcţii: constă, pe de o parte, în experimentarea obiectelor 
lumii exterioare şi a propriilor sale organe senzoriale şi motorii, pe de altă parte în 
ajungerea la o înţelegere din ce în ce mai bună a limbajului, iar aceasta înseamnă – 
îndată ce copilul trece dincolo de numirea cea mai primitivă a lucrurilor – a 
conceptelor de bază pe care se reazimă. În raport cu dezvoltarea în această a doua 
direcţie, se poate spune în mod justificat că copilul prin stări de conştiinţă de 
diverse altitudini, d.ex., se poate spune că o stare mai înaltă de conştiinţă se atinge 
atunci când copilul învaţă întâia oară întrebuinţarea cuvintelor, şi în mod similar în 
momentul în care pentru prima dată înţelege o inferenţă logică. Acum se poate 
privi întreaga dezvoltare a ştiinţei empirice ca o extensie sistematică şi conştientă a 
ceea ce copilul face atunci când se dezvoltă în prima direcţie. Succesul acestei 
proceduri este într-adevăr remarcabil şi mult mai mare decât ne-am putea aştepta a 
priori: la urma urmei, conduce la întreaga dezvoltare tehnologică a timpurilor 
recente. Acest lucru face astfel destul de posibil ca un progres sistematic şi 
conştient în cea de-a doua direcţie să întreacă de asemenea aşteptările pe care le 
putem avea a priori” (Kurt Gödel, „The modern development of the foundations 
of mathematics in the light of philosophy”). 
35 Idem. 
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ca {0, 1, 2, ..., n}. Această construcţie, introdusă de John von 
Neumann, este cea mai convenabilă, dar nu singura cale de a defini 
numerele naturale ca mulţimi. Alte numere – întregi, raţionale, 
reale, complexe – pot fi cu uşurinţă definite. De fapt, într-un mod 
similar toate entităţile matematice investigate în matematica tradi-
ţională – funcţii, structuri, spaţii, operatori, etc. – pot fi definite ca 
mulţimi ‘pure’, adică, mulţimi construite din mulţimea vidă. Con-
strucţia trebuie să fie efectuată într-un mod transfinit. Să observăm 
că universul mulţimilor pure apare via o inducţie transfinită, 
indexat prin numere ordinale. Cu alte cuvinte, de la zero putem 
crea ‘totul’, sau mai degrabă universul mulţimilor suficient pentru 
fundamentarea matematicii. Construcţia presupune realitatea infi-
nităţii numerelor ordinale, ceea ce înseamnă că pentru a crea de la 
zero avem nevoie de o putere infinită. Nimicul, vidul, este com-
binat cu puterea infinită şi un fel de voinţă neîngrădită de a 
continua construcţia ad infinitum. Împreună ele dau naştere la sfera 
mulţimilor în care poate fi dezvoltată matematica. Aceasta este o 
cale mai curând normală de a descrie situaţia. Matematicienii ar 
respinge sugestiile că acest lucru are de-a face cu teologia. Cu toate 
acestea, termeni precum ‘puterea infinită’, ‘voinţa atotputernică’ 
sunt în mod evident teologice. Dacă Leibniz ar fi cunoscut teoria 
modernă a mulţimilor, s-ar fi bucurat, atât ca teolog cât şi ca 
matematician. El a afirmat că ‘toate făpturile derivă din Dumnezeu 
şi nimic’”36. 

S-a vorbit de altfel despre atracţia infinitului ca despre unul 
dintre factorii fundamentali ai progresului ştiinţei: „Din timpuri 
imemoriale, infinitul a stârnit emoţiile oamenilor mai mult decât 
orice altă problemă. Aproape că nici o altă idee nu a stimulat 
mintea atât de fertil. Într-un anume sens, analiza matematică este o 
simfonie a infinitului”37. Capacitatea de transcendere sau extrapolare 
                                                             
36  Stanisław Krajewski, „Theological Metaphors in Mathematics”, Studies in 
Logic, Grammar and Rhetoric 44 (57) 2016, pp. 27-28. 
37 David Hilbert, „On the infinite”. „Lăsând la o parte călătoria care tinde să fie 
realizată în imaginaţie [Phantasie] sau în vise, spun că un temei şi un fundament 
solid precum şi o cale netedă sunt absolut necesare pentru o călătorie sau 
peregrinare sigură, o cale ce nu se întrerupe niciodată, însă una care trebuie să fie 
şi rămâne traversabilă  oriunde duce călătoria. (...) Orice infinitate potenţială 
(limita peregrinantă) duce la un Transfinit (calea sigură pentru peregrinare), şi nu 
poate fi gândită fără ultimul” (Georg Cantor). 
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spre infinitate a fost afirmată ca o indicaţie a creaţiei după chipul 
lui Dumnezeu: „Axioma alegerii spune concis că, dacă avem o 
mulţime A ale cărei elemente sunt mulţimi nevide, putem găsi o 
cale de a alege un element desemnat din fiecare mulţime care este 
un element al lui A. (...) Axioma alegerii nu este o consecinţă logică 
a celorlalte axiome. Însă pare rezonabilă. De ce? Întrebuinţăm din 
nou capacitatea noastră de transcendenţă imitativă. Chiar dacă nu 
putem niciodată în practică să completăm procesul alegerii unui 
element din fiecare mulţime dintr-un număr infinit de submulţimi, 
putem să ne imaginăm că acest lucru e realizat. Putem extrapola la 
infinitate, cum s-ar spune. (...) Avem o idee de infinitate. Facem 
aceasta pentru că suntem creaţie după chipul lui Dumnezeu”38. 

Convingerile pre-filosofice capătă în perspectiva actuală asupra 
ştiinţei un rol semnificativ: „Convingerile pre-filosofice [joacă un 
rol central] în dezvoltarea cunoaşterii. Ce voi numi concepţia 
‘fundaţionalistă’ a filosofiei, care cere un argument provenit din 
premise indiscutabile, respinge introducerea convingerilor ca ires-
ponsabilă. Însă unul dintre cele mai importante rezultate ale 
filosofiei recente a fost inadecvarea acestei concepţii fundaţio-
naliste, un rezultat care deschide poarta unui rol pozitiv pentru 
convingerile pre-filosofice”39. 
                                                             
38 Vern S. Poythress, „Redeeming Mathematics. A God-Centered Approach”, 
Crossway, Wheaton, Illinois, 2015, p. 186. „Toate dezvoltările începând cu anul 
1930 au lăsat deschise două probleme majore: demonstrarea consistenţei analizei 
clasice şi teoriei mulţimilor fără restricţii, şi clădirea matematicii pe o bază strict 
intuiţionistă sau determinarea limitelor acestei abordări. Sursa dificultăţilor în 
amândouă aceste probleme este infinitatea aşa cum este întrebuinţată în 
mulţimile infinite şi procesele infinite. Acest concept, care a creat probleme 
chiar pentru greci în legătură cu numerele iraţionale şi pe care l-au ocolit în 
metoda exhaustiunii, a fost un subiect de controversă chiar din acea vreme şi l-a 
îmboldit pe Weyl să remarce faptul că matematica este ştiinţa infinităţii” (Morris 
Kline, „Mathematical Thought from Ancient to Modern Times”, vol. 3, Oxford 
University Press Inc., New York, 1972, p. 1209). 
39 Gary Gutting, „What Philosophers Know: Case Studies in Recent Analytical 
Philosophy”, Cambridge University Press, 2009, p. 5. „Există matematicieni 
cărora nu le place filosofia, şi viceversa. Însă ambii termeni sunt atribuiţi în mod 
tradiţional lui Pitagora. Înainte de Pitagora, cuvântul ‘sophos’ (înţelept) a fost 
întrebuinţat în mod obişnuit. Pitagora a introdus un termen tehnic pentru cei 
care iubesc cunoaşterea şi s-a numit pe sine în acest fel. El a introdus de 
asemenea cuvântul ‘matematică’. În opinia mea, matematica face filosofie cu un 
compas şi o riglă. Filosofia pune întrebări foarte generale, însă unele din ele pot 
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Nu întâmplător, ştiinţa contemporană a realizat ca factor 
decisiv al progresului ştiinţific procesul de inventare a conceptelor: 
„Principalul accent cade pe inventarea conceptelor. Matematica ar 
fi fost curând lipsită de teoreme interesante dacă acestea ar fi 
trebuit să fie formulate în termenii conceptelor care apar deja în 
axiome. Mai mult, cu toate că este indiscutabil adevărat că con-
ceptele elementare ale matematicii şi geometria elementară în 
particular au fost formulate pentru a descrie entităţi care sunt în 
mod direct sugerate de către lumea actuală, acelaşi lucru nu pare să 
fie adevărat cu privire la conceptele mai avansate, în particular 
conceptele ce joacă un rol important în fizică”40. Intuiţiile ştiinţifice 
pot face în acest punct atingere cu cele metafizice şi chiar 
teologice: „Dezvoltarea fizică a cosmosului care a survenit după 
Big Bang a fost o rupere de simetrie ce poate fi asemănată cu 
Izgonirea din Grădina Raiului” 41 . Tot în acest punct al creaţiei 
conceptuale putem aminti rolul decisiv al numirii: „Grothendieck, 
asemenea lui Luzin, a pus un accent important pe ‘numire’, 
privind-o ca pe un fel de a surprinde obiecte chiar înainte de a fi 
înţelese”42. 
                                                                                                                                   
fi formulate suficient de precis încât să li se poată răspunde într-o manieră 
exactă. Şi acesta este punctul în care matematica intră în joc, oferind răspunsuri 
precise la întrebări foarte profunde pe care filosofia obişnuia să le pună. De 
exemplu, problema a ce anume este spaţiul – este o problemă profund filosofică. 
Matematica creează teorii despre diferite genuri de spaţiu şi explorează spaţii 
alternative. Prin urmare, cred că multe întrebări matematice sunt în fapt 
filosofice. Numai metoda este diferită. Există o importantă suprapunere între 
cele două discipline” (Ladislav Kvasz). 
40  Eugene Wigner, „The unreasonable effectiveness of mathematics in the 
natural sciences”, Communications in Pure and Applied Mathematics, Vol. 13, 
Nr. I, Februarie 1960, John Wiley & Sons, Inc., New York. „Platon compara 
utilizarea noţiunilor matematice în investigarea concretului cu ‘potrivirea 
sandalei cu piciorul’. Nu putea fi concepută o imagine mai pitorească şi sugestivă 
pentru metoda matematică, prin care conceptele matematice, oricare ar fi ele, 
sunt ţintuite pe realităţile complexe. Conceptele matematice trebuie să ia 
amprenta acestor realităţi, şi numai în măsura în care sunt suple şi se pretează la 
deformări naturale se adaugă la şi confirmă concepţia noastră cu privire la acele 
realităţi” (W.H. Young, „The Mathematical Method and Its Limitation”). 
41 Philip J. Davis, „A Brief Look at Mathematics and Theology”. 
42 Loren Graham & Jean-Michel Kantor, „Naming Infinity. A True Story of 
Religious Mysticism and Mathematical Creativity”, Harvard University Press, 
2009, p. 200. „Faptul de a privi la concepte sau obiecte în noi moduri poate 
conduce adesea la descoperiri surprinzătoare” (John Hutchinson). 
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Construcţia entităţilor conceptuale apare ca un vector determi-
nant al amplitudinii unei arhitecturi ştiinţifice: „Construcţia entită-
ţilor conceptuale încorporează creşterea 'verticală' a cunoaşterii 
matematice (în sensul lui Kaput). De exemplu, la nivele inferioare, 
actul numărării conduce la numere (întregi) ca obiecte, partiţio-
narea conduce la numere fracţionare, funcţiile ca reguli pentru 
transformarea obiectelor devin ele însele obiecte cu care apoi se 
poate opera, de exemplu pot fi derivate şi integrate. Aceasta 
completează genul de creştere 'orizontală' asociat cu translaţia 
ideilor matematice de-a lungul sistemelor de reprezentare şi între 
situaţii ne-matematice şi modelele lor matematice”43. 

Conceptul apare şi ca un catalizator al asimilării psihice şi al 
cunoaşterii participative: „‘Concepţia’ (Auffassung) ne oferă un 
‘mâner’ (Griff) prin care să ‘apucăm’ (fassen, begreifen) lucrurile, iar 
‘conceptul’ (Begriff) rezultant ne îngăduie să le luăm în posesie. 
(…) Acest lucru nu numai face obiectul nevătămător, ci îl incor-
porează în sistemul psihic, sporind astfel sensul şi puterea minţii 
umane. (…) În acest fel au venit la fiinţă acele relaţii intime prin 
analogie pe care Lévy-Bruhl le descrie în mod potrivit ca 
‘participare mistică’”44. 

Mai important decât elanul demonstrativ apare a fi adesea 
înţelegerea modului în care sunt proiectate acele structuri ce 
reflectă interconexiunile din interiorul ştiinţei şi pe cele dintre 
ştiinţă şi lumea reală: „Nu agreez foarte mult ideea că demonstraţia 
este lucrul cel mai important în matematică. Mai însemnate pot fi 
relaţiile între principalele structuri, conceptele şi dezvoltarea acestor 
concepte. Demonstraţiile sunt adesea o parte importantă, dar nu 
centrul de atenţie principal al muncii mele. Sunt riguros, încerc să 
rezolv lucrurile corect, dar uneori demonstraţiile sunt aproape 
secundare faţă de înţelegerea modului în care sunt proiectate 
principalele structuri. Cercetez relaţiile dintre părţi ale matematicii 
                                                             
43 Guershon Harel şi James Kaput, „The role of conceptual entities and their 
symbols in building advanced mathematical concepts”, în: „Advanced 
Mathematical Thinking”, ed. David Tall, Kluwer Academic Publishers, 2002, 
p. 83.  
44 Carl Gustav Jung, „Symbols of Transformation”, Princeton University Press, 
1990, p. 141. 
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şi în ultimă instanţă dintre părţi ale lumii reale”45. Matematica însăşi 
poate certifica distincţia între demonstrabilitate şi adevăr46. 

S-a vorbit chiar despre o trecere istorică de la paradigma 
bazată pe formulă la paradigma bazată pe concept: „Nu e de 
mirare că tehnicile schimbătoare ale matematicii s-au manifestat la 
nivel textual. Întrucât formulele au fost purtătoarele cunoaşterii şi 
argumentului în paradigma bazată pe formulă, publicaţiile mate-
matice s-au sprijinit considerabil pe puterile formulelor şi textele 
matematice au putut fi dominate de grupuri de manipulări explicite 
ale formulelor. În ultimă instanţă, o concluzie poate fi afirmată în 
forma unei teoreme. În paradigma bazată pe concept, un stil 
euclidian cu accentul său pe definiţii, teoreme şi demonstraţii a 
devenit stilul uzual al matematicii scrise. Acest stil prezentaţional 
sublinia enunţarea precisă a ipotezelor şi a relaţiilor interne între 
concepte şi teoreme”47. 

                                                             
45  Stephen Smale. „Dacă ar fi să împingem gândul nostru la extrem, am fi 
conduşi la o concluzie mai curând paradoxală: că nu există, în mod strict, un 
astfel de lucru precum demonstraţia matematică; că nu putem, în ultimă analiză, 
să facem altceva decât să indicăm; că demonstraţiile sunt ceea ce Littlewood 
numea gaz, înflorituri retorice menite a influenţa psihologia...” (G.H. Hardy, 
„Mathematical Proof”). 
46 „Poziţia mea vine de la distincţia foarte importantă între demonstrabilitate şi 
adevăr. Aceasta este foarte bine explicată într-o carte de către Jean-Yves Girard 
[„The blind spot: Lectures on logic”, European Mathematical Society, 2011] şi 
mi-ar lua prea mult ca s-o explic aici, dar îndemn pe cititor să studieze acest 
volum. Noi, matematicienii, suntem prinşi în ceva ca o curte de justiţie, făcând 
deducţii cu o informaţie limitată referitoare la realitatea externă pe care o 
numesc ‘realitate arhaică’. În această realitate, există fapte, afirmaţii adevărate, 
care nu sunt demonstrabile în curtea de justiţie, după cum a arătat Gödel. 
Gregory Chaitin a arătat chiar că aproape toate afirmaţiile nu sunt demonstrabile 
în judecătorie. În orice caz, ideea este existenţa afirmaţiilor adevărate – nu doar 
decidabile – dar nedemonstrabile” (Alain Connes). 
47 Henrik Kragh Sørensen, „The styles of mathematics”, în: „The Mathematics 
of Niels Henrik Abel: Continuation and New Approaches in Mathematics 
During the 1820’s”.  „Epoca modernă a matematicii datează începând cu celălalt 
principiu al lui Dirichlet, şi anume cel de a depăşi problemele printr-un 
maximum de gândire intuitivă şi un minimum de calcul orb” (Hermann 
Minkowski, „Peter Gustav Lejeune Dirichlet und seine Bedeutung für die 
heutige Mathematik”, Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
14, 1905, p. 163. De asemenea în: Gesammelte Abhandlungen, vol. 2, Teubner, 
Leipzig, 1911; retipărit într-un singur volum: Chelsea, New York, 1967). 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II) 

105 

Cercetarea conceptelor şi a domeniilor lor de aplicare a 
accentuat importanţa exemplelor şi contraexemplelor în câmpul 
ştiinţei: „Procesul investigării conceptelor poate fi adesea gândit ca 
un efort dialectic ce alternează limitarea şi extinderea domeniului 
conceptului. Indicând existenţa obiectelor din interiorul unui 
concept şi diferenţele între concepte, exemplele şi contraexemplele 
au devenit instrumente matematice foarte importante”48. 

Pe de altă parte s-a subliniat rolul critic al matematicii în 
ansamblul cunoaşterii umane: „Matematica joacă, după Riemann, 
un rol în mod fundamental critic. Trebuie să asigure că cunoaşterea 
realităţii ‘... nu este împiedicată de concepte prea restrictive, şi că 
progresul în înţelegerea conexiunii dintre lucruri nu este 
obstrucţionat de prejudecăţile tradiţionale...’”49. 

Esenţial în ştiinţa actuală devine modelul 50 , ca „urmă” a 
logosului, mediator al înţelegerii şi participării subiectivităţii umane 
la ordinea lumii: „Începând cu Boole, matematica este înţeleasă 
drept creaţia şi studiul modelelor şi structurilor abstracte; aceasta 
înlocuieşte vechea înţelegere a matematicii ca studiul numărului şi 
magnitudinii. Sensul este aflat în frunuseţea şi profunzimea acestor 
modele, în relaţiile nebănuite dintre structuri care anterior păreau 
                                                             
48 Idem. „Trecerea timpului nu a făcut decât să întărească în mine convingerea 
că, în cuvintele lui Isaac Newton, 'în deprinderea ştiinţelor, exemplele sunt mai 
folositoare decât preceptele'” (Liviu I. Nicolaescu, „Lectures on the Geometry 
of Manifolds”). „Pentru mine înţelegerea este în cea mai mare parte focusată pe 
exemple, deoarece cunoscând exemplele poţi recrea teoria din spatele lor, şi nu 
trebuie s-o memorezi” (Yakov Eliashberg). „O supoziţie este cu atât mai utilă cu 
cât e mai precisă, şi ca urmare a acestui fapt testabilă pe exemple” (Jean-Pierre 
Serre). 
49  Erhard Scholz, „Riemann's Vision of a New Approach to Geometry”. 
„Matematica este instrumentul ce efectuează intermedierea între teorie şi 
practică, între gândire şi observaţie: ea clădeşte puntea de legătură şi o alcătuieşte 
mereu mai sustenabilă. De aici reiese faptul că întreaga noastră cultură actuală, în 
măsura în care se bazează pe pătrunderea spirituală a naturii şi punerea ei în 
slujba omului, îşi află elementele de bază în matematică” (David Hilbert, 
„Naturerkennen und Logik”, Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 
in Königsberg, 1930). 
50 „A privi la lucrurile simple în mod profund, a descoperi un model, şi a folosi 
modelul pentru a câştiga noi înţelegeri conferă o valoare apreciabilă” (John 
Hutchinson). 
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fără legătură între ele, în lupta energică de a aduce ordine în 
complexitatea aparent insurmontabilă, în bucuria de a oferi noi 
unelte pentru o mai bună înţelegere a lumii fizice, în satisfacţiile 
colaborării şi competiţiei colegiale, în frumuseţea vizuală a 
geometriei şi dinamicii în trei dimensiuni şi frumuseţea lor vizuală 
interioară în dimensiunile superioare, şi mai presus de toate în 
uimirea confruntării cu infinitatea potenţială care este lumea 
matematicii”51. 

Modelul este un atractor al reflecţiei participative, dar şi al 
conştiinţei asupra limitelor gândirii: „Modelul este astfel ceea ce ne 
permite să concepem formalizarea; concepute în urma faptului, 
invenţiile matematice date nu sunt pur şi simplu invenţii formale ci 
mai curând o invenţie a modelelor. Este ceea ce ne îngăduie să 
accedem la formalizare sau la universalitatea lucrurilor, şi în acelaşi 
timp ne permite să determinăm punctele particulare de limitare. Ca 
s-o spunem mai direct, modelul este ceea ce ne îngăduie să gândim 
prin participare”52. 

Renunţând la pretenţiile obiectivizante, reflecţia contemporană 
asupra ştiinţei are şansa să întrezărească dimensiunea personală a 
actului cunoscător: „Cred că putem distinge între personalul din 
noi, care intră în mod activ în angajamentele noastre, şi stările 
noastre subiective, în care doar îndurăm simţămintele noastre. 
Această distincţie stabileşte concepţia asupra personalului, care nu 
este nici subiectiv, nici obiectiv. În măsura în care personalul se 
supune cerinţelor recunoscute de la sine ca independente de sine, 
nu este subiectiv; însă în măsura în care este o acţiune ghidată de 
pasiunile individuale, nu este nici obiectiv. Transcende joncţiunea 
dintre subiectiv şi obiectiv”53. 

Dimensiunea personală este cea care are nevoie de cupola 
sensului pentru edificiul ştiinţific: „[Ştiinţei moderne] îi lipseşte 
exact cunoaşterea a ceea ce este mai important, şi anume, cunoaş-

                                                             
51 Edward Nelson, „Mathematics and Faith”. 
52 Alain Badiou, „The Concept of Model, Forty Years Later” în „The Concept 
of Model”, Re.Press, Melbourne, Australia, 2007, p. 92. 
53 Michael Polanyi, „Personal Knowledge”, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1962, p. 300. 
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terea a ceea ce ar putea să procure sens şi validitate pentru con-
structele teoretice ale cunoaşterii obiective şi [care] astfel pentru 
întîia oară le oferă demnitatea unei cunoaşteri”54. O cupolă care, 
paradoxal, nu închide construcţia, ci o deschide spre infinit: 
„Problema fundamentelor ultime şi a sensului ultim al matematicii 
rămâne deschisă; nu cunoaştem în ce direcţie îşi va afla soluţia sa 
finală sau chiar dacă poate fi aşteptat un răspuns obiectiv final. 
'Matematizarea' poate la fel de bine să fie o activitate creativă a 
omului, precum limbajul sau muzica, de originalitate primară, ale 
cărei decizii istorice sfidează raţionalizarea obiectivă completă”55. 
Aceasta şi pentru că reflecţia asupra fundamentelor pe care se 
sprijină demersul ştiinţific descoperă incertitudini fundamentale: 
„Cu toate că putem uneori prezenta părţi ale matematicii într-o 
formă axiomatică,... afirmaţiilor luate ca axiome le lipsesc de regulă 
trăsăturile epistemologice pe care [deductiviştii] le atribuie primelor 
principii. Cunoaşterea pe care o avem asupra axiomelor este adesea 
mai puţin sigură decât cunoaşterea noastră despre aserţiunile pe 
care le derivăm din ele... În fapt, cunoaşterea noastră cu privire la 
axiome este uneori obţinută printr-o inferenţă nondeductivă 
plecând de la cunoaşterea teoremelor la a căror sistematizare 
slujesc”56. 

Confruntarea cu incertitudinea a fost, de altfel, considerată a fi 
oportunitatea unui pas înainte spre stadiul maturităţii gândirii: „... 
abandonarea certitudinii matematicii poate însemna că renunţăm la 
falsa securitate a uterului. Poate că a venit vremea să renunţăm la 
acest mit protector. Poate că fiinţele umane, ca toate făpturile, se 
nasc într-o lume a minunilor, o sursă inepuizabilă de încântare, pe 
care niciodată n-o putem pătrunde complet cu înţelegerea. Între 
acestea se numără lumile cristalelor şi pânzele bogate şi ornate pe 
care imaginaţia umană le împleteşte în gândirea matematică. În 
acestea sunt lumi infinite dincolo de lanţurile infinite, şi uimitor de 
lungi şi dense ale raţionamentelor. Însă poate că astfel de imaginaţii 
sunt parte a ceea ce înseamnă să fii uman, şi nu adevărurile sigure 
                                                             
54  Edmund Husserl, „The Crisis of European Science and Transcendental 
Phenomenology”, Northwestern University Press, Evanston, 1970, p. 119. 
55 Hermann Weyl. 
56 Philip Kitcher. 
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pe care le-am socotit a fi. Poate că înfruntarea incertitudinii este 
stadiul următor al maturităţii neamului omenesc”57. 

Dimensiunea apofatică a cunoaşterii ştiinţifice reiese şi din 
imposibilitatea fundamentării matematicii pe logică şi din caracterul 
deschis al teoriilor matematice însele: „În secolele XIX şi XX s-a 
încercar să se clădească o construcţie a matematicii ‘sigură la 
cutremure’. Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925) a încercat 
să clădească matematica pe logică. Această întreprindere s-a 
dovedit nerealizabilă. Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) 
şi Alfred North Whitehead (1861-1947) au început în opera lor 
Principia Mathematica (1910-1913) încercarea foarte aplicată de a 
duce mai departe programul lui Frege. Marele şi universalul 
matematician David Hilbert (1862-1943) şi-a stabilit chiar ţelul, de 
a aşeza fundamentele matematicii în mod neechivoc şi exact. Toate 
aceste străduinţe au fost anulete în anul 1931 printr-o lucrare a lui 
Kurt Gödel (1906-1978). Gödel a putut deriva două afirmaţii 
surprinzătoare. Prima spune că pentru orice teorie matematică care 
                                                             
57 Paul Ernest, „The Philosophy of Mathematics Education”, Taylor & Francis 
e-Library, 2004, p. xi. „Viziunea cu vechime de secole a lui Hilbert cu privire la o 
matematică formală statică, complet mecanică, absolut riguroasă a fost o 
încercare, indusă în eroare, de a demonstra certitudinea absolută a raţiona-
mentului matematic. Este timpul să ne revenim din această boală! (...) În opinia 
mea, concepţia că matematica asigură o certitudine absolută şi este statică şi 
perfectă în timp ce fizica este provizorie şi într-o evoluţie constantă constituie o 
falsă dihotomie. Matematica nu este de fapt atât de diferită de fizică. Ambele 
sunt încercări ale minţii umane de a organiza, de a face sens din experienţa 
umană; în cazul fizicii, experienţa în laborator, în lumea fizică, iar în cazul 
matematicii, experienţa în computer, în peisajul mental al matematicii pure. Şi 
matematica este departe de a fi statică şi perfectă; evoluează constant, se 
schimbă constant, se metamorfozează constant în noi forme. Noi concepte 
transformă constant matematica şi creează noi domenii, noi puncte de vedere, 
noi accente şi noi întrebări ce-şi aşteaptă răspunsul. Şi matematicienii utilizează 
în fapt noi principii nedemonstrate sugerate de experienţa computaţională, la fel 
cum o fac şi fizicienii. Şi în descoperirea şi crearea matematicii noi mate-
maticienii se bazează pe intuiţie şi inspiraţie, pe motivaţii şi impulsuri 
inconştiente, şi pe simţul lor estetic, la fel ca orice artist creativ. Şi matematicienii 
nu duc vieţi ‘raţionale’ logic mecanice. Ca orice artist creativ, ei sunt oameni 
emoţionali pasionaţi care se îngrijesc profund de arta lor, sunt excentrici 
neconvenţionali motivaţi de forţe misterioase, nu de bani, nici de o preocupare 
de ‘aplicaţiile practice’ ale muncii lor” (Gregory Chaitin, „Meta Math! The Quest 
for Omega”). 
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e îndeajuns de complicată, aşa încât să conţină aritmetica nume-
relor întregi, există propoziţii formulabile, care sunt într-adevăr 
adevărate, dar nu sunt demonstrabile cu mijloacele teoriei. Aceasta 
înseamnă însă că nici o teorie matematică nu este închisă, mai mult, 
că include adevăruri care în interiorul teoriei nu pot fi demonstrate. 
Astfel de adevăruri se pot lua desigur ca axiome în teorie, şi atunci 
se obţine o teorie mai cuprinzătoare, dar teorema lui Gödel arată 
că şi această teorie cuprinde la rândul ei propoziţii adevărate, însă 
nedemonstrabile58. Ne aflăm aici într-o situaţie asemănătoare cu 
cea privind demonstraţia lui Cantor a nenumărabilităţii mulţimii 
numerelor reale. Oricât de extensiv ne-am echipa teoriile, ele nu 
vor fi niciodată complete. Această situaţie a acţionat ca un şoc, şi 
presupun că urmările pentru teoria cunoaşterii nu pot fi omise nici 
până în ziua de astăzi. Pentru noi, matematicienii, este totuşi o 
situaţie fericită, în care cunoaşterea noastră nu va ajunge niciodată 
la capăt. Se poate exprima acest lucru prin intermediul următoarei 
imagini: mulţimea propoziţiilor demonstrabile cunoscute repre-
zintă un minuscul arhipeleag în oceanul necunoscut nesfârşit a ceea 
ce nu putem demonstra şi fiecare nouă insulă ne îmbogăţeşte cu 
adevărat cunoaşterea, dar nu schimbă fundamental cu nimic 
situaţia – dincolo de orizont se află încă un număr infinit de insule. 
Într-o exprimare mai profană: cel puţin ca matematicieni nu vom 
rămâne niciodată şomeri”59. 

Inepuizabilitatea câmpului descoperirii ştiinţifice este o reflec-
tare a tainei divine cu al său orizont infinit de înaintare: „Întrebările 
filosofice fundamentale precum continuul versus discretul sau cea 
a limitelor cunoaşterii nu sunt niciodată definitiv rezolvate. Fiecare 
                                                             
58 „Hilbert credea că toate adevărurile matematice sunt cognoscibile şi a fixat 
pragul pentru cunoaşterea matematică în abilitatea de a născoci o ‘procedură 
mecanică’. Acest vis a fost spulberat de Gödel şi Turing. Teorema de 
incompletitudine a lui Gödel expunea propoziţii adevărate care nu puteau fi 
niciodată demonstrate. Turing a formalizat noţiunea lui Hilbert de calcul şi de 
algoritmi finiţi (iniţiind prin aceasta revoluţia computerelor) şi a dovedit că 
anumite probleme sunt indecidabile – ele nu au astfel de algoritmi” (Avi 
Wigderson, „The Gödel Phenomena in Mathematics: A Modern View”). 
59  Ulrich Eckhardt, „Die Schildkröte des Zenon von Elea. Gedanken eines 
Mathematikers über das Unendliche”. „Absolutul poate fi numai recunoscut, dar 
niciodată cunoscut – şi nici măcar cunoscut în mod aproximativ” (Georg 
Cantor). 
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generaţie îşi formulează propriul său răspuns, personalităţile puter-
nice îşi impun concis concepţiile, însă simţământul de satisfacţie 
este întotdeauna temporar, şi apoi acest proces continuă, continuă 
într-una”60. 

Plecând de la simţul comun, ştiinţa are de asemenea darul de a 
reaşeza viziunea familiară despre lume într-o perspectivă în care 
sunt scoase la lumină raporturi şi valenţe ce depăşesc ordinul 
evidenţei: „Matematica este adesea în mod eronat pomenită ca 
ştiinţa simţului comun. De fapt, poate transcende simţul comun şi 
să meargă dincolo de imaginaţie şi intuiţie. A devenit un subiect 
foarte straniu şi poate terifiant din punctul de vedere obişnuit, dar 
oricine pătrunde în el va afla un veritabil tărâm de basm, un tărâm 
de basm care este straniu, dar care face sens, dacă nu simţ comun. 
Din punctul de vedere obişnuit matematica se ocupă de lucruri 
stranii. Vă vom arăta că ocazional se ocupă de lucruri stranii, dar în 
cea mai mare parte se ocupă de lucruri familiare într-un mod 
neobişnuit”61. 

Forţa ştiinţei vine şi din compunerea mai multor tipuri de 
demersuri ce fac posibilă o vedere pătrunzătoare şi cuprinzătoare 
asupra structurilor ce reflectă ordinea logosică a lumii. Spre 
exemplu, „geometria este acea parte a matematicii în care gândirea 
vizuală este dominantă pe când algebra este acea parte în care 
gândirea secvenţială este dominantă...” 62 . Toate laturile gândirii 
umane apar implicate în constituirea reprezentării conceptuale: 
„Teoria corectă a reprezentării conceptuale trebuie să facă pace cu 
toate laturile gândirii umane – natura ei de tip regulă, precum şi 
natura ei fuzzy, aproximativă şi graduală”63. O altă complemen-
taritate esenţială în constituirea ştiinţei este cea dintre logică şi 
                                                             
60 Gregory Chaitin, „Meta Math! The Quest for Omega”. Aici se remarcă de 
asemenea capacitatea de unificare conceptuală a ştiinţei: „Conceptul fizic de 
timp unifică experienţa unui continuum extensiv şi percepţia ocaziilor concrete, 
actuale. Unifică discontinuitatea şi continuitatea lumii externe într-un singur 
concept” (Joachim Klose, „Process Ontology from Whitehead to Quantum 
Physics”). 
61  Edward Kasner and James Newman, „Mathematics and the Imagination”, 
Simon and Schuster, New York, 1962, p. 8. 
62 Sir Michael Atiyah, „What is Geometry”. 
63 Steven T. Piantadosi, „Problems in the philosophy of mathematics: A view 
from cognitive science”. 
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intuiţie: „Logica şi intuiţia îşi au fiecare din ele rolul lor necesar. 
Ambele sunt indispensabile. Logica, ce este singura care ne poate 
da certitudinea, este instrumentul demonstraţiei; intuiţia este 
instrumentul invenţiei”64. 

Compunerea orientărilor spre concret şi spre abstract este 
esenţială pentru constituirea perspectivei ştiinţifice: „În matematică, 
la fel ca în orice cercetare ştiinţifică, găsim prezente două tendinţe. 
Pe de o parte, tendinţa spre abstracţie caută să cristalizeze relaţiile 
logice intrinseci în labirintul materialului studiat, şi să coreleze 
materialul într-o manieră sistematică şi ordonată. Pe de altă parte, 
tendinţa spre înţelegerea intuitivă cultivă o înţelegere mai nemij-
locită a obiectelor pe care le studiezi, un raport viu cu ele, să 
spunem aşa, care accentuează înţelesul concret al relaţiilor lor”65. 

Dubla aplecare a ştiinţei, spre cercetarea realităţii exterioare şi 
spre reflecţia interioară sau dezvoltările sale interne este de altfel 
unul din punctele sale forte, ce stă la baza vederii sale complexe 
asupra lumii şi forţei sale de înaintare: „Aproape toată matematica 
a apărut din realitatea externă, chiar şi numerele şi calculul. Într-un 
anume moment, matematica s-a întors apoi spre chestionarea 
problemelor interne, i.e., teoria numerelor prime, care nu este în 
mod direct legată de experienţă, ci a evoluat din aceasta. Sunt părţi 
ale matematicii cu privire la care mintea umană ridică întrebări 
interne doar din curiozitate. Originar, pot fi fizice, dar în cele din 
urmă devin ceva independent. Sunt alte părţi ce se leagă mult mai 
strâns de lumea exterioară, cu o mult mai mare interacţiune 
alternativă. În acea zonă a sa, fizica a constituit vreme îndelungată 
forţa motrice a matematicii şi o sursă de inspiraţie pentru lucrarea 
matematică. Sunt perioade în care acest lucru nu mai e la modă sau 
când părţi ale matematicii se dezvoltă pur intern. O mulţime de 
matematică abstractă nu se leagă în mod direct de lumea exterioară. 
Este unul din punctele forte ale matematicii că le are pe acestea 
două şi nu o singură forţă motrice: una externă şi alta internă, una 
apărând ca răspuns la evenimentele externe, cealaltă, la reflecţia 
internă asupra a ceea ce facem”66. 
                                                             
64 Henri Poincaré, „Du rôle de l’intuition et de la logique en mathématiques”. 
65  D. Hilbert & S. Cohn-Vossen, „Geometry and the imagination”, Chelsea, 
New York, 1952, p. iii. 
66 Michael Atiyah. 
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Vitalitatea ştiinţei provine şi din modul în care abordările sale, 
ţintind generalitatea metodei şi a problemelor, păstrează în atenţie 
trăsăturile şi culoarea lor individuală: „Ca o regulă în gândirea 
ştiinţifică este mai bine să iei în considerare trăsăturile individuale 
ale unei probleme mai degrabă decât să te bazezi exclusiv pe 
metode generale, cu toate că eforturile individuale trebuie să fie 
întotdeauna ghidate de un principiu care clarifică sensul proce-
durilor speciale utilizate. (…) Căutarea modernă a generalităţii 
reprezintă numai o latură a problemei, căci vitalitatea matematicii 
depinde în modul cel mai categoric de culoarea individuală a 
problemelor şi metodelor”67. 

Dezvoltarea unor modalităţi distincte şi complementare de 
abordare oferă posibilitatea atacării piscurilor cunoaşterii pe diverşi 
versanţi: „Între matematicienii germani ai acestui veac, două nume 
sunt îndeosebi faimoase; aceştia sunt cei doi oameni de ştiinţă care 
au întemeiat teoria generală a funcţiilor, Weierstrass şi Riemann. 
Weierstrass reduce totul la considerarea seriilor şi a transformărilor 
lor analitice. Mai precis, el reduce analiza la un fel de prelungire a 
aritmeticii; se pot parcurge toate cărţile sale fără a găsi vreo 
imagine. În contrast cu aceasta, Riemann cheamă imediat în sprijin 
geometria, şi fiecare dintre conceptele sale prezintă o imagine pe 
care nimeni nu o mai poate uita odată ce i-a înţeles semnificaţia. 
(...) Cele două tipuri de spirite sunt la fel de necesare pentru 
progresul ştiinţei. Atât logicienii (care fac analiză prin paşi 
succesivi) cât şi intuitivii (ce fac geometrie sintetică) au realizat 
lucruri importante pe care ceilalţi nu le-au putut atinge. Cine ar 
îndrăzni să spună că preferă ca Weierstrass să nu fi scris niciodată 
nimic, sau că nu trebuia să existe un Riemann? Astfel, analiza şi 
sinteza au ambele rolul lor legitim de jucat”68. 
                                                             
67 Richard Courant & Herbert Robbins, „What is Mathematics? An Elementary 
Approach to Ideas and Methods”, Oxford University Press, 1996, pp. 341-342. 
68 Henri Poincaré, „L’intuition et la logique en mathématiques’”, în: „La valeur 
de la science”, Flammarion, Paris, 1905. „Se pot vedea avantajele analizei şi, 
respectiv, geometriei: prima ne duce iute, odată cu mecanismul miraculos al 
transformărilor sale, din punctul de plecare până în punctul unde trebuie să 
ajungem, însă adesea fără a ne descoperi drumul străbătut sau semnificaţia 
numeroaselor formule care au fost întrebuinţate. Geometria, pe de altă parte, îşi 
trage inspiraţia din considerarea atentă a lucrurilor şi din aranjarea ordonată a 
ideilor. Este obligată să descopere într-un mod natural afirmaţiile pe care analiza 
le-ar putea neglija şi ignora” (Michel Chasles). 
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Frumuseţea ştiinţei e astfel reliefată în transferul de metode şi 
căi de abordare între diversele sale domenii: „Dacă ne interesăm de 
aceste obiecte – de exemplu de geometria cercurilor, parabolelor, 
etc. – putem studia ecuaţiile lor prin metode de algebrice, privind 
polinoamele, rezolvând ecuaţii. A doua cheie, care este mai dificil 
de sesizat, este că asociaţia este în dublu sens: dacă ne interesăm de 
o ecuaţie, putem privi varietatea algebrică care îi corespunde, şi 
putem încerca să aplicăm metodele geometrice pentru a spune ceva 
interesant despre ecuaţia noastră de plecare. Este una dintre 
frumuseţile subiectului: să utilizăm metodele algebrice pentru a 
face geometrie, şi metodele geometrice pentru a face algebră”69. 

Diverse moduri de activitate ale conştiinţei se pot împleti în 
unul şi acelaşi demers ştiinţific: „Ca matematician, lucrul său îl 
arată a fi în acelaşi timp un arhitect, un constructor şi un poet: un 
arhitect pentru cultivarea unei vederi globale asupra matematicii şi 
străduinţa de a expune unitatea sa fundamentală, un constructor 
prin contribuţiile sale specifice, adesea decisive, la o mare varietate 
de subiecte, şi un poet prin urmărirea eleganţei, frumuseţii şi 
armoniilor ascunse”70. 

La rândul ei, esenţială pentru depăşirea constantă a limitărilor 
provenite din erori de preconcepţie şi metodologice şi degajarea 
orizontului cunoaşterii, filosofia ştiinţei păstrează programatic o 
privire critică vizavi de problema fundamentelor şi cea a articulării 
metodologiei sale: „Starea curentă a filosofiei matematicii desco-
peră astfel două programe generale, unul care este în continuitate 
cu străduinţele deschizătoare de drum ale lui Frege, şi care concepe 
filosofia matematicii ca pe una centrată pe problema fundamen-
telor matematicii, şi alta care e nouă şi mai puţin dezvoltată, şi care 
                                                             
69 François Charles. 
70 Armand Borel despre André Weil: „Uneori matematicianul are pasiunea unui 
poet sau a unui cuceritor, rigoarea argumentelor sale este cea a unui om de stat 
responsabil sau, mai simplu, a unui tată grijuliu, iar toleranţa şi resemnarea sa 
sunt cele ale unui bătrân înţelept; el este revoluţionar şi conservator, sceptic şi 
totuşi un optimist fidel” (Max Dehn). Carl Friedrich Gauß observă: „Nimic nu 
trădează mai mult lipsa de formare matematică decât un calcul exact exagerat”. 
„.Un matematician (...) se entuziasmează de specialitatea sa în întreagă întinderea 
ei: de lumile de gând abstracte, de marile probleme, de aplicaţiile surprinzătoare, 
de posibilităţile nedescoperite şi de reprezentările/imaginile fascinante” (Günter 
M. Ziegler). 
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ia drept problemă centrală cea a articulării metodologiei mate-
maticii. Este firesc să ne întrebăm dacă cele două programe sunt 
compatibile”71. 

Mai mult, „filosofia are nevoie de o nonfilosofie care s-o 
înţeleagă; are nevoie de o comprehensiune nonfilosofică la fel cum 
arta are nevoie de nonartă şi ştiinţa are nevoie de nonştiinţă”72. În 
acest sens, „sistemul metaştiinţei este necesar să întărească raţiunea 
sănătoasă exact în acele puncte în care criteriile sale încetează să 
opereze în mod direct” 73 . Ştiinţa actuală tinde să estompeze 
opoziţiile conceptuale şi frontierele epistemologice, modelând 
astfel o nouă imagine culturală degajată de o logică antagonistă 
simplificatoare: „Înceţoşarea epistemologică coextensivă cu haosul 
a contribuit la emergenţa unei noi imagini culturale a ştiinţei. (...) 
Haosul a estompat un număr de frontiere epistemologice vechi şi 
opoziţii conceptuale până astăzi aparent ireductibile, precum 
ordine/dezordine, aleator/nealeator, simplu/complex, local/global, 
stabil/instabil şi microscopic/macroscopic”74. 

Desigur, un scop fundamental al ştiinţei este întărirea discer-
nământului: „Principiul distingerii a ceea ce este adevărat de ceea 
ce e fals prin experiment sau experienţă şi corpul rezultant al 
cunoaşterii care e consistent cu acest principiu constituie ştiinţa”75. 

Acest discernământ însuşi a ajutat ştiinţa să se elibereze de 
cadrul rigid al presupoziţiilor deterministe şi la îmbrăţişarea unei 
noi perspective asupra cauzalităţii naturale: „Doriţi să ştiţi dacă 
noua dezvoltare a fizicii a adus cu sine o mutaţie în înţelegerea 
                                                             
71 „History and Philosophy of Modern Mathematics”, William Aspray and Philip 
Hitcher (ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. XI, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988, p. 19. 
72 Gilles Deleuze & Felix Guattari, „What is Philosophy?”, Columbia University 
Press, New York, 1994, p. 218. „A lucra la dezvoltarea fiinţei matematicii ar 
trebui să fie un bogat amestec de istorie, filosofie şi înţelegere tehnică” (Michael 
Hallett, „Cantorian Set Theory and Limitation of Size”, Oxford Logic Guides, 
1984, p. xviii). 
73  Leon Chwistek, „The Limits of Science. Outline of Logic and of the 
Methodology of the Exact Sciences”, Stephen Austin and Sons, Ltd., Hertford, 
1948, p. 288. 
74 David Aubin. 
75 Richard P. Feynman, „The Pleasure of Finding Things Out. The Best Short 
Works of Richard P. Feynman”, Perseus Books, Cambridge, Massachussets, p. 240. 
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cauzalităţii naturale. Acest lucru aş dori să-l afirm, şi totuşi această 
transformare nu provine din teoria relativităţii, ci din fizica atomică 
modernă a materiei. După cât pot să judec eu, cei mai mulţi 
fizicieni nu mai cred într-o ‘formulă a lumii laplaciană’ în ce 
priveşte cauzalitatea în sensul că, urmând nişte legi matematice 
simple şi riguros valide, care sunt investigate o dată pentru tot-
deauna, starea cosmosului la un anumit moment determină într-un 
mod fără echivoc întregul său trecut şi viitor”76. 

Schimbarea de paradigmă în ştiinţa contemporană are în 
atenţie principiul complementarităţii: 

„La nivel microscopic nu se poate face distincţia netă cerută de 
conceptul obişnuit de observaţie, între fenomenul natural şi instru-
mentul de observaţie. (...) În consecinţă, rezultatele observaţiilor 
efectuate în condiţii experimentale diferite nu pot fi comasate într-un 
tablou unic. Totuşi ele trebuie să fie privite drept complementare, 
în sensul că numai totalitatea rezultatelor observaţiilor epuizează 
informaţiile posibile privind proprietăţile obiectelor din fizica 
microscopică. Acesta este conţinutul principiului complemen-
tarităţii. (...) Descrierea în limbaj clasic a proprietăţilor fizice ale 
obiectelor microscopice cere folosirea unor perechi de variabile 
complementare, precizia fiecărui membru al unei perechi neputând 
fi îmbunătăţită decât pe seama unei pierderi corespunzătoare în 
precizia celuilalt. (...) Dacă acceptăm principiul complementarităţii, 
dualitatea undă-corpuscul încetează de a mai fi paradoxală: aspectul 
de undă şi aspectul de corpuscul sunt două aspecte complementare 
care nu se pot manifesta decât în dispozitive experimentale mutual 
exclusive. (...) Condiţiile speciale în care se face descrierea fenome-
nelor în teoria cuantică limitează domeniul de valabilitate a princi-
piului cauzalităţii şi explică motivele pentru care prezicerile teoriei 
sunt de natură statistică. Cauzalitatea nu se aplică riguros decât la 
sisteme izolate. (...) Această stare de lucruri diferă profund de 
cauzalitatea strictă din teoria clasică; variabilele dinamice ale unui 
sistem sunt toate definite la fiecare moment în mod precis, iar 
evoluţia lor în timp este strict determinată. Cele ale unui sistem 
cuantic nu sunt definite decât în limitele de aproximaţie cerute de 
                                                             
76  Hermann Weyl, „Mind and Nature. Selected Writings on Philosophy, 
Mathematics and Physics”, Princeton University Press, 2009, p. 27. 
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relaţiile de incertitudine dintre perechi de variabile complementare, 
iar evoluţia lor în timp nu este decât parţial determinată”77. 

Fizica cuantică a evidenţiat limitele de aplicabilitate ale terme-
nilor unui limbaj în descrierea experienţelor: „Aş spune că pentru 
noi, adică pentru Bohr şi pentru mine însumi, cel mai important 
pas a fost să înţelegem că limbajul nostru nu este suficient pentru a 
descrie situaţia. Un cuvânt precum cel de drum este cât se poate de 
inteligibil atunci când avem de-a face cu pietrele, sau iarba, etc., dar 
nu este realmente inteligibil când este vorba despre electroni. Într-o 
cameră cu ceaţă, de exemplu, ceea ce vedem nu este drumul unui 
electron, ci, dacă suntem destul de oneşti, numai un şir de picături 
mici de apă în cameră. Sigur că ne-ar plăcea să interpretăm această 
înşiruire ca pe drumul unui electron, însă această interpretare este 
posibilă numai cu întrebuinţarea restricţionată a unor astfel de 
cuvinte precum poziţia şi viteza. Astfel că pasul decisiv a fost să 
                                                             
77 Albert Messiah, „Mecanică cuantică”, vol. I, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, 
pp. 168-174. „Elucidarea paradoxurilor fizicii atomice a dezvăluit faptul că 
interacţiunea inevitabilă între obiecte şi instrumentele de măsurare stabileşte o 
limită absolută posibilităţii de a vorbi despre o comportare a obiectelor atomice 
ce este independentă de mijloacele de observaţie. Ne confruntăm aici cu o 
problemă epistemologică destul de nouă în filosofia naturală, în care orice 
descriere a experienţei a fost până acum bazată pe presupunerea, deja implicită 
în convenţiile obişnuite ale limbajului, că este cu putinţă să facem o distincţie 
clară între comportarea obiectelor şi mijloacele de observare. Această 
presupunere nu este numai pe deplin justificată de toată experienţa de zi cu zi, ci 
constituie de asemenea întrega bază a fizicii clasice... Îndată ce ne confruntăm, 
totuşi, cu fenomene precum procesele atomice individuale care, prin însăşi 
natura lor, sunt determinate în mod esenţial de interacţiunea între obiectele în 
cauză şi instrumentele de măsurare necesare pentru definirea aranjamentului 
experimental, suntem, aşadar, siliţi să examinăm mai atent întrebarea asupra 
tipului cunoaşterii pe care o putem obţine cu privire la obiecte. În această 
privinţă trebuie, pe de o parte, să realizăm că scopul oricărui experiment fizic – 
cel de a dobândi o cunoaştere în condiţii reproductibile şi comunicabile – nu ne 
lasă de ales decât să folosim concepte uzuale, poate rafinate de terminologia 
fizicii clasice, nu numai în ce priveşte construcţia şi manipularea instrumentelor 
de măsurare, ci şi în descrierea rezultatelor experimentale reale. Pe de altă parte, 
este la fel de important să înţelegem că tocmai această situaţie implică faptul că 
nici un rezultat al unui experiment referitor la un fenomen care, în principiu, se 
află în afara domeniului fizicii clasice, nu poate fi interpretat ca unul ce oferă 
informaţii asupra proprietăţilor independente ale obiectelor” (Niels Bohr, 
„Atomic Physics and Human Knowledge”, John Wiley & Sons, New York, 
1958, pp. 25-26). 
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înţelegem că toate acele cuvinte pe care le-am folosit în fizica 
clasică – poziţie, viteză, energie, temperatură, etc. – au numai un 
domeniu limitat de aplicabilitate. Ideea este că suntem limitaţi de 
un limbaj, atârnăm de limbaj. Dacă vrem să facem fizică, trebuie să 
descriem experimentele şi rezultatele noastre altor fizicieni, aşa 
încât ele să poată fi verificate sau probate de către alţii. În acelaşi 
timp, ştim că cuvintele pe care le utilizăm pentru a descrie 
experimentele au doar un domeniu limitat de aplicabilitate. Acesta 
este paradoxul fundamental cu care trebuie să ne confruntăm. Nu-l 
putem evita; trebuie pur şi simplu să-i facem faţă, să descoperim 
care este cel mai bun lucru pe care-l putem face în privinţa lui”78. 

Metoda reducţiei este completată în ştiinţă de metoda 
amplificării, care scufundă problemele în contexte conjecturale mai 
largi: „Există o diferenţă între a cunoaşte ce este adevărat şi a 
cunoaşte de ce este adevărat. În acest caz, ai o demonstraţie 
matematică, dar te întrebi încă de ce, iar fizicienii în ultimă instanţă 
nu ştiu. Tot ceea ce putem face este să oferim conjecturi mai mari, 
care să aibă ca manifestare acest lucru. Dar nu înţelegem cu 
adevărat conjecturile mai mari”79. Conjecturile însele sunt luate ca 
                                                             
78  Werner Heisenberg. „Acum, postulatul cuantic implică faptul că orice 
observare a fenomenelor atomice va implica o interacţiune cu agentul de obser-
vare ce nu trebuie neglijată. În mod corespunzător, o realitate independentă în 
sensul fizic obişnuit nu poate fi atribuită nici fenomenelor, nici agenţilor de 
observare... Această situaţie are urmări cu bătaie lungă. Pe de o parte, definiţia 
stării unui sistem fizic, aşa cum este înţeleasă în mod obişnuit, pretinde 
eliminarea tuturor perturbărilor exterioare. Însă în acest caz, potrivit postulatului 
cuantic, orice observaţie va fi imposibilă, şi, mai presus de toate, conceptele de 
spaţiu şi timp îşi pierd sensul lor imediat. Pe de altă parte, dacă pentru a face 
posibilă observaţia permitem anumite interacţii cu agenţi de măsurare potriviţi, 
ce nu aparţin sistemului, o definiţie neambiguă a stării sistemului nu mai este 
desigur posibilă, şi nu mai poate fi vorba de cauzalitate în sensul obişnuit al 
cuvântului. Natura însăşi a teoriei cuantice ne forţează astfel să privim coor-
donarea spaţio-temporală şi pretenţia de cauzalitate, a căror unire caracterizează 
teoriile clasice, drept trăsături complementare, dar exclusive ale descrierii, 
simbolizând idealizarea observaţiei şi respectiv a definiţiei” (Niels Bohr, 
„Atomic Theory and the Description of Nature”, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1934, 54-55). 
79 Edward Witten. „Cred că matematica de calitate este mai mult decât pur şi 
simplu procesul rezolvării problemelor, construirii teoriilor şi al lucrului pentru a 
face argumentele mai scurte, mai puternice, mai clare, mai elegante sau mai 
riguroase, deşi acestea sunt desigur scopuri admirabile. În timp ce împlinim toate 
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punct de plecare pentru lărgirea cadrului cercetării: „Dacă cineva 
arată că un lucru rezultă din ipoteza lui Riemann, aceasta se poate 
sau nu privi ca o explicaţie a afirmaţiei respective, dar în orice caz 
aşază afirmaţia într-un cadru mai larg”80. Această perspectivă mai 
cuprinzătoare urmărită de ştiinţă e favorizată de o anume strati-
ficare a ideilor ce conferă adâncime viziunii: „Se pare că ideile 
matematice sunt aranjate cumva în straturi, ideile din fiecare strat 
fiind legate printr-un complex de relaţii atât între ele cât şi cu cele 
de mai sus şi de mai jos. Cu cât este mai jos stratul, cu atât mai 
adâncă (şi în general mai dificilă) ideea”81. 

Înaintând până la hotarele sale şi conştientizându-şi limitele, 
ştiinţa atinge punctul în care trebuie să se oprească: „Suntem astfel 
asiguraţi că moleculele de aceeaşi natură precum cele ale hidroge-
nului nostru există în acele regiuni îndepărtate sau cel puţin au 
existat atunci când lumina prin care le vedem a fost emisă... Fiecare 
moleculă, prin urmare, de la un capăt la celălalt al universului, poartă 
imprimat pe el marca unui sistem metric la fel de distinct precum 
metrul arhivelor de la Paris, sau cotul regal dublu al Templului din 
Karnac... Niciunul dintre procesele naturii, începând cu timpul când 
a apărut natura, nu a produs nici cea mai uşoară diferenţă între 
proprietăţile vreunei molecule. Suntem aşadar incapabili să atribuim 
existenţa moleculelor ori identitatea proprietăţilor lor operaţiei 
vreunei cauze pe care o numim naturală. Pe de altă parte, egalitatea 
exactă a fiecărei molecule cu toate celelalte de acelaşi gen oferă, după 
cum a spus Sir John Herschel, caracterul esenţial al unui articol creat, 
şi exclude ideea de a fi etern sau de sine existent. Am fost astfel 
conduşi, de-a lungul unei căi strict ştiinţifice, foarte aproape de un 
punct în care ştiinţa trebuie să se oprească”82. 

                                                                                                                                   
aceste sarcini (şi a căror dezbatere ar trebui să aibă o prioritate mai înaltă în 
interiorul oricărui domeniu dat), ar trebui de asemenea să fim conştienţi de orice 
context mai larg posibil în care rezultatele noastre să poată fi aşezate, în măsura 
în care acest lucru poate conduce foarte bine la cel mai important beneficiu pe 
termen lung pentru rezultat, pentru domeniu şi pentru matematica în întregul ei” 
(Terence Tao, „What is Good Mathematics?”). 
80 Idem. 
81 G. H. Hardy, „A Mathematician’s Apology”, University of Alberta Mathematical 
Sciences Society, 2005, pp. 27-28. 
82  James Clerk Maxwell, în: Ian H. Hutchinson, „The Genius and Faith of 
Faraday and Maxwell”. 
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Preocuparea unor importanţi oameni de ştiinţă pentru legile 
naturii şi ale gândirii umane a fost strâns legată de presupoziţiile lor 
metafizice şi de intuiţii profunde asupra tainei iconomiei divine, 
care au constituit atât premise cât şi orizonturi ale cercetării lor: 
„El [Faraday] credea că în cercetările sale ştiinţifice citea ‘cartea 
naturii... scrisă de către degetul lui Dumnezeu’, aşa cum s-a exprimat 
în prelegerea sa din 1854 intitulată ‘Observaţii asupra Educaţiei 
Mentale’. Preocuparea lui Faraday faţă de legile naturii era colorată 
cu convingerile sale teologice. ‘Dumnezeu a binevoit să lucreze în 
creaţia Sa materială prin legi’, remarca el, şi ‘Creatorul guvernează 
lucrările Sale materiale prin legi definite ce rezultă din forţele 
imprimate în materie’. Istoricul de ştiinţă Geoffrey Cantor, în 
biografia lui Faraday publicată de el în 1991, argumentează că înţe-
legerea lui Faraday referitoare la consistenţa şi simplitatea naturii 
nu a fost doar rezultatul muncii sale ştiinţifice, ci şi o premisă a ei: 
a fost intrinsecă presupoziţiilor metafizice care au dirijat cercetarea 
sa. El a căutat legile unificatoare ce leagă forţele lumii, şi a fost plin 
de succes în descoperirea acestor legi ale electricităţii, magnetis-
mului şi luminii. Principiile metafizice ale lui Faraday au funcţionat 
uneori ca adevăruri necesare, alteori ca principii călăuzitoare. Unul 
dintre aceste principii călăuzitoare a fost concepţia lui Faraday 
despre creaţie ca o iconomie planificată în mod divin. În contem-
plările teoretice ale lui Faraday, el s-a referit la ‘stabilitatea creaţiei’ 
şi întrebuinţarea ‘puterii’ în mod desăvârşit rodnică a lui Dumnezeu. 
În lucrarea sa ştiinţifică, el a vorbit despre ‘conservarea forţei’, 
indicând conservarea energiei – înainte de demonstraţiile lui Joule 
ale echivalenţei mecanice a căldurii, şi formularea de către Kelvin a 
legilor termodinamicii – şi caracterul nedivergent al linilor de forţă. 
Conceptele de consistenţă şi conservare, derivate din concepţiile 
sale teologice cu privire la iconomia naturii, au fost idealuri 
determinante din spatele susţinerii liniilor de forţă, şi prin urmare al 
fundamentelor teoriei câmpului”83. 

Pentru abordarea problemelor majore ale ştiinţei este nevoie 
de o experienţă a privirii cuprinzătoare, de o perspectivă asupra 
întregului: „Steenrod îmi amintea de gânditorul lui Rodin (nu în 
sens fizic, ci mai curând în modul în care se delecta cu o reflecţie 
                                                             
83 Ian H. Hutchinson, „The Genius and Faith of Faraday and Maxwell”. 
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lentă). El a arătat în mod limpede că iuţimea nu este esenţială 
pentru a face un lucru matematic de calitate; problemele impor-
tante din matematică, sau cel puţin cele pe care le preţuia, solicitau 
o perspectivă cuvenită asupra întregului, şi astfel de privelişti sunt 
dobândite numai după o experienţă considerabilă şi îndelungată”84. 

Ştiinţa actuală tinde să se elibereze de structuralismul reduc-
ţionist, regăsind vederea asupra tainei întregurilor ce nu pot fi 
reduse la o simplă sumă de entităţi elementare, după o perspectivă 
dirijată de legi fundamentale reversibile temporal: „Care sunt 
presupunerile ştiinţei clasice plecând de la care credem că ştiinţa s-a 
eliberat astăzi? În general, cele ce se centrează în jurul convingerii 
de bază că la un anume nivel lumea este simplă şi e guvernată de 
legi fundamentale reversibile temporal. Astăzi acest lucru apare ca 
o simplificare excesivă. Putem să-l comparăm cu o reducere a 
clădirilor la o grămadă de cărămizi. Totuşi, din aceleaşi cărămizi 
putem construi o fabrică, un palat sau o catedrală. Doar la nivelul 
clădirii ca întreg putem s-o înţelegem ca o creatură a timpului, sau 
ca un produs al unei culturi, al unei societăţi, al unui stil”85. 

Ca abordare raţională a universului, ştiinţa poate fi un factor 
de deconstrucţie a materialismului, atunci când devine un indicator 
al constituţiei duale a realităţii create (sensibilă/inteligibilă): 
„Matematica şi logica, tocmai fiindcă se ocupă de lucruri necesare, 
sugerează că realitatea nu poate fi redusă la planul fizic, deoarece 
fizicul există în mod contingent. John Barrow descrie acest lucru 
într-un alt fel, spunând că matematica este mai mare decât 
realitatea fizică, întrucât ‘existenţa matematică permite ca ceva să 
existe’, dar ceea ce este logic posibil nu e nevoie să existe în mod 
fizic. Astfel, încercările de a folosi matematica şi logica pentru a 
explica fizicul înseamnă că ştiinţa, deoarece asumă o dihotomie 
necesar/contingent, în mod implicit modelează realitatea într-un 
mod dualist. Vedem atunci că materialismul pur nu poate oferi o 
                                                             
84 Barry Mazur. 
85 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, „Order out of Chaos”, Bantam Books, 1984, 
p. 7. „Cred că am învăţat din experimente că trecând la unităţi din ce în ce mai 
mici, nu ajungem la unităţi fundamentale, sau unităţi indivizibile, ci ajungem la 
un punct în care diviziunea nu mai are sens. Acesta este un rezultat al 
experimentelor din ultimii douăzeci de ani, şi mi-e teamă că unii fizicieni pur şi 
simplu ignoră acest fapt experimental” (Werner Heisenberg, 1970). 
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dare de seamă raţională asupra universului, şi, în măsura în care 
încearcă acest lucru, se auto-desfiinţează”86. 

Nicholas Bourbaki remarcă la rândul său faptul că legătura 
confirmată dintre fenomenele experimentale şi structurile mate-
matice are raţiuni ce exced câmpul cercetării ştiinţifice: „Faptul că 
există o legătură intimă între fenomenele experimentale şi struc-
turile matematice pare să fie pe deplin confirmat într-un mod cât 
se poate de neaşteptat de către descoperirile recente ale fizicii con-
temporane. Însă suntem complet ignoranţi în ce priveşte raţiunile 
fundamentale ale acestui fapt (presupunând că s-ar putea într-
adevăr atribui un sens acestor cuvinte) şi vom rămâne poate 
întotdeauna ignoranţi în privinţa lor”87. 

Pentru David Hilbert, „matematica este instrumentul ce efectu-
ează intermedierea între teorie şi practică, între gândire şi observaţie: 
ea clădeşte puntea de legătură şi o alcătuieşte mereu mai sustenabilă. 
De aici reiese faptul că întreaga noastră cultură actuală, în măsura în 
care se bazează pe pătrunderea spirituală a naturii şi punerea ei în 
slujba omului, îşi află elementele de bază în matematică”88. 

În căutarea sa de a conecta explicaţia şi înţelegerea, ştiinţa are 
nevoie să-şi afirme dimensiunea holistică: „Explicaţiile ştiinţifice nu 
conferă inteligibilitate fenomenelor individuale arătându-le a fi 
cumva naturale, necesare, familiare sau inevitabile. Cu toate acestea, 
înţelegerea noastră generală asupra lumii sporeşte; imaginea noastră 
totală asupra naturii este simplificată via o reducere a numărului de 
fenomene independente pe care trebuie să le acceptăm ca ele-
mentare. Îmi pare că încercările anterioare de a conecta explicaţia şi 
înţelegerea au eşuat din cauza ignorării naturii globale a înţelegerii 
ştiinţifice” 89 . În fapt, „explicitarea realizează întotdeauna doar 
‘punerea în relief a ceea ce a fost deschis’ şi face aceasta confi-
gurând posibilităţile ce sunt proprii unei înţelegeri”90. 
                                                             
86 Ben M. Carter, „Mathematics and Metaphysics”. 
87  Nicholas Bourbaki, „The Architecture of Mathematics”, Amer. Math. 
Monthly 57, nr. 4, 221-232, 1950, p. 231. 
88  David Hilbert, „Naturerkennen und Logik”, Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Königsberg, 1930. 
89 Michael Friedman, „Explanation and Scientific Understanding”, The Journal 
of Philosophy, Vol. 71, No. 1, Jan. 17, 1974, p. 18. 
90  Martin Heidegger, „Prolegomene la istoria conceptului de timp”, ed. 
Humanitas, 2005, p. 430. 
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Tocmai orientarea spre deplinătatea cunoaşterii impune 
demersului ştiinţific să integreze dimensiunile cunoaşterii vagi, prin 
care limbajul îşi împlineşte funcţia de diseminare a sensului: „În 
filosofia greacă problema conceptelor în limbaj a fost o temă 
majoră începând cu Socrate, a cărui viaţă a fost – dacă putem 
urmări reprezentarea artistică a lui Platon din dialogurile sale – o 
discuţie continuă despre conţinutul conceptelor în limbaj şi despre 
limitările în modurile exprimării. Pentu a obţine o bază solidă 
pentru gândirea ştiinţifică, Aristotel a început în logica sa să anali-
zeze formele limbajului, structura formală a concluziilor şi deduc-
ţiilor independent de conţinutul lor. În acest fel a atins un grad de 
abstracţiune şi precizie care nu a mai fost cunoscut până în acea 
vreme în filosofia greacă şi prin aceasta a contribuit imens la 
clarificarea şi stabilirea ordinii în metodele noastre de gândire. El a 
creat în fapt baza pentru limbajul ştiinţific. Pe de altă parte, această 
analiză logică implică din nou pericolul unei simplificări excesive. 
În logică atenţia este atrasă de structuri foarte speciale, conexiuni 
neambigue între premise şi deducţii, paternuri simple de raţiona-
ment, şi toate celelalte structuri ale limbajului sunt neglijate. Aceste 
alte structuri se pot ivi din asociaţii între anumite înţelesuri ale 
cuvintelor; de exemplu, un sens secundar al unui cuvânt care trece 
doar vag prin minte atunci când cuvântul este auzit poate contribui 
în mod esenţial la conţinutul unei afirmaţii. Faptul că orice cuvânt 
poate genera multe mişcări doar pe jumătate conştiente în mintea 
noastră poate fi întrebuinţat pentru a reprezenta o anumită parte a 
realităţii în limbaj mult mai clar decât prin folosirea paternurilor 
logice. Prin urmare, poeţii au obiectat adesea la adresa acestui 
accent în limbaj şi în gândire asupra paternului logic, care – dacă 
interpretez corect opinile lor – poate face limbajul mai puţin 
potrivit pentru scopul său”91. 

Tocmai această tendinţă spre recuperarea unei perspective 
integrale asupra lumii constituie o oportunitate de reconectare a 
ştiinţei la implicarea sa ontologică în cadrul dialogului universal: 
„Ştiinţa modernă a făcut greşeala de a se lipsi de toată ontologia 
reducând criteriile adevărului la succesul pragmatic. Este adevărat, 
                                                             
91  Werner Heisenberg, „Physics and Philosophy. The Revolution in Modern 
Science”, Penguin Books, 1990, p. 115. 
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succesul pragmatic este o sursă de productivitate şi astfel de semni-
ficaţie. Pragmatismul, într-un fel, aproape că nu este decât forma 
conceptualizată a unei anumite întoarceri spre natura animală. 
Pozitivismul s-a hrănit din frica de implicare ontologică. Însă 
îndată ce recunoaştem existenţa celorlalţi şi acceptăm un dialog cu 
ei, suntem în fapt implicaţi ontologic. De ce, atunci, n-ar trebui să 
acceptăm entităţile sugerate nouă de către limbaj? Chiar dacă va 
trebui să supraveghem ipostazele abuzive, aceasta pare a fi singurul 
mod de a readuce în mediul nostru o anume inteligibilitate. Numai 
o metafizică realistă poate conferi din nou sens lumii acesteia în 
care trăim”92. 

În lumina intuiţiilor profunde, părţile aparent separate ale 
cunoaşterii ştiinţifice apar integrate într-o deplinătate, manifestând 
o coerenţă organismică: „Se întâmplă adesea că, gândindu-mă la o 
problemă fără a o rezolva, îmi vine o nouă idee. Dar dacă doar te 
gândeşti la ea sau chiar discuţi despre ea, nu înţelegi toate lipsurile 
din ideea ta iniţială. Să aşterni în scris nu oferă o asigurare sută la 
sută, dar te forţează să fii precis. Scriu ceva şi apoi mă blochez şi 
mă întreb dacă nu cumva ar merge în altă direcţie. Ca şi cum ai 
trage pătura într-o parte şi atunci cealaltă parte rămâne descoperită. 
Ar trebui să înţelegi că toate părţile sunt integrate într-un anume fel 
de deplinătate”93. În acest sens, integrând într-un ansamblu semni-
ficativ fragmentele disparate de cunoaştere, ştiinţa devine un act de 
cultivare a spiritului: „Cultura este o activitate a gândirii, şi recep-
tivitate faţă de frumuseţe şi simţământul uman. Fragmentele de 
informaţii nu au nimic de-a face cu ea. Un om doar bine informat 
presupune cea mai inutilă muncă plictisitoare de pe pământul lui 
Dumnezeu. Trebuie să urmărim a produce oameni care posedă atât 
cultură cât şi cunoaştere expertă într-o anume direcţie specială. 
Cunoaşterea lor specializată le va da terenul de plecare, iar cultura 
lor îi va conduce atât de adânc precum filosofia şi atât de înalt 
precum arta”94. 
                                                             
92 René Thom, „Semio Physics: a Sketch – Aristotelian Physics and Catastrophe 
Theory”, Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1990, pp. 218-220. 
93 Saharon Shelah. 
94 Alfred North Whitehead, „The Aims of Education”. „Frumuseţea matematică 
se găseşte în principal pe trei planuri, care sunt strâns legate între ele. Pe de o 
parte, pe planul surprizei. Demonstraţiile fascinante sunt mereu acelea pe care le 
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Capacitatea ireductibilă la reguli generale şi algoritmi de 
selectare şi integrare a informaţiei este o marcă a spiritului uman: 
„Este interesant că informaticienii care au lucrat în ‘sisteme expert’ 
s-au confruntat în repetate rânduri cu problema învăţării de la 
experţi umani. Unele reguli generale simple pot fi cu uşurinţă 
înţelese şi transformate în algoritmi, dar pe urmă rulând ‘omul 
împotriva maşinii’ în anumite probleme decizionale specifice, se 
ajunge la concluzia că experţii umani tind să fie superiori, şi totuşi 
ei nu pot explica informaticianului alegerile din spatele proceselor 
lor de decizie. Aceasta este o problemă complexă şi cu certitudine 
omul are o capacitate apreciabilă să integreze – lăsaţi-mă să folosesc 
cuvântul holistic – informaţii complexe, chiar aparent irelevante, şi 
prin urmare să îmbunătăţească decizia”95. După cum s-a afirmat, 
conştiinţa umană se diferenţiază de orice inteligenţă artificială prin 
factorul calitativ al experienţei: „Într-un contrast ascuţit cu convin-
geri funcţionaliste larg răspândite, IIT [teoria informaţiei integrate] 
implică faptul că computerele digitale, chiar dacă comportamentul 
lor ar fi funcţional echivalent cu al nostru, şi chiar dacă ar fi să 
desfăşoare simulări fidele ale creierului uman, nu ar experimenta 
mai nimic”96. Pe de altă parte, s-a remarcat modul simfonic în care 
lucrează mintea umană: „gândirea şi înţelegerea umană nu lucrează 
pe o singură cale, ca un computer cu o singură unitate centrală de 
                                                                                                                                   
înţelegi în ultima propoziţie şi abia atunci le pricepi în profunzime. Experienţa 
înţelegerii se aseamănă unei iluminări. Al doilea plan este cel al eleganţei şi 
clarităţii unui rezultat matematic. Claritatea este eliberatoare şi generează 
simţământul de a stăpâni conţinutul materialului studiat. Adesea gradul de 
eleganţă şi claritate poate fi surprinzător. Cel de-al treilea plan este cel al 
structurii. A identifica conexiuni între obiecte este forţa motrice a ştiinţei în 
general, şi în nici o ştiinţă nu au fost arătate mai clar şi mai riguros structurile ca 
în matematică. Acest plan este cel ce trimite la cosmosul armonios şi la ceea ce 
este transcendent. Un al patrulea plan, care totuşi nu este comprehensibil în 
mod ştiinţific, este cel al frumuseţii mistice” (Christian Sämann, „Ästhetik und 
Mathematik. Ein Versuch, Schönheit zu finden”). 
95 Preda Mihăilescu. Într-adevăr, „algoritmul oferă progrese în privinţa laturii 
obiective, dar nu în mod subiectiv. Nu eşti atât de mult silit să gândeşti 
independent. Algoritmul arată ca o călătorie cu trenul care merge repede şi 
departe, dar numai prin zone cultivate, în timp ce metoda sintetică este cea a 
colonistului care cu securea sa şi cu multă dificultate pătrunde în junglă şi 
cucereşte noi domenii ale culturii. În orice caz cea de-a doua lucrare trebuie s-o 
preceadă pe prima” (Felix Klein). 
96 Giulio Tononi, Christof Koch, „Consciousness: here, there and everywhere?”.  
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procesare. Creierele şi minţile noastre par a fi organizate într-o 
varietate de facilităţi separate, impresionante. Aceste facilităţi 
lucrează împreună vag, ‘vorbind’ una cu alta la nivele ridicate mai 
curând decât la nivele scăzute de organizare”97. 

Semnificativă în sensul regăsirii dimensiunii holistice a ştiinţei 
este şi legătura dintre realitate şi limbaj, care depăşeşte simpla con-
catenare sau etajare, fiind de ordin perihoretic: „Filosofia tradi-
ţională ne-a obişnuit să privim limbajul ca pe ceva secundar şi 
realitatea ca pe ceva primar. Bohr considera această atitudine faţă 
de relaţia între limbaj şi realitate nepotrivită. Când cineva i-a spus 
că nu poate fi limbajul fundamental, ci trebuie să fie realitatea care, 
să spunem aşa, se află la baza limbajului, şi a cărei reprezentare, el 
ar fi răspuns: ‘Suntem suspendaţi în limbaj într-un asemenea mod 
încât nu putem spune ce este sus şi ce este jos. Cuvântul ‘realitate’ 
este la rândul lui un cuvânt, un cuvânt pe care trebuie să învăţăm 
să-l întrebuinţăm corect’”98. 

Limbajul însuşi descoperă „urma”de neşters a subiectivităţii 
create după chipul Cuvântului întrupat: „Faptul că limbajul este al 
meu îl face normativ într-un asemenea fel încât o simplă listare a 
regulilor sale nu captează. Ideea este destul de generală: dacă 
identificăm un proces drept constitutiv al raţionalităţii noastre, 
trebuie să recunoaştem că unei simple descrieri a acelui proces îi va 
lipsi reprezentarea a ceea ce este implicat, întrucât va lăsa deoparte 
faptul suplimentar că procesul este al nostru. Eroarea ce constă în 
incapacitatea de a realiza aceasta este una care a fost făcută nu 
numai de către pozitivişti. Poate fi detectată, de exemplu, şi într-un 
fel de argument în favoarea fizicalismului care a fost bine primit în 
vremurile mai recente. Chiar dacă fizica modernă ar fi tot ceea ce 
poate atinge cea mai bună teorie a noastră despre lume, ar mai 
exista un fapt în plus, neconţinut în teoria însăşi, şi anume că a fost 
într-adevăr cea mai bună teorie a noastră”99. 
                                                             
97 William P. Thurston, „On Proof and Progress in Mathematics”. 
98  Aage Petersen, „The Philosophy of Niels Bohr”, Bulletin of the Atomic 
Scientists, Septembrie 1963, p. 11. „Avem impresionante facilităţi cu destinaţie 
specială pentru vorbirea şi înţelegerea limbajului uman, care se leagă şi de lectură 
şi scris. Facilitatea noastră lingvistică este o unealtă importantă pentru gândire, 
nu numai pentru comunicare” (William P. Thurston, „On Proof and Progress in 
Mathematics”). 
99 Michael Potter, „The birth of analytical philosophy”. 
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Taina realităţii depăşeşte o simplă combinatorică a elementelor 
izolate, păstrând aroma logosică sau dimensiunea iconică ce stă la 
baza unităţii individuale şi a dialogului intersubiectiv: „Noi căutăm 
realitatea, dar ce este realitatea ? Fiziologii ne învaţă că organismele 
sunt alcătuite din celule; chimiştii adaugă că celulele la rândul lor 
sunt formate din atomi. Va să zică, aceşti atomi sau aceste celule 
constituie realitatea sau chiar singura realitate? Modul în care aceste 
celule sunt aranjate şi din care rezultă unitatea individului, nu este 
el oare la rândul său o realitate mult mai interesantă decât cea a 
elementelor izolate, şi un naturalist care n-a studiat niciodată un 
elefant decât la microscop ar crede el că poate cunoaşte suficient 
acest animal? Ei bine, în matematică se întâmplă ceva analog. 
Logicianul descompune, să spunem aşa, fiecare demonstraţie într-un 
număr foarte mare de operaţii elementare; când vom examina 
aceste operaţii unele după altele şi vom constata că fiecare din ele 
este corectă, vom crede că am înţeles sensul veritabil al demonstra-
ţiei? Îl vom fi înţeles oare atunci când, printr-un efort de memorie, 
vom deveni capabili chiar să repetăm această demonstraţie 
reproducând toate aceste operaţii elementare în chiar ordinea în 
care le-a rânduit inventatorul? În mod evident, nu, nu deţinem încă 
realitatea întreagă, acel nu ştiu ce (je ne sais quoi) care face unitatea 
demonstraţiei să ne scape cu totul. În aceste edificii complicate 
ridicate de maeştrii ştiinţei matematice, nu ajunge să constatăm 
soliditatea fiecărei părţi şi să admirăm opera zidarului, trebuie să 
înţelegem planul arhitectului. Sau, pentru a înţelege un plan, trebuie 
să avem în vedere în acelaşi timp toate părţile, şi mijlocul de a 
îmbrăţişa totul într-o privire de ansamblu este intuiţia singură care 
poate să ni-l ofere”100. 

Prin limbaj şi inferenţele conceptuale ştiinţa îşi redescoperă 
fermentul cultural: „Cuaternionul s-a născut ca o odraslă curioasă a 
unei cuaternităţi de părinţi, să spunem a geometriei, algebrei, 
metafizicii şi poeziei… N-am putut niciodată să ofer o afirmare 
mai limpede a naturii şi scopului lor decât am făcut-o în două 
versuri ale unui sonet adresat lui Sir John Herschel: ‘Şi cum unul 
din Timp, Treiul din Spaţiu, / Pot fi în Înlănţuirea Simbolurilor 
                                                             
100 Henri Poincaré, „Du rôle de l’intuition et de la logique en mathématiques”. 
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încinse’”101. Tot prin limbaj ştiinţa se familiarizează cu paradoxul, 
poartă deschisă spre taină: 

„Trebuie să realizăm bine faptul că nici o necesitate logică nu 
cere ca noţiunile mai mult sau mai puţin abstracte ale unei teorii 
fizice să poată fi exprimate într-un limbaj concret. Întreaga noastră 
intuiţie şi simţ al concretului sunt bazate pe experienţa zilnică şi 
termenii pe care îi folosim în descrierea concretă a unui fenomen, 
indiferent care, sunt originari din această experienţă. Nimic nu 
indică faptul că un astfel de limbaj poate fi folosit fără contradicţie 
în legătură cu fenomene atât de îndepărtate de el cum sunt cele din 
fizica cuantică. Aceasta nu oferă, de altfel, primul exemplu de 
dificultăţi de acest gen. Astfel, unele rezultate ale teoriei relativităţii 
şochează de asemenea intuiţia, cum este de exemplu fenomenul de 
contracţie a lungimilor sau cel de dilatare a timpului atunci când 
viteza relativă a unor sisteme de referinţă este apropiată de c. Nu 
este deci surprinzător că imaginile concrete pe care căutăm să ni le 
facem despre fenomenele microscopice nu pot fi dezvoltate până 
la capăt fără a da loc anumitor contradicţii sau paradoxuri”102. 

Paradoxurile ştiinţei pot să deschidă orizontul gândirii şi spre 
tainele teologiei: „În matematică, întâlneşti şi propoziţii riguros 
demonstrate care, atunci când nu sunt examinate cu cel mai înalt 
grad de atenţie, par să se contrazică între ele. Aş putea să arăt mai 
multe exemple aici dacă complexitatea lor n-ar cere o mai 
profundă cunoaştere a matematicii decât presupun că o au cei mai 
mulţi dintre cititori. Dar pot cel puţin să spun cu certitudine că 
aceste aparente contradicţii sunt mult mai semnificative decât cele 
care, chipurile, se întâlnesc în Sfânta Scriptură. În ciuda acestui 
fapt, nimeni nu sugerează respingerea certitudinii matematicii. (...) 
Dacă lucrurile însele, care sunt rezultatul raţiunii, sunt examinate 
într-atât de minuţios încât ele par uneori să conţină contradicţii, 
atunci urmează în mod necesar că învăţătura revelată, care depinde 
de principii superioare acelora ale raţiunii, conţine unele cel puţin 
                                                             
101 Sir William Rowan Hamilton. Nu întâmplător, matematica apare privilegiată 
în câmpul cunoaşterii din perspectiva fructificării interacţiunilor culturale: „Simt 
că matematica, dintre toate lucrurile, ar fi mult mai uşor de înţeles dintr-o 
perspectivă interculturală decât alte elemente culturale” (Saharon Shelah). 
102 Albert Messiah, „Mecanică cuantică”, vol. I, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, 
pp. 165-166. 
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la fel de mari şi că ar fi chiar şi mai eronat să fii scandalizat de ele. 
(...) Dacă suntem expuşi la astfel de triste erori în cercetarea de 
către noi a fenomenelor din această lume văzută, o lume pe care o 
putem percepe, cât de nefericiţi am fi dacă Dumnezeu ne-ar fi 
abandonat nouă înşine în ce priveşte lumea nevăzută şi mântuirea 
noastră veşnică. În acest punct important, ne este absolut necesară 
o revelaţie. Ar trebui să profităm la maximum de ea cu cea mai 
mare evlavie; şi atunci când această revelaţie ne înfăţişează lucruri 
ce par de neconceput, nu trebuie decât să ne reamintim slăbiciunea 
minţii noastre, care se rătăceşte atât de uşor, chiar în ce priveşte 
lucrurile vizibile”103. 

Modelele ştiinţifice pot depăşi până şi cadrul dat de principiul 
uniformităţii (cum se întâmplă, spre exemplu, în informatică): 
„Întotdeauna am gândit (...) că profilul psihologic al unui pro-
gramator este în principal capacitatea de a comuta nivelele de 
abstracţie, de la un nivel inferior la unul superior. A vedea ceva în 
mic şi a vedea ceva în mare. Atunci când scrii un program, spui: 
‘adună unu la calculator’, dar ştii de ce o faci. Poţi să faci un pas în 
spate şi să vezi o imagine a modului în care un proces se desfă-
şoară. Informaticienii văd lucruri simultan la nivelul inferior şi la 
nivelul superior. Cealaltă trăsătură principală a informaticianului 
este că se ocupă de lucruri discrete, neuniforme. Avem zece cazuri 
în loc de unul. Nu avem o singură lege a termodinamicii, sau ceva 
de genul acesta. Avem cazul unu, cazul doi, cazul trei – fiecare este 
diferit de celelalte. Construim modele din părţi neuniforme. 
Suntem buni la aşa ceva, nu vedem uneori că o parte uniformă ar 
merge, dacă s-ar întâmpla. Dar oamenii care sunt buni numai la 
lucrurile uniforme n-ar putea să construiască niciodată un model 
din părţi neuniforme, n-ar putea să facă niciodată lucruri pe care 
un informatician le face, deoarece ei caută să găsească o singură 
regulă care să acopere totul”104. 

Reflecţia creştină atrage însă atenţia asupra tentaţiei imanentis-
mului şi monismului ce încearcă ştiinţa contemporană, subliniind 
relevanţa gândirii patristice, ce solicită împlinirea vocaţiei transcen-
derii în chiar procesul studierii universului: „Viziunea ştiinţifică 
contemporană asupra realităţii condamnă umanitatea la sclavie 
                                                             
103 Leonhard Euler. 
104 Donald Knuth. 
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fizică, consubstanţialitatea sa cu porţiunea micuţă din câmpul material 
al universului. În acest sens fizica este imanentă şi monistă: ne 
înlănţuie de lume şi necesităţile ei ce urmează din legile fizice. 
Trece cu vederea acele dimensiuni ale existenţei personale care se 
abat de la fenomenalitatea obiectelor. Valoarea gândirii sfântului 
Maxim vine din mişcarea tocmai opusă: el ne învaţă cum să 
transcendem această fenomenalitate. Atunci când spunem că 
‘transcendem’ nu înseamnă că trecem peste univers, îl lăsăm în 
urmă şi aspirăm la Dumnezeu, transcendentul. ‘A transcende’ în 
acest caz înseamnă a ne păstra diferenţa şi distincţia din interiorul 
universului, să menţinem personalitatea şi chipul nostru divin chiar 
în acele condiţii în care ştiinţa ne poziţionează în univers ca un 
‘praf, virtual non-existent’. ‘A transcende’ înseamnă a fi în stare, în 
timp ce studiem universul, să dezvoltăm ‘împărăţia lăuntrică’ a 
inimii umane, care, fiind condiţionată de necesităţile întrupării în 
univers, reţine încă facultatea comuniunii cu sursa şi dătătorul de 
viaţă”105. 

În această experienţă a transcenderii cunoaşterea lumii apare 
nedespărţită de cunoaşterea lui Dumnezeu, căpătând reflexe ale 
tainei neraţionalizabile, după asemănarea apofatismului teologic, 
care „adoptă o perspectivă în care cunoaşterea lui Dumnezeu nu 
poate fi epuizată de raţiune, de mijloacele sale lingvistice sau, în 
termeni generali, de oricare dintre semnificanţii săi. În acest sens, 
teologia operează cu metafore şi alegorii care reflectă adevărul 
existenţial, precategorial şi preteoretic” 106 . În întâlnirea dintre 
ştiinţă şi teologie „întrebarea nu este cum să corelăm ideile şi 
teoriile ştiinţifice cu convingerile teologice prelucrate lingvistic, ci 
cum să corelăm două forme de praxis caracterizate, pe de o parte, 
prin întruparea în lumea materială, şi, pe de alta, prin purtarea 
chipului Divin prin care lumea este articulată şi recapitulată. Spre 
                                                             
105 Alexei Nesteruk. „[Raţionaliştii şi idealiştii de astăzi] tind spre un relativism 
inconştient, sau altfel spre un monism ce ignoră personalul în toate formele sale, 
ignoră tragicul şi neagă transcendentul, căutând să-l reducă la expresiile sale 
caricaturale ce distorsionează caracterul său esenţial (…) prin ignorarea prezenţei 
– acea realizare lăuntrică a prezenţei prin dragoste ce transcende infinit toate 
verificările posibile deoarece există într-o imediateţe dincolo de toată medierea 
imaginabilă” (Gabriel Marcel, „The Philosophy of Existentialism”, Citadel Press, 
New York, 1961, p. 15). 
106 Idem. 
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deosebire de ştiinţă, teologia manifestă transcendenţa-prin-
comuniune practică, prin dezvăluirea sensului existenţei, aceeaşi 
existenţă pe care discursul ştiinţific o consideră indiscutabilă”107. 

Spre a rodi „însutit”, întru frumuseţe, prezenţă şi creativitate, 
raţiunea umană are cu adevărat nevoie de o cultivare a sa în mediul 
unui eveniment de relaţie şi comuniune: „Se poate experimenta 
frumuseţea lumii numai prin relaţia nemijlocită şi intimă ca o 
comuniune personală, nu ca pe o măsură abstractă inventată de 
către raţiunea discursivă. Comuniunea cu universul creat şi înţele-
gerea frumuseţii sale sunt un proces şi o realizare personale. În 
relaţia personală, ajungem să cunoaştem universul nu ca pe un 
existent a cărui fenomenalitate este limitată la domeniul măsurabil 
numeric şi cantitativ, adică nu ca pe natură sau esenţă, ci ca pe 
nelimitatul diferenţierilor indefinite manifestate faţă de o persoană. 
Acest mod de unicitate personală a lucrurilor constituie frumuseţea 
lor ca realitatea universului ce apare drept kosmos. În lumea ca 
întreg diferenţa ontologică între orice existent şi fiinţa în general, 
manifestându-se ca frumuseţe, iese la iveală prin diferenţa între 
circumscrierea intelectuală a lucrurilor şi propriul lor mod de a fi ca 
distincţia lor detectată de către o persoană. Frumuseţea lor cere 
dezvăluirea lor revelată într-o relaţie personală. Adevărul 
(dezvăluirea) unui existent mărturiseşte de la sine, ca prezenţă şi 
acţiune creativă asupra persoanelor. Această lucrare personală ca 
ordonare şi rânduire a universului, făcând din el frumosul kosmos, 
nu poate fi determinată exhaustiv de către raţiunea umană prin 
definiţii logice şi cantitative. Mai degrabă se întâlneşte cu raţiunea 
în mod dialogic, în evenimentul relaţiei-comuniunii personale”108. 

Nu în ultimul rând, redescoperirea timpului ireversibil conco-
mitentă cu o reconceptualizare a fizicii constituie în dezbaterile 
actuale o interfaţă a dialogului între ştiinţă şi valorile umaniste: 
                                                             
107 Idem. 
108 Idem. „Matematica are o valoare în acelaşi timp ştiinţifică şi artistică, şi, se 
spune, cuvântul eleganţă revine adesea pe buzele matematicienilor. Pe cât de 
îndepărtate de practică sunt multe din speculaţiile cărora ei se dedică, se 
întâmplă că frumosul şi utilul se întâlnesc şi teorii care la început păreau să nu fie 
susceptibile de vreo aplicaţie au ajuns să fie utilizate în ştiinţele naturii” (M. 
Émile-Picard, „Notice historique sur Gaston Darboux”). 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II) 

131 

„Există o opoziţie ireductibilă între raţiunea clasică cu viziunea 
sa nontemporală şi existenţa noastră cu viziunea sa despre timp ca 
acest vârtej pe care-l descrie Nabokov în scrierea sa Look at the 
Harlequins. Însă ceva foarte dramatic se întâmplă în ştiinţă – ceva la 
fel de neaşteptat ca naşterea geometriei, sau a viziunii grandioase 
asupra cosmosului aşa cum este exprimată în opera lui Newton. 
Devenim în mod progresiv conştienţi de faptul că, la toate nivelele 
de la particulele elementare la cosmologie, ştiinţa redescoperă 
timpul. Suntem încă scufundaţi în acest proces de reconceptua-
lizare a fizicii – încă nu ştim unde va duce. Însă cu siguranţă 
deschide un nou capitol în dialogul dintre om şi natură. Din acest 
punct de vedere problema relaţiei dintre ştiinţă şi valorile umaniste, 
subiectul central al Prelegerilor Tanner, poate fi înţeleasă într-o 
nouă perspectivă. Un dialog între ştiinţele naturale, ştiinţele 
umaniste, inclusiv artele şi literatura, poate să capete un nou 
început şi poate să se dezvolte în ceva la fel de fertil precum s-a 
întâmplat în decursul perioadei clasice a Greciei sau în timpul 
veacului al XIX-lea, în epoca lui Newton şi Leibniz”109. 

Reprezentarea însăşi a naturii devine actualmente una 
dinamică, interactivă, care creează punţi de înţelegere între lumea 
vie şi lumea nevie: „Dacă luăm în serios cea de-a doua lege 
împreună cu interpretarea sa probabilistică, trebuie să asociem 
echilibrul cu probabilitatea maximă. Acum probabilitatea maximă 
în termeni de particule înseamnă o mişcare haotică necorelată 
similar cu modul în care atomiştii greci au imaginat lumea fizică. 
Invers, putem defini particulele ca unităţi ce nu sunt corelate şi se 
comportă într-un mod haotic în echilibrul termodinamic. Care este 
atunci efectul nonechilibrului? Înseamnă a crea corelaţii între aceste 
unităţi, a crea ordine din mişcările haotice ce apar în starea de 
echilibru. Această descriere a naturii, în care ordinea este generată 
din haos prin condiţii de nonechilibru furnizate de mediul nostru 
cosmologic, conduce la o fizică ce este destul de similară în spiritul 
său cu lumea ‘proceselor’ imaginată de Whitehead. Duce la o 
                                                             
109  Ilya Prigogine, „Only an Illusion”, The Tanner Lectures on Human Values, 
Conferinţă susţinută la Jawaharlal Nehru University, Decembrie 18, 1982. 
„Determinarea sensului timpului în univers vine în sprijinul structurii globale a 
universului” (Albert Lautman, „Mathematics, Ideas and the Physical”, The 
Continuum International Publishing Group, 2011, p. 261). 
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concepţie a materiei ca activă, ca fiind într-o stare continuă de 
devenire. Această imagine deviază în mod semnificativ de la 
descrierea clasică a fizicii, a schimbării în termeni de forţe sau 
câmpuri. Este un pas capital să părăseşti calea regală deschisă de 
Newton, Maxwell şi Einstein. Însă cred că unificarea dinamicii şi 
termodinamicii pavează calea spre o descriere nouă în chip radical 
a evoluţiei temporale a sistemelor fizice, o descriere care, din nou, 
în opinia mea, este mult mai apropiată de ceea ce vedem la nivel 
macroscopic, fie din lumea nevie, fie din lumea vie. Putem cita ca 
exemple distribuţia cu grad înalt de corelaţie a nucleotidelor din 
moleculele biologice fundamentale, şi poate chiar distribuţia 
literelor care sunt adunate în cuvinte pentru a forma limbajul 
nostru”110. 

Evoluţia limbajului ştiinţific combină un conservatorism 
sănătos cu un radicalism la fel de sănătos: „Notaţia matematică 
evoluează aşa cum o fac toate limbajele. Pe măsură ce sunt 
efectuate noi experimente, suntem martori uneori la supravieţuirea 
a ceea ce este mai adecvat, alteori la supravieţuirea a ceea ce e mai 
familiar. Un conservatorism sănătos fereşte lucrurile de o 
schimbare prea rapidă; un radicalism sănătos le ţine în acord cu 
noul accent teoretic”111. 

Legat de rolul factorului subiectiv în demersul ştiinţific, s-a 
subliniat rolul pregnant al imaginaţiei atât în contextul explicaţiei, 
                                                             
110 Idem. „Includerea elementelor termodinamice conduce la o reformulare a 
dinamicii (clasice sau cuantice). Aceasta este o trăsătură cât se poate de 
surprinzătoare. De la începutul acestui secol am fost pregătiţi să găsim noi 
structuri teoretice în microlumea particulelor elementare sau în macrolumea 
dimensiunilor cosmologice. Vedem acum că chiar pentru fenomene de la 
propriul nostru nivel incorporarea elementelor termodinamice conduce la noi 
structuri teoretice. Acesta este preţul pe care trebuie să-l plătim pentru o 
formulare a metodelor teoretice în care timpul apare cu deplinul său înţeles 
asociat cu ireversibilitatea sau chiar cu ‘istoria’, şi nu numai ca un parametru 
geometric asociat cu mişcarea. (…) Însă deja acum dezvoltarea teoriei ne 
permite să distingem diferite niveluri ale timpului: timpul ca asociat cu dinamica 
clasică sau cuantică, timpul asociat cu ireversibilitatea printr-o funcţie Liapunov 
şi timpul asociat cu ‘istoria’ prin birfucaţii. Cred că această diversificare a 
conceptului timpului permite o mai bună integrare a fizicii şi chimiei teoretice cu 
discipline ce se ocupă de alte aspecte ale naturii” (Ilya Prigogine, „Time, 
Structure and Fluctuations”, Nobel Lecture, 8 December, 1977).  
111 Donald E. Knuth, „Two Notes on Notation”. 
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cât şi al descoperirii: „Fără o imaginaţie, nu eşti în poziţie să judeci 
dacă anumiţi candidaţi la postura de principiu prim formează o 
imagine coerentă a realităţii matematice. Pentru viitorul apropiat 
cel puţin, imaginaţia va juca un rol crucial în contextul justificării 
ştiinţifice, nu numai în contextul descoperirii ştiinţifice”112. 

Amprenta subiectivităţii este esenţială pentru vederea intuitivă 
şi înţelegerea realităţii, precum şi pentru modalităţile exprimării 
acestora şi orientarea coerentă în câmpul posibilului: „Rezumând 
discuţia noastră, ajung la această concluzie. La baza întregii 
cunoaşteri se află: (1) intuiţia, actul originar al minţii de a ‘vedea’ 
ceea ce îi este dat... (2) înţelegerea şi expresia... (3) gândirea asupra 
posibilului. În ştiinţă o formă foarte stringentă a sa este exerciţiul 
când, prin reflecţia asupra posibilităţilor jocului matematic, încer-
căm să ne asigurăm că jocul nu va duce niciodată la o contradicţie; 
o formă mult mai liberă este imaginaţia prin care sunt concepute 
teoriile. Aici, desigur, se află o sursă a subiectivităţii pentru direcţia 
în care se dezvoltă ştiinţa”113. 

Respingerea viziunii strict deterministe în ştiinţă este echiva-
lentă cu o redefinire a cauzalităţii: 

„Cauzalitatea este pur şi simplu modul în care fiecare situaţie 
de libertate ia în seamă situaţiile anterioare, în măsura în care 
fiecare experienţă a noastră trimite înapoi prin memorie la propriul 
nostru trecut şi prin percepţie la trecutul lumii”114. Astfel, „recipro-
citatea voluntarului şi a involuntarului reprezintă modalitatea 
propriu-zis umană a libertăţii; libertatea umană este o independenţă 
dependentă, o iniţiativă receptivă”115. 

Este interesant de subliniat locul central în ştiinţă al extrapo-
lării presupunerilor şi al modelării fenomenelor dincolo de expe-
rienţa imediată, plecând de la stabilirea condiţiilor lor la frontieră: 
„Modelele matematice nu oferă descrieri complete ale fenomenelor 
matematice. Mai curând sunt încercări de a stabili condiţii la 
frontieră ale fenomenelor. Făcând aceasta, matematica ne forţează 
                                                             
112 Timothy Williamson, „Knowing by Imagining”. 
113 Hermann Weyl, „The Unity of Knowledge”. 
114 Charles Hartshorne, „Bell's Theorem and Stapp's Revised View of Space-
Time”, Process Studies, 7, 3, 1977, p. 188. 
115 Paul Ricoeur, „La şcoala fenomenologiei”, ed. Humanitas, 2007, p. 90. 
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să ne facem presupunerile explicite şi ne permite via anumite 
calcule să extrapolăm acele presupuneri aflate dincolo de percep-
ţiile noastre imediate. Astfel matematica, dat fiind că ne îngăduie să 
explorăm relaţiile dintre cantităţi conceptualizate chiar dacă ele pot 
fi exprimate numai simbolic, ne permite să modelăm fenomene 
care există dincolo de experienţa noastră de zi cu zi”116. 

Ştiinţa poartă astfel cu sine indicaţii cu privire la condiţia de 
hotar a vieţii create şi în special a fiinţei umane conştiente: „O 
atentă cercetare a vieţii descoperă faptul că făpturile nu sunt enti-
tăţi materiale separate de împrejurimile lor ci mai curând interfeţe 
regulatoare ale interacţiunilor ce au loc între mediul lor intern şi cel 
extern. Viaţa este o condiţie emergentă oriunde anumite tensiuni 
complexe interne şi externe se întâlnesc şi află un anume echilibru 
dinamic. Viaţa este un fenomen de ‘condiţii la frontieră’ (Brooks şi 
Wiley, 1988). Pentru a menţine continuitatea în condiţiile unor 
împrejurări constant schimbătoare, viaţa trebuie la nesfârşit 1) să 
monitorizeze condiţiile la frontieră şi 2) să acţioneze spre a 
răspunde pe dată cerinţelor interne şi externe. Activitatea motorie-
senzorială rezultantă generează un anume câmp experienţial, 
spaţiul vieţii (Lewin, 1951), sau ‘ambianţă’ (Von Uexkyl, 1968) de 
care un organism este conştient. Conştienţa este astfel o funcţie 
motorie-senzorială ce prezintă un ‘raport’ sintetic al condiţiilor la 
frontieră. Conştienţa nu se întâmplă nici ‘în interior’, nici ‘în 
exterior’, ci mai degrabă pe pragul dintre ele, la interfaţa lor. (...) 
Paradoxul din spatele acestei condiţii ce stimulează atenţia pentru 
definirea artei ca artă este că obiectul (opera) trebuie să problema-
tizeze subiectul, interfaţa neîntreruptă. (...) Disonanţa emoţională, 
cognitivă şi/sau senzorială este fundamentală pentru artă, dar 
trebuie să fie în anumite limite, altfel individualul ar fi copleşit şi 
incapabil să facă faţă situaţiei. De aici meşteşugul artistic în 
desemnarea ‘condiţiilor la frontieră’ necesare pentru interferenţa ce 
ţine de interfaţă. Arta de calitate înseamnă astfel să schimbi struc-
turile existente pentru a te ocupa de lume şi de sine. Implică să te 
confrunţi cu condiţiile la frontieră fricţionale ce creează un anumit 
grad de nelinişte, confuzie, insecuritate şi prin urmare trezesc 
simţăminte intense. Acesta este un răspuns firesc la rezistenţa 
                                                             
116 Ben M. Carter, „Mathematics and Metaphysics”. 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II) 

135 

naturală a întregii vieţii la situaţii îndepărtate-de-starea-de-
echilibru”117. 

S-a vorbit despre afinităţile cunoaşterii ştiinţifice, în intuiţiile 
sale profunde, cu arta118, care o precedă în modul privirii sale asupra 
lumii: „A fi intuiţie, şi anume ‘intuiţie a lumii’ [Weltanschauung], 
este mai curând trăsătura distinctivă reală a artei. Aceasta nu 
înseamnă doar că arta apără o pretenţie proprie de adevăr faţă de 
cunoaşterea ştiinţei – în măsura în care jocul liber al imaginaţiei se 
referă la ‘cunoaştere în genere’ –, ci şi că intuiţia ‘interioară’, care 

                                                             
117 Julio Bermudez, „On Art and Consciousness”, în: Reframing Consciousness. Art, 
mind and technology, ed. Roy Ascott, Intelect Books, Exeter, England, 1999, p. 17. 
118 O interfaţă fundamentală a întâlnirii ştiinţei cu arta o constituie matematica: 
„Cea mai însemnată matematică are simplitatea şi inevitabilitatea poeziei şi 
muzicii supreme, stând pe zona de frontieră a tot ce este minunat în ştiinţă, şi a 
tot ce este frumos în artă. Matematica transfigurează aglomeraţia fortuită de 
atomi în ornamentul degetului lui Dumnezeu” (Herbert Westren Turnbull, „The 
great mathematicians”, Barnes & Noble, New York, 1993, p. 141). Un motiv al 
apropierilor îl constituie afinitatea dintre matematică şi muzică: „Baza mate-
matică a notelor muzicale a fost deja recunoscută de Pitagora, şi continuă să 
constrângă şi să provoace compozitori şi interpreţi muzicali până în timpul de 
faţă. Prin muzică matematica este de asemenea adusă aproape de poezie, după 
cum au arătat Omar Khayyam şi, într-un mod diferit, Lewis Carroll” (Michael 
Atiyah, „The Spirit of Mathematics”). „În reprezentarea simbolică a istoriei 
spiritualităţii europene schiţată de către Hesse, muzica, în dimensiunea sa 
practică şi teoretică, constituie alături de matematică baza capacităţii descrise de 
Hesse în legătură cu jocul cu mărgele de sticlă, un joc practicat de cei aleşi, 
înzestraţi cu daruri spirituale şi intelectuale de cea mai înaltă natură. Este un joc 
de idei, de valori ale artei şi ştiinţei, bazat pe cultul frumuseţii şi pe meditaţia de 
natură religioasă. Este un fel de lingua sacra, ‘o vorbire sacră şi divină’. Un 
jucător cu mărgele de sticlă este ca un organist care cântă la orgă, penetrând 
întregul cosmos spiritual, creând sisteme de idei polifonice. Chiar şi începătorii 
găsesc paralele între, de exemplu, muzica clasică, personalitatea armonioasă şi 
formulele ce exprimă principiile ştiinţei naturale. Într-un joc cu mărgele de sticlă 
se poate teoretic recrea conţinutul intelectual şi spiritual al întregii lumi, în mod 
evident din diferite puncte de vedere depinzând de epoca şi persoana care 
practică jocul. Jocul este o artă, o artă spirituală, expresia conştientizării mentale 
şi emoţionale, orientând individul în lumea valorilor, şi este jucat pentru a 
modela şi însufleţi sfera spiritului. Deplasându-ne în jurul lumii valorilor, 
sintetizând multe idei într-un limbaj universal, devine o formă de căutare a 
desăvârşirii. Atunci când această desăvârşire este îndreptată spre centrul însuşi, 
spre existenţă, omul devine în exterior mai liniştit, însă trebuie să fie interior mai 
puternic, ‘trebuie să fie înflăcărat şi arzător’” (Jagna Dankowska, „About music, 
philosophy and science...”). 
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intră în joc aici, aduce spre intuire lumea şi nu numai ceea ce este 
obiectul în ea. În prelegerea sa despre estetică, Hegel a încercat să 
înfăţişeze ‘modalităţile intuirii lumii’. În acelaşi context ni se spune 
că, încă înainte de orice cunoaştere conceptual-ştiinţifică, modul în 
care privim lumea şi ansamblul fiinţei-întru lume îşi află configu-
rarea în artă”119 . Nu întâmplător, o sursă inepuizabilă a acestor 
afinităţi secrete e legată de rolul metaforei în activitatea ştiinţifică: 
„Metafora este un lucru cât se poate de standard în matematică. 
Matematica poate deveni cu adevărat interesantă şi originală numai 
atunci când implică operaţia de a vedea ceva ca pe altceva – o 
pereche de triunghiuri ce arată asemănător, să spunem, ca un loc 
pentru o proporţie abstractă; o diagonală ce traversează mulţimea 
tuturor numerelor reale”120. 

Abordarea fenomenologică a ştiinţei descoperă modul în care 
progresul cunoaşterii ştiinţifice poate fi valorizat în raport cu o 
evoluţie a stărilor de conştiinţă: „Acum, în fapt, există în zilele 
noastre începutul unei ştiinţe care pretinde să posede o metodă 
sistematică pentru o astfel de clarificare a sensului, şi aceasta este 
fenomenologia întemeiată de Husserl. Aici clarificarea sensului 
constă în concentrarea mai intensă asupra conceptelor preocupate 
de îndreptarea atenţiei noastre într-un anume fel, şi anume, asupra 
propriilor noastre acte în folosirea acestor concepte, asupra pute-
rilor noastre în îndeplinirea actelor noastre, etc. Însă trebuie să 
avem în minte în mod limpede faptul că această fenomenologie nu 
este o ştiinţă în acelaşi sens ca alte ştiinţe. Mai degrabă este sau în 
orice caz ar trebui să fie o procedură sau tehnică care ar trebui să 
producă în noi o nouă stare de conştiinţă în care descriem în 
detaliu conceptele de bază pe care le întrebuinţăm în gândirea 
noastră, sau înţelegem alte concepte de bază până în prezent 
necunoscute nouă. Cred că nu există nici un motiv să respingem o 
asemenea procedură dintru început ca lipsită de speranţă. 
Empiriciştii, desigur, au cel mai mic motiv dintre toţi să facă astfel, 
căci aceasta ar însemna că empirismul lor este, în adevăr, un 
apriorism cu semn inversat. Însă nu numai că nu există nici un 
motiv obiectiv pentru respingerea fenomenologiei, ci din contră se 
                                                             
119  Hans-Georg Gadamer, „Actualitatea frumosului”, ed. Polirom, 2000, pp. 
151-152.  
120 Reviel Netz. 
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pot prezenta motive în favoarea sa. Dacă se ia în considerare 
dezvoltarea unui copil, se observă că înaintează în două direcţii: 
constă pe de o parte în experimentarea legată de obiectele lumii 
exterioare şi de propriile sale organe senzoriale şi motorii, pe de 
altă parte în ajungerea la o tot mai bună înţelegere, şi aceasta 
înseamnă – de îndată – ce copilul trece de cele mai primitive 
desemnări de obiecte – a conceptelor de bază pe care se sprijină. 
Cu privire la dezvoltarea în această a doua direcţie, se poate spune 
în mod justificat că copilul trece prin stări de conştiinţă de diferite 
grade, i.e., se poate spune că o stare mai înaltă de conştiinţă este 
atinsă atunci când copilul învaţă prima oară întrebuinţarea 
cuvintelor, şi în mod similar în momentul în care înţelege pentru 
întâia oară o inferenţă logică. Acum se poate privi întreaga 
dezvoltare a ştiinţei empirice ca o extensie sistematică şi conştientă 
a ceea ce face copilul atunci când se dezvoltă în prima direcţie. 
Succesul acestei proceduri este într-adevăr uimitor şi mult mai 
însemnat decât ne-am putea aştepta a priori: la urma urmei, duce la 
întreaga dezvoltare tehnologică a vremurilor recente. Aceasta face 
astfel să pară destul de posibil ca o înaintare sistematică şi 
conştientă în cea de-a doua direcţie să întreacă de asemenea cu 
mult aşteptările pe care le putem avea a priori”121. 

În ştiinţă, ca în orice act de cunoaştere, „fiecare înclinaţie şi 
fiecare îndemânare, remodelate prin meditaţie într-o imagine a 
lumii, devin întruchipare, metamorfoză a conştiinţei. Orice educare 
duce la ceea ce nu s-ar putea numi altcum decât libertate, cu 
condiţia ca prin aceasta să se aibă în vedere nu un simplu concept, 
ci însăşi temelia creatoare a oricărei existenţe”122. 

Este interesant de observat că, în sens etimologic, esenţa 
ştiinţei se află într-o contemplare a existenţei şi relaţiilor cu 
lucrurile, din care emerge o cunoaştere intuitivă sau anticipată: „‘Ta 
mathemata’ înseamnă pentru greci ceea ce omul cunoaşte anticipat 
în observaţia sa asupra a ceea ce este şi în relaţiile cu lucrurile: 
                                                             
121 Kurt Gödel, „The modern development of the foundations of mathematics 
in the light of philosophy” (1961). 
122 Novalis, „Discipolii la Sais. Heinrich von Ofterdingen”, ed. Univers, 1980, 
p. 212. „Preocuparea cu matematica este [...] într-o mai mare măsură potrivită 
pentru a îmblânzi impulsurile emoţionale violente, căci poate să funcţioneze cu 
succes numai în cazul unei stări echilibrate a minţii” (Abraham Gotthelf Kästner). 
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corporalitatea trupurilor, caracterul vegetal al plantelor, anima-
litatea animalelor, umanitatea omului. Alături de acestea, aparţi-
nând de asemenea câmpului a ceea ce este deja-cunoscut, i.e., celui 
matematic, sunt numerele. Dacă dăm peste trei mere pe masă, 
recunoaştem că sunt trei din acestea. Însă cunoaştem deja numărul 
trei, starea de a fi trei (threeness). Aceasta înseamnă că numărul este 
ceva matematic. Numai pentru că numerele reprezintă, cum s-ar 
spune, cel mai izbitor dintre lucrurile deja-cunoscute, şi astfel oferă 
cel mai familiar caz al matematicului, este ‘matematicul’ rezervat în 
mod prompt ca un nume pentru numeric. Esenţa matematicului nu 
este în nici un caz definită prin numeric”123. 

Virtutea contemplativă sau iconică a matematicii este indicată 
şi de orientarea ei spre adevăr călăuzită estetic: „Îl voi parafraza pe 
Weyl spunând că noi matematicienii ‘căutăm adevărul, dar lumina 
noastră călăuzitoare este frumuseţea’. Ca un matematician în acti-
vitate percep doar neclar ‘adevărul ultim’, însă pot să apreciez 
imediat frumuseţea: o cunosc atunci când o văd. O sesizez, o 
urmez, şi sper că duce în direcţia cea bună” 124 . Ca forme de 
cunoaştere, diversele lucrări ştiinţifice sunt privite a-şi avea rădăci-
nile în taina cuprinzătoare a pecetei chipului divin în om: „... 
matematica şi fizica sunt, întâi de toate, despre claritatea gândirii şi 
diversitatea formelor subiectivităţii în interacţiunea sa cu lumea. Cu 
toate acestea, matematica şi fizica sunt daruri de la Dumnezeu prin 
chipul nostru divin. Nu le putem trece cu vederea în contextul 
credinţei, căci credinţa îşi are propria raţiune – Logosul, Cel prin al 
Cărui nume creştinii se numesc pe sine”125. 

Conştientizarea acestui context iconic al gândirii ştiinţifice 
implică adoptarea unei atitudini euharistice, care „înseamnă a 
                                                             
123 Martin Heidegger, „The question concerning technology and other essays”, 
Harper & Row, New York, 1977, pp. 118-119. „Cred acum că matematica dă o 
formă de spirit care este foarte dificil de avut fără practica sa. Cred că este prima 
sa virtute. Ea îngăduie să vezi lucrurile sub un unghi din care, în gândirea 
conceptuală obişnuită, nu se văd. În acest fel resimt eu rolul său esenţial. Nu este 
vorba de calcul, contrar a ceea ce cred majoritatea oamenilor. Partea de realitate 
pe care o putem descrie cu adevărat bine prin legi calculabile este extrem de 
limitată. Însă posibilitatea de a abstrage din situaţiile concrete entităţi mate-
matice, acest lucru îmi pare foarte preţios” (René Thom).  
124 Michael Atiyah, „The Spirit of Mathematics”. 
125 Alexei Nesteruk. 
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mulţumi Creatorului pentru darul dezvăluirii sensului creaţiei în 
relaţie cu destinul umanităţii. Exact acest lucru lipseşte în ştiinţă: 
nu înţelege însăşi posibilitatea facticităţii sale sau scopul şi capătul 
său final. Cu alte cuvinte, atitudinea euharistică faţă de ştiinţă pre-
supune dezvăluirea adevărului şi sensului său pentru umanitate în 
perspectiva Împărăţiei, adică din punct de vedere eshatologic. 
Euharistia devine un adevărat motto în acest punct, căci numai în 
Euharistie trăim prin eshatonul realizat. Cu alte cuvinte, a recon-
cilia ştiinţa cu Euharistia înseamnă a supune ştiinţa înţelegerii 
euharistice ca indicând restaurarea asemănării dumnezeieşti în 
umanitate”126. 

În această perspectivă, taina persoanei cu potenţialul ei iconic 
reprezintă atât un atractor spre infinit cât şi un limitator apofatic 
pentru cunoaşterea ştiinţifică: „După cum nu putem să ne vedem 
feţele cu propriii ochi, nu este de neconceput să ne aşteptăm ca să 
nu ne putem oglindi propriile noastre structuri mentale complete 
în simbolurile ce le exprimă? Toate teoremele limitative ale mate-
maticii şi teoria calculului sugerează că odată ce capacitatea de 
reprezentare a propriei structuri a atins un anume punct critic, 
acesta este sărutul morţii: garantează că niciodată nu te poţi repre-
zenta total pe tine însuţi”127. Depăşirea tentaţiei reducţioniste în 
ştiinţă are aşadar în fundal unitatea inseparabilă între chip/formă şi 
structură/funcţie: „fizica şi matematica, în cele mai bune momente 
ale lor, urmăresc tocmai această unitate a formei şi funcţiei”128. 

Paradigma biologică a asupra cunoaşterii ştiinţifice capătă tot 
mai mult contur odată cu interogaţia asupra sursei indefinite a 
creativităţii: „Plecând de la constatarea că înţelegerea noastră 
asupra lumii este fragmentată, este uşor de adoptat o paradigmă 
biologică şi să înţelegem cunoaşterea umană ca pe un eco-sistem cu 
multe sub-sisteme cu diferite părţi ce interacţionează care se com-
portă ca organismele. Chiar dacă un organism este o individualitate 
autonomă, nu este un sistem izolat ci o parte a unei întregi reţele 
vii interconectate. Contrar modelului comun al unui mecanism 
computaţional, în care, date fiind o procedură convenabilă şi o 
                                                             
126 Idem.  
127 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach”. 
128 Heli Burgess. „Sophus Lie and Symmetry”. 
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intrare, computerul procesează secvenţial datele până ce procedura 
ajunge la capăt (i.e. programul se opreşte) sau al unui model de 
sistem fizic care e presupus a fi izolat în mod ermetic cu toate 
legile de conservare posibile în vigoare, un model de sistem 
biologic trebuie să fie în mod necesar deschis. Un sistem biologic 
depinde în mod critic de mediul său pentru supravieţuire. Părţile 
separate ale unui sistem ecologic comunică şi sunt în mod vital 
dependente unele de altele. Rezumând, foarte pe scurt, abordarea 
informaţională de către Chaitin a epistemologiei, lumea este pentru 
o fiinţă umană o resursă infinită de adevăruri, multe din ele 
incompresibile şi incomprehensibile. Matematica nu este un cristal 
monolitic, perfect, etern al esenţei adevărate desluşite a lumii. Este 
mai curând, asemenea altor ştiinţe, o structură fragmentată şi 
deschisă, vie şi crescând ca un eco-sistem adaptativ biologic. În 
concluzia lucrării sale ‘Epistemology as Information Theory: From 
Leibniz to Ω’, Chaitin ne lasă următoarea declaraţie: ‘În fapt, cred 
că aceasta este de fapt întrebarea centrală în biologie precum şi în 
matematică; este taina creaţiei, a creativităţii: De unde vin ideile 
biologice şi matematice noi? Cum emerg ele?’”129. 

Abordarea ştiinţifică ce integrează dimensiunea biologică a 
existenţei are în centrul atenţiei nu atât sistematizarea rezultatelor 
experimentale obţinute în cadrul metodei sale de cercetare, cât 
actualizarea posibilităţilor naturii create şi ale vieţii înseşi, ceea ce 
poate constitui un punct de întâlnire cu perspectiva teologică: 
„Procesele biologice trebuie să fie conduse de către omul de ştiinţă 
experimentator cu o mai mare precauţie decât procesele fizicii şi 
chimiei. După cum a arătat Bohr, este foarte posibil să nu poată fi 
dată o descriere a organismului viu care să fie numită completă din 
punctul de vedere al fizicianului, întrucât ar cere experimente care 
interferează prea puternic cu funcţiile biologice. Bohr a descris 
această situaţie spunând că în biologie suntem preocupaţi de mani-
festarea posibilităţilor din acea natură căreia îi aparţinem mai 
curând decât de rezultatele experimentelor pe care le putem efectua 

                                                             
129 Gordana Dodig-Crnkovic, „Where Do New Ideas Come From? How Do 
They Emerge? Epistemology as Computation (Information Processing)”, în: 
Cristian S. Calude, „Randomness & Complexity, from Leibniz to Chaitin”, 
World Scientific, Singapore, 2007, pp. 265-266). 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II) 

141 

noi înşine. Situaţia complementarităţii pe care o are în vedere 
această formulare este reprezentată ca o tendinţă în metodele 
cercetării biologice moderne care, pe de o parte, face uz deplin de 
toate metodele şi rezultatele fizicii şi chimiei şi, pe de altă parte, se 
bazează pe concepte ce se referă la acele trăsături ale naturii 
organice ce nu sunt conţinute în fizică sau chimie, precum 
conceptul vieţii înseşi”130. 

Complexitatea cunoaşterii ştiinţifice, în paradigma biologică131, 
lasă să se întrevadă dimensiunea apofatică a cunoaşterii de creaţie: 
„Ce este la urma urmei adevărul ştiinţific astăzi, dacă nici măcar 
matematica nu este în stare să demonstreze orice afirmaţie adevă-
rată înăuntrul propriului său domeniu? Chaitin oferă o sugestie 
nouă şi încurajatoare – matematica poate să fie nu atât de mono-
litică şi a priori precum credea Hilbert. Însă am văzut că lumea 
ideilor matematice are o complexitate infinită; nu poate fi explicată 
de nici o teorie ce are un număr finit de părticele, ceea ce dintr-un 
punct de vedere suficient de abstract seamănă mult mai mult cu 
biologia, domeniul combinaţiilor complexe, decât cu fizica, unde 
domnia supremă este a ecuaţiilor simple. Urmarea este că ambiţia 
de a avea o mare teorie unificată a matematicii trebuie să fie 
abandonată. Domeniul matematicii este mai mult ca un arhipeleag 
constând din insule de adevăruri într-un ocean de informaţie 
incomprehensibilă şi incompresibilă”132. 

Într-un anume sens, în chip paradoxal, se poate spune că rolul 
cunoaşterii ştiinţifice este de a ne face conştienţi de ceea ce se află 
în chip tainic dincolo de limitele sale: „Rolul nostru nu este cel de a 
pretinde să descriem şi să fixăm ceea ce ignorăm şi ne scapă, însă 
                                                             
130 Werner Heisenberg, „Physics and Philosophy. The Revolution in Modern 
Science”, Penguin Books, 1990, p. 103. 
131  „Legile biologiei depind în ultimă instanţă de legile fizicii. Însă din 
cunoaşterea legilor fizicii nu poţi deduce comportamentul organismului viu” 
(Gian-Carlo Rota). 
132  Idem., pp. 264-265. „Cât de mult poate fi comprimată o bucată dată de 
informaţie? Aceasta este o chestiune de o importanţă ştiinţifică fundamentală şi 
de asemenea foarte relevantă pentru consideraţiile de indecidabilitate” (Grzegorz 
Rozenberg şi Arto Salomaa, „The Secret Number. An Exposition of Chaitin's 
Theory”, în: Cristian S. Calude, „Randomness & Complexity, from Leibniz to 
Chaitin”, p. 178). 
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de a lua cunoştinţă în mod umil, pasionat, de necunoscutul şi 
misterul ce ne înconjoară din toate părţile”133. De aici, insuficienţa 
explicaţiei ştiinţifice apare ca indicator al tainei ce se sustrage domi-
nării raţionale sau tehnice: „Faptul că fiziologia şi chimia fiziologică 
pot să cerceteze omul ca organism nu reprezintă defel o dovadă că 
esenţa omului rezidă în acest ‘organic’, adică în corpul explicat 
ştiinţific. Această concepţie este tot atât de puţin valabilă pe cât şi 
părerea că esenţa naturii se află cuprinsă în energia atomului. S-ar 
putea ca natura să-şi ascundă de fapt esenţa în latura pe care ea o 
oferă dominării tehnice exercitate de către om”134. 

Însăşi reflecţia filosofică inseparabilă de cunoaşterea ştiinţifică 
are nevoie să fie scufundată într-un context mai cuprinzător, 
generator al convingerilor personale, expresii ale experienţei de 
viaţă: „Filosofia nu poate produce convingeri. Convingerea nu este 
descoperită după un studiu atent, sau construită, ci creşte din viaţă. 
Însă cu toate că nu este un produs al filosofiei, este ceva de care 
filosofia trebuie să se ocupe. Filosofia examinează posibilitatea sa 
psihologică, importul său etic şi validitatea sa epistemologică. În 
această ultimă privinţă problema este de a trage o linie între gândire 
şi poezie. Cel mai important lucru ne este accesibil poate numai 
sub forma poeziei, şi anume o poezie a vieţii, în care sunt expri-
mate experienţele cele mai profunde ale vieţii umane personale”135. 

Este interesant modul în care fizica modernă a lărgit perspec-
tiva asupra cunoaşterii umane şi a raportului dintre minte şi reali-
tate printr-o abordare critică a scepticismului pozitivist, ţinând cont 
şi de faptul că orice înţelegere se bazează pe limbajul natural: 
„Trendul general al gândirii umane din veacul al XIX-lea a fost 
îndreptat spre o încredere sporită în metoda ştiinţifică şi în ter-
menii raţionali precişi, şi a dus la un scepticism general cu privire la 
                                                             
133  Alexandre Grothendieck, „Réflexions et témoignage sur un passé de 
mathématicien”. „Nu cred că oricine trebuie să devină un matematician, însă 
cred că mulţi studenţi nu dau matematicii o şansă reală. Nu am excelat în 
matematică vreme de câţiva ani în învăţământul mediu; pur şi simplu nu eram 
interesată de ea. Realizez faptul că fără a fi entuziasmat matematica poate să pară 
fără noimă şi rece. Frumuseţea matematicii se descoperă pe sine numai adepţilor 
mai perseverenţi” (Maryam Mirzakhani). 
134 Martin Heidegger, „Repere pe drumul gândirii”, ed. Politică, 1988, p. 307. 
135  Harald Höffding, „Philosophy and Life”, International Journal of Ethics, 
Vol. 12, No. 2, Jan., 1902, pp. 137-151. 
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acele concepte ale limbajului natural care nu se potrivesc în cadrul 
închis al gândirii ştiinţifice – de exemplu, cele ale religiei. Fizica 
modernă a accentuat în multe privinţe acest scepticism; dar în 
acelaşi timp l-a întors împotriva supraestimării conceptelor ştiin-
ţifice precise, împotriva unei concepţii prea optimiste asupra 
progresului în general, şi în cele din urmă împotriva scepticismului 
însuşi. Scepticismul împotriva conceptelor ştiinţifice precise nu 
înseamnă că ar trebui să existe o limitare definită în aplicarea 
gândirii raţionale. Dimpotrivă, se poate spune că abilitatea umană 
de a înţelege poate fi într-un anume sens nelimitată. Însă concep-
tele ştiinţifice existente acoperă întotdeauna numai o parte foarte 
limitată a realităţii, şi cealaltă parte care încă nu a fost înţeleasă este 
infinită. Ori de câte ori plecăm de la cunoscut spre necunoscut 
putem spera să înţelegem, dar se poate să trebuiască să deprindem 
în acelaşi timp un nou înţeles al cuvântului ‘înţelegere’. Ştim că 
orice înţelegere trebuie să fie bazată în cele din urmă pe limbajul 
natural deoarece numai acolo putem fi siguri că atingem realitatea, 
şi de aceea trebuie să fim sceptici vizavi de orice scepticism refe-
ritor la limbajul natural şi conceptele sale esenţiale. Prin urmare, 
putem întrebuinţa aceste concepte aşa cum au fost ele folosite în 
toate timpurile. În acest fel fizica modernă a deschis poate uşa spre 
o privire mai cuprinzătoare asupra relaţiei dintre mintea umană şi 
realitate”136. 

Programul pozitivismului logic s-a lovit de dificultatea consti-
tuirii unei delimitări sau demarcaţii stricte între afirmaţiile observa-
ţionale şi afirmaţiile teoretice: „Pozitivismul logic poate fi caracte-
rizat drept constând din verificaţionism în semantică, inductivism 
în metodologie şi o perspectivă instrumentalistă asupra teoriilor. 
(...) Principalul scop pentru pozitiviştii logici a fost să elimine 
discuţiile metafizice din ştiinţă şi să asigure o bază empirică solidă 
pentru ştiinţe. Pentru a atinge acest scop, ei au propus un criteriu 
pentru sensul empiric al oricărei afirmaţii, şi anume, să poată fi dat 
                                                             
136 Werner Heisenberg, „Physics and Philosophy. The Revolution in Modern 
Science”, Penguin Books, 1990, p. 140. În măsura în care nu revine la punctul de 
plecare al limbajului natural, orice limbaj artificial nu este decât o altă fugă de 
realitate: „Limbajul pe care îl vorbim este în contradicţie cu logica. Se gândea în 
mod obişnuit că logica formală este o redare a procesului nostru de raţionare, 
dar după experienţa inteligenţei artificiale am realizat că logica formală este doar 
o altă fugă de realitate” (Gian-Carlo Rota). 
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în termenii metodei pentru verificarea sa. Dacă o asemenea metodă 
de verificare n-ar putea fi definită, n-ar avea nici un sens, i.e., nici o 
valoare de adevăr. Soluţia lor şi perspectiva lor finală a fost că 
legilor şi afirmaţiilor teoretice în general le lipsesc valoarea de 
adevăr; numai afirmaţiile observaţionale au o valoare de adevăr 
definită şi pot fi verificate. Legile au fost socotite a fi simple instru-
mente pentru predicţii. Acest lucru presupune desigur o foarte 
precisă distincţie între afirmaţii observaţionale şi afirmaţii teoretice 
şi s-a dovedit a fi una dintre cele mai profunde şi nerezolvate 
probleme ale pozitivismului logic”137. 

Actul percepţiei însuşi implică o direcţie a intenţionalităţii 
selective: „Intenţionalitatea este cuvântul cheie întrebuinţat spre a 
desemna noua teorie a percepţiei. Atunci când priveşti la o pagină 
tipărită şi vezi cuvântul ‘cal’ în loc de a vedea o colecţie de urme de 
cerneală fără semnificaţie, selectezi o funcţie a ceea ce vezi în 
detrimentul alteia. Această selectivitate este componenta de bază a 
percepţiei”. Percepţia presupune astfel o mişcare între un plan al 
aşteptărilor şi un plan al finalităţii: „Actul perceperii (...) cere un 
fundal implicit şi un prim plan implicit. Aceste două elemente sunt 
parte integrantă a oricărei percepţii. Dacă vrei să construieşti o 
maşină care vede, atunci această maşină trebuie să aibă, programat 
în ea, un anume sens al scopului. Orice act de a vedea este 
inextricabil legat de un prim plan neexprimat al anticipării”138. Mai 
mult, „ar trebui să se sublinieze faptul că creierul deconstruieşte şi 
construieşte. Acesta este motivul pentru care Gerald Edelman scrie 
că ‘orice act de percepţie este un act de creaţie’”139. 

Constituirea contextuală a sensului impune la rândul său depă-
şirea simplificărilor reducţioniste: „Sensul este inextricabil dependent 
                                                             
137 Keizo Matsubara, „Stringed along or caught in a loop? Philosophical reflections 
on modern quantum gravity research”, Uppsala University, 2013, p. 33. 
138  Gian-Carlo Rota. „Recunoaştem scenele vizuale în virtutea aşteptărilor 
noastre de a vedea anumite evenimente ce depind de contexte particulare. 
Noţiunea de aşteptare este cea mai importantă în rezolvarea problemelor de 
recunoaştere a formelor. Dacă este să construim maşini care văd, trebuie să 
găsim o cale să codificăm într-o maşină aşteptarea anumitor forme. Fără  o 
aşteptare incastrată, nu există recunoaştere. Orice descriere a vederii ce omite 
funcţia scopului şi aşteptării va fi ineficientă pentru scopurile inteligenţei 
artificiale” (David Sharp). 
139 A. S. Fokas, „Mathematics, Innate Knowledge and Neuroscience”. 
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de context. Dependenţa de context etalează o varietate de straturi 
diferite ale descrierii ce par dependente unele de altele, şi totuşi nu 
pot fi reduse unul la altul. De exemplu, se poate oferi o descriere 
neurofiziologică amănunţită a creierului, însă aceasta nu descrie 
mintea, cu toate că mintea depinde pentru a funcţiona de fiziologia 
creierului. Greşeala reducţionistă este să gândeşti că contextul A 
este reductibil la contextul B, tocmai pentru că A nu poate exista 
fără B. Aici este un exemplu naiv al unei explicaţii reducţioniste. 
Johnny, fiind rugat să-şi explice prezenţa în dormitorul fetelor 
după ora permisă de regulament, a răspuns: ‘M-am supus ecuaţiilor 
mişcării ale lui Newton’. O descriere neurofiziologică a minţii este 
o eroare reducţionistă similară”140. 

Tendinţa de obiectificare manifestă în câmpul ştiinţific e tem-
perată de o conştiinţă filosofică asupra demnităţii omului, menit a 
veghea asupra adevărului indeterminabil al fiinţei: „...determinările 
umaniste cele mai înalte ale esenţei omului nu dau încă seama de 
adevărata demnitate a omului (...) deoarece acest umanism nu 
preţuieşte încă îndeajuns 'humanitas' a omului. Măreţia esenţei 
omului nu constă desigur în faptul că el este substanţa fiinţării ca 
‘subiect’ al acesteia, deci stăpânitor al fiinţei care lasă să se dizolve 
natura-de-fiinţă a fiinţării (das Seiendsein des Seienden) în prea 
mult slăvita ‘obiectivitate’. (...) Pentru om rămâne însă întrebarea 
dacă el găseşte calea către ceea ce a fost destinat esenţei sale, esenţă 
care corespunde acestui destin al fiinţei; căci potrivit acestuia are el, 
ca cel ce ec-sistă, de vegheat asupra adevărului fiinţei”141. 

Ştiinţa actuală însăşi depăşeşte paradigma adevărului obiecti-
ficat: „Fizica clasică reprezintă acea străduinţă de a învăţa despre 
natură în care căutăm în mod esenţial să tragem concluzii cu privire 
la procesele obiective din observaţii şi să ignorăm astfel conside-
                                                             
140 David Sharp. „Gian-Carlo Rota: Nu se poate percepe nimic, indiferent că 
vezi cerul albastru sau sesizezi dispoziţia unei altei persoane, în afara unui 
context în care ceea ce este perceput joacă un rol ca parte a unui proiect 
organizat. (...) O componentă esenţială a toată percepţia este un act de alegere 
care trebuie într-o anume măsură să rămână arbitrar. O astfel de alegere nu este 
determinată de datele fizice, ci de aşteptările tale cu privire la destinaţia funcţiei 
pe care o percepi. 
David Sharp: Ceea ce spui este că tot sensul este funcţional, şi funcţia este 
interacţiunea între aşteptare, prezenţă fizică şi finalitate”.  
141 Martin Heidegger, „Repere pe drumul gândirii”, ed. Politică, 1988, p. 312. 
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rarea influenţelor pe care fiecare observaţie le are asupra obiectului 
ce urmează să fie observat; fizica clasică, prin urmare, are limitele ei 
în punctul din care influenţa observaţiei asupra evenimentului nu 
mai poate fi ignorată. Reciproc, mecanica cuantică face posibil 
tratamentul proceselor atomice prin renunţarea la descrierea şi 
obiectificarea lor spaţio-temporală”142. 

În acest sens, pentru a fi conectată la experienţa umană inte-
grală, logica umană are nevoie mereu să revină la sursa sa logosică, 
din care îşi trage seva: „La ce ne folosesc toate aceste sisteme de 
logică atât de complicate, dacă ele se debarasează (şi fără măcar să 
ştie că o fac) până şi de sarcina de a-şi pune întrebarea privitoare la 
esenţa ‘logos’-ului? Dacă la rândul nostru am vrea să replicăm, ceea 
ce desigur n-ar avea nici un rost, atunci am putea cu mai mult drept 
să spunem: iraţionalismul, ca respingere a lui ‘ratio’, se manifestă 
neidentificat şi cu puteri depline în apărarea ‘logicii’, care crede că 
poate evita reflexia asupra ‘logos’-ului şi asupra esenţei lui ‘ratio’, 
întemeiate în el”143. Logosul întrupat se face pe sine punte iconică 
ce acoperă falia Căderii, ruptura între esenţa şi existenţa creaţiei: 
„Deosebirea dintre 'essentia' (esenţialitate) şi 'existentia' (realitate) – 
provenienţa esenţei acestei deosebiri rămâne ascunsă – domină 
întregul destin al istoriei occidentale, precum şi al întregii istorii 
determinate de Europa. (...) Nu cumva această disociere dintre 
'essentia' şi 'existentia' reprezintă un semn al uitării fiinţei?”144. 

Fondul prereflexiv al gândirii ştiinţifice ascunde în motivaţiile 
sale profunde taina intenţionalităţii spre comuniune, ca aderenţă la 
adevărul împărtăşit: „Dintr-un punct de vedere teist, mulţimile îşi 
datorează existenţa lor faptului că Dumnezeu gândeşte lucrurile ca 
fiind împreună”145. Este adevărat, riscul este ca ştiinţa, în urmărirea 
adevărului imanent, să separe „lucrurile observate de eu” şi să le 
plaseze „într-o lume a concepţiei, care este gândită a fi indepen-
dentă de eu, şi care a pierdut contactul cu Sinele, care singur 
hrăneşte şi direcţionează. Astfel clădeşte în afara vieţii un substrat 
                                                             
142 Werner Heisenberg. 
143 Ibid., p. 328. 
144 Martin Heidegger, „Repere pe drumul gândirii”, ed. Politică, 1988, pp. 310-311. 
145 Alvin Plantinga, „Prologue: Advice to Christian Philosophers”, în: Christian 
Theism and the Problems of Philosophy, Michael D. Beaty (ed.), University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, 1990, p. 35. 
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logico-matematic, o himeră, şi înăuntrul vieţii un turn al lui Babel cu 
amestecarea limbilor”146. 

Gândirea ştiinţifică are nevoie de infuzia de sens venind din 
taina sinelui şi, mai presus de toate, dintr-un orizont deschis spre 
transcendenţă 147 . Cunoaşterea lumii materiale capătă astfel sens 
prin asimilarea ei duhovnicească. O relevanţă deosebită în acest 
sens o are raportul între duh şi formă, întrucât „în formele mate-
riale se reflectă în chip viu duhul specific materiei. Mai mult decât 
atât, duhul creează forme”148. 

Adâncimea de taină a conştiinţei, memoriei şi limbajului nu 
poate fi redusă la statutul de epifenomen al suportului fizic, după 
cum transpare şi dintr-o înţelegere ştiinţifică aprofundată, ce indică 
un substrat mai adânc al fiinţei ce are potenţialul unei cunoaşteri 
integrale, ţinând de sfera duhului: „Este cu neputinţă să înţelegem 
substratul anatomic al memoriei drept urme sau amprente doar 
într-o celulă, căci în memorie trebuie să se întipărească urmele 
actelor psihice, care întotdeauna sunt complexe şi presupun partici-
parea unei multitudini de celule şi fibre de asociaţie. În creier 
trebuie să se păstreze nu urmele unor modificări aparte în celule 
separate, ci ‘asocieri dinamice’ întregi, după cum spune T. Rebo. Pe 
parcursul întregii vieţi, în creier se desfăşoară un număr incomen-
surabil de astfel de asocieri dinamice, care se substituie în perma-
nenţă. Numărul lor este la fel de nedefinit ca şi numărul metrilor 
de la Pământ la Sirius. Iar numărul celulelor nervoase, deşi este 
mare (6 miliarde, după Meinert), totuşi este infim comparativ cu 
numărul proceselor psihice care se presupune că se întipăresc în 
aceste celule. Anume de aceea în memorie se păstrează doar ceva 
ce a fost extrem de viu şi cu nici un chip nu putem admite faptul că 
creierul poate să păstreze pentru totdeauna toate evenimentele cele 
mai neînsemnate ale vieţii noastre, cu toate detaliile lor, cu toată 
paleta trăirilor şi cu valoarea lor morală. De aceea este necesar să 
recunoaştem că în afara creierului trebuie să existe şi un alt substrat 
                                                             
146 L.E.J. Brouwer, „Topologist, Intuitionist, Philosopher. How Mathematics is 
Rooted in Life”, Springer, 2013. 
147  „Adevărul imanent iluminează, adevărul transcendent generează evlavie” 
(Idem). 
148 Sfântul Luca al Crimeei, „Puterea inimii”, ed. Sophia & ed. Cartea Ortodoxă, 
2010, p. 68. 



FLORIN CARAGIU 

148 

al memoriei, mult mai potent şi mai important. Şi noi considerăm 
că acest substrat este duhul omenesc, în care se întipăresc pe vecie 
[veşnic] actele noastre psihofizice. Pentru manifestarea duhului nu 
există nici un fel de limite [constrângeri] ale timpului, nu este 
necesară o anume consecutivitate sau o înlănţuire de cauze pentru 
derularea în memorie a celor trăite, care este trebuincioasă 
funcţiilor creierului. Duhul de îndată cuprinde toate şi reproduce 
instantaneu totul în integralitatea sa”149. În fapt, orice cunoaştere 
are loc prin formele deschise spre infinitul logosic necreat: 
„Infinitul referitor la materia nedesăvârşită prin formă este prin 
sine însuşi incognoscibil, căci orice cunoaştere are loc prin formă. 
Dar infinitul referitor la forma nedeterminată de materie este 
cunoscut în mod maxim, potrivit cu sine. În acest sens este 
Dumnezeu infinit, iar nu în primul sens”150. 

„Matematica este ca Ofelia în Hamlet – încântătoare şi un pic 
nebună”, rosteşte în chip poetic Alfred North Whitehead. 
„Adevărul este ceva delicat”, remarcă Rudolf Taschner, şi observă 
nevoia de fundamentare a cunoaşterii pe acte de credinţă: „Ce este 
adevărul? Ce cunoaştem noi cu adevărat? Aş vrea să ştiu ceva şi 
plecând de la această cunoaştere să-mi modelez viaţa. Atunci te 
întrebi dacă cunoaşterea este sigură şi îţi dai seama că absolut nimic 
nu este cu adevărat securizat. Cunoaşterea profundă însăşi este 
întemeiată pe afirmaţii de credinţă”151 . Max Planck confirmă că 
                                                             
149 Ibid., pp. 126-127. 
150 Toma din Aquino, „Summa Theologica”, ed. Polirom, 2009, p. 128. 
151  Rudolf Taschner. „Poate credinţa să mute munţii matematici? Da, poate, 
atunci când convingerea, sau, mai mult, certitudinea subiectivă, că un anume 
rezultat este corect, că o anumită metodă de demonstraţie conduce la ţintă, 
eliberează puteri care însufleţesc intelectul, până la atingerea unei performanţe 
deosebite. Atunci se pot înlătura din cale multe obstacole aparent de nedepăşit la 
prima vedere” (Matthias Kreck, „Über den Glauben in der Mathematik”); „Noi, 
matematicienii, ne scriem lucrările nu ca pe o înlănţuire de argumente logice, 
care sunt de forma: din afirmaţia A rezultă afirmaţia B şi din afirmaţia B 
urmează afirmaţia C, deci din A reiese afirmaţia C. Dacă ne-am aşterne în scris 
lucrările în acest fel, o lucrare de 20 de pagini din zilele noastre ar fi de cel puţin 
zece ori mai mare. Şi – lucru ce poate să surprindă şi mai mult – noi, matema-
ticienii, am avea mari dificultăţi să verificăm o asemenea demonstraţie. O lucrare 
scrisă într-un mod riguros formal ar obosi cititorul. Acestuia i-ar fi greu să 
recunoască ideea, şi i-ar scăpa o eventuală eroare. În loc de aceasta încercăm să 
convingem lectorul că o anumită afirmaţie e corectă. Întrebuinţăm în acest scop 
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„între religie şi ştiinţele naturii nu găsim nicăieri vreo contradicţie. 
Ele nu se exclud, cum cred şi se tem mulţi în zilele noastre, ci se 
completează şi se condiţionează reciproc”.  

Unii specialişti atrag atenţia asupra pericolului generat de 
excesul de raţionalizare din ştiinţă, ce are nevoie de o echilibrare 
sau contrapondere. Spre exemplu, Matthias Kreck remarcă faptul 
că „matematicienii încearcă să captureze totul cu raţiunea, aşa încât 
îi paşte pericolul de a pierde echilibrul, deoarece acesta este un 
mod de a privi lucrurile foarte simplificat, unidimensional. Cea care 
se apropie cel mai mult de pacea lui Dumnezeu pe Pământ este 
muzica. Nu cred că legătura dintre matematică şi muzică stă în 
asemănarea structurilor, ci tocmai că matematicienii au nevoie de o 
contrapondere la constanta analiză. Limbajul muzicii este nemij-
locit inteligibil. În special atunci când eu însumi fac muzică, această 
nemijlocire a limbajului muzical este o sursă de împrospătare 
pentru mine. La fel ca fotbalul, o altă mare pasiune a mea, muzica 
este simultan nemijlocită şi extrem de complexă, ceea ce acordă 
creierului trudit recreere”. 

Acelaşi autor afirmă că „o ştiinţă ce nu se preocupă de origi-
nile ei este întotdeauna în pericol. Aşa cum un bloc are nevoie de 
un fundament adânc, ca să poată rezista zguduiturilor, trebuie să 
ştim de unde venim, unde ne sunt rădăcinile. Matematica este o 
bucată de cultură, şi de aceasta ţine şi o parte de istoria culturii”152. 
Astfel, adaugă Matthias Kreck, „în matematică suntem după părerea 
mea în poziţia fericită în care a şti joacă un rol subordonat. Pentru 
                                                                                                                                   
desigur argumente, care de cele mai multe ori sunt de genul celor în care ne 
imaginăm paşi mai mari, despre care matematicienii ştiu din experienţa lor că se 
pot verifica prin descompunerea în paşi mici până, în caz extrem, la o înlănţuire 
de deducţii logice. În cele mai multe cazuri un matematician experimentat poate 
să vadă imediat dacă un asemenea pas mai mare este admisibil, şi îşi spune în 
sine: lucrul acesta cred că e adevărat”  (ibid.).     
152 „Aici există frumoasa poveste a lui Newton, căruia îi cade un măr în cap. El 
se uită la lună şi se întreabă de ce nu cade pe pământ? Luna cade deja, gândeşte 
Newton, dar în acelaşi timp poartă cu sine un impuls, care o îndepărtează. Este, 
cum s-ar spune, o cădere fără sfârşit; cade şi se îndepărtează, cade şi se 
îndepărtează. Dar în acest caz n-ar trebui oare ca traiectoria sa să fie colţuroasă? 
Şi cum pot s-o calculez eu, în fiecare clipă? Cu ajutorul calculului diferenţial. Aşa 
a ajuns Newton în anul 1666 la calculul diferenţial, într-un mod foarte natural. 
Un culoar de gândire fantastic. Când vorbesc aşa despre matematică, e cu totul 
altceva decât când spun: Aşa, copii, azi începem cu derivatele” (Rudolf Taschner). 
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mine centrală e problema înţelegerii”. După Gottlob Frege, „scopul 
demonstraţiei este, într-adevăr, nu doar cel de a aşeza adevărul 
propoziţiei dincolo de orice îndoială, ci şi de a ne permite 
pătrunderea cu înţelegerea în dependenţa reciprocă a adevărurilor”. 
În plus, observă Peter Scholze, „matematica de calitate descrie 
lucruri care privite în mod retrospectiv erau de neocolit”153. 

Mai mult, subiectul îşi pune amprenta alcătuirii sale iconice, în 
care se împletesc finitul şi infinitul: „Metoda diagonalizării a lui 
Cantor pleacă de exemplu de la reala generabilitate a unei liste 
infinite a obiectelor numărate, în care se exprimă în mod direct 
caracterul dublu al subiectului. (Această numărare este legată de 
mijlocul de generare a listei, pe de altă parte e vorba despre o listă 
‘infinită’). În acest sens gândirea matematică este făcută posibilă pe 
de o parte prin ‘finitudinea oamenilor’ întâi de toate (O. Becker) şi 
pe de altă parte subiectul idealizat nesfârşit apare ca ‘o noţiune 
limită de teoria cunoaşterii’ (E. Husserl) a oricărei filosofii a 
matematicii. În special noţiunile centrale ale oricărei epistemologii 
a matematicii trimit la această dualitate”154. 

Înaintând în cunoaştere, mărturiseşte Yves Meyer, „trebuie să 
sapi adânc în sinele tău pentru a întreprinde ceva atât de dificil 
precum cercetarea în matematică. Ai nevoie să crezi că posezi o 
comoară ascunsă în profunzimile minţii tale, o comoară ce trebuie 
să fie dezvăluită”155. 
                                                             
153  „N-aş desfiinţa cursul de matematică şi în loc de acesta să fac o oră de 
poveşti – sau s-o numesc ‘Relatări şi povestiri despre starea cercetării matema-
tice şi tehnologiei’. Dar spun iarăşi: matematica nu este cu adevărat interesantă 
fără ora de poveşti. Există mici domenii în care trebuie să stăpânim noi înşine 
toate, care trebuie să aducă fireşte cursul spre noi. Dar se trece prea repede peste 
faptul că există acele uriaşe domenii despre care ar trebui să avem cel puţin o 
idee” (Günter M. Ziegler). 
154  Michael Otte, „Der Charakter der Mathematik zwischen Philosophie und 
Wissenschaft”. 
155 „... avem nevoie pentru practicarea matematicii de o capacitate de a gândi logic. 
Dar de asemenea perseverenţa, răbdarea, sârguinţa, concentrarea deplină şi voinţa 
puternică pentru rezolvarea problemei matematice trebuie să fie prezente. La fel, 
matematicianul activ are nevoie de foarte multă fantezie. Există aici o anecdotă 
potrivită: ‘Într-o zi au venit la renumitul matematician german David Hilbert 
foarte agitaţi nişte studenţi şi i-au spus: ‘Domnule Profesor, imaginaţi-vă, studentul 
Müller a renunţat la studiul matematicii şi ar dori să devină scriitor’. D. Hilbert a 
răspuns: ‘Găsesc că e un lucru bun, căci pentru a scrie un roman îi va fi de ajuns 
fantezia, însă pentru matematică avea oricum prea puţină’” (Gerhard Lindbichler). 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II) 

151 

În articolul său intitulat „Limitele calculabilităţii”, Gregory 
Chaitin arată că faptul existenţei unor propoziţii adevărate, dar 
nedemonstrabile, nu este un „motiv pentru a fi pesimist: limitele 
cunoaşterii noastre sunt stabilite prin mărimea limitată a instru-
mentelor cunoaşterii noastre; iar aceasta poate fi sporită”. Făcând o 
incursiune în istoria matematicii, el arată că gânditorii premergători 
calculatoarelor de astăzi „se preocupau de o problemă ţinând de 
fundamentele matematicii”: 

„Istoria începe cu David Hilbert (1862-1943), care este 
recunoscut în general drept matematicianul de frunte al timpului 
său. La începutul veacului 20 Hilbert a chemat la formalizarea 
completă a demonstraţiilor matematice. După treizeci de ani s-a 
vădit faptul că tocmai acest lucru din motive principiale este 
imposibil. Cu aceasta programul lui Hilbert a suferit pe de o parte 
un eşec spectaculos, pe de alta un succes grandios, căci ideea for-
malismului a dat roade bogate. Nu atât pentru teoria demonstraţiei 
matematice, cât mult mai mult pentru dezvoltarea tehnicii com-
puterelor şi a informaţiei secolului 20. 

Aş dori să povestesc această istorie aproape căzută în uitare, 
fără să mă pierd în detalii matematice. M-ar costa prea multă oste-
neală să explic complet contribuţiile celor mai însemnaţi prota-
gonişti precum Bertrand Russell, Kurt Gödel şi Alan Turing. (…) 

Să începem cu Bertrand Russell (1872-1970), care şi-a început 
cariera ştiinţifică ca matematician, însă mai apoi s-a dedicat 
filosofiei şi în cele din urmă a devenit umanist. Russell este o figură 
cheie în povestea noastră, căci el a descoperit paradoxuri provoca-
toare înăuntrul logicii înseşi, mai exact spus cazuri în care gândirea 
pură, aparent cu totul întemeiată, conduce la contradicţii. Astfel el 
a zguduit fundamentul logicii şi prin aceasta în acelaşi timp pe cel 
al matematicii, care se bazează pe logică. Cu gândul că ‘criza funda-
mentelor matematicii’ rezultată în consecinţă are nevoie urgent de 
o soluţie, Russell i-a influenţat puternic pe contemporanii săi. 

În mod curios în zilele noastre numai unul dintre paradoxurile 
pe care Russell le-a descoperit poartă numele său, şi anume 
următorul: Fie M mulţimea tuturor mulţimilor, care nu se conţin 
pe sine ca element. Se conţine mulţimea M pe ea însăşi? Dacă da, 
atunci ea nu aparţine mulţimii tuturor mulţimilor care nu se conţin 
pe ele însele ca element. Dar asta este tocmai mulţimea M. Prin 
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urmare mulţimea M nu se conţine pe ea însăşi. Dacă se deduce însă 
de aici că ea nu se conţine pe ea însăşi, se ajunge de asemenea la 
contrariul afirmaţiei cu care s-a început. (…) 

Abordarea lui Hilbert în vederea depăşirii crizei logicii a 
constat în formalism. Poate că totuşi contradicţiile aparent irezol-
vabile erau cauzate de ambiguitatea limbii obişnuite şi se anulau 
atunci când afirmaţiile colocviale nu se interpretau cumva ca de 
obicei, ci în mod corect. Astfel s-a generat cu ajutorul logicii 
simbolice un limbaj artificial cu reguli foarte stricte, care nu admite 
nici o libertate de interpretare şi în special contradicţii. 

Un asemenea limbaj artificial perfect voia să-l creeze Hilbert 
pentru concluzia logică în general şi pentru matematică în special. 
Acest lucru funcţionează prin ‘metoda axiomatică’: se stabilesc 
anumite presupuneri de bază (‘postulate’ sau ‘axiome’) precum şi 
reguli de deducţie bine definite şi se derivă din axiome prin 
folosirea regulilor propoziţii adevărate ale teoriei. Modelul pentru 
metoda axiomatică este constituit de ‘Elementele’ lui Euclid, o 
scriere în care a fost dezvoltată din axiome cunoaşterea matematică 
adunată de greci în jurul anului 300 î.Hr. cu o claritate admirabilă 
chiar şi pentru proporţiile actuale. 

Hilbert căuta să obţină o deplină claritate vizavi de regulile 
jocului: cu privire la definiţii, la noţiunile de bază, la gramatică şi 
limbaj. Acest lucru urma să elimine orice disensiune referitoare la 
modul în care matematica trebuie practicată. Un asemenea sistem 
axiomatic formal ar fi fost prea laborios pentru a afla cu ajutorul lui 
noi rezultate matematice, dar totuşi din punct de vedere filosofic 
foarte important. 

Proiectul lui Hilbert era continuarea consecventă a unei lungi 
tradiţii, care ajunge până la matematicieni precum Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716), George Boole (1815-1864), Gottlob 
Frege (1848-1925) şi Giuseppe Peano (1858-1939). Nouă era înainte 
de toate radicalitatea proiectului: întreaga matematică trebuie să fie 
formalizată. Atunci când s-a vădit că acest lucru este cu neputinţă, 
aceasta a fost o surpriză seculară. Hilbert se înşelase, totuşi eroarea 
sa s-a dovedit a fi peste măsură de rodnică. I se cuvine faima nu 
pentru răspunsul (fals), ci pentru întrebarea bună. Căci cu ea a 
întemeiat un nou domeniu de cercetare: metamatematica. Scopul ei 
este să stabilească ce rezultate poate furniza matematica şi ce nu. 
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Ideea de bază este următoarea: aşa cum în sensul lui Hilbert 
matematica a fost constrânsă să satisfacă un limbaj artificial şi cu 
aceasta s-a generat un sistem axiomatic complet, se poate uita 
semnificaţia originară a noţiunilor matematice. Practici pur şi 
simplu un joc cu semne pe hârtie, în care propoziţiile sunt derivate 
din axiome. Fireşte că ne interesează semnificaţia semnelor, atunci 
când facem matematică. Dacă însă se doreşte să se cerceteze 
matematica însăşi cu metode matematice, trebuie să se facă 
abstracţie tocmai de asta şi e permis să se cerceteze doar un limbaj 
artificial cu reguli foarte precise. 

Ce întrebări se pot pune în acest context? De exemplu, dacă 
propoziţia 1 = 0 e demonstrabilă. (Să sperăm că răspunsul este Nu!) 
În general se poate ridica întrebarea pentru fiecare propoziţie A, 
dacă A e demonstrabilă sau dacă propoziţia opusă lui A este 
demonstrabilă. Numim un sistem de axiome complet, atunci când 
orice propoziţie formulabilă în sistemul de axiome poate fi 
demonstrată sau infirmată (adică propoziţia opusă poate fi 
demonstrată). Totodată Hilbert a stabilit regulile atât de clar şi 
neambiguu, încât verificarea lor ar fi fost o chestiune în întregime 
mecanică. Fiecărei demonstraţii îi putea fi ataşat un evaluator 
incoruptibil, ce urma dintr-un ‘procedeu mecanic’. Acest evaluator 
ar fi acceptat demonstraţia sau dintr-un anume motiv ar fi respins-
o, printr-un argument de genul ‘eroare de scriere în rândul 4’ sau 
‘propoziţia 7 nu rezultă din propoziţia 6’, şi acesta ar fi fost 
sfârşitul discuţiei. 

Hilbert nu presupunea că matematica poate fi efectuată în 
acest fel. Însă dacă acest lucru ar fi posibil în principiu, atunci s-ar 
putea cerceta forţa de impact a argumentaţiei matematice iarăşi cu 
metode matematice. Hilbert era convins că i-ar reuşi acest act de 
forţă. Ne putem imagina cât de mult a zguduit comunitatea 
matematică faptul că în 1931 un tânăr austriac pe nume Kurt 
Gödel a demonstrat că acest lucru este imposibil. Programul lui 
Hilbert nu poate fi derulat până la capăt, nici măcar în principiu. 

Kurt Gödel (1906-1978) provenea din Brünn (astăzi Brno, 
Cehia); pe când în 1931 a dat lovitura de graţie viziunilor lui 
Hilbert, el lucra la universitatea din Viena. Alungat de naţional-
socialişti, s-a dus la Institutul de Studii Avansate de la Princeton, 
unde se oprise pe atunci şi Albert Einstein. Uimitoarea descoperire 
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a lui Gödel a fost că programul lui Hilbert nu funcţiona dintru 
început. Nu era vorba despre faptul că propoziţiile cele mai com-
plicate despre, să spunem, spaţii vectoriale infinit dimensionale, ar 
fi suprasolicitat formalismul. Programul lui Hilbert eşuează deja în 
şcoala primară, mai precis spus, în cazul aritmeticii elementare: 
numerele 0, 1, 2, 3, ..., adunării, înmulţirii şi regulilor de calcul 
asociate. Orice sistem formal de axiome, care încearcă să spună 
adevărul şi numai adevărul despre adunare, înmulţire şi numerele 
naturale este inevitabil incomplet. 

Mai precis Gödel enunţă teorema de incompletitudine: un 
asemenea sistem de axiome este fie incomplet, fie, ceea ce ar fi şi 
mai rău, conţine contradicţii interne. Când se construieşte aşadar 
sistemul de axiome, încât să nu poată spune decât adevărul, atunci 
el nu spune întregul adevăr. Atunci când este făcut incapabil să 
demonstreze propoziţii false, există propoziţii adevărate, pe care 
nu le poate demonstra. 

Demonstraţia lui Gödel a incompletitudinii este foarte com-
plicată, destul de paradoxală şi aproape un pic nebunească. Punctul 
de plecare este paradoxul mincinosului, deci propoziţia ‘Eu nu 
spun adevărul’, care nu este nici adevărată, nici falsă. Gödel con-
struieşte o propoziţie care presupune despre sine: ‘Eu sunt nede-
monstrabilă!’ Trebuie să fii destul de genial, ca în cadrul aritmeticii 
elementare să formulezi o propoziţie matematică, care se descrie 
pe sine. Dar atunci când s-a reuşit aceasta, devine într-adevăr o 
mare problemă. De ce? Acum, dacă propoziţia e demonstrabilă, e 
inevitabil falsă, şi atunci ai demonstrat o propoziţie falsă. Dacă 
propoziţia nu e demonstrabilă, cum spune ea despre sine, atunci 
este adevărată, deci există o propoziţie adevărată, dar nede-
monstrabilă. De aici urmează incompletitudinea matematicii. 

Dacă aruncăm o privire în lucrarea originală a lui Gödel, ne 
lovim de structuri, care amintesc serios de limbajul de programare 
LISP. Sunt folosite frecvent funcţii recursive, funcţii care 
prelucrează liste; şi acestea sunt caracteristice pentru LISP. În 1931 
nu existau ce-i drept nici computere, nici limbaje de programare; 
dar prin intermediul graţiei înţelegerii târzii putem recunoaşte ca 
miez al lucrării originale a lui Gödel un limbaj de programare. 

Un alt matematician renumit al acestei perioade, John von 
Neumann (1903-1957), a recunoscut îndată însemnătatea rezulta-
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tului lui Gödel, cu toate că lui însuşi nu i-a trecut niciodată prin 
minte că programul lui Hilbert ar putea fi irealizabil. (Mai târziu 
von Neumann a împins înainte în mod decisiv dezvoltarea tehnicii 
computerului în SUA.) Gödel nu a fost doar genial, ci şi îndeajuns 
de curajos, ca să-şi imagineze că marele Hilbert ar putea să nu aibă 
dreptate. 

Mulţi matematicieni au perceput concluziile lui Gödel ca pe 
unele absolut devastatoare. Din întreaga filosofie tradiţională a 
matematicii rămăsese în ochii lor numai un maldăr de hârburi. 
Percepţia sumbră se potrivea cu timpul sinistru: criza economică 
marca viaţa de zi cu zi, şi un război ameninţător şi-a aruncat înainte 
umbrele. Cinci ani mai târziu arena centrală a poveştii noastre s-a 
mutat în Anglia, unde Alan Turing a descoperit incalculabilitatea. 

Să ne amintim de reprezentarea lui Hilbert cu privire la un 
‘procedeu mecanic’, cu care s-ar putea decide dacă o demonstraţie 
este corectă sau nu. Hilbert nu a dezvoltat această reprezentare mai 
îndeaproape; acest lucru l-a făcut acum Turing, prin faptul că a 
lăsat ca procedeul mecanic să fie efectuat de o maşină gândită; 
astăzi aceasta e denumită maşina Turing. Lucrarea originală a lui 
Turing conţine la fel ca şi cea a lui Gödel un limbaj de programare, 
mai exact spus o structură, pe care în zilele noastre am desemna-o 
ca limbaj de programare. Cu toate acestea cele două limbaje sunt 
foarte diferite. Invenţia lui Turing din 1936 nu este un limbaj mai 
avansat precum LISP, ci mai curând un fel de limbaj de maşină: 
unul la fel de bun pentru oameni precum un şir ininteligibil de 0 şi 1, 
care prescrie de-a fir a păr unităţii centrale de calcul a computerului 
ansamblul complet al acţiunilor individuale. 

Astăzi orice om ar fi îngrozit dacă ar trebui să comunice unui 
computer dorinţele sale în această formă. 

Maşina de calcul virtuală a lui Turing este foarte simplu 
construită şi limbajul său de maşină e destul de primitiv; cu toate 
acestea este capabilă de performanţe uimitoare. În lucrarea sa din 
1936 Turing presupunea că o astfel de maşină ar putea executa 
orice calcul de care ar fi în stare şi un om. 

Cu adevărat palpitant va fi culoarul de intrare însă abia după 
întrebarea opusă: Ce anume nu poate face o asemenea maşină? 
Printr-o reflecţie de-a lungul liniei de argumentaţie a lui Gödel, 
Turing s-a lovit de o problemă pe care nu o poate rezolva nici o 
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maşină Turing: aşa-numita problemă a opririi. Ea constă în faptul 
de a decide anticipat dacă o maşină Turing (sau un oarecare 
program de computer) va rezolva o sarcină dată şi se va opri. 

Dacă se ridică o cerinţă de timp, atunci problema opririi este 
simplu de rezolvat. Atunci când spre exemplu se pune întrebarea 
dacă un program se va opri într-un interval de un an, se lasă să 
meargă programul un an întreg; atunci se observă dacă a ajuns 
până la capăt. Cu adevărat dificil devine abia când nu se mai aşază 
nici o limită de timp. Există programe ce conţin ‘bucle infinite’. Cu 
alte cuvinte, un anumit şir de instrucţiuni se va derula mai departe 
fără sfârşit. Dacă am dori să decidem prin observaţie dacă un 
asemenea program se opreşte, am putea aştepta la infinit. A rezolva 
problema opririi fără limită de timp înseamnă astfel să afli dacă 
programul se opreşte, fără a-l pune în mişcare. Turing a argu-
mentat aproximativ aşa: Să presupunem că este posibil să scriem 
un program, pe care vrem să-l numim testator de oprire: Pentru 
orice program de computer furnizat testatorul de oprire verifică 
dacă se opreşte sau nu. 

Datele de intrare ale testatorului de oprire constau de 
asemenea dintr-un program; testatorul de oprire îl analizează şi dă 
ca rezultat un răspuns de genul ‘Acest program se va opri’ sau 
‘Acest program nu se va opri’. 

Acum să scriem un al doilea program: să-l numim ‘corupătorul 
testului de oprire’. Şi acest program primeşte ca intrare un anume 
program de computer; atunci se determină cu ajutorul testatorului 
de oprire dacă programul dat se va opri. Dacă acesta e cazul, atunci 
şi numai atunci intră într-o buclă infinită. 

Acum ajungem la un punct critic. Dacă în corupătorul testa-
torului de oprire se introduce o copie a lui însuşi, ce se întâmplă 
atunci? 

Spre reamintire: Am scris corupătorul testului de oprire în aşa 
fel, încât el intră într-o buclă infinită, dacă programul aflat în test se 
opreşte. Însă acum programul aflat în test este însuşi corupătorul 
testului de oprire. 

Astfel intră, aşa cum este construit, într-o buclă infinită, dacă 
se opreşte, asta înseamnă însă tocmai că nu opreşte. Este o evi-
dentă contradicţie! Nu ajută cu nimic nici atunci când se presupune 
ieşirea opusă. Atunci programul testat nu se opreşte, aşa va raporta 
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testatorul de oprire, şi programul nu intră în bucla infinită, aşadar 
se opreşte. Paradoxul l-a condus pe Turing la concluzia că nu se 
poate construi nici un testator de oprire universal. 

Este interesantă concluzia derivată de Turing de aici. În caz că 
este imposibil să se stabilească anticipat prin calcule dacă un 
program se va opri sau nu, atunci în acelaşi timp nu există nici o 
posibilitate să identificăm acest lucru prin deducţie logică. Nu 
există nici un sistem formal de axiome, cu ajutorul căruia să se 
poată decide dacă un program se opreşte în cele din urmă. De ce? 

Dacă s-ar putea utiliza un sistem formal de axiome în acest 
mod, atunci s-ar avea tocmai un ‘procedeu mecanic’ sau, ceea ce 
este acelaşi lucru, un program de computer care decide dacă un 
program furnizat se opreşte sau nu, într-un cuvânt: un testator de 
oprire. Dar aşa ceva nu există, după cum am văzut mai sus. 

Se poate scrie un program, care se opreşte exact atunci când 
nu se opreşte. Acest paradox este în principiu acelaşi de care s-a 
lovit Gödel în cadrul cercetărilor sale de teoria numerelor. Cu toate 
acestea Turing a generalizat considerabil aserţiunea lui Gödel”156. 
                                                             
156 „Hilbert a avut un vis: îşi dorea un limbaj formal, în care toată matematica să 
poată fi formulată, care să fie necontradictoriu şi complet, şi o maşină, care să 
identifice orice afirmaţie ca pe una adevărată sau falsă. Atunci a venit Church şi 
l-a trezit pe Hilbert din visul său: o astfel de maşină nu poate exista, avem aşadar 
nevoie în continuare de matematicieni ca să găsim demonstraţii. După o ordine 
provenind din istoria logicii, vom vedea cum Church foloseşte tânărul său 
lambda-calcul, mama tuturor limbajelor de programare funcţionale, pentru a 
rezolva negativ problema deciziei – cu puţine luni înainte să fie demonstrată şi 
de Turing cu mai renumita sa lucrare despre problema opririi. (…) Programul lui 
Hilbert solicita un sistem formal pentru întreaga matematică, în care toate 
propoziţiile adevărate ar putea fi demonstrate, nu au loc contradicţii şi pentru 
aceasta există un procedeu de decizie care scoate la iveală dacă o propoziţie 
oarecare este adevărată sau falsă. Sunt destul de multe dorinţe dintr-o dată, şi din 
păcate lumea aceasta nu e îndeajuns de bună pentru a fi satisfăcute. Prima 
lovitură a venit în anul 1932 de la Kurt Gödel. Conform primei sale teoreme de 
incompletitudine există în orice logică liberă de contradicţii, care este suficient 
de puternică ca să poată fi vorba de aritmetica elementară, formule ce sunt 
adevărate, dar în cadrul sistemului nu pot fi demonstrate a fi adevărate. Pe scurt: 
nu poţi avea în acelaşi timp lipsă de contradicţii şi completitudine.  

Aceasta a constituit, se înţelege, o dezamăgire pentru Hilbert şi un şoc 
pentru matematică în sine. Dar ce s-a întâmplat cu a treia dorinţă a lui Hilbert: 
Putem cel puţin să avem un procedeu decizional, deci o metodă mecanică, sau, 
cum am spune astăzi, un algoritm care să hotărască dacă o propoziţie este 
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Onestitatea şi implicit smerenia demersului ştiinţific autentic 
sunt evidenţiate tocmai de permanentul raport de evaluare a limi-
telor gândirii umane pe care îl desfăşoară în toate abordările sale, 
ceea ce duce la o continuă depăşire a autosuficienţei157 . Fidelă 
acestei vocaţii peratologice, ştiinţa însăşi dezamorsează hybrisul 
scientist, lăsând permanent loc unui orizont deschis simultan spre 
taină şi descoperire. Utopia mecanizării ştiinţei a fost demontată 
                                                                                                                                   
demonstrabilă? Această întrebare se numeşte problema deciziei şi, sărman 
Hilbert, nici acest lucru nu este cu putinţă.  

Demonstraţia acestui fapt i se datorează lui Alonzo Church, care în 1935 a 
arătat-o, cu ajutorul lambda-calculului său, folosind o demonstraţie prin reducere 
la absurd. Turing, care lucrase mai înainte la maşini Turing, chiar dacă fireşte nu 
o numea aşa, a publicat rezultatul său legat de decidabilitate, care implica şi 
imposibilitatea rezolvării problemei deciziei, la doar câteva luni de zile după 
Church. Faptul că rezultatul lui Turing e mai cunoscut stă în aceea că sunt mai 
mulţi studenţi la informatică preocupaţi de maşinile Turing decât cei ce trebuie 
să lucreze cu lambda-calculul.  

Ambele rezultate, cel al lui Church şi cel al lui Turing, au totuşi o problemă: 
se bazează pe o ipoteză nedemonstrată! Hilbert căuta o metodă mecanică 
privind demonstraţia decidabilităţii unei formule, ceva ce o făcea să se numească 
‘efectiv calculabilă’. El avea desigur în cap faptul că o persoană formată mate-
matic urmează cu stricteţe un şir de reguli. Dar matematicienii, şi oamenii în 
general, nu au fost încă, din fericire, formalizaţi. De aceea Church şi Turing nu 
pot vorbi defel despre o asemenea metodă mecanică. În loc de aceasta, ei pro-
pun un model formal pentru calculabilitate – lambda-calculul, respectiv maşinile 
Turing – şi argumentează apoi că tot ceea ce este efectiv calculabil se lasă cal-
culat cu acestea. Pentru a sublinia acest lucru Church a arătat că lambda-calculul 
este la fel de puternic ca aşa-numitele funcţii generale recursive, ceva ce Gödel 
definise şi pe vremuri fusese cercetat de mulţi, şi a invocat apoi în articolul său: 

‘Dacă această interpretare sau una similară nu este permisă, e greu de văzut 
cum s-ar putea da vreun înţeles noţiunii unui algoritm’. 

Însă faptul că lambda-calculul său într-adevăr acoperă totul, tot ceea ce se 
poate efectiv calcula, a fost pus la îndoială de unii, inclusiv de Gödel. Turing a 
arătat apoi că maşinile Turing şi lambda-calculul sunt la fel de puternice şi 
argumentaţia sa – de remarcat că nu a fost oferită nici o demonstraţie – că aceste 
maşini sunt un bun model pentru calculabilitate l-a convins cel puţin pe Gödel şi 
de atunci se vorbeşte despre Teza Church-Turing – dar fireşte că nu este o teză 
propriu-zisă, pentru că nu a fost demonstrată niciodată şi nu poate fi 
demonstrată” (Joachim Breitner, „Church und das Entscheidungsproblem. 
Warum wir noch Mathematiker brauchen”) 
157 Amintim aici şi cea de-a doua teoremă de incompletitudine a lui Gödel, care 
spune că „pentru un sistem consistent F înăuntrul căruia o anume cantitate de arit-
metică elementară poate fi efectuată, consistenţa lui F nu poate fi demonstrată în F 
însuşi” (cf. https://plato.stanford.edu/entries/goedel-incompleteness/). 
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din interiorul matematicii înseşi, ajutând înţelegerea umană să 
realizeze caracterul ei nesaturat în raport cu orice formalism158, şi 
implicit dimensiunea personală a conştiinţei ce transcende orice 
raţionalitate formală. 

 
Cunoaşterea ştiinţifică în lumina misticii iconice – o abordare critică 
integrativă  
În istoria teologiei creştine ortodoxe s-au evidenţiat două ten-

dinţe complementare în raportarea faţă de cunoaşterea ştiinţifică. 
Pe de o parte, se manifestă o continuă purtare de grijă faţă de 
ocrotirea şi actualizarea experienţială a miezului trăirii creştine, 
concentrat iconic în revelaţia dumnezeiască. Această preocupare 
poate neglija în anumite momente istorice, privind-o ca periferică 
şi secundară, activitatea de asimilare a cunoaşterii din afară. Pe de 
altă parte, plecând de la acest deziderat există o tendinţă comple-
mentară şi complinitoare, cea de a integra acestei vieţi hrănite de 
seva tainei dumnezeieşti tot ceea ce există în univers şi poate fi 
recuperat, salvat de pe panta Căderii în orizontul împărăţiei Sfintei 
Treimi. În acest sens, abordarea teologică creştină are un dublu 
aspect: în primul rând, unul critic, marcat de discernământul ce 
distinge între două moduri de viaţă: cel marcat de logica antago-
nistă, a înstrăinării de Dumnezeu, şi cel pătruns de modul vieţii 
dumnezeieşti, ca actualizare a condiţiei euharistice a creaţiei. În al 
doilea rând, tocmai ca urmare a conştientizării fondului originar 
bun al creaţiei, remarcăm un aspect recuperator şi integrator, ce 
(re)orientează imaginea existenţei create şi viaţa ei concretă spre 
lumina chipului dumnezeiesc, în direcţia desăvârşirii creaţiei în 
contextul iconic al unirii omului cu Dumnezeu. 

În „Medicina Isihastă”, Părintele Ghelasie de la Frăsinei a 
zugrăvit o modalitate iconică, integratoare, de întâlnire a teologiei 
cu ştiinţa, fără amestecuri care să deformeze sau să falsifice ambele 
părţi: „S-a văzut că în viziunea creştină cunoaşterea şi ştiinţa sunt 
descoperiri ale tainei, fără desacralizare ci din contră ca ‘ritual de 
cântare a tainei’. Ştiinţa în sens creştin este ‘ritualul de descoperire 

                                                             
158 „Matematica nu este mecanizabilă şi profesia matematicienilor e singura până 
astăzi despre care s-a demonstrat că nu va deveni niciodată obsoletă prin 
computer” (Karl Sigmund, „Die Unmöglichkeit, die Widerspruchsfreiheit der 
Mathematik zu beweisen. Gödels Unvollständigkeitssatz”). 
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a tainei’ dincolo de materia-corp. Legile fizico-chimice sunt ritualul 
haric din materie, ritualul raţiunilor divine creatoare. Cunoaşterea 
în viziunea pur creştină este ‘ritualul de cântare şi laudă a tainei 
dumnezeieşti’ ce se descoperă în creaţie. Aşa ştiinţa şi cunoaşterea 
nu mai sunt o desacralizare a tainei, ci o ‘cântare-slujbă rituală a 
tainei liturghiei dumnezeieşti, ca împărtăşire din taina dumneze-
iască’. Aşa noi considerăm că şi ştiinţa laică are în sine descoperiri 
de taină, care trebuie apoi sacralizate în ‘ritualul liturghiei tainei în 
Sine’. Aşa nu vă speriaţi că noi împletim ştiinţa cu religia, pentru că 
ştiinţa şi religia nu sunt duşmane, ci sunt înrudite şi coexistente, 
căderea din rai a păcatului producând contrarierea şi ura... Religia 
este taina în sine şi ştiinţa-cunoaşterea este ‘ritualul-cântarea 
descoperirii tainei’. Un creştin vede în ştiinţă taina lui Dumnezeu 
descoperită în lume, ca împărtăşire de taină pentru o şi mai mare 
‘bucurie a tainei nesfârşite’. După căderea din Rai religia s-a 
despărţit de cunoaştere-ştiinţă, păcatul încercând o ştiinţă ruptă de 
religie. Acum trebuie o descifrare a ştiinţei căzute pentru reîntoar-
cerea la taina religiei fără de care nu este posibilă însănătoşirea. Aşa 
religia trebuie să întreprindă ‘convorbiri cu ştiinţa’ ca să redea 
ştiinţei taina pierdută. Religia nu trebuie să omoare ştiinţa, iar 
ştiinţa nu trebuie să ucidă religia, ci ele au nevoie să se întâlnească, 
să se sfătuiască, să se regăsească, să se redescopere una din alta. 
Aceasta urmărim noi în medicina isihastă. Noi nu facem teosofie-
amestec de religie cu ştiinţă, ci ‘convorbire’ dintre taină-religie şi 
descoperire-ştiinţă chiar dacă este laică. Sfinţii nu au fost împotriva 
ştiinţei, ci împotriva unei ştiinţe duşmănoase şi rupte de taina 
sacrului. O ştiinţă ca ‘ritual-cântare de taină’ este o adevărată ştiinţă 
coexistentă cu religia şi în raport de transfigurare reciprocă. Noi 
încercăm o ‘identificare a ştiinţei’ în religie, a corpului în suflet, a 
creaţiei în Dumnezeu. Creaţia are în sine Chipul lui Dumnezeu şi 
aşa din creaţie noi putem real să descoperim pe Dumnezeu. Aşa 
din descoperirile ştiinţei putem descoperi ‘urmele Lui Dumnezeu’, 
‘taina dincolo de ştiinţă’. Aşa vă rugăm să nu ne confundaţi cu 
sistemele teosofice, de amestec ocult dintre taină şi ştiinţă. Noi 
facem mistică pură neamestecată cu ştiinţa care rămâne astfel şi ea 
tot pură. Noi facem descifrări şi corespondenţe dintre taină şi 
ştiinţă, dar ne ferim pe cât posibil de amestecuri deformatoare şi 
falsificatoare atât ale tainei, cât şi ale ştiinţei”159. 
                                                             
159 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Medicina Isihastă”, ed. Platytera, 2007, pp. 119-120. 
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În această viziune, „taina-mistica este în egalitate şi coexistenţă 
cu ştiinţa-cunoaşterea şi cu limbajul-identificarea” 160 . Depăşind 
prin recursul iconic la chipul şi logosul fiinţei create orice înţelegere 
mecanicistă asupra lumii materiale, teologia creştină apare în acord 
cu intuiţiile cele mai profunde ale ştiinţei, întrucât, aşa cum „după 
revelaţia Bibliei şi a Sfinţilor Părinţi Dumnezeu nu creează nimic 
mort, încât şi materia este un viu de materie după cum sufletul este 
un viu spiritual”, şi „ştiinţa vorbeşte deja despre viul informaţional 
al materiei”. 

În înţelegerea umană, demersul ştiinţific are nevoie de o com-
pletare, sau de o integrare într-o perspectivă mai cuprinzătoare, 
prin reconectarea la sursa apofatică a dinamismului informaţiei, 
energiei şi masei fizice pe care îl are în vedere şi îl descrie prin 
modelele şi structurile sale: „Terapia obişnuită a medicinii laice 
caută restabilirea chimismului energetic fără ştiinţa limbajului tainic 
al vieţii, sau fără cunoaşterea adâncă a interacţiunilor dincolo de pro-
cesele chimice. Limbajul vieţii este înaintea celui chimic. Se confirmă 
ştiinţific că informaţia este înaintea masei fizice. Informaţia din 
materie este ecoul-prelungirea limbajului sufletului-spiritului, care 
în energii devine ordonatorul chimismului fizic. Viul este dincolo 
de chimism, de aceea nu se vede în reacţiile chimice. Viul se 
descoperă şi se vede de către viul însuşi, direct şi fără intermediarul 
chimic. Chimismul este semn şi urmă de limbaj de viu”161. 

Resacralizarea mecanismului ştiinţei este posibilă printr-o 
recuperare a tainei concretului spiritual, posibilă dintr-o perspectivă 
creştină ortodoxă, care, prin consistenţa ei iconică, „se păstrează în 
puritatea neamestecului cu dualismul filosofic aristotelic grec, sau 
cu metafizica mistică orientală ce pătrunde mai nou în Occident. 
Ştiinţa occidentală este actualmente filosofie greacă, evoluţionism 
oriental şi mecanică occidentală. Este un fel de religie a spiritului 
cu un Dumnezeu principiu transpus într-o mecanică fizico-chimică. 
Noi în această relatare de ‘medicină isihastă’ încercăm o resacra-
lizare a mecanismului ştiinţei. Doar o ştiinţă a energiilor-materiei, 
fără taina concretului spiritual este o cunoaştere fără sacru-taină. 
Ştiinţa vrea să facă din materie o realitate în sine, chiar dacă mai 
recunoaşte ca principiu şi spiritul. Creştinismul vorbeşte despre un 
                                                             
160 Ibid., p. 13. 
161 Ibid., p. 7. 
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limbaj al spiritului dincolo de limbajul materiei. Aici ştiinţa se 
închide, nu vrea să recunoască limbajul spiritului, susţinând că 
limbajul spiritului este însăşi materia. Viziunea creştină susţine că 
limbajul spiritului este separat şi arhetipurile de limbaj în sine al 
spiritului apoi se transpun-traduc şi în limbaj energetic-material. De 
aici susţinerea creştinismului că este o ştiinţă-cunoaştere a sufle-
tului deosebită de cea a materiei-corpului. Sufletul are o ştiinţă de 
suflet, dar în legătură cu a corpului. Ştiinţa de suflet este mistica şi 
religia. Pe această bază facem şi noi o împletire de ştiinţă de suflet 
ca medicină a sufletului în corespondenţă cu o ştiinţă medicală de 
corp-energii”162. 

Prin limitările propriei sale metode, ştiinţa nu poate discerne 
între două moduri de viaţă fundamental distincte: pe de o parte 
modul vieţii originare, create bune de Dumnezeu, desăvârşit în 
modul vieţii restaurate în împărăţia lui Dumnezeu, şi pe de altă 
parte modul vieţii actuale marcate de cădere. În fapt, „ştiinţa a uitat 
de căderea din Rai şi de direcţiile de degenerare a creaţiei, de aceea 
interpretează ca evoluţie şi devenire istoria”163. 

Incompletitudinea perspectivei ştiinţifice face imposibilă orice 
înţelegere bazată pe o cauzalitate autonomă, auto-suficientă, a lumii 
fizice, energetice şi informaţionale fără recurs la taina apofatică a 
fiinţei create şi a logosului ei: „mentalul, senzitivul şi organicul sunt 
treimea unică a energeticului. Aici Ştiinţa gândeşte bine. Informa-
ticul, senzitivul şi organicul sunt deodată, lipsa unuia distrugând pe 
celelalte. Dar ştiinţa face greşeala că pune întâi organicul, apoi 
senzitivul şi apoi informaticul ca efect al acestora. De aici psiho-
logia mecanicistă, evolutivă”164. 

O eroare de perspectivă este dată de o anume tendinţă a 
ştiinţei de a ne face „să înţelegem că limbajul este rezultatul chimis-
mului energetic, că nu este un limbaj în sine care apoi se traduce în 
chimismul materiei” 165 . În fapt, se adevereşte că „limbajul este 
preexistent chimismului, informaţia este preexistentă vibraţiei şi 
masei Fizice. Legile chimice sunt în fapt informaţiile-raţiunile deja 
existente ce se traduc apoi ca legi chimice”166. Aşadar, „chimismul 
                                                             
162 Ibid., p. 14. 
163 Ibid., pp. 134-135.  
164 Ibid., pp. 141-142. 
165 Ibid., p. 152.  
166 Ibid. pp. 152-153. 
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din organe este acest răspuns propriu al materiei acumulative 
organice faţă de energiile informatice şi faţă de energiile memorii-
vitale. Ştiinţa se opreşte prea mult la chimism, la limbajul doar al 
energiilor acumulative, neglijând faptul că este un limbaj energetic 
vital şi unul informatic dincolo de cel chimic-fizic”167. 

Izolată de o cunoaştere spirituală, „ştiinţa poate sesiza mecanis-
mul mecanic al energiilor, dar nu sesizează viul în sine”. Tendinţa de 
a face din „materie o substanţă de sine ce nu are nevoie de spirit, şi 
din corp o organizare fără suflet” se loveşte de dificultăţi insurmon-
tabile. În viziunea creştină, însă, „noi nu desacralizăm taina creştină 
prin profanul laic, nici nu le amestecăm, dar încercăm o integralitate 
a realităţii, ce este ‘taină în descoperire’ continuă. Medicina isihastă 
vrem să fie o medicină integrală de suflet şi corp, în împletire 
armonioasă, fără amestecare, în supra-evidenţiere reciprocă, ştiinţa 
sacralizându-se prin taina religiei şi religia descoperindu-se prin 
cunoaşterea ştiinţei. Doar extremiştii le izolează până la contrariere, 
mutilând taina religiei de descoperirea ştiinţei şi mutilând ştiinţa de 
taina religiei. Şi religia trebuie să fie în egalitate, dar fără amestecare. 
Ştiinţa beneficiază de multe descoperiri ale religiei. Ştiinţa a pornit 
din templele religioase. Drama căderii din perfecţiunea de Rai a 
creaţiei ne aduce contrarierea dintre taina religiei şi descoperirile 
ştiinţei-cunoaşterii. Cunoaşterea ea însăşi se rupe în cunoaştere 
spirituală şi cunoaştere nespirituală...”168. 

Se poate vorbi chiar, în perspectivă creştină, de un principiu al 
relativităţii materiei, care, nefiind o substanţă în sine, emană din 
mişcările fiinţei, depinzând de acestea, de unde „relativitatea mate-
riei, fără ca aceasta să fie contrarul spiritului”169. Prin dimensiunea 
ei apofatică, în care este înscris logosul ei, fiinţa apare a fi 
„indestructibilul care nu se rupe sau fragmentează, dar care are în 
sine viaţă şi limbaj pur fiinţial. Energiile nu sunt fiinţă transfor-
mată, ci emanaţii ale mişcărilor-viului de fiinţă. Aşa materia nu este 
manifestarea fiinţei însăşi, ci manifestarea manifestării-mişcării deja 
a fiinţei”170. 

                                                             
167 Ibid., p. 237. 
168 Ibid., p. 99. 
169 Ibid., p. 196. 
170 Idem.  
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Limbajul ştiinţific are vitală nevoie de o scufundare în limbajul 
vieţii şi al tainei ei, care depăşeşte entropia şi orientarea spre 
moarte proprii modului actual al existenţei şi care constituie sursa 
oricărei regenerări posibile: „Ştiinţa vrea să considere un limbaj 
energetic informativ cod-genetic ancestral, dar şi acesta fără baza 
unui limbaj arhetipal chiar dincolo de codul-genetic ancestral se 
pierde, fără siguranţa că se poate păstra sau poate reveni. Fără un 
limbaj arhetipal permanent care nu se poate şterge niciodată nu 
este posibilă siguranţa păstrării unui limbaj biologic permanent, cât 
şi revenirea la normalitate în urma bolilor. Doar dacă în noi este 
arhetipul veşnic şi de neatins al sănătăţii este posibilă cu adevărat şi 
o revenire la sănătate după bolile noastre. Chipul arhetipal 
permanent este limbajul din suflet, care nu se poate şterge, chiar 
dacă i se adaugă şi un limbaj Anormal negativ. Aşa boala este 
reversibilă, având sănătatea în sine”171. 

Limbajul ştiinţific are nevoie de asemenea de irizările tainei 
pentru sporirea consistenţei dialogice a realizărilor din câmpul 
cunoaşterii, întrucât sensul existenţei se împlineşte prin comunicare 
şi comuniune. Spaţiul însuşi de manifestare al vieţii şi al oricărei 
cunoaşteri este unul al dialogului şi împărtăşirii reciproce: „Ştiinţa 
confirmă că nu există vid, ci întotdeauna este ceva în Acesta. Noi 
trebuie să ne fixăm realităţile. Ca suflet suntem în spaţiul de duh şi 
spirit de Dumnezeu şi în comuniune de spaţii ale duhurilor 
îngereşti, ale naturii şi ale oamenilor. Ca energii-corp suntem în 
spaţiul energetic haric divin în primul rând, apoi în spaţiul 
energetic îngeresc, de lumină-inteligenţă cosmică, ce nu trebuie 
confundată cu lumina naturii. Cosmosul este trinitar energetic, de 
energii de îngeri, energii de natură şi energii de oameni”172. 

Cu atât mai mult, latura terapeutică a ştiinţei nu se poate 
împlini fără recursul la o cunoaştere participativă care să ţină seama 
de apofatismul iconic al fiinţei create şi de raporturile sale cu 
Dumnezeu, Cel Care a zidit-o şi îi poartă de grijă prin întreagă 
iconomia existenţei: „Terapia obişnuită a medicinii laice caută 
restabilirea chimismului energetic fără ştiinţa limbajului tainic al 
vieţii, sau fără cunoaşterea adâncă a interacţiunilor dincolo de 
                                                             
171 Ibid., pp. 41-42. 
172 Ibid., pp. 64-65. 
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procesele chimice. Limbajul vieţii este înaintea celui chimic. Se 
confirmă ştiinţific că informaţia este înaintea masei fizice. Infor-
maţia din materie este ecoul-prelungirea limbajului sufletului-
spiritului, care în energii devine ordonatorul chimismului fizic. Viul 
este dincolo de chimism, de aceea nu se vede în reacţiile chimice. 
Viul se descoperă şi se vede de către viul însuşi, direct şi fără 
intermediarul chimic. Chimismul este semn şi urmă de limbaj de 
viu. Moartea şi boala vin prin uitarea memoriilor de limbaj al vieţii. 
Sănătatea revine prin rememorarea limbajului sacru al vieţii. Noi 
încercăm în această relatare, ‘Medicina Isihastă’, o astfel de sacro-
terapie a rememorării limbajului vieţii, ce este sănătatea în sine. Să 
încercăm să redescoperim în noi înşine taina limbajului vieţii şi 
vom descoperi sacro-terapia bolilor noastre. Să regăsim miracolul 
vieţii de care avem atâta nevoie”173. 

Practica isihastă înfăţişată de tradiţia creştină ortodoxă descrie 
această asimilare a cuceririlor minţii umane, între care se numără şi 
ştiinţa, în taina integratoare a conştiinţei, prin pogorârea minţii în 
inimă, centrul activităţii spirituale şi al unirii cu Dumnezeu: „Dacă 
energiile nervoase nu se mai purifică în centrul inimii şi nu se 
reînnoiesc, nu îşi mai rememorează informaticul pur de inimă-duh, 
de unde formarea unui sistem nervos şi mental rupt de integra-
litatea corpului şi fără adevăratul informatic, fără multe memorii ce 
tot mai mult se uită, nemaifăcându-se rememorarea în duhul inimii 
de dincolo de inimă. De aici efectele terapeutice valoroase din 
metoda isihastă mistică de reîntoarcere a mentalului în inimă unde 
să reintre în duhul sufletului spre rememorarea informaticului uitat, 
care astfel reînnoit reface sistemul nervos şi prin acesta restabileşte 
funcţionalităţile organice deficitare. Metoda isihastă descoperă 
lucruri adânci care sunt de mare folos şi ştiinţei, mai ales medicinei 
şi psihologiei”174. 

Florin Caragiu 
  

                                                             
173 Ibid., pp. 7-8.  
174 Ibid., p. 130. 
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Apariţia răului în lume  
– în viziunea părintelui Ghelasie – 

 
 
Părintele Ghelasie de la Frăsinei a fost acuzat de mulţi că are 

un scris ermetic, descurajant pentru cei care vor să înţeleagă ce 
anume a vrut să transmită prin operele sale. Aşa este, şi totuşi… 
cine are răbdare să îi parcurgă cărţile va constata că găseşte în ele 
nu numai învăţături dogmatice foarte condensate, dificil de inter-
pretat, ci şi parabole, poezii sau scene de teatru în versuri, care 
luminează înţelesul primelor. Unele se completează prin altele. Aici 
părintele n-a făcut decât să urmeze modelul biblic, unde nu există 
doar mesaje criptice – mai ales la sfinţii apostoli Ioan şi Pavel –, ci 
şi parabole – mult folosite de Mântuitorul nostru – şi poezii – 
Psalmii, Cântarea Cântărilor sau la Isaia. De asemenea, unii Sfinţi 
Părinţi – cum sunt Grigorie Teologul, Ambrozie al Milanului sau 
Simeon Noul Teolog – au simţit nevoia să-şi reverse în poezii 
iubirea lor faţă de Dumnezeu. Urmând modelul scripturistic şi al 
unor Sfinţi Părinţi, ieromonahul de la Frăsinei a abordat multe 
teme. Ne-am oprit în cele ce urmează asupra problemei apariţiei 
răului în lume, problemă care apare în multe din lucrările sale. 

Această chestiune este foarte puţin tratată în Sfânta Scriptură: 
doar un singur capitol – 3 – în cartea Facerii şi câteva versete 
risipite în restul Bibliei: Is. 14, 12-15; Iez. 28, 12-18; Mt. 25, 41; Lc. 
10, 18; In. 8, 44; Rm. 5. 12; Apoc. 12, 9. De asemenea şi puţini 
Sfinţi Părinţi au abordat-o, nevrând să facă speculaţii pe seama ei. 
Menţionăm pe Sf. Vasile cel Mare, în omilia Dumnezeu nu e autorul 
răului, Sf. Ioan Gură de Aur în Diavolul şi magia, sau în unele omilii 
la cărţile Sfintei Scripturi, Sf. Grigorie Palama în Tomul aghioritic, 
150 de capete. Şi alţi sfinţi au scris despre aceasta, tratând însă mai 
mult consecinţele morale ale căderii, nu modul în care s-a produs ea. 

Desigur, „taina nelegiuirii”, cum o numeşte Sf. Ap. Pavel, nu 
va putea fi niciodată înţeleasă pe deplin, căci „e greu, e imposibil să 
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ne reprezentăm cum tocmai dintre îngeri, care sunt emblema 
proximităţii lui Dumnezeu, au apărut demonii aflaţi la maximă 
depărtare de El. Cu aceasta, intrăm în marele labirint al problemei 
răului”1. 

Dar pentru a aborda problema răului trebuie pornit de la 
structura întreită a lumii: îngeri, natură, om. Îngerii nu se mai 
multiplică în afară, fiind în număr nelimitat, dar fac o adâncire a 
memorialului divin şi totodată o asumare spirituală a celorlalţi 
îngeri şi totodată a întregului cosmos. Aşadar ei nu sunt niciodată 
izolaţi, nici unii faţă de alţii, dar nici faţă de natură, cântând activul 
divin din ea. Demonii nu mai asumă cele divine din natură, ci le 
distrug sau încearcă o altă structurare, rea.2 Natura se multiplică în 
propria structură, fără să iasă în afară, dar se face mediul comu-
nicărilor spirituale şi materiale. Păcatul produce în mediul naturii 
stricăciuni, dar datorită vitalităţii ei ele sunt arse şi curăţate.3 „Natura 
are în sine legi divine, îşi produce şi propriile raţiuni de creaţie care, 
de rămân în ele însele, se fac o autoizolare în sine, până la o 
despărţire de Divin.” 4  Doar chipul divin din om Îl vede pe 
Dumnezeu, iar prin faptul că omul revarsă în lume memorialul 
divin suflat în sine la creaţie, dar şi acumulează memorialul din 
ţărâna naturii, face să comunice Divinul cu natura, să le unească. 

În viziunea părintelui Ghelasie, omul are chip, iar natura, 
reflectări sau înfăţişări sau raţiuni de chip, chip însemnând 
„permanenţă fiinţială în Sine”.5  Observăm aici o transpunere în 
creaţie, de către părintele Ghelasie, a teologiei sfântului Grigorie 
Palama despre fiinţa şi energiile lui Dumnezeu. 

În zilele genezei nu există nici o evoluţie, doar după terminarea 
creaţiei lumea intră în mersul ei propriu, putând urca duhovniceşte. 
Dar nici omul nu evoluează de la animal – natură la om, ci de la omul 
cu chip divin la omul îndumnezeit – asemenea Lui –, angrenând în 
                                                             
1 Andrei Pleşu, Despre Îngeri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012. 
2 Vezi ierom. Ghelasie, Chipul Omului, 10, Ed. Platytera, p. 16. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 144. 
5 Ibidem. Chip ne duce cu gândul la vederea lui Dumnezeu prin Hristos, pe când 
raţiuni la gândirea despre El sau la cuvintele Lui semănate în creaţie. Este 
diferenţa dintre icoană şi scriere. Omul poate face ca lumea să nu mai fie opacă 
faţă de acţiunea Divinităţii, deci să fie bucuria, nu iadul cosmosului. 
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această mişcare şi natura.6 Că omul are o misiune specială în creaţie 
reiese foarte clar din primele capitole ale Sfintei Scripturi: el 
stăpâneşte toate vietăţile de pe pământ (vezi Fac. 2, 19-20), iar 
efectul căderii lui se întinde asupra întregului pământ (vezi Fac. 3, 
17). Partea superioară a omului, prin care se distinge de restul 
creaţiei, a fost numită raţiune sau conştiinţă. Este evident că ceea 
ce ştiinţa numeşte legi ale naturii – fizice sau biologice – nu este 
acelaşi lucru cu conştiinţa umană, sau, folosind termenii părintelui 
Ghelasie, reflectările de chip diferă de chip: luciul unei ape doar 
oglindeşte cele ce sunt deasupra, dar nu se confundă cu ele. Se 
poate spune că „până la om este Dumnezeu care se Revarsă în 
Creaţie şi de la Om este Creaţie care se revarsă în Dumnezeu”7, 
această revărsare neînsemnând o absorbire a lumii în Divin, ci o 
întrupare sau o comuniune.8 

Dar nici măcar omul nu poate vedea chipul divin căci s-ar 
desfiinţa (vezi. Ieş. 33, 20 sau 1 Tim 6, 16); el Îl poate doar auzi pe 
Dumnezeu (vezi cazurile lui Moise şi Ilie). Creatorul se îmbracă şi 
într-un chip care poate fi văzut la faţă: ca să nu-L confundăm cu 
lumina Sa, ori cu energiile Sale. Chiar dacă în Biblie ni se spune că 
Iacov a văzut pe Dumnezeu în faţă (vezi Fac. 32, 30), că Isaia a 
văzut „pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ” (Is. 6, 1) sau 
că Daniel l-a privit pe „Cel vechi de zile” (vezi Dan. 7, 9), acestea 
au fost doar forme de manifestare ale slavei, „ca urmare a unei 
îngăduinţe a Lui, şi nu a fost vorba de vederea fiinţei în sine. Dacă 
ar fi văzut firea însăşi, nu ar fi văzut-o fiecare în chip diferit”.9 

De fapt, subiectul teofaniilor veterotestamentare era Logosul, 
Fiul lui Dumnezeu. Doar după ce Acesta Îşi împropriază şi chipul 
de om, se poate vorbi cu adevărat despre o vedere a lui Dumnezeu, 
ceea ce la început era doar o potenţă. Coborârea Divinităţii în şi 
spre creaţie are şi scopul de a-l face pe om să răspundă personal 
Acesteia, în felul lui propriu, bariera sau prăpastia dintre Cel de Sus 
şi cel de jos fiind desfiinţată. Chipul dăruit omului devine o uşă 
transcendentală prin care intră harul divin, un ochi al lui 
                                                             
6 Vezi ibidem, p. 157. 
7 Ibid., p. 144. 
8 Ibid., p. 148. 
9 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. I, Basilica, Bucureşti, 
2016, p. 150. 
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Dumnezeu care creează şi un ochi propriu de creaţie, care se văd 
unul pe altul.10 În unele religii există amintirea acestui fapt, dar, de 
regulă, cei doi ochi se confundă. Ochiul atotvăzător – simbol al 
providenţei şi vigilenţei divine – apare reprezentat chiar plastic 
după 1500, în Apus, odată cu Renaşterea. Există însă o discrepanţă 
între privirea fără chip care supraveghează prin deschiderea triun-
ghiulară, dar nu angajează nici un dialog cu cel privit, şi privirea 
reciprocă a celui ce priveşte chipul unei icoane şi este văzut de 
Dumnezeu prin aceasta: dăruire reciprocă a dragostei, fereastră. 
Doar răspunzând iubirii lui Dumnezeu cu iubire, omul, iar prin el 
întreaga creaţie, îşi identifică propria natură care la început era foarte 
frumoasă, existând chiar şi posibilitatea unei creşteri duhovniceşti. 

Referatul biblic relatează şi despre crearea unui loc special 
numit rai, făcut pentru om, unde totul era în armonie şi toate se 
supuneau omului. Părintele Ghelasie consideră că raiul este unirea 
cerului – suflarea divină – cu pământul – ţărâna naturii –11, iar omul, 
nu îngerii, e preot, sacerdot între pomul vieţii – chipul divin – şi 
pomii şi făpturile creaţiei. Că omul este preot al creaţiei o spune şi 
teologul grec Panayotis Nellas: „De fapt, nemulţumindu-se cu 
misiunea de preot care oferea firea lui Dumnezeu, ci tăind, prin 
intenţia de a deveni dumnezeu, pornirea creaţiei spre Creator, era 
natural să afle în ea mulţime de plăceri, dar era tot aşa de natural ca 
firea să se răzbune pe el”.12 

Părintele Stăniloae merge chiar mai departe, zicând că energiile 
necreate vin la toţi, prin preot: nu numai în natură, ci şi la îngeri.13 
Altfel spus, Dumnezeu adună tot cosmosul în miniatură ca templu, 
iar pe om îl face altar.14 Dar în rai exista doar o potenţă de sacrali-
zare, aşteptându-se venirea lui Hristos, adică a Fiului lui Dumnezeu 
făcut om. Doar astfel se deschidea altarul templului, unde creaţia nu 
avea acces, şi se putea transforma în altar euharistic de biserică.15 

                                                             
10 Vezi ierom. Ghelasie, op. cit., p. 182. 
11 Vezi idem, Mic dicţionar isihast, 14, Ed. Platytera, p. 78. 
12 În Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol I, E. I. B. M. B. 
O. R., Bucureşti 1996, p. 332. 
13 Şapte dimineţi cu părintele Stăniloae – convorbiri realizate cu Sorin Dumitrescu, 
Anastasia, Bucureşti 1993, p. 28. 
14 Vezi ierom. Ghelasie, Practica isihastă, 13, Ed. Platytera, p. 210. 
15 Vezi idem, Mystagogia icoanei, 6, Ed. Platytera, p. 190. 
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Până la sosirea lui Mesia, în altarul din cer intra doar Luceafărul 
care vedea strălucirea nespusă a Dumnezeirii, de la care prelua şi el 
lumină, iar în altarul din rai intra Adam care vorbea cu Dumnezeu.16 
Însă creaţia întreagă nu putea să-L vadă pe Creatorul ei, se bucura 
doar de proximitatea Lui. Într-un moment neştiut, El urma să 
adopte şi un chip de creaţie, să se unească cu creaţia, şi astfel să 
devină accesibil făpturilor din cer şi de pe pământ. 

Satana n-a mai vrut însă să aştepte dezvăluirea „tainei celei din 
veac ascunsă” care doar prin Biserică s-a făcut cunoscută începă-
toriilor şi stăpâniilor (vezi Ef. 3, 10), mai ales că voia un rol de 
prim plan în acel moment, nu să fie un simplu martor. Şi astfel în 
el „s-a încuibat … nelegiuirea” (Iez. 28, 15). Iar această atitudine 
trufaşă se deosebeşte atât de mult de aşteptarea smerită şi răbdă-
toare a dreptului Simeon. Omul peste care era Duhul Sfânt a cântat 
plin de bucurie: „Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, după 
cuvântul Tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai 
gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea 
neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Lc. 2, 29-32). Ce se 
cuvenea să facă Lucifer la întâlnirea cu Domnul? Să cânte: „Sfânt, 
Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava 
Lui!” (Isaia 6, 3). Dar el n-a vrut ca şi pământenii să vadă mărirea 
Celui de sus, ci doar lumina celui dintâi dintre îngeri şi să i se 
închine lui. Iar în această rătăcire a reuşit să o atragă pe Eva. Ce 
trebuia aceasta să facă? Ne arată proorociţa Ana care nu se depărta 
de la templu, chip al pomului vieţii, şi de aceea L-a întâmpinat cum 
se cuvine pe Domnul (vezi Lc. 2, 36-38). 

În cartea Facerii se relatează despre chipul de Adam şi cel de 
Eva. În viziunea părintelui Ghelasie, acestea sunt cele două cores-
pondenţe în om: de Dumnezeu şi de creaţie. Ambii au chipul lui 
Dumnezeu dar Adam are formă divină iar Eva, formă de creaţie.17 
Cei doi formează o unitate, fapt sugerat de Sf. Scriptură prin 
folosirea atât a singularului: „Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după 
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie a 
făcut” (Fc. 1, 27), cât şi a pluralului: „Şi Dumnezeu i-a binecu-
vântat, zicând: creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi 
                                                             
16 Vezi ibid., p. 191. 
17 Vezi idem, Chipul omului, 10, Ed. Platytera, p. 183. 
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supuneţi-l” (Fc. 1, 28). Aşadar Adam şi Eva au ambii pecetea 
dumnezeiască, dar se diferenţiază prin evidenţierea divinului, res-
pectiv a creaţiei. Acest fapt are consecinţe importante: deoarece 
Domnul nostru nu îşi asumă doar umanitatea, ci întreaga creaţie, 
chipul de mamă este dincolo şi de înger şi de om şi de toată 
făptura. Aşadar există nu doar un chip de mamă omenească, ci şi 
unul de mamă cosmică.18 Expresia „mamă cosmică” sună neobiş-
nuit pentru teologia ortodoxă, dar părintele Ghelasie a vrut să arate 
că creaţia dorea să răspundă tot cu iubire Iubirii Dumnezeieşti, 
cum numai o mamă poate face. În plus, părintele consideră că 
ţărâna în care Dumnezeu a suflat pentru a-l crea pe om are toate 
memoriile creaţiei care-L naşte pe Fiul, prefigurare a Maicii 
Domnului ce-L va naşte pe Hristos.19 

O altă preînchipuire a Maicii Domnului este pomul vieţii din 
rai căci acolo era aşteptat să vină Mesia. 20  Altfel spus el este/ 
trebuia să fie deschiderea altarului. Exprimat metaforic, acest pom 
avea flori minunate care cădeau pe pieptul Evei şi dispăreau în ea, 
dar nu aveau fructe21 . În iconografia creştină apare şi imaginea 
arborelui lui Iesei, adică a unor ramuri care ies din coapsele tatălui 
regelui David şi care odrăslesc nu numai prooroci şi regi, ci chiar 
pe Maica Domnului cu Iisus Hristos în braţe. Este, poate, remines-
cenţa arborelui vieţii care aduna toată frumuseţea omenirii/creaţiei 
pentru a o rodi pe Preabinecuvântata din care să se nască 
Mântuitorul. 

Arhetipul unui arbore cosmic ale cărui rădăcini sunt în lumea 
subpământeană şi al cărui vârf atinge cerul apare în multe tradiţii 
arhaice: la indieni şi iranieni, la traci şi greci, la celţi şi etrusci, având 
multiple semnificaţii: legătura dintre lumea cerească, cea pămân-
teană şi cea subpământeană, scara ce duce la cer, regenerarea 
perpetuă a naturii, fertilitatea, nemurirea spirituală sau stâlpul 
terestru ce sprijină bolta cerească pentru a nu se prăbuşi. Acestea 
toate sunt urme ale memoriilor umane primordiale, atât înainte de 
cădere, cât şi după. Dacă la începuturi exista o armonie între îngeri, 
oameni şi natură, iar omul avea posibilitatea să ajungă în apropierea 
                                                             
18 Vezi idem, Moşul din Carpaţi, 9, Ed. Platytera, p. 146. 
19 Ibid., p. 149. 
20 Ibid., p. 146. 
21 Vezi idem, Memoriile originii, 12, Ed. Platytera, p. 71. 
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lui Dumnezeu pentru vecie şi Ziditorul avea grijă de ea, ulterior a 
intervenit un cataclism cosmic, iar oamenii şi făpturile naturii au 
început să moară individual, evitând moartea doar ca specie prin 
urmaşii lor. Din toate aceste semnificaţii, creştinismul reţine în 
special ideea unei vieţi nemuritoare a omului dacă acesta se 
supunea lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae Velimirovici în cuvinte, 
deopotrivă clare şi frumoase, spune: „diavolul este tatăl păcatului, 
iar păcatul, tatăl morţii. Aceasta este unica genealogie adevărată a 
răului în lume; genealogic, el corespunde dureroasei tragedii a 
omului şi a întregii naturi din jurul lui. Iar lumea este singura scenă 
îndeajuns de spaţioasă pe care să se poată juca această sângeroasă 
tragedie… moartea nu este naturală, ci nefirească. Şi apoi moartea 
nu provine din fire, ci merge împotriva firii. Întreaga natură strigă 
cu groază: eu nu cunosc moartea, eu nu doresc moartea, mi-e frică 
de moarte, eu lupt împotriva morţii”.22  

Satana nu voia ca Eva să-L nască pe Hristos, acceptând doar 
un Dumnezeu dincolo de toate, nu unul făptură, şi considerându-
se pe sine însuşi glasul dumnezeirii de creaţie.23 A intervenit aşadar 
mândria, ceea ce sugerează şi Sfântul Apostol Pavel când vorbeşte 
despre episcop, să fie ales cu grijă, „ca nu cumva trufindu-se, să 
cadă în osânda diavolului” (I Tim. 3, 6). Lucifer făcuse o ruptură 
între memorialul pecetei divine şi capacitatea spirituală proprie. 
Astfel, el n-a mai văzut lumina harică, ci doar lumina creată, 
amestecată cu închipuiri.24 

În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a zis şi s-au făcut: 
lumina, tăria prin mijlocul apelor, apele, uscatul, verdeaţa, lumină-
torii zilei şi ai nopţii, fiinţele din ape, văzduh şi de pe pământ, 
omul. Deci toate sunt cuvinte ale Creatorului Care în evanghelia lui 
Ioan este numit Cuvântul. De ce această modalitate de definire a 
lui Dumnezeu? Fiindcă El este o Persoană dornică de dialog cu 
creaţia Sa. Iar îngerii, natura şi oamenii trebuie să vorbească cu El. 
Demonii însă nu mai vor să fie cuvinte divine, roditoare, ci gânduri 
despre Ziditor. „Îngerii demoni (căzuţi) refuză primirea cuvântului, 
nu se mai opresc la hotarul cuvântului, se golesc de cuvânt şi trec 
                                                             
22 Episcopul Nicolae Velimirovici, Învăţături despre bine şi rău, trad. din lb. sârbă de 
pr. Teofil Petrescu, Ed. Sophia, Bucureşti, 1999. 
23 Vezi Ierom. Ghelasie, Moşul din Carpaţi, 9, Ed. Platytera, p. 94. 
24 Vezi idem, Chipul omului, 10, Ed. Platytera, p. 316. 
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în golul gândirii în care încearcă să gândească Divinul după o 
închipuire de intelect”.25 

Pe Dumnezeu însă nu-L poţi gândi, El este dincolo de orice 
reprezentare mentală şi nici o fiinţă, oricât de „subţire” i-ar fi 
mintea, eşuează dacă porneşte pe calea raţională. Singura atitudine 
corectă este cea de închinare, manifestată prin cântare, laudă, 
vestire, aşa cum au făcut şi continuă să facă îngerii buni. Cuvintele, 
în accepţiunea părintelui Ghelasie sunt forme întregi, ori luceafărul 
le-a descompus, le-a rupt în structuri, pe care apoi le-a asamblat 
după cum a crezut el. A vrut şi vrea să recreeze lumea, dar a căzut 
în adâncul întunericului.26 O consecinţă a acestui fapt este că el nu 
şi-a mai găsit chipul; oglindindu-se pe sine, nu a mai intrat în dialog 
cu Dumnezeu, a făcut un monolog, s-a oprit în propria lui 
realitate.27 De fapt, el s-a desfigurat, s-a urâţit. Psalmistul îi consi-
deră pe draci fiare, nu doar datorită ferocităţii lor, ci şi a hidoşeniei 
lor, de aceea se roagă să fie izbăvit de ei: „să nu dai fiarelor sufletul 
ce Te laudă pe Tine” (Ps. 73, 20). Şi nu a mai fost capabil să vadă 
nici frumosul din lume, căci regândind-o, a introdus dezordine în 
ea. Desigur că nimeni nu poate crea ceva superior celor create de 
Dumnezeu „bune foarte”; doar cel nebun din punct de vedere 
spiritual crede aşa ceva. 

Despărţindu-se de Creator, diavolul tocmai asta a făcut: a 
căzut într-o nebunie spirituală. N-a vrut să primească îndumne-
zeirea de la adevăratul Dumnezeu şi a socotit că poate deveni el 
însuşi un mesia 28 . A încercat o independenţă faţă de Creator, 
pierzându-şi astfel locul din cer, cum lămurit o spune însuşi 
Hristos: „am văzut pe Satana ca un fulger căzut din cer” (Lc. 10, 
18). A fost ultima străfulgerare a celui ce fusese cândva Luceafăr, 
adică purtător de lumină. Iar forma frântă, nu dreaptă, a fulgerului, 
ne arată că el ajunsese la o formă de cunoaştere stricată. 

Acest tip de cunoaştere apare concretizată în Cartea Facerii în 
forma unui pom al cunoştinţei binelui şi răului. De fapt logica 
perfectului nu admite imperfectul. Imperfectul este iluzie. În „rai 
Dumnezeu nu a creat un pom special ca să-l încerce pe om; acest 
                                                             
25 Idem, Răspuns de apărare, 16, Ed. Platytera, p. 76. 
26 Ibid. 
27 Vezi idem, p. 349. 
28 Vezi idem, Mystagogia icoanei, 6, Ed. Platytera, p. 197. 
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pom este o creaţie proprie a îngerilor căzuţi. Domnul l-a avertizat 
pe Adam să nu repete păcatul îngerilor căzuţi, să nu se lase furat de 
iluzia imperfecţiunii, a ruperii în bine şi rău”.29 Perfecţiunea este 
dincolo şi de bine şi de rău. Nu există în ea opoziţie sau luptă. De 
aceea răul, dacă a apărut, trebuie lăsat să se dizolve singur. Altfel 
spus, doar rămânând în comuniune cu Dumnezeu se poate ajunge 
la adevărata cunoaştere. În caz contrar apar separări, limitări şi 
generalizări. 

Răul a mai fost definit ca „lipsa binelui şi o abatere de la starea 
conform firii la una contrară firii” 30 , deci ca un gol lipsit de 
consistenţă. Este adevărat că în Sfânta Scriptură se spune: „Şi a zis 
Domnul Dumnezeu: iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, 
cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna sa şi 
să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!...” 
(Fc. 3, 22). Dar aici Cel de Sus vorbeşte ironic, potrivit cu ideea 
despre dumnezeire, pe care o învăţase omul de la diavol. Căci 
„cum ar avea şi el o cunoştinţă compusă şi constătătoare din 
lucruri opuse? Aceasta e cu neputinţă să o cugetăm… despre Acela 
care singur e simplu după fiinţă, după putere şi după cunoştinţă şi 
care nu are decât cunoştinţa binelui”.31 

Aşadar, părintele Ghelasie confirmă spusele Sfinţilor Părinţi, 
trecând peste înţelesul aparent al Scripturii. Dumnezeu este Binele 
Suprem, Absolut, lumea nu este opusă Lui, ci o manifestare a 
preaplinului iubirii Sale. Doar cine îşi întoarce faţa de la El ajunge 
să perceapă lumea în mod nefiresc. În Patericul egiptean este 
descrisă o întâmplare care prezintă la modul concret ceea ce s-a 
produs cu umanitatea în general. La avva Pimen a venit odată o 
rudă a sa care avea un copil cu faţa întoarsă la spate prin lucrarea 
diavolului. Tatăl nu a îndrăznit să-l ducă direct la avvă, bănuind că, 
din smerenie, acesta nu-l va primi. A apelat însă la ajutorul altui 
bătrân care a procedat cu înţelepciune: l-a dus pe copil în mânăstire 
şi i-a pus pe toţi, începând cu cel mai mic, să facă semnul crucii 
peste cel suferind. În final şi avva Pimen s-a rugat: „Dumnezeule, 
vindecă făptura Ta, ca să nu mai fie stăpânită de duşman”, i-a făcut 
                                                             
29 Idem, Memoriile unui isihast, 1, Ed. Platytera, p. 37. 
30 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, IV, 20, ed. Scripta, Bucureşti, 1993. 
31  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, 
Humanitas, 1999, p. 157. 



Arhimandrit HRISTOFOR BUCUR 

176 

semnul crucii, şi copilul s-a vindecat îndată.32 Interpretată alegoric, 
întâmplarea arată cum, din momentul când Adam, aflat la copilăria 
umanităţii, şi-a întors faţa de la Dumnezeu către diavol, nici un om 
nu a mai putut fi vindecat de vreun profet sau exorcist până la 
venirea lui Hristos, Care, prin cruce a zdrobit puterea vrăjmaşului. 
Demonul parcă a hipnotizat-o pe Eva, apoi pe toţi urmaşii săi, care 
nu au mai putut sta faţă către faţă cu Creatorul. 

O întrebare care se poate pune este, de ce necuratul l-a ispitit 
pe om prin mâncare. Iar alte întrebări, adiacente ar fi: este hrana 
atât de importantă? Nu se putea găsi ceva mai subtil, gen idee sau 
cuvânt? Parcă prea ne asemănăm cu animalele din acest punct de 
vedere, nu cu îngerii care nu au nevoie de hrană. Că mâncarea este 
însemnată aflăm chiar din primul capitol al Sfintei Scripturi, când, 
după ce l-a creat pe om, Dumnezeu i-a spus şi ce să mănânce: 
„iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pămân-
tului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana 
voastră” (Fac. 1, 29). Acestea toate au fost date pentru întreţinerea 
trupului, dar pentru suflet erau rezervate fructele pomului vieţii, 
aflat în mijlocul raiului. Până la înomenirea Fiului lui Dumnezeu 
exista o pregustare euharistică din acest pom, însă doar Întruparea 
a adus împărtăşirea spre viaţă veşnică: „Eu sunt pâinea cea vie, care 
s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în 
veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul 
Meu” (In. 6, 51). 

Desigur, diavolul nu voia ca omul să ducă o viaţă fericită în 
veşnicie alături de Creatorul său şi atunci l-a momit pe acesta, 
oferindu-i o ispită spirituală cu efect imediat: „nu, nu veţi muri 
(dacă veţi mânca din celălalt pom, al cunoaşterii binelui şi răului)! 
Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor 
deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” 
(Fac. 3, 4-5). Şarpele a indus ideea că mâncatul este o poartă spre 
cunoaştere – a lumii, nu a lui Dumnezeu. Dar Ziditorul îi pregătise 
omului un destin mult mai măreţ: „Şi aceasta este viaţa veşnică: să 
te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus 
Hristos pe care L-ai trimis” (In. 17, 3). Iar viaţa veşnică se obţine 
prin mâncarea din trupul lui Hristos. Iată dezvăluirea finală a 
                                                             
32 Vezi Patericul sau apoftegmele părinţilor din pustiu, colecţia alfabetică. Text integral, 
Traducere, studii şi prezentări de Cristian Bădiliţă, Polirom, 2007, p. 264. 
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importanţei hranei, pe care omul n-a înţeles-o la începuturi, 
lăsându-se înşelat de demon. Şi fiindcă Domnul ni se oferă sub 
chipul pâinii, înseamnă că acest chip are preeminenţă faţă de 
celelalte mâncăruri. Se explică aşadar marea însemnătate pe care a 
acordat-o părintele Ghelasie modului nostru de hrănire. Cum 
trebuia să răspundă Adam provocării din rai ne-o arată atitudinea 
Domnului când a fost ispitit de diavol în pustie. Deşi, Noul Adam 
chiar a flămânzit, neavând ce să mănânce, spre deosebire de primul 
care avea la îndemână o sumedenie de bunătăţi, el nu s-a lăsat atins 
de mândria de a fi numit Fiul lui Dumnezeu, săvârşind un miracol, 
ci s-a lăsat în voia Tatălui. El a admis că omul are nevoie de pâine, 
dar nu separată de toate cuvintele Creatorului (vezi Lc. 4, 2-4). Iar 
echivalarea Cuvântului lui Dumnezeu cu Pâinea Vieţii arată 
unitatea care trebuie să existe în om între sufletul şi trupul său, 
unitate spartă datorită păcatului. 

De asemenea, făcând raţionamentul invers, adică pornind de la 
mâncarea Trupului lui Hristos şi băutul Sângelui Său – care sunt 
mult mai mult decât o mâncare şi o băutură obişnuită – putem 
înţelege că şi în rai, hrana era mai mult decât o alimentaţie obiş-
nuită, lucru subliniat în repetate rânduri de autorul nostru. Şi atunci 
dar şi acum „noi ne hrănim mental cu informaţii mentale, ne 
hrănim vital cu energii vibratorii şi ne hrănim fizic cu hrană 
materială fizică”33. Mâncarea în rai era un ritual sacru prin care se 
făceau schimburi de energii necontrare, în comunicare perfectă. 
Păcatul a stricat acest echilibru, dereglând funcţiile organelor 
noastre datorită trecerii de la alimentaţia vie la una omorâtă. Pomul 
oprit era pomul hranei nevii, generatoare de moarte. Pe plan 
energetic a apărut lupta continuă dintre două contrarii ce vor să se 
distrugă reciproc, nemaiodihnindu-se în neutru. Dumnezeu n-a 
vrut să trăim omorând, căci omorârea altor vietăţi generează 
propria noastră moarte. 

Sfânta Euharistie ce ni se dă mereu şi mereu, ne arată că, cu 
toate păcatele noastre, Hristos nu ne-a părăsit, ci ne numeşte în 
continuare fraţii Săi: „Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl 
Meu şi la Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul 
vostru” (In. 20, 17). De fapt El iubeşte toată creaţia – îngeri, 
natură, om – iar în iubire nu există ierarhii sau comparaţii, ci doar 
                                                             
33 Ierom. Ghelasie, Medicina isihastă, 3, ed. Platytera, p. 48. 
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misiuni diferite; ca într-o familie unde nu se pune problema cine 
este mai important. Iar creaţia a fost de la început concepută ca o 
familie. 

Lucifer însă s-a iubit doar pe sine, contemplându-şi marea sa 
frumuseţe. Starea lui de maximă strălucire pe care o avea este descrisă 
de proorocul Iezechiel astfel: „Aşa zice Domnul Dumnezeu: tu erai 
pecetea desăvârşirii, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. 
Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu… tu erai heruvimul 
pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui 
Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai 
fără prihană în căile tale” (Iez. 28, 12-15). La prima lectură, textul 
se referă la regele Tirului, dar se poate aplica atât omului primor-
dial, plin de toate virtuţile, cât şi Luceafărului, pus să ocrotească, 
nu să stăpânească discreţionar. Strălucirea dumnezeirii captată într-
un fel de mai-marele îngerilor şi în alt fel de Adam, este descrisă de 
prooroc printr-o mulţime de pietre preţioase şi mult aur, dar 
această lumină venea din exteriorul lor şi era doar reflectată de ei. 

Satana a vrut să fie el stăpânul lumii, nu Dumnezeu-Omul. 
Poate aceasta este explicaţia faptului că în centrul raiului se găseau 
atât pomul vieţii, cât şi pomul cunoştinţei binelui şi răului (vezi 
Fac. 2, 9). Şarpele a vrut să se urce el pe pomul vieţii, nu să-L lase 
pe Fiul lui Dumnezeu, făcut om, să coboare pe pământ. E de 
menţionat faptul că şarpele, fiind azvârlit de pe pomul vieţii, unde 
trebuia să vină Domnul prin Eva, a ajuns să se târască pe pământ, 
adică să-l paraziteze pe Adam, căci, în ebraică, numele omului 
provine din cuvântul pământ. Semnificativ este şi că în această 
primă confruntare între om şi cel rău, autorul Cărţii Sfinte nici nu îi 
dă un nume acestuia din urmă, definindu-l doar prin raportare la 
făptura umană, la natură şi la Dumnezeu, ca şi când nu ar avea o 
existenţă de sine stătătoare. Ulterior apare în Biblie numele Satana, 
care înseamnă adversar (al lui Dumnezeu şi al omului); se 
sugerează astfel că singura raţiune a lui de a fi este de a se opune 
Creatorului şi creaturilor, negăsindu-şi alt rost. Iar numele Lucifer, 
folosit de unii Sfinţi Părinţi, bazat pe cuvintele proorocului Isaia: 
„Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare” 34  (Is. 14, 11), 
precum şi pe ale apostolului Pavel: „şi nu-i de mirare, de vreme ce 

                                                             
34 Luceafăr, în versiunea Anania. 
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însuşi Satana îşi ia chip de înger al luminii” (2 Cor. 11, 14), arată 
demnitatea lui originară pe care nu a ştiut să o folosească cum 
trebuie. Schimbarea numelui diavolului din Lucifer în Satana arată 
căderea lui ireversibilă, pe când omul, prin Iisus Hristos, Noul 
Adam, poate reveni la vrednicia sa din începuturi. 

Sfântul Ioan Casian vorbeşte despre două etape ale surpării 
demonului: „prima cauză a prăbuşirii lui a fost trufia prin care a 
meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea a doua a urmat din pricina 
pizmei (faţă de om). Între cele două prăbuşiri el încă putea să se 
ridice şi să vorbească cu oamenii, în tovărăşie cu ei, dar hotărârea 
dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo nu a 
mai putut să privească de sus şi nici să meargă cu statură dreaptă, ci 
să se târască pe pământ, umilit şi să se hrănească din lucrarea 
păcatelor omeneşti”.35 Aşadar Dumnezeu i-a dat şi lui încă o şansă 
de revenire, dar fiindcă a devenit şi vrăjmaş al omului, nu numai al 
Creatorului, l-a condamnat pe veci. Această rămânere neclintită în 
rău a născut maxima latină: Erare humanum est, perseverare diabolicum 
est, adică: a greşi este omeneşte, dar a persista în greşeală este 
diabolic. 

În definitiv, de ce l-a invidiat Satana pe om, care era micşorat 
puţin faţă de îngeri (vezi Ps. 8, 5), neavând unele calităţi angelice 
(strălucire, uşurinţă în deplasare, etc.)? În opinia părintelui Ghelasie, 
vrăjmaşul aflase de intenţia Fiului lui Dumnezeu de a deveni şi om, 
nerămânând nici exclusiv Dumnezeu, nici unindu-se cu chipul 
îngeresc.36 Persistenţa lor în rău, asemănată de apostolul Iuda cu 
nişte lanţuri veşnice (vezi Iuda 1, 6) reprezintă nemişcarea totală 
spre bine, fapt pentru care ei rămân în întuneric, ignorând deplin 
harul dumnezeiesc, deci ei „nu se pot bucura de primirea fericită şi 
preastrălucită a luminii celei atotcurate, cheltuindu-şi toată puterea 
cugetării dată lor după fire în preocuparea cu nimicul”.37 

Mândria luciferică a fost sesizată şi de profeţii Iezechiel şi 
Daniel sub forma unor copaci sădiţi în Eden al căror vârf atingea 
cerul, dar care în final au fost tăiaţi (vezi Iez. 31, 3-18 şi Dan. 4, 7-12). 
                                                             
35 Sf. Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, trad. din limba latină de prof. David 
Popescu, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii ortodoxe Române, 
Bucureşti 2004. p. 199. 
36 Vezi ierom. Ghelasie, Taina filiaţiei, 8, ed. Platytera, p. 70. 
37 Sf. Maxim Mărturisitorul, op. cit., p. 61. 
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Sunt reflecţii ale pomului aceluia unde orgoliul diavolului s-a 
întâlnit cu orgoliul omului. 

Îngerii care l-au urmat pe Lucifer şi-au refuzat acţiunea sluji-
toare – dinspre Ziditor spre om – deosebindu-se net de Domnul, 
care a venit să slujească, nu să fie slujit. Ei n-au înţeles că a-i ajuta 
pe alţii să crească înseamnă o proprie îmbogăţire prin iubire. S-au 
crezut „încheiaţi, ajunşi pe măsura Tatălui, binecuvântaţi ab initio, 
cu o desăvârşire fără rest”.38 Şi ei şi-au îngropat talantul primit, ba 
mai mult, au socotit că nu au de dat socoteală nimănui de acesta. 

Că Satana n-a căzut singur, ci cu mulţime de alţi îngeri, o 
spune Apocalipsa: „Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur 
mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lor, 
şapte cununi împărăteşti. Iar coada lui târa a treia parte din stelele 
cerului şi le-a aruncat pe pământ” (Apoc. 12, 3-4). Dar şi Apostolul 
Iuda spune acelaşi lucru: „pe îngerii care nu şi-au păstrat întâietatea 
lor, ci şi-au părăsit casa lor, i-a păstrat în întuneric şi în lanţurile 
cele veşnice până la ziua marii judecăţi” (Iuda, 1, 6). Şi deoarece au 
pierdut războiul din cer cu Mihail şi cu îngerii lui (vezi Apoc. 12, 7-
9), au rămas să se lupte pe pământ cu oamenii. Înstrăinându-se de 
Creatorul lor, şi trăind aceasta ca pe o însingurare, ei au căutat să 
umple golul creat chiar de ei prin atragerea oamenilor de partea lor. 
Noi însă nu-i vedem, nu ne îngrozim de chipurile lor voit înfrico-
şătoare şi nici nu cunoaştem toate blestemăţiile provocate de ei 
fără răgaz; altfel, poate am înnebuni sau ne-am familiariza cu răul, 
dar aşa scade şi vigilenţa noastră. Răutatea lor se manifestă şi în 
relaţiile dintre ei, căci apar lupte între neamurile pe care le patro-
nează: proorocul Daniel vorbeşte de conflicte între îngerii păzitori 
ai evreilor, perşilor şi grecilor (vezi Dan., cap. 10). 

Părintele Ghelasie susţine că în rai Dumnezeu a tolerat pomul 
şarpelui demonic „cu menirea ca omul să-l scoată din rai, că 
Dumnezeu în perfecţiunea Sa nici pe diavoli nu-i vătăma – ci îi lăsa 
să se dizolve de la sine”39. Doar în ochii noştri anumite acte divine 
ni se par pedepse, ele fiind de fapt o consecinţă a îndepărtării voite 
de Dumnezeu, ceea ce produce suferinţă. În Triod se spune că 
omul singur şi-a închis uşile raiului, nemaiavând acces la pomul 

                                                             
38 Andrei Pleşu, op. cit. p. 209. 
39 Ierom. Ghelasie, Chipul omului, 10, Ed. Platytera, p. 183. 
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vieţii: „Raiule preacinstite, podoaba cea frumoasă, locaşul cel de 
Dumnezeu zidit, veselia cea nesfârşită şi desfătarea, mărirea drepţilor, 
frumuseţea profeţilor şi sălăşluirea sfinţilor, cu sunetul frunzelor 
tale roagă pe Ziditorul tuturor să-mi deschidă uşile pe care cu 
neascultare le-am închis; şi să mă învrednicesc a mă împărtăşi de 
pomul vieţii şi al bucuriei, cu care mai înainte întru tine m-am 
desfătat” (stihira a treia de la Doamne strigat-am din Duminica 
Izgonirii lui Adam din Rai). Creatorul a continuat să-i iubească 
chiar pe demoni, cum ne sugerează statul de vorbă cu ei, în cazul 
lui Iov sau al ispitirii Domnului în pustie. Iar omul, dacă ar fi respins 
ademenirile şarpelui, ar fi ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, iar 
natura ar fi rămas rai. Atunci îngerii căzuţi ar fi rămas izolaţi 
complet, izolare echivalentă cu o nonexistenţă. 

Pentru a adânci problema, autorul porneşte de la constatarea 
că între divinitate şi creaţie există o delimitare clară, un hotar; acolo 
omul trebuia să aştepte şi să crească de la chip la asemănare. Pe de 
o parte, el auzea glasul lui Dumnezeu: „veniţi la Mine”, dar pe de 
altă parte era avertizat că poate muri. Era la o răscruce, încărcat cu 
o imensă responsabilitate: să ducă la altarul Domnului toate 
memoriile lumii. De fapt, el nici nu trebuia să aleagă între două 
lumi, ci să le poarte pe amândouă, ca prefigurare a lui Hristos. 
Astfel, divinul şi creaţia s-ar fi întâlnit, ar fi stat faţă către faţă40. 
Prin mâncarea din pomul vieţii, Eva L-ar fi născut pe Hristos, dacă 
ar fi ajuns la o stare de puritate capabilă să primească un asemenea 
dar suprafiresc. Ascultând însă de şarpe, ea şi Adam au fost scoşi 
afară din rai, căci, „dacă ar fi mâncat după aceea din pomul vieţii, 
pe undeva se petrecea un fel de amestecare cu răul”41, iar răul s-ar 
fi făcut nemuritor în paradis, conservându-se prin împărtăşirea din 
bine. Deja chipul omului se întunecase, nu L-a mai oglindit pe 
Creatorul său, a încetat procesul creşterii spre asemănare, proces 
început în momentul facerii sale. Altfel spus, omul a părăsit drumul 
hărăzit lui de către Dumnezeu, ratând ţelul: suprema desăvârşire. 
La Bunavestire însă, planul lui Dumnezeu s-a împlinit, căci a venit 
Sfântul Duh la Fecioara Maria şi a înlocuit tocmai mâncarea din 
pomul vieţii.42 Preacurata, păzită de îngeri, s-a învrednicit să devină 

                                                             
40 Vezi Ierom. Ghelasie, Răspuns de apărare, 16, Ed. Platytera, p. 112. 
41 Vezi, Ibid., p. 348. 
42 Ibid., p. 350. 
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locaş al întrupării Fiului lui Dumnezeu şi astfel s-a unit din nou 
creaţia laolaltă şi cu Dumnezeu. 

În rai însă, Eva s-a lăsat amăgită, deşteptându-se în ea speranţe 
deşarte că va fi ca Dumnezeu. Nici Adam n-a mai ascultat porunca 
divină, iar cei doi au pierdut raiul. Şi aceasta fiindcă ei l-au asimilat 
pe drac, cum remarcabil se exprima Petre Ţuţea43, adică i-au preluat 
modul de gândire dualist. Prin cunoaşterea binelui şi a răului ei 
n-au devenit asemenea Celui de Sus, căci El este dincolo de 
acestea, ci au cunoscut suferinţa, rămânând şi fără paradisul unde 
toate li se supuneau. De fapt, eroarea n-a constat în dorinţa lor de 
a se îndumnezei, căci aceasta era destinaţia lor, ci în faptul că au 
vrut să ajungă ca Dumnezeu, fără El. Creatorul ne-a făcut pentru 
fericire, dar Adam şi apoi omenirea întreagă a făcut un mare ocol 
până să ajungă la ea; iar ocolul se numeşte experienţa răului şi a 
binelui. În rai Adam era cu adevărat fericit, însă nu-şi dădea seama 
de aceasta; primise gratuit o comoară pe care n-o preţuia. Iubirii 
revărsate de Dumnezeu în creaţie omul primordial trebuia să-i 
răspundă tot cu iubire, nu cu gândul trufaş că va fi ca El. Adam şi-a 
conceput libertatea doar ca exerciţiu al nesupunerii şi al negării 
Divinităţii ca Fiinţă Supremă care are dreptul să formuleze reguli şi 
să stabilească limite. Şi aceasta în condiţiile în care avea de 
respectat o singură interdicţie! Încălcând-o, a arătat că nu este un 
adevărat partener de dialog cu Dumnezeu, dialog care trebuia să fie 
rugăciune. Fructul pomului golit de divinitate poate însemna „omul 
care nu-L mai vede pe Dumnezeu în afară, ci şi-L închipuie în sine 
după chipul şi asemănarea omului”.44 Preocupându-se mai mult de 
sine, nu de Creator, făptura umană a intrat într-o adevărată ceaţă a 
cunoaşterii, pe care şi-a umplut-o cu imaginaţii. 

Dacă despre Solomon se spune că a primit de la Dumnezeu 
„înţelepciune şi pricepere foarte mare şi cunoştinţe foarte multe, ca 
nisipul de pe ţărmul mării” (III Regi 4, 29), cum va fi fost înţelep-
ciunea lui Adam dinainte de cădere? Dar sub înrâurirea diavolilor, 
omul s-a abătut spre cele lumeşti şi vătămătoare, chiar spre vrăji-
torii şi superstiţii. Drept urmare, nemaifiind capabil să-L perceapă 
pe Domnul, „i-a fost dată în ajutor legea scrisă” (vezi Isaia 8, 20), 
                                                             
43 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, cu o prefaţă de Gabriel Liiceanu, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 40. 
44 Ierom. Ghelasie, op. cit. 198. 
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ca măcar de teama pedepsei să nu se stingă complet binele legii, 
natural sădit în el la începuturi. 

O altă consecinţă a căderii a fost ruperea unităţii dintre Adam 
şi Eva. Ei alcătuiau la început o unitate – Eva plăsmuită din coasta 
lui Adam – (vezi Fc. 2, 21-23) şi orice bărbat şi femeie avea 
menirea de a rămâne „un trup” (Fc. 2, 24). Acest comun-iubire 
între bărbat şi femeie părintele Ghelasie îl numeşte „chipul de fiu 
de om”45, deoarece ei primiseră binecuvântarea de a creşte şi a se 
înmulţi (vezi Fc. 1, 28) rămânând un singur trup. Aşadar copilul – 
la început nenăscut, apoi născut – era/trebuia să fie o manifestare a 
întregului. Dar inducând dualitatea bine/rău, şarpele a reuşit să-i 
despartă. Între ei a apărut un gol. Copii au continuat să se nască în 
încercarea de a reface unitatea pierdută, însoţită însă de pofte 
păcătoase. În rai, „problema sexului ar fi fost aproape neglijată, 
deoarece chipul de suflet prima faţă de cel de corp. Păcatul însă a 
întunecat sufletul, iar corpul cu energiile sale s-a evidenţiat până la 
hiperfuncţii amorale – păcătoase... Adam şi-a pierdut chipul de 
preot şi a rămas doar soţul Evei”.46 Celor care-i atribuie Evei o 
vină mai mare, fiindcă ea a cedat întâi ispitei, le reamintim că Adam 
a fost cel care a primit avertismentul de la Dumnezeu să nu mănânce 
din pomul binelui şi răului, nu Eva; aşadar trebuia să fie mai atent 
decât ea la această tentaţie, fiindcă ea auzise doar de la el porunca 
divină. Dacă ea s-a îndoit de spusele lui, el s-a îndoit chiar de 
spusele Tatălui Ceresc. Din păcate, ei au acţionat unitar doar în 
sens negativ. Mulţi soţi nu mai ştiu ce-i uneşte – chipul de fiu pe 
care trebuie să-l nască – confundând iubirea cu atracţia fizică. 
Sfântul Apostol Pavel însă a asemănat legătura dintre bărbat şi 
femeie cu cea dintre Hristos şi Biserică (vezi Ef. 5, 22-32). Iar 
rostul Bisericii este de a naşte fii, adică de a extinde opera de 
mântuire a lui Hristos la cât mai mulţi oameni. 

Despre aceasta, Sfântul Apostol Ioan scrie: „şi celor câţi L-au 
primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui 
Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, ci de la 
Dumnezeu s-au născut” (Ioan 1, 12-13). Punerea în lucrare a daru-
rilor Sfântului Duh îl eliberează pe om de urmările concupiscenţei 
prin care a venit în lume şi îl face dătător de Viaţă. Întâlnirea sa cu 
                                                             
45 Ibid., p. 187. 
46 Idem, Mic dicţionar isihast, 14, Ed. Platytera, p. 96. 
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femeia, în iubire, duce la apariţia celui de al treilea: copilul. Familia 
terestră a devenit ceea ce trebuia să fie în rai: reflex al Treimii. 

Mai este de menţionat şi faptul că protopărinţii noştri „au 
căzut şi ca suflet şi ca trup. Ca suflet acceptă despărţirea de 
Dumnezeu (ca neascultare) şi ca trup cad prin mâncarea energetică 
din acel rod al căderii, care le afectează corpul cu energii antiharice, 
antiperfecţiune corp... Harul se dă la o parte şi aşa Adam şi Eva se 
văd goi. Pe acest gol de trup încep să încolţească seminţele 
energetice diavoleşti”47. În parabola fiului risipitor – o repovestire 
cu alte cuvinte a dramei căderii – vedem că fiul cel tânăr îşi iese din 
sine când cere să se despartă de tatăl şi concomitent sau ulterior 
ajunge muncit de poftele carnale. Ţara îndepărtată unde se aciuieşte 
este spaţiul locuit de demoni, iar foametea de care suferă nepotolit 
reprezintă patimile care-l înrobesc. Chiar secătuit şi aproape 
zdrobit, el îşi revine, deoarece „chipul lui Dumnezeu în om s-a 
umbrit numai şi s-a slăbit, însă nu s-a şters cu totul”.48 Dar a apărut 
şi un chip străin, o mască, ce poate fi înlăturată prin puterea 
trupului înviat hristic. Prin asceză spirituală şi fizică omul poate 
reface icoana sa din rai. Această strădanie e grea fiindcă mintea nu 
mai este îndreptată spre Creator, „ci în lăuntru, chiar mai mult, nu 
în cap, ci în pântece, din care creşte în sus şarpele cu mii de 
capete”49. Este motivul pentru care avem mintea împrăştiată şi este 
atât de greu să o disciplinăm, s-o aducem în inimă şi astfel să ne 
găsim pacea interioară. Dacă reuşim, ajungem la starea de rai unde 
corpul era impregnat de lumină – aureolele sfinţilor! – nu „un corp 
de carne înveşmântat în piele, gol şi ruşinos...”50. 

Starea de maximă întunecare a omului este cea de demonizare, 
când el nu mai poate face nimic pentru sine, ci trebuie ajutat din 
exterior. Cât a umblat pe pământ, Domnul a vindecat pe toţi cei 
chinuiţi de diavol, a dat această putere apostolilor (vezi Mt. 10, 1 
sau Mc. 6, 7), iar apoi tuturor clericilor care trăiesc în smerenie, 
respectând poruncile Sale. În tezaurul ei duhovnicesc, Biserica a 
păstrat exorcismele, care trebuie citite tuturor celor ce vin la botez 
şi, cu discernământ, celor care n-au împlinit făgăduinţele asumate 
                                                             
47 Idem, Memoriile unui isihast, 1, Ed. Platytera, p. 39. 
48 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 332. 
49 Ierom. Ghelasie, Chipul omului, 10, Ed. Platytera, p. 199. 
50 Idem, Mystagogia icoanei, 6, Ed. Platytera, p. 200. 
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atunci, ajungând sub stăpânirea celui rău. Iov n-a devenit posedat 
fiindcă era drept, iar Dumnezeu l-a împiedicat pe diavol să se 
atingă de sufletul lui (vezi Iov 2, 6), dar alţii, lipsiţi de virtuţile lui 
Iov şi dedaţi patimilor, pot ajunge la o totală întunecare ce se vindecă 
cu mari eforturi. Ce influenţă negativă au dracii asupra tuturor 
componentelor persoanei umane reiese chiar din textul moliftelor 
de alungare a lor: „degrab plecaţi de la făptura Ziditorului Hristos, 
Dumnezeul nostru, şi vă depărtaţi de la robul lui Dumnezeu (N), 
din minte, din suflet, din inimă, din rărunchi, din simţiri şi din toate 
mădularele lui, ca să fie el sănătos şi cu totul întreg şi slobod” (a 
treia molitvă a sfântului Ioan Gură de Aur). Oricum, fiecare urmaş 
al lui Adam poartă un război nemilos cu sine însuşi, datorită 
conflictului între ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este, dar la unii 
acest conflict atinge cote paroxistice, iar când puterile lor s-au 
epuizat vin diavolii şi se instalează deplin în ei. Forţele acestor 
oameni, nemaifiind adăpate de har, funcţionează dezordonat, 
absurd, nebunesc. Ei sunt morţi din punct de vedere spiritual (vezi 
Lc. 9, 60), cadavre vii. 

Drama omului a afectat toată natura, căci el avea „un destin 
supracosmic”51, mai important chiar decât al îngerilor, căci el era 
stăpânitorul ei (Fc. 1, 28). El nu a fost creat pentru a profita de ea 
ca obiect, fără să simtă nici o responsabilitate. Omul n-ar trebui să 
fie un stăpân egoist, preocupat doar de binele propriu, ci unul 
ocrotitor. Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu ajunge să iubească 
toate făpturile Sale. Atunci natura ar reveni la starea paradisiacă de 
armonie şi lumină52, nu ar ajunge să se sălbăticească, să se fărâmi-
ţeze sau să explodeze într-un adevărat big-bang al păcatului. Influ-
enţa decisivă a omului asupra naturii, Sfântul Nicolae Velimirovici 
o descrie astfel: „dacă ar pieri cu totul multe din însuşirile rele ale 
oamenilor, ar pieri de la sine şi chipurile lor corespunzătoare din 
natură. Însă câtă vreme omul este pentru om lup, va exista şi lupul. 
Şi câtă vreme omul este pentru om lipitoare, va exista şi lipitoarea. 
Şi câtă vreme sufletul omenesc se târăşte pe pământ, se va târî şi 
şarpele pe pământ. Într-un cuvânt, câtă vreme omul îşi va înmulţi 
necredinţa şi imoralitatea sa, natura va înmulţi chipurile corespun-
                                                             
51 Idem, Practica isihastă, 13, Ed. Platytera, p. 214. 
52 În limba română, cuvântul lume vine din latinescul lumen care înseamnă lumină! 
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zătoare ale răului: fiarele sălbatice, microbii, furtunile, grindina, 
inundaţiile, seceta şi tot restul”53. 

Iar tăvălugul acesta al nenorocirilor îşi are originea în neascul-
tarea din rai, când Adam a auzit: „blestemat va fi pământul din 
pricina ta. În dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieţii tale! Spini 
şi pălămidă îţi va rodi” (Fac. 3, 17-18). Târziu, târziu de tot, îşi dă 
seama Adam de consecinţele nefaste ale greşelii sale asupra între-
gului cosmos şi strigă: „plângeţi-mă, cete îngereşti, frumuseţile 
raiului şi podoaba plantelor celor de acolo, pe mine, cel înşelat rău 
şi de la Dumnezeu depărtat. Livadă fericită, pomi sădiţi de 
Dumnezeu, frumuseţi ale raiului, acum vărsaţi lacrimi din frunze ca 
din nişte ochi, pentru mine, cel golit şi înstrăinat de mărirea lui 
Dumnezeu” (stihirile a doua şi a treia din cântarea a patra a 
canonului Utreniei din Duminica Izgonirii lui Adam din Rai). Din 
acest text deducem nu atât că omul dorea să i se plângă de milă, ci 
că el avea (şi are!) o comunicare intimă cu toate elementele naturii. 

Şi cine se află la originea acestor nenorociri? Diavolul deghizat 
în şarpe. Foarte interesant este că multe mituri antice au chipul 
şarpelui, ca forţă umană în sex, intelect sau vitalitate. „În sens 
creştin, şarpele trebuie să fie scos din fiinţialitatea omului, aşa cum 
a făcut proorocul Moise şi ridicat cu capul străpuns de o ţepuşă 
(crucea)”, ca apoi Hristos să-l înlocuiască cu chipul divinului ce-şi 
reia locul în om.54  Din păcate „metafizica filosofică şi mai nou 
ştiinţa se opresc încă la magia chipului şarpelui (a naturii goale de 
divinitate)”55 , în loc să se întoarcă la chipul de rai, restabilit de 
Hristos. Imaginea şarpelui trebuie înlocuită cu cea hristică – haina 
de nuntă divină. Omul să lepede pielea de şarpe care se târăşte şi 
să-şi recapete mâinile şi picioarele, adică răspunsul personal.56 

În folclorul românesc, foarte rar cel rău apare sub chipul 
şarpelui. De obicei, el este reprezentat cu faţă umană, neagră, cu 
coarne de ţap, cu ochii roşii şi cu coadă. Figura de ţap trimite la 
Vechiul Testament, unde în ziua cea mare a ispăşirii se luau doi 
ţapi, dintre care unul era trimis în pustie demonului Azazel, pentru 
ispăşire, ca să ducă acolo cu sine nelegiuirile oamenilor pe care 
                                                             
53 Episcop Nicolae Velimirovici, op. cit. p. 176. 
54 Ierom. Ghelasie, Chipul omului, 10, Ed. Platytera, p. 204. 
55 Ibid. 
56 Vezi ibid., p. 205. 
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acela le-a inspirat, poporul cerând iertare de la Dumnezeu (vezi 
Lev. 16, 7-10). Diavolul se camuflează şi sub forma omului, bărbat 
sau femeie: strigoi, moroi, zburător, iele, muma pădurii, etc... 
Aceste fiinţe supranaturale pot fi văzute în anumite condiţii, dar 
întotdeauna ele provoacă răul. Pentru a scăpa de acţiunea lor 
distructivă, oamenii apelau la Biserică, dar şi la unele practici 
necreştine, tip vrajă sau descântec. 

Uneori dracul poate fi păcălit, ca în cunoscuta poveste a lui 
Ion Creangă, Dănilă Prepeleac. Un ţăran leneş şi prost ajunge sărac 
în urma unor schimburi dezavantajoase; situaţia lui se modifică 
deoarece iese câştigător dintr-o serie de confruntări cu dracul, 
folosindu-şi isteţimea, şi întorcându-se acasă cu o mare sumă de 
bani. Aparent umoristică, lucru nepermis când vorbeşti despre 
Duşmanul prin excelenţă, basmul ascunde adevăruri adânci. Mai 
întâi, starea personajului principal se schimbă atunci când se hotă-
răşte să devină călugăr; de acum încolo Dumnezeu îi transformă 
mintea încât ştie să se opună ispitelor diavoleşti. Iar biruinţa finală 
o obţine cu ajutorul numeroşilor săi copii, potrivindu-i-se perfect 
cuvântul psalmistului: „fericit este omul care-şi va umple casa de 
copii; nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă” (Ps. 
126, 5). Totuşi, din aceste multiple confruntări cu slujitorii lui 
Scaraoschi, Dănilă nu rămâne neatins, fiindcă îşi pierde un ochi. Cu 
acest preţ, urmaşul Evei reuşeşte să îl învingă pe cel care a învins-o 
pe aceasta, prin minciună, în rai. Iar povestea ne mai spune că, 
chiar dacă ar fi fost mai multe ispitiri, succesive, în paradis – cum 
au fost şi în cazul Mântuitorului (vezi Mt. 4, 1-11) – ele puteau fi 
depăşite dacă protopărinţii noştri ar fi rămas în legătură cu 
Dumnezeu, aşa cum călugării buni reuşesc. 

Referitor la motivul pentru care a căzut diavolul, părintele 
Ghelasie are opinie personală. Majoritatea Sfinţilor Părinţi răspund 
că din mândrie, cum o face de exemplu Sfântul Grigorie Palama: 
„Îngerii au fost rânduiţi să slujească cu tărie Ziditorului şi au primit 
rostul să fie stăpâniţi. Nu au fost însă puşi să stăpânească peste cei 
de după ei, decât dacă sunt trimişi la aceasta de cel ce ţine toate. 
Satana însă a poftit să stăpânească cu mândrie împotriva hotărârii 
Ziditorului”.57 Aceasta a dus la despărţirea lor liberă de Dumnezeu. 
                                                             
57 Sf. Grigorie Palama, Tomul aghioritic, 150 de capete, în Filocalia 7, Humanitas, 
1999, p. 449. 
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Părintele Ghelasie consideră că de vină e invidia, una din faţetele 
mândriei, căci Satana nu voia ca Dumnezeu Fiul să se întrupeze în 
om, ştiind că astfel întreaga creaţie ar fi stat faţă către faţă cu 
Divinitatea, s-ar fi îndumnezeit. Nefiind el alesul sau dumnezeul 
lumii, s-a revoltat. Voia să fie nu doar căpetenia îngerilor, ci a 
întregii creaţii. Iar omul, neavând răbdare să crească duhovniceşte, 
s-a întors spre lume, unde a descoperit frumuseţea imprimată de 
Creator în ea, dar şi-a pierdut, pentru mult timp, statutul de fiinţă 
capabilă şi să-L vadă pe Dumnezeu, nu numai să-L audă.  

Arhimandrit Hristofor Bucur 
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Iconicitatea iconomică (M-J. Mondzain) 
̶̶  o întâmpinare/reflecţie critică  ̶ 

 
 

În meditaţia sa asupra imaginii, icoanei şi iconomiei, M-J. Mondzain 
îşi desfăşoară excursul prin spaţiul „gândirii iconice” încercând să 
regăsească temeiurile puterii speculative şi politice ale icoanei ca 
artefact al prezenţei, temeiuri pe care le caută în gândirea patristică 
despre iconomie. Este un demers care constată invazia imperialis-
mului vizual şi audiovizual contemporan, şi care, urmând o lectură 
specifică a conflictului iconoclast, îşi propune ca intenţie primă să 
expună temeiurile gândirii creştine asupra iconicităţii iconomice, 
revelându-i acesteia actualitatea1. 

Lectura specifică, ce reţine că secolul XX a pus imaginea în 
centrul preocupărilor de a prezerva libertatea şi gândirea2, dar şi 
faptul că încă se mai iau poziţii pro sau contra iconoclaştilor, inves-
tighează geneza unei gândiri despre imagine, referindu-se la un text 
                                                             
1 Lucrarea asupra perioadei bizantine se bazează la Mondzain pe descoperirea 
faptului că dezbaterea teologică este de asemenea o dezbatere politică, fiindcă 
instanţele politice dispută monopolul figuraţiei şi al imaginii. Însă, demersul său 
istoric, filosofic, teologic, privitor la imagine, are în atenţie lumea contemporană 
ale cărei rădăcini încearcă să le exploreze. Astfel că, descoperind în creştinism 
religia care a fost la originea reabilitării vizibilităţii şi a unei instalări a puterii în 
politicile vizibilităţii, Mondzain aprofundează şi în Homo spectator (2007) aceste 
câmpuri şi sectoare ale gândirii şi ale experienţei într-o explorare care este 
marcată nu numai de teologie şi filosofie, ci şi de o perspectivă analitică şi de un 
interes faţă de suferinţele subiective, faţă de patologiile identităţii şi de raportul 
acestora cu conflictele sociale. Angajamentul mărturisit al acesteia ajunge astfel 
să fie ancorat în probleme foarte contemporane (Mondzain 2008 (a): 52). 
2 Pentru Mondzain imaginea este inseparabilă de istoria conflictuală a privirilor şi 
de construcţia apartenenţelor, dar şi de anume baze antropologice care, în explo-
rarea istorică a Bizanţului, i-au arătat că, vorbind de imagine, vorbesc întot-
deauna de libertate şi de supunere, de emancipare şi aservire; imaginea apare 
pentru Mondzain şi ca locul unde se joacă în împărtăşirea privirilor – ceea ce ea 
numeşte „comerţul privirilor” – chestiunea egalităţii şi a inegalităţii (Mondzain 
2008 (a): 54). 



MARIUS DUMITRU LINTE 

190 

major din timpul crizei iconoclaste. Este vorba de Antiretice, scrieri 
dintre anii 818 şi 820, din timpul celui de-al doilea iconoclasm, ce 
aparţin patriarhului Nichifor3. 

Criza iconoclasmului în Bizanţ este văzută astfel ca o criză 
politică constantinopolitană, însă o criză în sensul temeiurilor 
simbolice ale autorităţii. Mai exact, o „criză iconomică” după 
înţelesul dat „iconomiei” în acea perioadă. De fapt, Mondzain se 
întreabă dacă această criză politică nu cumva este în fond o „criză a 
iconicităţii” în sensul acordat acestei iconicităţi în legătură cu 
efectele simbolizării şi efectele politice (Mondzain 2009: 12). 

În ipoteza demersului său „este vorba de o concepţie icono-
mică a imaginii naturale întemeietoare a imaginii artificiale şi de o 
concepţie iconomică a imaginii artificiale care, la rândul său, vine să 
întemeieze puterea temporală”4 (Mondzain 2009: 12, 13). 

Astfel, gândirea despre icoană, chiar în condiţiile unei lumi 
laice şi profane, se apreciază, de către Mondzain, a fi una de recu-
perat, întrucât, lăsând loc unei autonomii a domeniului filozofic în 
raport cu cel religios propriu-zis, aceasta i-ar privi pe toţi, dincolo 
de preocuparea apologetică sau doctrinară; dar ar fi de recuperat şi 
pentru că, o atare gândire, ce pune în relaţie vizibilul cu invizibilul, 
ar fi o formă de articulare care, după Mondzain, ar face posibilă 
conceperea unei lumi întemeiate pe vizibilitate, pornind de la 
convingerea că nevăzutul este ceea ce-i constituie în fond esenţa şi 
sensul. 
                                                             
3 Marie-José Mondzain susţine că în vreme ce Sf. Ioan Damaschin şi Sf. Teodor 
Studitul şi-au pus talentul în slujba icoanei, scrierile lor fiind profund hristologice 
şi inspiraţia lor profund doctrinară, preocupată să apere dogma întrupării şi 
unitatea Bisericii, în cazul patriarhului Nichifor, considerat „singurul scriitor cu 
adevărat filozofic al acestui secol de criză”, avem de-a face cu o meditaţie de o 
cu totul altă anvergură „ce se referă la natura imaginii şi la imposibilitatea de a 
gândi şi guverna fără ea”. Aici găseşte şi explicaţia portretului pe care patriarhul 
Nichifor i-l face adversarului imperial, portret în care vizează deposedarea 
împăratului iconoclast de orice aptitudine de a gândi sau de a guverna 
(Mondzain 2009: 20). Mondzain crede că atunci când Nichifor se ridică 
împotriva gândirii iconoclaste „o face ca filozof erudit, mai degrabă ca 
universitar decât ca teolog” (Mondzain 2009: 103). În vremea celui de-al doilea 
iconoclasm Nichifor a făcut ca „doctrina icoanei să fie întemeiată pe iconomia 
relaţională referitoare la imagine în genere” (Mondzain 2009: 107). 
4  Trebuie consemnată precizarea lui Mondzain că, din punct de vedere al 
iconomiei, lumea spirituală şi lumea temporală sunt una. 
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Mondzain ia în considerare, din perspectivă iconomică, pro-
blema „imaginii naturale şi consubstanţiale” şi cea a „imaginii artifi-
ciale sau iconice, în heterosubstanţialitatea şi iconomia sa relaţională, 
apoi în natura trăsăturii sale grafice (graphe) şi a omonimiei”, gândind 
că analiza filozofică a conceptului de iconomie poate contribui „la 
înţelegerea a ceea ce, în doctrina icoanei, vizează problematica 
modernă a oricărei imagini5” (Mondzain 2009: 106). 

Această relaţie între vizibil şi invizibil se bazează, din perspec-
tiva propusă de Mondzain, pe diferenţa dintre imagine (ce ţine de 
invizibil) şi icoană (ce ar ţine de vizibil), respectiv pe iconomia ce 
reprezintă conceptul articulării lor organice. 

„Imaginea este mister, icoana este enigmă. Iconomia a fost 
conceptul relaţiei lor intime. Imaginea este eternă similitudine, icoana 
este asemănare temporală. Iconomia este conceptul transfigurării 
istoriei.” (Mondzain 2009: 14) 

 
Termenul iconomie 6 cu conotaţiile sale administrative şi juridice, 

destinat bunei administrări a lumii reale, ajunge să dobândească, chiar 
în momentul crizei iconoclaste, un caracter sistematic, referindu-se la 
                                                             
5 În afară de interesul istoric faţă de teologia şi filozofia imaginii, Mondzain 
propune în Homo spectator (2007) şi o viziune antropologică asupra chestiunii. 
Conferă astfel şi un caracter antropologic gândirii sale asupra imaginii, încercând 
astfel să o fondeze pe poziţia, postura şi situl spectatorului. Consideră că ceea ce 
implică constituirea acestui sit este miza politică, într-un sens grec al termenului, 
înţeles nu atât ca miză a puterii şi a exercitării puterii, cât ca miza unei împărtăşiri 
a spaţiului şi a timpului într-o comunitate în care împărtăşirea este fondată de 
acum, şi înainte de toate, pe diferenţă şi separaţie. Ține să precizeze că investi-
gaţia sa asupra imaginii nu survine dintr-o adăugare teologică, ci dintr-o viziune 
radical critică ce interoghează asupra ce este libertatea unui subiect uman în 
iconomia credinţei inerentă oricărei relaţii cu imaginile. Regăsim totodată în 
context o problemă antropologică în legătură cu gestul de a face imagine şi de a 
o face să se vadă, sau o problematică a ceea ce trece în acest corp şi în aceste 
gesturi în care/prin care omul semnalează omului modul său de devenire ca om 
(Mondzain 2008 (a): 54). 
6 Mondzain, afirmând că fiecare artă are practica sa chenotică  ̶  fiecare gest de 
artă cucerind şi definind regimul său de invizibilitate  ̶ , consideră că prima 
practică chenotică o regăsim atunci când, în grota Chauvet, o gură a expulzat 
pigmentul şi s-a vidat; gura se goleşte de ceea ce emite şi face să se vadă ceea ce 
expiraţia îi permite să facă sensibil unei alte priviri sau unei alte urechi 
(Mondzain 2007: 63). 
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taina Treimii, a Întrupării şi a mântuirii, pentru a se lega fundamen-
tal de chestiunea imaginii înseşi, până într-acolo încât să se afirme 
apriat: „cine tăgăduieşte icoana, tăgăduieşte întreaga iconomie” 
(Mondzain 2009: 14). 

Astfel, iconomia apare ca un concept exemplar ce susţine un 
întreg edificiu „a cărui miză finală, intelectuală, spirituală şi politică 
în acelaşi timp este icoana” (Mondzain 2009: 15).  

E adusă în atenţie o miză a icoanei „ce nu este aşadar doar 
respectarea ortodoxiei hristologice, ci o miză politică şi filozofică de 
prim rang” (Mondzain 2009: 20). 

De altfel, în Le commerce des regards (2003), întrebând retoric ce 
altceva este iconomia7 decât un principiu mediator care reglează 
                                                             
7 Vorbind despre retorica şi iconomia imaginilor, Bordron arată că se pot întâlni trei 
nivele de analiză proprii definirii unei semiotici, şi, în mod specific, unei semio-
tici a imaginilor: i) compoziţii mereologice, ii) legături predicative, iii) orizonturi ontologice 
(noţiunea de orizont, pentru Bordron, subliniază faptul că ontologia nu apare 
decât în cadrul unei viziuni, în interiorul unui proces semiotic). Aceste nivele de 
analiză, care nu sunt după Bordron cu necesitate ierarhizate, stabilesc între ele 
raporturi în interiorul unui complex mai vast numit iconomie. Examinând anumite 
elemente de bază ale imaginii (textură, suprafaţă, culoare, formă), Bordron 
observă că acestea nu au acelaşi sens într-un tablou de secol XVII francez, într-o 
icoană bizantină, într-o imagine publicitară sau într-o pictură aborigenă din 
Australia. Astfel, conchide că „există mai multe iconomii” aşa cum există mai 
multe limbi; o iconomie ce desemnează, în primul rând, ordonanţarea care fon-
dează posibilitatea valorilor şi eventuala lor circulaţie. Pentru Bordron, iconomia 
unei imagini revine la a întreba în ce ordine globală se înscrie şi ce articulaţie 
fundamentală este presupusă pentru a putea fi înţeleasă. Suprematismul lui 
Malevitch, ca gândire artistică, este semnalat, spre exemplu, de Bordron ca o 
tentativă de înnoire iconomică a artei, şi, în mod particular, de a inventa 
iconomia în care se înscrie ceea ce Malevitch numeşte „plan absolut”. Bordron 
arată că iconomia domneşte în diversele nivele de analiză menţionate. Sau, altfel 
zis, nivelele mereologic, predicativ şi ontologic depind esenţialmente de icono-
mia în care se înscriu, şi care guvernează vizibilitatea imaginilor. Dincolo de 
problematica imaginilor, Bordron consemnează iconomia ca desemnând un joc 
de instanţe ce presupune o operaţie de partajare care le instituie în diferenţa lor, 
şi, prin aceasta, în relaţiile lor posibile; termenul iconomie apare acolo unde se 
pune problema marilor instanţe constitutive ale unui domeniu şi a modului în 
care ele pot să funcţioneze într-o anumită ordine dinamică. Finalmente, noţiunea 
de iconomie este pentru Bordron necesară pentru a exprima marile partajări ce 
instaurează jocurile de instanţe în interiorul cărora se situează orice imagine. 
Bordron crede că imaginile de problematică teologică, precum şi cele avan-
gardiste pun mai ales probleme de iconomie, în vreme ce imaginile suprarealiste 
par în mod esenţial articulate în plan retoric (Bordron 2010: 37-39). 
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împreună distanţa şi proximitatea, Mondzain precizează că, în 
creştinism, iconomia desemnează totalitatea comerţului/(legăturii/ 
schimbului) dintre Dumnezeu şi creaturi; un comerţ care necesită o 
iconomie a vizibilului în care termenul încarnării/(întrupării) 
detaşează sensul lumii de corp şi îl face să se ofere unei vizibilităţi 
negociabile8 (Mondzain 2003: 246). 

Regăsim iconomia definită aici ca o prodigioasă putere de 
adaptare la circumstanţe, termenul iconomie fiind, însă, cel care, 
înainte de a fi pe cale de consecinţă operatorul tuturor adaptărilor 
invizibilului la vizibilităţi, începe prin a desemna planul provi-
denţial de întrupare a lui Hristos; Mondzain crede că ieşirea lui 
Dumnezeu din invizibilitate pentru a salva creaţia Sa oferă prin 
aceasta exemplul caracterului mântuitor al iconicităţii în propria sa 
filiaţie iconică şi relevă relaţia intrinsecă între doctrina întrupării şi 
acest realism adaptativ al cărui model rămâne transcendent 
(Mondzain 2003: 21). 

Dumnezeu intră în istorie prin naşterea imaginii sale filiale, 
mărturiseşte Mondzain, remarcând astfel că imaginea a făcut o 
intrare regală în culturile noastre de azi în care întruparea creştină a 
dat transcendenţei invizibilului netemporal dimensiunea sa tempo-
rală, istorică şi vizibilă în care această transcendenţă negociază cu 
evenimentul (Mondzain 2003: 18). 

În acest sens, imaginea nu este pentru Mondzain nici un 
divertisment marginal, nici o afacere de specialişti, ci este o miză 
fondatoare în folosul asemănării şi al probabilului în constituirea 
vieţii în comun. Imaginea este constituită ca fundaţia tuturor for-
melor de comerţ9/(schimb/legătură) între oameni pe baza interpre-
tării iconomice a misiunii hristice (Mondzain 2003: 18). 
                                                             
8  Mondzain susţine că comunitatea creştină, ce se constituia din contractul 
iconomic al vizibilului cu invizibilul, nu a lăsat fiecăruia libertatea individuală de 
a compune schimbul său singular cu divinitatea, instituţia construind dispozitivul 
colectiv care impune tuturor regulile partajului, locul fiecăruia fiind fixat într-o 
arhitectură ierarhizată pe modelul arhitectonic al corpului (Mondzain 2003: 246). 
9 Mondzain afirmă că în „comerţul privirilor” valoarea de cumpărare a subiec-
ţilor înşişi este cea care este în joc când sunt deposedaţi de orice valoare de 
schimb. Susţine în concluzie că comerţul cuvintelor şi al privirilor este fără viitor 
acolo unde fiecare nu se defineşte decât numai prin ceea ce el cumpără sau prin 
ceea ce el vinde, într-un comerţ care necesită să se vândă el însuşi pentru a 
deveni un bun cumpărător sau un bun vânzător al produsului, care a devenit el 
însuşi (Mondzain 2003: 248). 
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Restituind arhitectura conceptuală referitoare la ceea ce s-ar 
putea numi „iconomie imaginală, apoi iconică”, Mondzain găseşte 
că doctrina iconomică „este o adevărată pledoarie în favoarea unei 
concepţii despre simbol”10, în vreme ce „gândirea iconoclastă”, ca 
cea care a refuzat unitatea sistematică a conceptului de iconomie, o 
vede ca pe o „concepţie ne-iconomică a imaginii naturale”, şi ca pe 
cea care a combătut „doctrina icoanei sau a imaginii artificiale”, 
întrucât a statuat „distanţa iconomică care desparte vizibilul de 
ontologie” (Mondzain 2009: 17). 

Mobilurile crizei iconoclaste rămân de neînţeles dacă, conform 
lui Mondzain, se ignoră unitatea pe care gândirea iconomică o 
aduce imaginii în sens patristic11. Însăşi explicaţia pierderii de către 
iconoclaşti a bătăliei cu iconofilii ar fi putut fi legată, după cum ne 
încredinţează autoarea, de ratarea asimilării conceptului de oikonomia 
după desfăşurarea sa luminoasă, care, paradoxal, poate face ca 
însăşi ruptura cu legea să fie interpretată ca o împlinire a acesteia 
(Mondzain 2009: 28). Aşa cum, dimpotrivă, pentru iconofili, în 
momentul crizei iconoclaste12 , oikonomia a devenit un lait-motiv, 
jucând un rol determinant şi structural în apărarea icoanelor, 
articulând şi desfăşurând un întreg edificiu semantic, inteligibil, 
coerent şi omogen, pe care Mondzain îl înţelege ca pe un „operator 
conceptual care întemeiază o ştiinţă a contextului, a oportunităţii şi 
a artei, într-un cuvânt, a adaptării legii la manifestarea sa sau la 
aplicarea sa la realitatea sa vie”; un operator al reconcilierii funcţionale 
                                                             
10 Marie-José Mondzain apreciază că „soluţia filozofică, iconică şi discursivă a 
iconomiei” prin opoziţia faţă de teologie, ca discurs al Tradiţiei „ce se ocupă de 
substanţa dumnezeiască şi de legitimitatea numelor Sacre”, se află, ca o cugetare 
asupra simbolului, „la baza a ceea ce constituie temeiul modernităţii gândirii 
iconice, şi ceea ce permite ca ea să fie abordată în alţi termeni decât cei ai 
doctrinei şi ai religiei” (Mondzain 2009: 37). 
11 Mondzain realizează şi un studiu al polisemiei limbajului patristic privitor la 
iconomie, arătând că, înainte de Sfinţii Părinţi, termenul nu se găseşte nici la 
Homer, nici la Hesiod sau la Herodot, el apărând doar la Xenofont, unde face 
obiectul unui tratat, şi la Aristotel; în ambele cazuri este vorba de o meditaţie în 
mod filozofic şi, totodată, practic asupra gestionării averii personale (Mondzain 
2009: 31-36). 
12 De menţionat că iconomia este invocată „atât în actele sinodale care apără 
legitimitatea iconică, precum şi în horosul iconoclast care se pretinde fidel 
aceleiaşi iconomii” (Mondzain 2009: 26). 
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a adevărului şi a realităţii (Mondzain 2009: 30), un operator al 
manifestării adevărului în viaţă. 

Mai mult, Mondzain crede că doctrina imaginii şi a icoanei este 
cea care a produs ţesutul conjunctiv pasibil să legitimeze „toate 
trecerile între realităţi disjuncte” fără de care iconomia ar fi putut 
rămâne doar într-un spaţiu sibilinic al adaptării şi al acomodării13 
(Mondzain 2009: 93). Se relevă astfel un „acces iconomic la vizibil” 
care conduce la o „gestionare a totalităţii vizibilului sub semnul 
iconomiei”, imaginea şi icoana fiind considerate „intrinsec legate 
de iconomie, cu care au în comun sacralitatea, naturalitatea şi toate 
destinaţiile pragmatice”14 (Mondzain 2009: 36). 

Apoi, în raport de generalizarea sau universalizarea iconomiei 
ca principiu al gestionării gândirii, vieţii şi istoriei, se identifică 
nevoia unui sprijin bazat pe o „etică a mimesis-ului” al cărei obiect 
exemplar este icoana (Mondzain 2009: 95). Astfel, pentru Mondzain, 
imaginea iconică este acel instrument universal care ignoră „bariera 
limbilor, a graniţelor ca şi pe cea a cunoaşterii”: „Era nevoie ca acest 
instrument să fie un sfânt şi divin şiretlic, care să ţină seama de trupurile 
noastre, de adeziunile noastre elementare şi de afectivitatea noastră. Acest 
instrument raţional şi magic, aţi înţeles, este imaginea iconică…” (Mondzain 
2009: 95). 

 
În confruntarea cu gândirea iconoclastă, iconofilii au fost 

nevoiţi ca, în virtutea întrupării, să răpundă unei duble întrebări: 
„în ce fel s-a întrupat imaginea naturală şi nevăzută, în ce fel trupul 
imaginilor noastre văzute ne conduce la această imagine nevăzută” 
(Mondzain 2009: 107). 

Imaginea naturală permite o definiţie fondatoare a imaginii 
„radical independentă de vizibilitate”, însă, articularea iconomiei imaginii 
                                                             
13  „Iconomia este arta flexibilităţii luminoase, soluţia discontinuităţii”, dar „iconomia este 
înainte de toate arta lui Dumnezeu de a-i convinge şi mântui pe oameni” (Mondzain 2009: 
27, 25). Mai mult, dată fiind icoana ca mărturie a iconomiei, „cine tăgăduieşte 
icoana, tăgăduieşte iconomia, adică pe Hristos însuşi şi totalitatea planului întrupării 
în istorie” (Mondzain 2009: 27). 
14 Sunt examinate, de altfel, multiple faţete ale gândirii iconomice, nu doar versanţii 
sacrului şi ai naturii, ai discursului şi ai raţiunii, ci şi aspectele discursive, 
pedagogice şi strategice al iconomiei (Mondzain 2009: 66); expuse sunt, desigur, 
şi iconomia trinitară, iconomia hristologică, iconomia ca pronie, iconomia 
trupului, iconomia discursului. 
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naturale la imaginea artificială (ce este icoana), care le opreşte să se 
confunde, „este chestiunea absenţei sau a vidului, care este pecetea 
iconomiei istorice” (Mondzain 2009: 117). 

Adevărul icoanei nu mai este înţeles ca unul care provine din 
ea însăşi, relaţia iconomică a imaginii artificiale cu imaginea naturală fiind 
cea a distribuirii şi a funcţiei de vizibilitate în raport cu imaginea 
invizibilă, care rămâne singura imagine adevărată (Mondzain 2009: 
118). Prin urmare, „icoana nu este altceva decât iconomia imaginii 
şi, ca atare, trebuie să fie fidelă prototipului oricărei iconomii” 
(Mondzain 2009: 118). 

 
Hristos nu este în icoană, icoana este către Hristos, Care nu 

încetează a se retrage din ea. În retragerea Sa, El surpă privirea, 
pentru a Se face la rândul Său ochi şi privire. Nu putem înţelege 
natura acestei retrageri decât dacă o gândim sub dublul registru care 
o constituie. Cel dintâi poartă pecetea absenţei modelului. Proprie-
tatea anagogică a icoanei ne conduce într-un loc căruia ea îi este 
itinerariul, pista. Ţinta viziunii iconice este privirea icoanei în arcul 
neîntrerupt al feţei către faţă. Icoana homoiotică, având deci funcţia 
de a pune în relaţie forma umană cu Cuvântul dumnezeiesc, este 
mimesis-ul întrupării însăşi. „Cine refuză icoana, refuză întruparea”, 
„Cine refuză icoana, refuză iconomia”, astfel trebuie înţeles rolul 
existenţial al icoanei. (Mondzain 2009: 126) 

 
În atare sens, cu un statut relaţional, dezinteresată faţă de 

realism şi faţă de idealizarea estetică, icoana apare ca o imagine ce 
refuză să reprezinte realul, preferând să atragă asupra sa privirea 
adevărului  „privirea care contemplă produce adevărul icoanei, adevărul ca 
relaţie existenţială” (Mondzain 2009: 130); icoana se instituie, aşadar, 
ca o înfăţişare eficace şi eficientă „a lipsei pe care modelul 
dumnezeiesc al oricărei iconomii şi-a asumat-o în „chenoză”, în 
deşertarea sa chenotică”. 

 
Icoana lui Hristos este goală de prezenţa Sa trupească şi reală  

deosebindu-se prin aceasta în mod radical de euharistie , dar este 
plină de absenţa Sa, care, prin urma pe care o lasă şi lipsa pe care o 
întrupează, produce esenţa însăşi a vizibilului. A se întrupa înseamnă a 
se deşerta sau, ceea ce este acelaşi lucru, a deveni asemănător propriei imagini. 
(Mondzain 2009: 134) 



Iconicitatea iconomică (M-J. Mondzain) 

197 

Se afirmă astfel că „forma devine neobiectivă şi se fixează în 
vidul său” şi că icoana are ca posibil model propria sa finalitate, 
care este experienţa vizibilă a unui adevăr în dublă prezentificare: a 
amprentei sale (în materia sa), respectiv a harului (în orizontul său). 

De fapt, în dezbaterea despre imagine, doctrina chenozei –  
despre care spune că deseori a fost interpretată doar sub aspectul 
condescendenţei divine, al smereniei şi al sărăciei lui Mesia, al 
„chipului de rob” departe de slava Tatălui – dobândeşte, pentru 
Mondzain, o altă amploare „din moment ce face perenă vacuitatea parusiei 
în însăşi forma memorialului iconic”. 

Doctrina chenozei îi apare ca „o gândire asupra vidului care se 
face loc pentru lumina unei materii reale, naturale şi transfigurate15. 
De abia atunci se lasă întrezărit ceea ce ar putea fi trupul imaginal 
devenit vizibil în trupul iconic” (Mondzain 2009: 135). Propriu-zis, 
icoana, ca „memorial al întrupării” este „un memorial al deşertării” 
(Mondzain 2009: 134), iar „deşertarea în întrupare se regăseşte la 
rândul său în apărarea icoanei însăşi” (Mondzain 2009: 131). 
Inclusiv iconomia iconică este asemănătoare unei „duble goliri” – 
vidul chenozei ca deşertare asumată de către Fiul în exilul faţă de 
Tatăl ce devine vacuitate a formei sensibile , şi ea face ca icoana 
să exprime „rând pe rând prohodul şi învierea”. 

 
Pe de altă parte, Mondzain crede că icoana ar putea fi văzută 

drept cea mai bună introducere în domeniul abstract, întrucât 
apreciază că, în icoană, forma are o realitate non-obiectivă16. Mai 
                                                             
15  Despre transfigurare Mondzain afirmă că nu este idealizare, dar susţine că 
„lumina care-i constituie trupul este reală şi naturală” şi că este întru totul asemă-
nătoare cu ce a fost trupul asemănării noastre dinainte de cădere şi cu ce va deveni 
prin lucrarea iconomiei mântuitoare. În acelaşi timp transfigurarea, metamorphosis, 
este un termen care desemnează nu doar slava trupului înviat, ci şi „lucrarea privirii 
asupra icoanei”: „Hristos a înviat, chipul Său, Persoana (prosopon) Sa au învins crucea, iar 
transfigurarea trupului Său se continuă în icoană” (Mondzain 2009: 135). 
16 Se vorbeşte aici explicit de o învecinare cu avertismentul lui Mondrian de „a 
nu ne mai ocupa de formă ca formă” (Mondzain 2009: 126). Se reţine şi faptul 
că W. Worringer a dat exemplul artei bizantine pentru a ilustra tendinţa de 
abstractizare împotriva lui Einfühlung, precum şi faptul că E. Kitzinger, făcând 
o analiză a influenţelor stilistice exercitate asupra icoanei, surprinde că, în ajunul 
crizei iconoclaste, tendinţa care prevala era una pe care o numeşte abstractă, iar 
reacţia iconofobă ar fi fost justificată, mai cu seamă, de o expansiune a 
realismului elenistic. Lui Mondzain, abordând icoana în termeni de relaţie 
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mult, suntem îndemnaţi să admitem că „icoana vrea să prezinte în 
înscrierea grafică harul cuiva absent”. 

Pe acest fir interpretativ, Mondzain susţine că nu ar mai trebui 
să se facă o opoziţie categorică între doctrina răsăriteană a icoanei 
şi „relaţia de imagine” întâlnită în arta apuseană, ale cărei opere 
picturale ar ţine în mod necesar „sub un aspect nu întotdeauna 
perceput, de o relaţie existenţială cu prezenţa unui vid”. Crede 
astfel că „orice mare artă este chenotică” (Mondzain 2009: 131). 

Inclusiv arta abstractă, în sensul stilistic al termenului, este, 
pentru Mondzain, o „artă spirituală şi virilă, întotdeauna fidelă 
misiunii sale iconice”; în această linie înscrie şi „centrele prin 
excelenţă ale vizibilităţii de la Michelangelo la Malevitch”, anume 
„toţi care au luptat pentru o vizibilitate autentică ferită de orice 
idolatrie” 17 . Se întreabă chiar dacă nu cumva marii gânditori şi 
producători ai abstracţiunii (Kandinsky, Malevitch, Mondrian) nu 
au vrut să regăsească rădăcinile materne şi fecunde ale iconicităţii şi 
să ocupe locul enigmatic a ceea ce era numită Adevărata Icoană sau, 
în limbaj vernacular, vera icona sau veronica (Mondzain 2009: 281). 

Conchide că „nici o pictură n-a avut vreodată vreo ambiţie atât 
de intim legată de veronică ca arta abstractă de la începutul secolului 
XX”, şi că „spiritualul în artă este manifestul major al acestei peceţi 
pur spirituale şi sacre”18 ce face ca urma lăsată de spirit să prevaleze 
asupra celei lăsate de mână (Mondzain 2009: 281). 
                                                                                                                                   
existenţială, îi „apare limpede că puterea sa sporea odată cu „abstractizarea”, 
prin forţa statutului său speculativ”. Mondzain: „Or, dacă urmărim raţionamen-
tul nostru cu privire la gândirea iconomică şi la unitatea sa grafică, doctrinară şi 
politică, tocmai abstractizarea icoanei este în discuţie în dezbaterea cu 
iconoclasmul. (…) Când vom înceta să vorbim de iconoclasm în legătură cu 
abstractizarea?” (Mondzain 2009: 130). 
17  Mondzain, consemnând teza lui I. Goldberg despre chipurile pictate de 
Jawlensky  ̶  „natură moartă” şi „trompe l’œil”  ̶ , se referă şi la „natura moartă”, 
ca la genul iconic unde se derulează cel mai evident scenariul modern al 
„întrupării imaginale”, ca la cea care reactivează chestiunea iconică, conjurând 
ficţiunile idolatre şi scuturând jugul reprezentărilor speculare, şi ca cea care este 
„un releu major în recunoaşterea iconicităţii în interiorul artei europene şi 
aceasta sub o formă spirituală cu atât mai nouă cu cât deja nu mai este 
religioasă” (Mondzain 2009: 257). Pe urmele demersului lui I. Goldberg, 
desemnează Gioconda ca fiind „prima natură moartă” (Mondzain 2009: 258). 
18  Trebuie precizat că, în viziunea sa, „orice adept loial al vizibilităţii este 
iconofil, mai ales când vorbeşte despre invizibilitate! Iconofilul este întotdeauna 
însufleţit de credinţă. Nu este necesar ca această credinţă să fie religioasă sau să 
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Diferenţa între imaginaţia iconofilă şi imaginaţia iconoclastă în defi-
nirea vizibilului ar consta, după Mondzain, în faptul că, pentru cea 
din urmă, nu ar putea exista o icoană adevărată a chipului adevărat, ci 
numai un semn, care şi acesta ar fi de „ordinul peceţii sau al gestului”. 

Subliniază, însă, că atât iconofilii cât şi iconoclaştii se detaşează 
de mimeticile iluzioniste şi de ficţiunile imanentiste, doresc o arti-
culare a imaginarului la simbol şi semn, şi condamnă ficţiunile 
idolatre19 – „idolul este alungat în ambele tabere către sfera trupescului” 
(Mondzain 2009: 243). Cu alte cuvinte, iconoclaştii şi iconofilii au, 
în mod paradoxal, un singur scop: „să apere adevărata icoană a 
celui adevărat, întemeind adevărul chipului” (Mondzain 2009: 241). 
Consensul celor două tabere bizantine, în ceea ce înseamnă con-
damnarea idolilor şi a idolatriei, este de asemenea consemnat de 
Mondzain. Astfel, disputa iconoclastă este arătată ca o convulsie 
decisivă privind semnificaţia şi destinul idolatriei, ceea ce o indică 
şi ca o miză neepuizată şi perfect modernă20 (Mondzain 2009: 238, 
245). 

În ceea ce priveşte raportarea faţă de simbol a iconoclaştilor 
respectiv a iconofililor, poziţia lui J. Pépin, din care reiese că ico-
noclaştii ar fi favorizat „simbolismul neasemănătorului”, iar 
                                                                                                                                   
îmbrace însemnele teologiei. Este vorba de credinţa în imagine şi de entuziasmul 
pentru imaginar. Iar acest entuziasm poate căpăta chipul lui Dumnezeu, al 
ştiinţei sau al tehnicii… este întotdeauna o jubilaţie simbolizantă şi un dinamism 
productiv din punct de vedere iconomic” (Mondzain 2009: 256, 257). 
19 Demersul iconofil, ce încearcă să scoată icoana în afara oricărei bănuieli de 
idolatrie, este preocupat să condamne idolatria, care este de fapt chiar principalul 
cap de acuzare atribuit de iconoclaşti, şi, în acest sens, afirmă că „doctrina 
icoanei a putut să funcţioneze ca un adevărat exorcism” (Mondzain 2009: 246). 
Iconoclastul este desemnat la rândul său drept idolatru de către iconofil fiindcă 
„respinge orice cult al imaginii adevărate, şi, prin distrugere, o tratează ca pe un 
idol” (Mondzain 2009: 245). Mondzain consideră însă că în conflictul iconoclast 
ambele tabere au încercat să menţină legătura între adevăr şi imagine fiind fidele 
mesajului paulin referitor la „iconomia imaginală”. În context, idolul este definit 
ca imagine a falsului ori ca imagine falsă a ceea ce este adevărat, caz din urmă în 
care se menţine o ruptură între adevăr şi imagine (Mondzain 2009: 246). 
20  În acest sens, survin o serie de întrebări ce vizează actualitatea, adică 
identificarea a ceea ce ne mai sunt astăzi icoanele, semnele iconoclaste sau idolii. 
Întrebări despre cum ne-am mai putea „asemăna” astăzi sau cum s-ar mai putea 
redefini astăzi „ordinea similitudinii”, ori întrebări ce caută să afle „ce este trupul 
unei imagini şi ce anume capătă corp în privirea pe care o îndreptăm asupra ei” 
(Mondzain 2009: 239, 240). 
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iconodulii ar fi ales „simbolismul asemănătorului”, este contestată 
de Mondzain care arată că această contradicţie îşi pierde caracterul 
contradictoriu dacă este considerată din perspectiva mimesis-ului 
nichiforian, prin care iconodulii, constituind o doctrină a imaginii, 
au dat un nou sens termenului însuşi de symbola. 

 
Astfel, symbola devin pros ti de natură nu semiologică de data 

aceasta, ci ontologică. Figura lui Hristos în icoană nu seamănă cu 
Hristos cel real mai mult decât Mielul. Ea este, dimpotrivă, dotată cu 
o abstractizare superioară. Pierzându-şi orice caracter metaforic şi 
narativ, ea participă în codificarea sa formală nu la retorica distan-
ţelor care separă semnul şi semnificatul (Scriptură paleotesta-
mentară), ci la iconomia cea nouă a relaţiilor dintre privitor şi cel 
privit, care nu încetează să facă schimb de priviri prin spaţiul iconic. 
(Mondzain 2009: 140) 

 
Propriu-zis, pentru Mondzain, Crucea şi Mielul se mişcă unul şi 

altul conform relaţiei de la semn la simbol. Însă, ţine să precizează că 
similitudinea lui Hristos în icoană este mai mare decât cea a Mielului 
în simbolurile anterioare, „nu atât ca reproducere a unui model 
uman, ci ca producere, instaurare vizibilă a Noului Legământ 
(oikonomia)” (Mondzain 2009: 140). 

În definitiv, sunt distinşi mai mulţi poli ai producţiei de imagini 
şi ai reflecţiei asupra iconicităţii: „semnul iconoclast antifigurativ sau 
desfigurativ, simbolul iconofil figurativ şi abstract, dublul ca obiect 
idolatric”. Aceste trei cazuri sunt „trei figuri distincte ale sacra-
lităţii” 21 . Trebuie spus că acestea nu reprezintă o clasificare a 
obiectelor, ci o „distincţie în relaţia imaginară cu invizibilitatea”, 
acelaşi obiect putând trece de la un statut la altul, trecere ce este o 
chestiune de interpretare şi folosinţă (Mondzain 2009: 253). 

Idolul, care nu este prin definiţie nici dinamism abstract al 
semnului, nici iconomie vie a simbolurilor (Mondzain 2009: 244), a 
cărui esenţă este antieuharistică şi al cărui vid nu este chenotic, 
întrucât are legătură cu vraja, cu posedarea şi cu exorcismul 
(Mondzain 2009: 245), este situat în planul dublului22 (al asemănării 
                                                             
21 Forma sacralităţii semnului este asociată cu o sacralitate negativă, o sacralitate 
a dorinţei ce poartă pecetea profanării ce este însufleţită de dinamismul 
sacrilegiului şi de suflul blasfemiei (Mondzain 2009: 255). 
22 Se face trimitere la definiţia dublului dată de J. P. Vernant. 
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şi nu în cel al similitudinii). Idolul ascunde o invizibilitate care nu 
are nimic iconomic (Mondzain 2009: 258). 

Semnul 23 al cărui vid24 nu are nimic chenotic, întrucât nu este 
decât nedeplinătate şi distanţare de netrecut, definitivă, despăr-
ţitoare de imanenţa unui sens (Mondzain 2009: 254), revendică 
„neasemănarea, lăsând imaginii principiale privilegiile consubstan-
ţialităţii”. 

Icoana, refuzând să fie un dublu, dar administrând altfel, pe 
calea iconomică, gândirea duală25 (Mondzain 2009: 250), „este desem-
nată ca un simbol „iconomic”, adică relaţional, şi nu ca o entitate imitativă”. 

Însă, pentru Mondzain, similitudinea nu este asemănare, întrucât, 
în viziunea sa, „similitudinea în icoană” este legată de o concepţie 
fenomenologică a privirii „ca ţintă constitutivă a unei circularităţi a 
schimburilor între vidul esenţial al icoanei şi breşa pe care 
contemplaţia o operează asupra celui care-şi îndreaptă privirea 
către ea” (Mondzain 2009: 241). De altfel, ca aparţinătoare a unei 
categorii ce articulează pe rând nemijlocitul şi mijlocirea, „icoana 
este imediată ca privirea şi mediatoare precum cel a cărui privire o 
face prezentă” (Mondzain 2009: 193). 
                                                             
23  Despre partizanii şi practicienii semnului, printre ei dadaişti, expresionişti 
„abstracţi”, adepţi ai artei brute şi campionii Pop Art…, Mondzain afirmă că, 
stăpâniţi de îndoială, producători ai operelor şi discursurilor melancoliei, privile-
giază în numele unei absenţe ireparabile emblemele lipsei şi ale golului, şi că sunt 
departe de abstracţie, chiar şi atunci când practică non-figurativul, fiindcă ignoră 
retragerea care sălăşluieşte în viaţa iconică (Mondzain 2009: 254). Semnele 
iconoclaste susţin opere care nu prezintă nici o înrudire stilistică sau sunt semne 
cărora nu le pasă de stiluri, ori „le pot adopta pe toate, le pot încerca pe toate, 
pentru ca apoi să se despartă de ele cu toată libertatea şi nostalgia” (Mondzain 
2009: 255). 
24 Acest vid lăsat de figura doliului, sacralizată de partizanii semnului, nu poate fi 
confundat, după cum precizează Mondzain, „cu cel pe care-l pretinde lucrarea 
harului” (Mondzain 2009: 254). 
25 Mondzain vorbeşte şi de un dublu limbaj al icoanei care este „în acelaşi timp 
gândire abstractă, dotată cu o virtute spirituală fără seamăn, şi manipulare 
tulburătoare a materiei” (Mondzain 2009: 246), de o ambivalenţă, „de acest 
limbaj dublu propriu icoanei, cel al purităţii spirituale a imaginii şi al adorării 
nebuneşti a lucrurilor” (Mondzain 2009: 247). Totodată, afirmă că „icoana este 
marcată pretutindeni şi în orice circumstanţă de o categorie care îi este inerentă: 
cea a dublului”. Din perspectiva lui Mondzain, această „dublă natură a icoanei”  
se datorează faptului „că ea participă la ceea ce este sfânt, rămânând în acelaşi 
timp în matricea sacrului”, situaţie ce îşi are originea în statutul său relaţional 
(Mondzain 2009: 171, 172). 
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Apropo de privire, avem chiar şi o definire a „întrupării” „ca o 
imitare a privirii de către ea însăşi, atunci când este stăpânită de 
dorinţa de a fi văzută”. Nu este vorba nici de o idealizare a materiei 
şi nici de o imersiune în trup: „A deveni trup nu este altceva aici decât a 
obţine o anumită privire într-un loc vid unde se întrupează cel ce accede la 
existenţă când pătrunde în câmpul ce-l constituie pentru privirea altcuiva” 
(Mondzain 2009: 242). 

Prin urmare, icoana, nu este convenţie reprezentativă 
(Mondzain 2009: 242), întrucât „se vrea memorial al vieţii prin 
transfigurarea trupului său, în timp ce idolul este încă de la început 
memorialul care face prezent trupul unui mort, fiind prin urmare 
parte a umbrei” (Mondzain 2009: 249). Aşadar, idolul „renunţă la 
nemurirea trupului mântuit pentru a promova vitalitatea tainică a 
trupurilor coruptibile şi a umbrelor palpabile” (Mondzain 2009: 
258). 

 
Iconoclastul  considerat ca unul care nu poate concepe sacrul 

fără consubstanţialitate, ca unul pentru care sacrul este ceea ce face 
obiectul unei sfinţiri, al unei lucrări sacerdotale şi al gesturilor 
sacramentale  e văzut ca cel care, manifestând o slăbiciune pe 
plan simbolic, împiedică comunicarea firească între ceea ce este 
sacru şi ceea ce este sfânt (Mondzain 2009: 191). Însă, iconofilului, 
dimpotrivă, icoana îi apare ca punere în relaţie a „sfântului” şi a 
sacrului (Mondzain 2009: 189). 

 
Icoana îşi extrage sacralitatea din suflarea pneumatică, care 

transfigurează similitudinea fără a avea nevoie de instituţia sacra-
mentală. Sfinţenia (hagion) îi vine din acţiunea prototipului care, 
absent în însăşi sfinţenia sa, rămâne de neatins, de nevăzut. Prezenţa 
sa sacră (hieron) printre simbolurile sacre (hiera sumbola) este rezul-
tatul unei operaţiuni intrinsece. Ea este cea care, prin prezenţa sa 
contagioasă, generează sacralitatea spaţiului social în sânul căruia 
iradiază sfinţenia prototipului (Mondzain 2009: 191). 

 
Caracterizat înainte de toate prin non-consubstanţialitate, 

sumbolon este iconic şi, ca atare, face legătura între hieron şi hagion. 
Însă, nu doar icoanele sunt sumbola, ci întreg spaţiul sacru al 
lăcaşurilor de cult, cu obiecte liturgice, decoraţii şi podoabe 
(Mondzain 2009: 196). 
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În obiectivul de asimilare metodică a spaţiului de către sacru 
„graţie unui principiu activ şi contaminator”, Mondzain observă că 
Nichifor deosebeşte diferite specii ale lui sumbolon ca orice element 
sacru neconsubstanţial, şi face diferenţă între decor, suport şi icoană. 
O diferenţă din care rezultă trei forme de relaţii „simbolice”: 

 
consacrarea profanului, templu sau obiect liturgic; contaminarea prin 

sacru: este cazul unei podoabe profane care decorează un obiect 
sfinţit; harul iconic, care sacralizează în virtutea relaţiei privilegiate a 
icoanei cu prototipul său (Mondzain 2009: 197). 

 
Însă, icoana ocupă un loc special între aceste sumbola, fiind între 

câmpul sacrului şi cel al sfântului, pe care le face să comunice pe 
două căi – relaţia omonimică şi relaţia mnemică arhetipală –, după două 
modalităţi: una întemeiată pe dispoziţia lăuntrică a privitorului, 
cealaltă pe forma sa mimetică (Mondzain 2009: 202). 

Icoana ca simbol este şi o manifestare a cauzei care-i conferă 
sensul, nu desparte semnificatul de semnificant, ceea ce face ca 
„semnificatul să fie prezent în icoană” în mod relativ însă (Mondzain 
2009: 202). Astfel, sumbolonul iconic, pe de o parte, are în comun 
faptul de a nu fi ne-consubstanţial, dar, pe de altă parte, are specific 
o imanenţă relativă a „sfântului” în sacru, prin faptul special de a 
comunica direct cu propria cauză sau cu prototipul. 

Discursul iconofil ţinteşte această sacralizare progresivă şi 
neîntreruptă a spaţiului profan prin simbolurile iconice (Mondzain 
2009: 205). Irumperea icoanei în afara câmpului sacramental şi 
invadarea câmpului profan pentru a şi-l însuşi este relevat de fapt 
ca un aspect central al iconomiei iconofile (Mondzain 2009: 203). 
Inclusiv mişcarea contemplării iconice îl conduce pe privitor către 
lume, acesta fiind condus în mod anagogic către sfinţirea lumii 
sensibile (Mondzain 2009: 202). 

Aşadar, Mondzain remarcă faptul că icoana merge către lume, 
se desfăşoară în afara templului şi e cinstită şi în afara sfintelor 
locaşuri consacrate, dar îl readuce şi pe om în lume, asimilată ca 
lume a mântuirii. 

 
Prin urmare, mişcarea homoiotică, aceea care conferea sfinţenie icoanei 

graţie sacralităţii mimetice, se completează cu o a doua mişcare mimetică, aceea 
care merge de la sacrul iconic la profanul ce trebuie mântuit (Mondzain 2009: 
203). 
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Această putere a icoanei în acelaşi timp centripetă, deoarece 
captează prin formele sale sfinţenia modelului, şi centrifugă, fiindcă 
dăruieşte şi răspândeşte prin contact şi contaminare sacralitatea pe 
care o întrupează, este, după Mondzain, una dintre funcţiile majore 
ale iconomiei (Mondzain 2009: 203). 

În definitiv, iconofilul are o „concepţie relaţională despre icoană şi 
tranziţională despre sacru” (Mondzain 2009: 204). În acest sens va dez-
volta „o gândire ne-locală şi ne-sacramentală a sacrului” care-i 
permite o desfăşurare contaminantă dincolo de incinte, de graniţe şi 
de ierarhia de stat”, fără însă ca această doctrină „profană” să fie o 
doctrină „anarhizantă” a propagării iconice26 (Mondzain 2009: 192). 

Aşadar icoana este gândită nu numai din punct de vedere 
spiritual, ci şi din punct de vedere strategic în „calitate de mod 
major de investire a imaginarului şi a suveranităţii într-un spaţiu 
controlat” (Mondzain 2009: 192), şi în sensul unei „mobilităţi 
iconice” cu privire la topologia sacrului (Mondzain 2009: 193). 
Astfel, iconofilia instituie o teorie a circulaţiei sacralităţilor la dife-
rite niveluri şi „face din hieron piesa principală a noii iconocraţii27” 
(Mondzain 2009: 207). Un hieron care este „prin definiţie sacralitate 
neconsubstanţială, adică sacralitate simbolică, debordând toate 
locurile pe care le învesteşte” (Mondzain 2009: 188). 
                                                             
26 Mondzain spune că demersul de sacralizare neîntreruptă a spaţiului profan de 
către simbolurile iconice arată o legătură ce ar fi ridicat probleme gândirii 
iconoclaste, fiindcă – pe bună dreptate crede Mondzain – a văzut în ea o sacra-
litate care scapă de controlul ierarhic şi universul instituţional al sacramentelor. 
Icoana apare astfel ca „independentă de controlul liturgic” ca „o putere paralelă 
care scapă puterii imperiale, dar şi puterii episcopale” (Mondzain 2009: 205). 
Critică în context tendinţa lui P. Brown de a identifica icoana cu persoana sfântă 
şi privilegierea de către acesta, pe urmele lui A. Grabar şi E. Kitzinger, a 
caracterului magic şi taumaturgic al icoanei. Mondzain reţine de aici sensul 
genezei unei „gândiri iconice” din care reiese că „nu ceea ce este sfânt se află la 
originea icoanei, ci imaginea constituie cauza a ceea ce este sfânt, chiar dacă, din 
punct de vedere istoric, prin intermediul scrierilor aghiografice vedem cum apare 
treptat, cu o precizie crescândă, realitatea iconică” (Mondzain 2009: 206). 
27  Iconocraţia este pentru Mondzain „ansamblul dispozitivului care, împru-
mutându-şi materia şi forma esenţei înseşi a retragerii, intră în posesia înseşi a 
retragerii, intră în posesia tuturor vizibilităţilor mundane” (Mondzain 2009: 209). 
Totodată, prin „iconocraţie” înţelege „această organizare a vizibilului care 
provoacă o adeziune pe care am putea-o numi o supunere a privirii” (Mondzain 
2009: 210). 
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Un hieron a cărui epifanie îşi găseşte în icoană simbolul cel mai 
adecvat: 

 
Ea rezumă şi actualizează, singură, toate operaţiunile majore ale sacrului: 

a conţine hagion-ul fără a-l îngrădi, a-l face vizibil fără a-l scăpa de sub control, 
a-l lega indisolubil de o definiţie fecundă şi contaminatoare a spaţiului de 
stăpânit şi a spaţiului de cucerit (Mondzain 2009: 208). 

 
Remarcăm la M-J. Mondzain încercarea (re)aducerii în atenţie 

a „gândirii despre icoană”, pentru că ar lăsa un spaţiu autonom 
domeniului filozofic în raport cu cel religios, şi pentru că ar 
prezenta astfel chiar un interes mai larg decât cel apologetic şi 
doctrinar. Totodată, observăm că o atare „gândire despre icoană” 
ne este arătată ca o cale de (re)punere în relaţie a vizibilului cu 
invizibilul în baza diferenţei între imagine (mister/similitudine/ 
eternitate, ce ţine de invizibil) şi icoană (enigmă/asemănare/timp, 
ce ţine de vizibil), şi în temeiul iconomiei ca articulare organică a lor. 
Termenul iconomie este de altfel primul tratat de Mondzain în 
meditaţia sa asupra imaginii, icoanei şi iconomiei, ce vizează sursele 
bizantine ale imaginarului contemporan, şi care se încheie cu texte 
care privesc „icoanele lumii noastre” în care Mondzain constată ca 
străbătând, încă, într-un mod evident, „pecetea gândirii iconomice”. 
Temeiul adevăratei puteri „speculative şi politice” a icoanei survine 
în viziunea sa din gândirea patristică despre iconomie. 

Astfel, vedem cum doctrina imaginii şi a icoanei în orizont 
iconomic e prezentată ca una care a produs un ţesut conjunctiv ce 
ar fi permis şi legitimat „trecerile între realităţi disjuncte”, iconomia, 
imaginea şi icoana fiind legate între ele şi având în comun „sacra-
litatea, naturalitatea şi destinaţiile pragmatice”. Ni se relevă de fapt, 
în demersul lui M-J. Mondzain, nu doar un „acces iconomic la 
vizibil” şi „o gestionare a totalităţii vizibilului sub semnul icono-
miei”, ci chiar  o cale de generalizare sau universalizare a iconomiei 
ca „principiu al gestionării gândirii, vieţii şi istoriei”, iconomia 
fiind, în sens mai adânc, un concept al transfigurării istoriei. 

Însă, Mondzain remarcă problema crucială a controlului moral 
al practicii iconomice şi a limitelor sale doctrinare. Dar, considerând 
că atribuirea sensului de a fi bun iconom numai celui care „are drept 
model condescendenţa lui Hristos şi acţionează fiind investit cu 
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autoritate duhovnicească, ca singura care garantează o judecată 
dreaptă”, este o condiţie care limitează considerabil practicarea 
iconomiei, Mondzain indică o cale a iconomiei care e chemată să se 
sprijine pe o etică a mimesis-ului al cărei obiect exemplar ar fi icoana 
(Mondzain 2009: 95). 

Această cale a „iconomiei practicabilă de către toţi”, care, după 
Mondzain, nu mai trebuie să fie investită de cea mai înaltă 
autoritate ierarhică, are drept instrument universal – „care să ignore 
bariera limbilor, a graniţelor ca şi pe cea a cunoaşterii”, şi „care să 
ţină seama de trupurile noastre, de adeziunile noastre elementare şi 
de afectivitatea noastră” – imaginea iconică. 

Credem, însă, că o „iconomie practicabilă de către toţi” nu 
poate fi o „cale independentă” care scapă de „controlul moral” şi 
care eludează „limitele doctrinare”, insinuându-se pe o pistă a unei 
„etici a mimesis-ului” ce, prin „instrumentul universal” care ar fi 
icoana, mobilizează trupul, afectivitatea noastră şi „adeziunile noastre 
elementare”, eliberând de constrângerile limitelor doctrinare, aşa 
cum propune Mondzain, decât dacă această „iconomie practicabilă 
de către toţi” iese din siajul iconomiei propriu-zise; altfel zis, dacă 
iese de pe Cale şi se înscrie într-un parcurs de universalizare şi 
generalizare ce instituie icoana ca instrument sau instrumenta-
lizează icoana într-un „traseu paralel” ce se doreşte a fi descoperit 
ca/prin  via afectiva. 

Această „independenţă a icoanei” faţă de „controlul liturgic” şi 
această „putere paralelă” a icoanei ce scapă „puterii imperiale” şi 
„puterii episcopale”, de care vorbeşte Mondzain, exprimă în mod 
paradoxal o „fractură iconomică” de „natură iconică”. Adică, nu ia 
în considerare iconismul iconomiei ca atare, altfel zis, caracterul 
iconic în sine al iconomiei care face ca iconomia să nu fie o relaţie 
de gestionare neutră, ci una orientată, motivată, intenţională care 
implică un transfer de memorial iconic ce gestează şi încarcă în 
mod specific „iconomia practicabilă de către toţi”; altfel zis, 
iconomia ca „relaţie organică între imagine şi icoană” (Mondzain) 
trebuie să fie o iconizare, adică să înscrie un memorial al imaginii în 
icoană, să transfere un memorial iconic care să facă posibilă 
realizarea şi recunoaşterea icoanei ca icoană a imaginii şi nu ca fiind 
o realizare oarecare.  
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În aceste considerente ale unei iconizări iconomice ar fi de 
evaluat şi limitele înţelegerii şi ale interpretării „gândirii despre 
icoană” în perspectiva spaţiului autonom al domeniului filozofic în 
raport cu cel religios, şi al „interesului mai larg decât cel apologetic 
şi doctrinar” ce, conform lui Mondzain, îl poate conferi domeniul 
filozofic. Când şi în ce fel (?) acest spaţiu filozofic, declarat 
autonom, atunci când intră sub incidenţa „gândirii despre icoană”, 
poate fi rupt total de caracterul apologetic şi doctrinar al „gândirii 
despre icoană”, absolvindu-se de aceste interferenţe şi influenţe, 
dar păstrând, în acelaşi timp, pretenţia unei oneste şi nealterate 
chestionări şi înţelegeri a „gândirii despre icoană”? Un transfer al 
„gândirii despre icoană” în domeniul autonom filozofic poate 
epura până la vidare deplină „gândirea despre icoană” de caracterul 
apologetic şi doctrinar? 

 Pe de altă parte, „iconomia practicabilă de către toţi” ce îşi 
asumă icoana ca instrument de universalizare şi generalizare, 
credem că nu poate fi decât tot o gestionare şi o administrare de 
natură ecleziologică, pentru că icoana este propriu-zis o realizare, o 
pecete ecleziologică ce reclamă identificarea şi recunoaşterea unei 
atare iconomii ecleziologice ce aşează, orientează, mişcă „iconomia 
practicabilă de către toţi” în/prin trupul ecleziologic. Icoana este 
astfel prezenţă şi mărturie de trup ecleziologic, este un icon al 
trupului ecleziologic şi, în acest orizont, „iconomia practicabilă de 
către toţi” e pasibilă „să ţină seama de trupurile noastre, de adeziu-
nile noastre elementare şi de afectivitatea noastră”. Mai mult, însă, 
fiind un icon al trupului ecleziologic reclamă un răspuns, o 
deschidere şi o participare a omului întreg, nu doar a afectivităţii, a 
adeziunilor elementare şi a trupului nostru28, întrucât implică omul 
de la chip la asemănare, descoperit după coordonatele tari ale unei 
antropologii iconice. 

În acest sens, subscriem faptului că icoana este în fond chip 
liturgic sau este mărturie de chip liturgic chiar în situările sale în 
spaţiu privat sau în spaţiu public (ca alte spaţii decât spaţiul lăcaşului 
de cult, sau sacru cum îl numeşte Mondzain), fiind propriu-zis o 
                                                             
28 În alt context, Mondzain afirmă că „iconomia vrea să întemeieze întreaga scală 
a adeziunilor noastre sensibile în unitatea unui plan divin, la fel de preocupat de 
mântuirea trupului ca şi de cea a sufletului nostru” (Mondzain 2009: 163), lăsând 
să se înţeleagă această plănuită integralitate a mântuirii. 
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arătare, o prezenţă ecleziologică nucleară, o micro-biserică ce 
exprimă deplinătatea doctrinară şi coordonatele morale aferente. 
Astfel, icoana este un „chip de altar” (v. ierom. Ghelasie) ce stă 
deschis închinării şi slujirii „preoţiei universale”, preoţie care nu 
poate fi independentă, ci împreună cu „preoţia sacerdotală”, aşa 
cum, în sens mistagogic maximian, biserica ca lăcaş liturgic e 
dimpreună, distinctă şi neamestecată, cu cosmosul-(lăcaş liturgic) şi 
cu sufletul-omului-(lăcaş liturgic). 

 
Pe calea iconomică icoana apare, pentru Mondzain, nu ca o 

entitate imitativă, ci ca simbol „iconomic”, altfel zis relaţional. 
Icoana nu e asociată aici cu asemănarea, ci cu similitudinea care, 
însă, ţine de o fenomenologie a privirii, de o circularitate a schim-
burilor de priviri prin „spaţiul iconic”. Atrage atenţia şi afirmaţia 
stridentă a lui Mondzain că figura lui Hristos în icoană nu seamănă 
mai mult cu Hristos cel real decât Mielul, şi că, în fapt, prezintă 
chiar o abstractizare superioară. 

Reţinem că, pentru Mondzain, icoana (imagine artificială, văzută) 
este iconomia imaginii (imagine naturală, nevăzută), şi, ca atare, este 
„fidelă prototipului oricărei iconomii”, respectiv remarcăm dubla 
sa interogare referitoare la „modul întrupării imaginii naturale şi 
nevăzute”, pe de o parte, şi la „modul în care trupul imaginilor 
noastre văzute ne conduce la imaginea nevăzută”, pe de altă parte. 

De asemenea, în context, am văzut precizarea lui Mondzain că 
„relaţia iconomică” a imaginii artificiale cu imaginea naturală e cea care 
livrează celei dintâi, adică icoanei (imagine artificială) – ca relaţie 
existenţială, adevărul: „privirea care contemplă produce adevărul 
icoanei” (Mondzain), adevărul ca relaţie existenţială; pecetea icono-
miei istorice asociată „chestiunii absenţei sau a vidului” e, după 
Mondzain, cea care pune hotar confuziei între imaginea naturală şi 
imaginea artificială în articularea iconomică. 

De fapt, pentru Mondzain, „adevărul icoanei” ţine de o relaţie 
iconomică a imaginii artificiale (icoana) cu imaginea naturală, de o 
relaţie iconomică între vizibil (icoana) şi invizibil (imaginea natu-
rală); ţine de un adevăr ca relaţie existenţială, adevăr generat de 
privirea care contemplă. Mai mult, icoana ca iconomie a imaginii 
ţine de o articulare care pentru a nu conduce la o confundare între 
icoană şi imagine are nevoie, din perspectiva lui Mondzain, de 
absenţă şi vid ca peceţi ale iconomiei istorice. 
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Astfel, icoana ajunge să fie într-un mod curios o înfăţişare a 
lipsei asumată de modelul dumnezeiesc în chenoză, iar iconomia 
iconică este asumată ca asemănătoare unei duble goliri: vidul 
chenozei ca deşertare asumată de către Fiul în exilul faţă de Tatăl 
ce devine vacuitate a formei sensibile. Vorbeşte tot în acest orizont 
de chenoză ca cea care face perenă vacuitatea parusiei în forma 
memorialului iconic, şi de icoană care prezintă în înscrierea grafică 
harul cuiva absent. 

În siajul acestui model al articulării chenotice, iconomice, ce 
aduce în prim-planul relaţionării vidul, absenţa, lipsa, retragerea, 
Mondzain ajunge să învecineze doctrina răsăriteană a icoanei cu 
„relaţia de imagine” a artei apusene (ale cărei opere picturale ar ţine 
de o relaţie existenţială cu prezenţa unui vid), şi să afirme că orice 
mare artă este chenotică. Mai mult, arta abstractă este descoperită 
de Mondzain ca fiind întotdeauna fidelă „misiunii sale iconice”, iar 
Kandinsky, Mondrian şi Malevitch ca reprezentanţi ai acestei arte 
sunt dintre cei care ar fi vrut să regăsească rădăcinile fecunde ale 
iconicităţii. 

Aceste învecinări între doctrina răsăriteană a icoanei, arta 
occidentală cu „relaţia de imagine” şi arta abstractă, reflectă o 
gândire a lui Mondzain care înţelege iconofilia ca o însufleţire de 
credinţă. Este însă o credinţă despre care afirmă că nu e necesar să 
fie teologică ori religioasă, ci una care este o „credinţă în imagine”, 
şi căreia îi asociază un „entuziasm pentru imaginar”; un entuziasm 
despre care afirmă că poate căpăta chipul lui Dumnezeu, al ştiinţei 
sau al tehnicii... În atare perspectivă, iconofilul este definit ca un 
adept loial al vizibilităţii mai ales când vorbeşte despre invizibi-
litate. Inclusiv comunitatea creştină se constituie, după Mondzain, 
din „contractul iconomic” al vizibilului cu invizibilul. 

Însă, ni se pare că precizarea lui Bordron vizavi de iconomia 
care guvernează vizibilitatea imaginilor – o iconomie a imaginii ce 
interoghează asupra ordinii globale în care se înscrie imaginea şi 
asupra articulaţiei fundamentale ce este presupusă pentru a fi 
înţeleasă; o iconomie care apare acolo unde se pune problema 
marilor instanţe constitutive ale unui domeniu şi modul în care pot 
să funcţioneze într-o anumită ordine dinamică – exprimă o abor-
dare interesantă prin prezumarea faptului că, aşa cum există mai 
multe limbi, există mai multe iconomii. 
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În acest sens, chiar dacă face o distincţie între „articularea 
retorică” a imaginilor suprarealiste şi „articularea iconomică” a ima-
ginilor teologice şi a celor avangardiste, recunoscând atât imaginilor 
teologice cât şi celor avangardiste calitatea de „articulare icono-
mică”, Bordron surprinde faptul că suprematismul lui Malevitch, 
ca gândire artistică, deşi este o tentativă de „înnoire iconomică” a 
artei, totuşi, în mod particular, indică o tentativă de a (re)-„inventa 
iconomia” ca pe una în care trebuie să se înscrie ceea ce Malevitch 
numeşte „plan absolut”. Însă, provocarea acestei (re)-„invenţii 
iconomice”, ce exprimă atare „plan absolut”, constă în faptul că nu 
se înscrie în mod simplu doar într-o diversitate polimorfă a 
iconomiilor. Altfel zis, această „invenţie iconomică” nu este neutră, 
ci se poziţionează, credem, la polul opus iconomiei teologice care 
descoperă teologic icoana. Deci, se situează, în chip radical, în 
răspărul iconomiei iconice propriu-zise, teologice, creştine. 

În aceste considerente, nu subscriem aserţiunii lui Mondzain 
că această „invenţie iconomică” a artei abstracte ar fi fidelizată de o 
„misiune iconică” şi că ar căuta „rădăcinile fecunde ale iconicităţii”. 
Dimpotrivă, credem că, din perspectiva iconomiei iconice 
(teologice, creştin răsăritene), „invenţia iconomică” reprezintă un 
paradoxal demers aniconic. Cu alte cuvinte, dacă folosim definirea 
iconomiei date de către Bordron, se poate spune că această 
„invenţie iconomică” a artei abstracte se înscrie „într-o altă ordine 
globală” şi trimite la „alte instanţe constitutive” şi la „alt mod de 
instituire şi funcţionare” a acestora; altfel zis, „invenţia iconomică” 
încarcă invizibilul articulat la vizibil cu un alt conţinut, de factură 
impersonală, principială, căruia, într-adevăr, în atare iconomie, i se 
potriveşte pe bună dreptate apelativul de vid, de gol. 

Într-o astfel de perspectivă, nu chestiunea abstractizării în artă, 
specifică acestui curent, este cea care certifică o poziţionare 
iconoclastă, ci însăşi „invenţia iconomică”, ca manifest ce gestează 
şi gestionează acest tip de reprezentare, este marca sa iconoclastă; 
deci, nu pur şi simplu din cauza abstractului reprezentării avem de 
a face cu o situare iconoclastă, ci din pricina faptului că această 
reprezentare este derivată dintr-o viziune – ce are drept sursă şi 
miză un spiritualism impersonal, destrupat, descarnat – pe care îşi 
propune să o medieze, să o articuleze, să o promoveze pe o cale a 
unei imagini asumate şi desemnate drept reprezentare abstractă. 
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Aşadar, nu abstractul ca reprezentare este ca atare iconoclast, 
ci iconomia (inventată) care îl subîntinde, şi care, pe de o parte, îl 
face mediu al transparenţei absorbante, nirvanice, a unui „pol 
absolut” impersonal, ca invizibil transcendent, şi, pe de altă parte, îl 
propune ca marcă şi vector al disoluţiei formelor, nu doar ca spaţiu 
al părăsirii corporalităţii formelor. Se poate spune că această 
„iconomie inventată”, după sintagma folosită de Bordron, poate fi 
desemnată mai degrabă ca „iconomia vidării” sau ca o „iconomie 
vida(n)tă” decât ca o iconomie iconică, întrucât o astfel de 
iconomie articulează o ieşire din formele sensibile ale vizibilului cu 
o ieşire/intrare într-un invizibil fără formă, adică într-un spaţiu al 
vidului principial. Reprezentarea abstractă devine atunci acea 
interfaţă a absenţei ce reflectă o dublă vidare sau un vid dublu: al 
vizibilului, respectiv al invizibilului. Evident că „iconomia vidării”, 
care doreşte şi promovează golirea, este opusul iconomiei iconice 
care prezervă prezenţa (şi a) trupului în forma sa sensibilă – trup ce 
nu devine vacant datorită transfigurării – şi descoperă şi prezenţa 
iconică a persoanei ca cea care umple, care este deplinătate în 
deschiderea comuniunii, a împărtăşirii. 

Într-un articol apărut în revista Sinapsa (Chipuri antropologice faţă 
în faţă) am folosit sintagma „preaplin de întrupare” cu referire la 
„Schimbarea la Faţă” şi deci la transfigurare. În acest sens credem 
că într-o iconomie iconică transfigurarea nu suspendă, nu substi-
tuie, nu anulează trupul, faţa, chipul. Transfigurarea, prin urmare, nu 
este o lucrare ocultă a unei lumini decupate, autonome, faţă de 
trupul, faţa, chipul persoanei. Faţa şi trupul sunt mărci identitare ce 
nu sunt dizolvate, disipate de transfigurare, de lumina transfigu-
rării. De aceea, reprezentarea în icoană credem că nu poate dizolva 
trupul şi faţa ca arătări ale chipului persoanei în unicitatea ei, 
estompându-le identitatea reală într-o reprezentare generică ce 
uzează de abstractizare ca mijloc expresiv, speculativ, de transpu-
nere proximă a transfigurării. 

În consecinţă, credem că nu se poate vorbi de o non-obiecti-
vare a formei în icoană, dar, totodată, credem şi că în „sporirea 
asemănării”, şi nu într-o „sporire a abstractizării” în reprezentarea 
acesteia, se află puterea icoanei. Am remarcat însă că Mondzain 
afirma că puterea icoanei, ca relaţie existenţială, sporeşte odată cu 
„abstractizarea” prin forţa statutului său speculativ, dar şi că, 
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concomitent, susţinea că este greşită vorbirea despre iconoclasm în 
legătură cu abstractizarea. Mai mult, chiar vedea icoana ca una care 
ar putea fi cea mai bună introducere în domeniul abstract, 
postulând forma în icoană ca pe o realitate non-obiectivă, ori ca 
prezentare a harului cuiva absent. 

 Desigur că iconoclasmul nu se suprapune cu abstractizarea, 
nu se poate reduce la abstractizare, dar nici nu se poate spune că 
nu ar exista forme de reprezentare abstractă care sunt de încăr-
cătură, poziţionare şi orientare iconoclastă. Altfel, această înclinare 
către o lectură a icoanei ca uvertură a domeniului abstract, ori 
această sporire a puterii icoanei prin intermediul abstractizării, 
asociate icoanei pe un fond relaţional existenţial în care agenţii 
relaţionali intră într-un joc al invizibilului şi al vizibilului, al 
naturalului şi al artificialului, al golirii şi al absenţei, al vidării şi al 
lipsei, al schimbului de priviri, riscă să trimită „icoana lui 
Mondzain” pe o cale a relaţiei depersonalizate, iconoclastă. Se 
trimite către o icoană ce încearcă parcă să  privilegieze o reprezen-
tare a harului cuiva absent, să arate o perenă vacuitate a parusiei, o 
transfigurare luminoasă a unei retrageri, şi nu o persoană reală cu a 
Sa prezenţă într-o formă de reprezentare „enipostaziată” ca asemă-
nare a sa, şi în care şi prin care nu se retrage, ci vine şi rămâne într-o 
deschidere a pecetluirii prezenţei sale ca model-chip. 

De altfel, şi în icoana Schimbării la Faţă, după modelul său 
răsăritean, regăsim transfigurarea harică, lumina taborică, nu 
difuză, nu ubicuă, nu generând vacuum, absenţă, sau deşertare şi 
deopotrivă lipsă, ci centrată, orientată şi cuprinsă într-o formă care 
nu se substituie prezenţei persoanei Lui Hristos. Lumina transfi-
gurării este în umbra persoanei fiindcă ea are un suport al 
manifestării sale în actul persoanei despre care mărturiseşte, şi de a 
cărei prezenţă este legată, fiind o lumină personalizată. 

Gândind într-un sens teologic, şi termenii „imagine naturală” 
şi „imagine artificială”, distribuiţi de Mondzain într-un discurs ce 
angajează icoana ca relaţie existenţială, pot genera ambiguităţi, 
fiindcă atributul de natural ar putea lăsa loc, atunci când se 
schimbă registrul terminologic, înţelegerii că şi harul acelui „cuiva 
absent” e tot natural şi nu supranatural; aşa cum, în aceste consi-
derente, şi transfigurarea apare definită în direcţia unei lumini reale 
şi naturale, într-o chenoză ce gândeşte „vidul ca un loc pentru 
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lumina unei materii reale, naturale şi transfigurate”. De aceea, 
credem că nu se poate vorbi de icoană pe coordonatele relaţiei 
existenţiale ca relaţie între natural (fie el şi invizibil) şi artificial (fie 
el şi vizibil) fără a risca o decontextualizare şi chiar o posibilă 
neînţelegere a acesteia. 

Într-un astfel de orizont al luminii naturale şi al unei 
transfigurări în consecinţă, termenul de „trup imaginal”, folosit de 
Mondzain, ce devine vizibil în „trupul iconic”, ajunge să reflecte 
tot un sens natural29. În acest sens, atributul de „imaginal” poate 
însemna mai cu seamă înscrierea într-un alt spaţiu spiritual, cel al 
spaţiului intermediarului, al intervalului şi al lumii imaginale (v. H. 
Corbin), iar sintagma „trup iconic” pare să se refere la artifi-
cialitatea exprimată în reprezentarea din icoană, artificialitate care 
intermediază întrezărirea, vizibilitatea naturalităţii „trupului imaginal”. 
Astfel, „trupul imaginal” ajunge să reprezinte natura, iar „trupul 
iconic” artificialul, „trupul imaginal” fiind un fel de halou-„trup de 
lumină” (naturală). 

Însă, regăsim în afirmaţiile paradoxale ale lui Mondzain că, pe 
de o parte, figura Lui Hristos din icoană nu seamănă mai mult cu 
Hristos cel real decât Mielul, ci este doar dotată cu un nivel de 
abstractizare superior, şi, pe de altă parte, că similitudinea lui 
Hristos în icoană este mai mare decât cea a Mielului, nu pentru că 
reproduce un model uman, ci ca producere şi instaurare vizibilă a 
iconomiei; de altfel, cum am văzut, face o distincţie între 
asemănare şi similitudine, aceasta din urmă asociind-o, în icoană, 
unei concepţii fenomenologice a privirii, unui „vid esenţial al 
icoanei” şi unei circularităţi a schimburilor de priviri. 

În acest orizont, Mondzain recunoaşte expres în icoană un 
„simbol iconomic”, adică relaţional şi nu o entitate imitativă. Însă, 
această formă de înţelegere a icoanei ca „simbol iconomic”, 
                                                             
29 Mondzain foloseşte expresia „trup tranzitoriu” asumat de Cuvântul (Mondzain 
2009: 120), sintagmă criticată pe bună dreptate de către traducătorii ediţiei în 
limba română a textului său, la fel cum este şi o altă afirmaţie a lui Mondzain: 
„Prin Învierea Sa, a luat cu Sine chipul trupesc, cu care a primit să se identifice, 
pentru o vreme (sbl. n)” (Mondzain 2009: 132). Astfel de expresii sibilinice se mai 
regăsesc în acest volum al lui Mondzain dedicat imaginii, icoanei şi iconomiei. 
Spre exemplu: „Trăsătura iconică este o falie care desemnează trupul lui Hristos 
ca pe o slăbiciune trecătoare a lui Dumnezeu (sbl. n), voită şi în acelaşi timp 
mântuitoare”. (Mondzain 2009: 136)   
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relaţional, în raport de clasificarea lui Pépin (iconoclaştii au 
favorizat „simbolismul neasemănătorului”, iar iconodulii au ales 
„simbolismul asemănătorului”) – pe care, de altfel, Mondzain o 
contestă –, se situează, prin opţiunea către neasemănare, într-o 
direcţie iconoclastă. Icoana se arată astfel ca un simbol iconic, 
marcat relaţional, ce este înscris în „iconomia iconică”, care, 
conform lui Mondzain, este asemănătoare unei duble goliri: vidul 
chenozei şi vacuitatea formei sensibile. 

 
Ierom. Ghelasie atrage însă atenţia asupra riscului unui accent 

unilateral, marcat metafizic, accent ce ne poate conduce să credem 
că, în legătură cu icoana, totul tinde şi poate ajunge la o absorbire 
în duh, ori că trupul înviat hristic sau euharisticul pot ajunge să 
treacă într-un abstracţionism sau simbolism în care trupescul nu se 
îndumnezeieşte, ci este ridicat la un nivel până la o absorbire într-o 
stare în duh (Ghelasie 2016: 150).  

În acest sens, isihastul de la Frăsinei, observând că, în 
specificul creştin, se caută „TRUPUL DIVINO-Creaţie 
Transfigurat-EUHARISTIC”, iar la iconoclaşti se caută „Trupul de 
Spirit dematerializat”, remarcă:  

 
Pentru iconoclaşti, Euharisticul Hristic este tot mai spiritualizat, până la 

un Hristic Duh, pe când, în cel Iconic, este Trup Divino-creaţie-substanţă în 
care spiritul nu se dematerializează, ci se „întrupează în Sacralitatea corpului”. 
Respingerea până la „excludere” a corpului, proprie iconoclasmului, este un 
„metafizic” cu specificul păcatului demonic care „urăşte Întruparea Cuvântului” 
sub pretextul sacrului spiritual pur al Cuvântului Fiinţial al Fiului 
Dumnezeiesc. Cuvântul Divin nu are „destinaţia” de a fi „spirit”, ci tocmai de 
a se „face Trup”. (Ghelasie XIV 2015: 296) 

 
Isihastul semnalizează aici lupta iconoclasmului „între Iconicul 

TRUP şi Iconicul Spiritual”. Însă, totodată, deşi surprinde şi în 
„Iconicul spiritualizat” o nostalgie a „Iconicului”, ţine să precizeze 
că în acest „Iconic Trup” trebuie văzut „Supra-corpul, peste spirit 
şi corp” în sensul unei teologii mistice ce recunoaşte şi identifică 
acest „Supra-Sacru Iconic al Trupului” care nu trebuie restrâns ori 
confundat cu materialitatea asociată în mod strict corpului în 
înţelegerea sa curentă (Ghelasie XIV 2015: 296).  
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De altfel, ierom. Ghelasie a evidenţiat un specific carpatin al 
iconicului care nu se mişcă într-o ridicare a văzutului la nevăzut, ci 
este „un fel de coborâre tainică de sacralitate a nevăzutului în văzut, în 
arătare, aşa încât, la un moment dat, icoana devine un fel de preînchipuire 
euharistică, în care se arată tocmai această taină a prefacerii nevăzutului în 
trup de împărtăşire” (Ghelasie XVI 2016: 144). Subliniază astfel, în 
atare perspectivă specifică, că icoana este altceva decât o simplă 
reprezentare sau modalitate de a trece de la văzut la nevăzut, 
întrucât ea se deschide tocmai în această „taină în care Divinul se 
face trup şi se face împărtăşire, putându-se astfel comunica” 
(Ghelasie XVI 2016: 144). Este însă de precizat că valorizarea 
împărtăşirii este în context legată anume de faptul de „a coborî 
acest duhovnicesc într-un concret de văzut al nostru”. Este o 
trimitere la o „coborâre” de cuprindere deplină, deci una care să 
străbată, să pătrundă aşezat în „constituţia fiinţialităţii noastre 
întregi, deopotrivă ca suflet, ca trup şi ca duh”. 

Acest „caracter euharistic” asociat icoanei, sau icoana asumată 
ca un fel de preînchipuire euharistică – citită după liniile de forţă 
ale eshatonului, ale „împărtăşirii mai adevărate în ziua cea neînse-
rată a Împărăţiei” –, presupune, implică, cheamă, prin urmare, la o 
întâlnire, la o participare (relaţionare) integrală şi integratoare într-o 
unire încununată „într-un trup” fără confuzie şi fără amestecare, şi 
nu doar o participare după relaţia subţiată a schimbului de priviri 
printr-un spaţiu iconic, cum avansează Mondzain, şi din care reiese 
doar o restrânsă întâlnire între priviri ce ţintesc o străbatere/ 
focalizare metafizică. 

Totuşi, regăsim la ierom. Ghelasie şi o prezentare a „iconicului 
athonit”, ca cel ce pune accent pe „lumina taborică”, şi în care 
reprezentarea trupească trebuie să treacă la lumina transfigurativă, 
harică; o trecere, dincolo de reprezentarea picturală, la transfigu-
rarea hristică de dumnezeire, ce ghidează funcţia icoanei pe 
trecerea de la reprezentarea văzută la transfigurarea harică a 
Schimbării la Faţă. 

 
Însă, vorbind despre „specificul iconic carpatin”, isihastul 

afirmă că nu contrazice „transfigurativul athonit”, care porneşte de 
la văzut la nevăzut, ci doar face o precizare în plus, în sensul că, în 
iconicul carpatin, lumina taborică se întrupează şi în ceva de arătare, 
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nu se mai ascunde în materialitatea reprezentării, devine iconică; 
consideră că icoana capătă astfel un fel de „suprasacralitate” în care 
„lumina taborică intră în mod deosebit în reprezentarea iconică văzută, în care 
îşi face un fel de locaş, de altar al ei, se coboară şi intră în această 
materialitate, în această corporalitate, în acest trupesc” (Ghelasie XVI 
2016: 146). 

Subliniază însă că această intrare în materialitate nu înseamnă 
nici o absorbire în materialitate şi nici o devalorizare. Dar, faţă de 
iconicul athonit  – în care observă o anumită umbrire a trupescului de 
transfigurativului taboric al luminii harice, încât la un moment dat 
trupescul trece într-un fel de duh –, isihastul vede, în specificul 
iconic carpatin, o taină a evidenţierii unei egalităţi de prezenţă, a 
trupescului şi a duhovnicescului, întrucât Dumnezeu şi creaţia stau 
faţă în faţă şi se văd deodată. 

Altfel zis, în acest „specific iconic carpatin”, nu e o absorbire 
ori o vidare, ci o con-locuire fără amestecare, într-o evidenţiere 
reciprocă, simultană, şi nu într-o balansare spre umbrire unilaterală 
ori estompare; regăsim aici, aşadar, o prezenţă deodată şi în 
egalitate, atât a „transfigurativului haric taboric”, cât şi a „chipului 
de Întrupare”, ce face ca icoana să fie o reprezentare deschisă într-
un sens integrativ de „chip euharistic”. Acest „chip euharistic” este 
propriu-zis chipul integral al unei întâlniri şi uniri neamestecate, 
neconfundate ce implică o participare comuniantă care prezervă 
distincţiile active în deplina unire, care face ca „Divinul să rămână 
Divin în sine, spiritualul să rămână spiritual, trupescul să rămână trupesc, 
dar să se vadă ambele deodată şi să participe unul la celălalt în mod egal, fără 
să se contrazică, „transfigurându-se” unul în altul deodată” (Ghelasie XVI 
2016: 147). 

 
De aceea, în sensul creştin, icoana nu este atât – ca la athoniţi – o 

fereastră spre dincolo, spre partea direct spirituală, şi nu este nici icoana care se 
face un locaş, un altar pe care vine Sfântul Duh cu taina dumnezeirii, ca la 
slavi, ci aici se face dialogul în această sacralitate şi de venire a lui Dumnezeu şi 
de altar şi de împărtăşire a euharisticului în care acum, într-adevăr, este această 
comunicare-comuniune în care creaţia poate să stea faţă în faţă cu Dumnezeu în 
acest nesfârşit veşnic de viaţă-trăire. 

De aceea în sensul carpatin iconicul, taina iconicului acesta, cuprinde şi 
taina aceasta a văzutului ca fereastră spre Nevăzut şi această taină de a te face 
altar al Nevăzutului... În specificul iconic acestea se îmbină, se împlinesc. Şi, 
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încă ceva, dau un rod în plus care este, pe undeva, rodul acela al împlinirii în 
care se face taina dialogului din întâlnirea-împlinirea creaţiei cu Dumnezeu, care 
este un ideal mai mult eshatologic, dar care, pe undeva, se prefigurează. 
(Ghelasie XVI 2016: 255) 

 
Pe de altă parte, este surprins de către isihast riscul unei 

excesivităţi interpretative a unei unilateralităţi transfigurative a 
spiritului athonit, relevate în sensul că percepţia athonită poate 
rămâne balansată în perspectiva că Hristos nu s-a mai văzut la un 
moment dat, ci s-a văzut numai „lumină harică”, ca o absorbire 
dizolvantă a trupescului în această lumină. În acest sens, este 
oportun de consemnat acest risc al reducerii la o tuşă prea tare, 
prea accentuată, a acestui model athonit, ce poate duce la decon-
textualizarea lui şi la translatarea şi/sau posibila asimilare a lui cu 
un spaţiu şi orizont invizibil, metafizic, însă, vacantat teologic, 
depersonalizat. De altfel, către acest orizont metafizic pare că trece 
Mondzain atunci când înscrie icoana şi arta abstractă pe aceleaşi 
coordonate iconomice şi misiune iconică, atunci când arcuieşte 
puntea iconomiei iconice spre a o articula, propti şi susţine pe două 
vidări, aşa cum am văzut. 

Astfel, icoana, văzută după coordonatele chipului său euharistic, 
aşa cum o prezintă isihastul de la Frăsinei, se deschide, se regăseşte 
în şi dinspre spaţiul liturgic, şi implică şi o desfăşurare participativă, 
integrativă, ritualică, concretă, dar şi o adresabilitate gestică, ce o 
scoate din strâmtoarea unei negre gropi metafizice care o poate 
face pasibilă să livreze şi să instituie într-o anume mişcare iconomică 
„alt adevăr” decât cel propriu ei. Prin urmare, icoana, reflectând o 
poziţionare pe coordonatele eshatologice ale euharisticului, apare, 
pentru ierom. Ghelasie, ca un locaş-altar ce face ca reprezentarea 
iconică de întrupare să devină o realitate vie deschisă întâlnirii şi 
comuniunii chiar în această stare de reprezentare trupească 
(Ghelasie XVI 2016: 143). 

În atare perspectivă, „adevărul imaginii” (ca icoană) nu îl 
regăsim (ca la J.F. Bordron) în raport de corpul simbolic ca subiect, 
ci în raport de iconicul trupului euharistic prin chipul iconic al 
persoanei, în raport, deci, de un trup iconic personalizat. Nu e 
vorba de un adevăr ca „ocoliş” eficace prin care simbolicul se 
introduce în iconic (v. J.F. Bordron), ci de un adevăr ca realitate vie 



MARIUS DUMITRU LINTE 

218 

a persoanei concrete, ca prezenţă iconică, deopotrivă pecetluită în 
întruparea şi transfigurarea sa, în reprezentarea sa. Ca atare, 
adevărul asimilat prezenţei iconice exprimă deplinătatea concretă, 
densă, integrativă în care nu mai încape vidul sau absenţa. 

Însă, referitor la persoană, trebuie spus că isihastul de la 
Frăsinei insistă, recurent, limpid, pe această descoperire, prin 
creştinism, a chipului de persoană ca fundament atât Divin, cât şi 
de creaţie, respectiv pe evidenţierea chipului hristic care, ca specific 
în sine, este identificat ca „specificul arătării chipului personal al Divinului”. 
Parafrazând prologul Sf. Ioan, isihastul afirmă apriat „La început a 
fost Persoana” tocmai pentru a accentua că fundamentul teologiei şi 
misticii este taina chipului de persoană, fiindcă, indubitabil „doar o 
Divinitate ca Persoană este Divinul creştin”. Dar, pentru că, în 
fond, persoana este temeiul – întrucât în „Persoană subzistă Fiinţa 
şi Personalitatea în sine a esenţei-Fiinţei” –, de aceea, pentru isihast, 
numai persoana „scoate, face relaţia, răspunde, uneşte, deschide 
etc.” totul (Ghelasie XIV 2015: 254). 

 
Dacă sunt tot felul de afirmaţii asupra Chipului în Sine Hristic, noi îl 

considerăm pe cel de Persoană Fiinţială în Sine. Hristos este în primul rând 
Arătarea Chipului Personal Fiinţial al Divinului. Fiul Tatălui este Arătarea 
Tainei de Persoană şi în opera de creaţie. Tot sensul Fiinţial al Fiului este să 
Arate pe Tatăl-Persoana Supremă în Sine. Creaţia este „Chipul Personal al 
Fiului Divin”, care Arată şi dezvăluie în forme de creaţie Deplinul Viu al 
Persoanei Tatălui.” (…) Toată „Valoarea” în sine a lui Hristos este în taina 
Chipului de Persoană Fiinţială Divină. Tot ce ne dă Hristicul este „Conţinutul 
de Taină de Persoană. (…) Chipul Lui Hristos este Chipul de Persoană 
Fiinţială în Sine, din care cauză este Chip Iconic-Arătare. De aceea, odată cu 
venirea pământească a Persoanei Hristice, apare şi Taina Iconicului, Arătării 
la Faţă a Divinului şi Sacrului Său (fapt care nu exista anterior, idolul antic fiind 
o prefigurare falsă de Iconic Hristic). (Ghelasie XIV 2015: 255, 256, 257) 

 
Personalismul, în exprimarea isihastului, marchează nevoia 

reliefării caracterului personalist al iconomiei, stringenţa recunoaş-
terii şi a evidenţierii iconomiei după pecetea sa personalistă 
originară şi originală. Astfel, iconomia se poate arată în sine iconică 
prin dezvăluirea chipului de persoană ca origine primă – deci, nu a 
principiului şi nici a relaţiei ca origine –, şi, mai precis, prin 
descoperirea persoanei ca iconic şi a iconicului ca persoană, deci 
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prin arătarea tainei iconicului în şi prin persoană. Regăsim de fapt 
prezentarea persoanei ca origine, suport şi sens, a relaţiei, şi, în 
consecinţă, ni se arată personalizarea relaţiei sau relaţionarea 
personalizată. Vedem, însă, şi o iconomie ce dezvăluie, de fapt, 
în/prin creaţie un plan, o ordine, o rânduială personalistă, dar şi o 
creaţie ca realitate transpusă după o asemănare a icoanelor paradig-
matice prototipice ce îi constituie originea şi, totodată, sensul 
chipului de asemănare. 

Aceste icoane-peceţi sau cuvinte paradigmatice, în temeiul 
cărora se realizează, după asemănare, chipul creaţiei ca asemănare-
model, dezvăluie, pe de o parte, caracterul iconic originar al icono-
miei reflectat chiar în actul personal creator – o iconomie ce nu 
devine iconică doar în legătură cu icoana (imagine artificială) – şi 
delimitează, pe de altă parte, dintru început, de o înţelegere 
aniconică a creaţiei ca produs-emanaţie, sau manifestare-revers a 
unui principiu absolut. Iconomia poate căpăta deci atributul de 
iconică nu prin referinţa la icoană (ca imagine artificială), ca la 
Mondzain, ci prin faptul că exprimă un caracter personal 
fundamental, că este purtătoare a memoriei chipului de persoană 
ca iconicul originar propriu-zis, pe care îl evidenţiază şi ca funda-
ment al relaţiei şi al relaţionării – ca exprimări-amprente iconice ale 
persoanei, ca mărci identitare generatoare de urme-asemănare –, şi 
ca pe suport şi orizont al icoanei în transpunere ca imagine-(re)-
prezentare. Iconomia gestionează şi calea adeveririi-împlinirii 
persoanei-omului ca fiind icoana-model după chip şi după 
asemănare a prototipului Dumnezeu-Persoană, şi ne descoperă 
icoana-prototip a unirii ipostatice desăvârşite şi veşnice a  omului 
cu Dumnezeu în Persoana-Icoana Hristos, Dumnezeu-Omul. 

Iconomia nu mai apare astfel într-o simplă definire relaţională, 
ori ca o articulare de „imagini”, a „imaginii naturale” cu „imaginea 
artificială”, precum la Mondzain, ci ca descoperire a conţinutului 
de taină de (arhechip-)persoană – ca însăşi icoana în sine – prin/în 
relaţionare inter-personală – ca dialog între icoane –, într-o identi-
ficare a relaţiei ca arătare-evidenţiere a persoanei în act, şi nu ca 
relaţie ruptă de gestul-act al prezentificării iconice a persoanei. 

Într-un fel, aşa zisa „imagine naturală” a lui Mondzain ar trebui 
mai degrabă lecturată în sens isihast după „Chipul de Persoană 
Fiinţială în Sine” al Fiului care este „Chip Iconic-Arătare” ce arată-
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dezvăluie în creaţie „Deplinul Viu al Persoanei Tatăl”. Aşa, 
„imaginea artificială” sau icoana este în fond arătare (asemănare) a 
arătării-iconicului chip al Fiului ca „chip de persoană fiinţială în 
sine” ce dezvăluie-arată asemănarea de „deplin viu al chipului 
persoanei”- Tatăl, ca iconicul în sine, ca însăşi iconicul originar, 
fundamental personal, original (v. Ghelasie 2010: 25, 27). În aceste 
considerente „imaginea naturală” a lui Mondzain ar trebui înţeleasă 
ca persoană şi ca asemănare, iar iconomia, chiar pe coordonatele 
relaţionale, ar trebui să-şi recupereze sensul personalizat şi pe cel al 
legăturii de asemănare după chip(-persoană). O raportare la icono-
mie ca „ştiinţă a relaţiilor” ar trebui să fie premearsă şi însoţită şi de 
o iconomie ca con-ştiinţă a persoanelor. 

Astfel, iconomia este iconică întrucât exprimă taina iconicului 
ca fiind însăşi persoana şi persoana ca fiind însăşi taina icoanei, 
ceea ce face ca întâlnirea în/prin icoană să fie întâlnire între 
persoane, adică să aibe şi un conţinut unic, cu cât mai profund şi 
invizibil, apofatic, cu atât mai specific, identitar. Icoana este o 
replică, o reproducere a modelului prototip care este persoana, sau, 
altfel zis, persoana este icoana în sine ca prototip iconic. Relaţia 
este, într-un fel zis, subsidiară persoanei, decurge din capacitatea 
relaţională a persoanei care este un chip fiinţial în sine triadic (v. 
Triadele Persoanei în Ghelasie 2017: 26, 27, 30, 31, 59), ce conferă şi 
posibilitatea mişcării în sine (ca relaţie în sine) dar şi pe cea a 
mişcării în afară de sine (ca relaţionare dincolo de sine) ca aşezare 
în comuniune inter-personală; prin chipul triadic în sine persoana 
(chip intra şi inter-relaţional) se distinge de principiu ca realitate 
impersonală, imobilă în sine, şi de relaţionarea în gol de persoană 
ca tindere spre absorbire, imersie, într-un principiu nedeterminat 
asimilat unui „mare duh nevăzut”, unui nemişcat spirit invizibil. 

La Mondzain iconomia este, în fond, relaţie, înţeleasă în sens 
de „temei”, iar „iconomia iconică” este o încercare de situare a 
relaţiei ca temei doctrinar al icoanei – o icoană care, fiind un 
„simbol iconomic”, este definită structural de relaţie; însă, este 
vorba de o relaţie care se abstrage de la evidenţierea persoanei, şi 
de o icoană care nu mărturiseşte persoana, taina, identitatea şi 
unicitatea acesteia, ci „relaţia însăşi” ca străbatere şi transcendere 
prin intermediul icoanei către un orizont spiritual invizibil (vag, 
impersonal). 
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Mondzain, deşi afirmă:  
 

Cunoaşterea despre ipostas pe care ne-o dă icoana mimetică este susţinută 
la rândul său de cunoaşterea pe care ipostasul o are despre noi. Astfel, a vedea 
implică a fi văzut. Icoana ne contemplă, ea devine la rândul său privire a lui 
Dumnezeu asupra privitorului, care se vede prins în circuitul relaţiilor in-
formatoare şi trans-formatoare. Trupul transfigurat de icoană transfigurează 
privirea îndreptată asupra acesteia. Icoana lucrează: ea este un lucrător eficace şi 
nu obiectul unei fascinaţii pasive. [...] Ea a funcţionat ca o prezenţă efectivă, 
prezenţă a unei priviri care garantează şi nu poate înşela. Născută sub semnul 
relaţiei, ea prezidează toate contrastele. (Mondzain 2009: 129)  

 
În acelaşi context, precizează:  

 
Şi totuşi, prezenţa privirii iconice nu poate fi calificată ca prezenţă reală. 

În imaginea artificială, presiunea absenţei este cea care conferă autorităţii 
întreaga sa greutate. Icoana ne învaţă că iconomia privirilor nu se substituie 
niciodată persoanelor în care aceste priviri şi-au găsit trup sensibil. Aşa cum am 
mai spus, nu este vorba de reprezentare. Ceea ce face legea în icoană este acel 
ceva a cărui lipsă ne-o înfăţişează. Ea este înfăţişarea efectivă şi eficace a acestei 
lipse pe care modelul dumnezeiesc al oricărei iconomii şi-a asumat-o în „chenoză”, 
în deşertarea chenotică. (...) Astfel, privirea care contemplă produce adevărul 
icoanei, adevărul ca relaţie existenţială. (Mondzain 2009: 129, 130) 

 
Prin urmare, la Mondzain, icoana apare definită, născută, sub 

semnul relaţiei. Adevărul ei e definit la rându-i tot sub semnul 
relaţiei (existenţiale), iar înfăţişarea ei e de fapt cea a unei „lipse” 
asumate în chenoză – o chenoză despre care, la un moment dat, 
afirmă că exprimă faptul că „divinitatea părăseşte lumea” 
(Mondzain 2009: 132). Ca atare, insistă pe faptul că icoana nu este 
reprezentare a cuiva-cineva, ci este „acel ceva” ce lipseşte şi a cărui 
lipsă o înfăţişează. Icoana este angajată astfel de Mondzain într-un 
joc al lipsei, al golirii, al retragerii, al vidului, desfăşurat într-o 
direcţie dată de o „regândire iconomică a trupului” şi într-un spaţiu 
al dezbaterii despre imagine în care „problema vidului incarna-
ţional” capătă amploare, întrucât „face perenă vacuitatea parusiei în 
însăşi forma memorialului iconic” (Mondzain 2009: 135). De aici, 
din acest orizont al vacuităţii, probabil survine şi direcţia de 
asociere ori învecinare a icoanei cu arta abstractă pe care o 
propune, sau spre care conduce interpretarea lui Mondzain. 
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Pentru Mondzain, „doctrina iconică” încearcă să revendice şi 
un temei trinitar, însă sub întreitul aspect – al omonimiei, al 
mimesis-ului şi al trăsăturii – care trimite la Sfântul Duh, la Fiul şi 
respectiv la Tatăl (Mondzain 2009: 45). Dezbaterea însăşi asupra 
„ştiinţei icoanei” i se arată capitală întrucât aceasta va fi ştiinţă a 
gândirii înseşi. Mondzain porneşte de fapt de la înţelegerea ab 
initio a „iconomiei treimice” ca „doctrină a relaţiei” – din care 
doctrina imaginii şi a icoanei îşi va extrage articularea –, şi de la 
postura de dublet semantic atribuit iconomiei, ca ştiinţă a structurii 
interne a obiectului, ca ştiinţa relaţiilor dintre persoanele Treimii, 
pe de o parte, respectiv ştiinţa enunţării doctrinare a acestor relaţii, 
pe de altă parte (Mondzain 2009: 39). Doctrina iconică este 
prezentată aşadar ca doctrină relaţională. 

Mondzain aduce în atenţie şi sintagma „relaţie de consubstan-
ţialitate”, apreciind că meritul teologiei treimice este de a fi făcut 
din această „relaţie originară” esenţa însăşi a relaţiei (Mondzain 
2009: 110). Interoghează asupra modului cum se poate vorbi totuşi 
de relaţie când există identitate substanţială, când imaginea şi 
prototipul sunt una (Mondzain 2009: 110), ori  cumpăneşte dacă 
„relaţia de similitudine esenţială” mai este o relaţie. (Mondzain 
2009: 111) 

În acest orizont al „ştiinţei relaţiilor” reţine faptul că Fiul şi 
Tatăl au din veci o relaţie naturală şi reală, numită skhesis, în care se 
defineşte ideea „imaginii naturale”. Recunoaşte în skhesis o 
tonalitate afectivă, ca „desemnând relaţia de iubire sau de har care 
leagă imaginea de modelul său”. 

Astfel, conform lui Mondzain: 
 

Skhesis este relaţia înţeleasă iconomic şi nu doar logic, ea este pecete a ceea 
ce viază, pecete a vieţii însăşi; A fi „imaginea” cuiva înseamnă a fi în relaţie vie; 
iată de ce modelul oricărei relaţii este cea de la tată la fiu, pentru că e dătătoare 
de viaţă – implicaţie care îi e străină  aristotelicului pros ti – şi pentru că 
antrenează puterea afectivă a oricărei relaţii imaginale, apoi, pe cale de 
consecinţă, iconice. Harul relaţiei imaginale se va regăsi într-adevăr în 
intimitatea harismei care susţine relaţia iconică. (Mondzain 2009: 112) 

În ce sens este fiul chipul tatălui? Desigur, nu într-o relaţie de la imagine 
la model, cum vom întâlni în cazul homoiosis-ului iconic. Esenţa imaginii, 
„luată în sine însăşi”, este în dumnezeire. Tot ceea ce purcede de la Tatăl este 
chipul Său şi vocea Sa. (Mondzain 2009: 114) Imaginea se află la început, 
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căci la început era Cuvântul, iar Cuvântul este imaginea, chipul lui 
Dumnezeu... Când pătrundem în domeniul gândirii iconice, Treimea ar putea fi 
enunţată astfel: Tatăl, Chipul şi Glasul. (Mondzain 2009: 111) 

 
Pentru Mondzain eficacitatea conceptului de relaţie călăuzeşte 

propriu-zis iconomia treimică, iar apofatismul teologic îşi află un 
loc al „enunţării relative într-o articulare a relaţiilor Persoanelor 
Treimii cu chipul acestei Treimi în om” (Mondzain 2009: 44). 
Astfel, „discursul privind relaţiile între persoane inaugurează 
discursul asupra similitudinii dintre divinitate şi umanitate, care 
fiind după chipul celeia despre care vorbeşte, poate în anumite 
condiţii spirituale să-i reproducă la rândul său chipul în „oglindă” şi 
„în ghicitură”” (Mondzain 2009: 47). 

Prin urmare, pare că pentru Mondzain relaţiile între persoane 
girează similitudinea între divin şi uman, ceea ce poate face să se 
înţeleagă că omul nu este tot persoană – şi ca persoană este 
asemănare a persoanei divine, ca fiind chip special al Persoanei 
Cuvântului, şi tot ca persoană fiind şi după chipul Treimei de 
Persoane –, ci este, mai degrabă, o structură relaţională ce 
reproduce un model relaţional. În fond, această urmărită eficacitate 
a conceptului de relaţie, aleasă drept călăuză a „iconomiei treimice” 
de către Mondzain, nu trebuie să oculteze, să substituie, să dizolve 
persoanele însele, şi să facă din „iconomia treimică” o esenţă a 
relaţiei – şi din relaţie o esenţă în sine – care să conducă, mai întâi, 
la o înţelegere a chipului omului doar ca un subiect-persoană, 
structură-relaţională – dezontologizând şi desubstanţializând în 
acest fel chipul de persoană, fundamental, (şi) chip al omului –, şi, 
mai apoi, să ajungă la o „iconomie iconică” care face din icoană un 
„simbol iconomic” de strictă transpunere-reproducere de „esenţă 
relaţională”. 

De fapt, şi a fi „imagine” a cuiva, pentru Mondzain înseamnă, 
după cum s-a văzut, tot relaţie. Mai exact a fi într-o relaţie ce 
primeşte atributul de „vie”, devenind astfel „relaţie vie”. Insistenţa 
pe conceptul de relaţie pare însă să ascundă realităţile-entităţi, ce 
propriu-zis relaţionează, eludând diferenţa între (i) realitatea-forma 
arhechip a peceţii-model, (ii) realitatea-forma de reproducere 
pecetluită-copie, şi (iii) procesul pecetluirii ca relaţia propriu-zisă. 
Se mută concentrat accentul pe relaţie până într-acolo încât să se 
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facă din relaţia dintre „tată” şi „fiu” modelul oricărei relaţii – 
fiindcă această relaţie e „dătătoare de viaţă” şi fiindcă „antrenează 
puterea afectivă” – dar fără să se ia în considerare că Fiul este 
ipostas asemănare-amprentă a ipostasului-pecete Tatăl, sau că 
Chipul Fiului-Persoană este asemenea Chipului Tatălui-Persoană, 
ceea ce face posibilă recunoaşterea prin/în fiul a tatălui şi a tatălui 
în/prin fiul. Cunoscând pe cineva poţi să îl recunoşti ca fiul unui 
părinte, nu cunoscând nemijlocit relaţia reciprocă de iubire dintre 
ei, ce, în fond, poate rămâne o taină, ci cunoscând-recunoscând că 
fiul i se aseamănă tatălui, că are un chip (purtător-dăruitor de 
iubire) asemănător chipului tatălui (părintele său iubitor), ca icoana 
de la care se revendică ca model, şi pe care, ca replică, o re-
prezintă, o arată. 

Mondzain, afirmând că pătrunde în „interiorul gândirii 
iconice” – prin enunţarea Treimei ca Tatăl, Chipul şi Glasul, şi a 
Cuvântului, ce la început era, ca fiind imaginea, chipul lui 
Dumnezeu –, şi, corelativ, insistând pe ideea de relaţie, lasă să se 
înţeleagă că Tatăl nu este el însuşi (Arhe) Chip-Pecete sau că Fiul 
nu este un Chip-Model ce îşi are Icoana-Prototip în Tatăl, ci că 
Dumnezeu (Tată) devine-emerge înspre Chip în/prin Fiul, capătă 
deci (se manifestă ca) imagine ca/prin Fiul. Aşadar, din „interiorul 
gândirii iconice” propuse de Mondzain, din care reiese că 
imaginea-chipul „are esenţa în dumnezeire”, apare dificilă, atât o 
înţelegere personalistă a originii din care survine imaginea 
(naturală, cum o numeşte Mondzain), cât şi o înţelegere a imaginii 
însăşi ca persoană-chip, şi, în acelaşi timp, se poate risca, din 
perspectivă isihastă, o determinare a înţelegerii imaginii (chipului) 
ca o „configurare harică” de persoană, ca structură de atribute-
calităţi ce emană, se manifestă, ca natura unei energetici subtile 
dintr-un principiu originar (impersonal); se poate face astfel o 
confuzie, o substituire, un amestec, cu consecinţe de nedorit, între 
fiinţă şi energii, între fiinţă şi har-energii necreate. 

În această schemă, perspectiva lui Mondzain se poate arăta mai 
degrabă proximă, dacă nu similară sau identică, unei abordări de 
mistică cabalistă – şi nu de mistică isihastă –, în sensul în care Tatăl 
corespunde, sau este asimilat, de fapt, lui En-Sof ca „Principiul 
suprem”, iar subsecvent stă un nivel al „divinului personal”, care, 
conform teoriei sefiroturilor, se auto-elaborează, auto-configurează, 
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la acest nivel sefirotic ca „persoana divină”, structura arborelui 
sefirotic alcătuind propriu-zis „Faţa lui Dumnezeu”, ca „Marea 
Faţă”, la nivelul sefirotic superior (Kether, Hokhmah, Binah), 
respectiv „Mica Faţă”, la nivelele sefirotice inferioare. 

Însă, această „Faţă a lui Dumnezeu”, de structură sefirotică, e 
o structură emanată din En-Sof sau din „Principiul suprem”, şi, 
totodată, este o structură de manifestare, ce se configurează ca 
„persoană” (imagine/faţă/chip) după un conţinut alcătuit din 
atribute şi calităţi, în fond de natură energetică. Avem de a face 
astfel cu o „trecere” de la „Principiu” la „Persoană”, în sensul 
configurării lui Dumnezeu ca Eu (Ani) din Nimic (Ain), dar şi cu, 
important de precizat, o curioasă „cuplare” a teogoniei cu cosmo-
gonia, în sensul a două aspecte ale aceluiaşi act (v. Manolescu 2007: 
80-82). 

Dar această „trecere”-devenire de la „Principiu” la „Persoană”, 
ca de la esenţă-(principiu) la manifestare-(persoană) – (fie ea zisă 
manifestare interioară „in divinis” sau intra Deum, fie zisa manifes-
tare „în afară”, extra Deum) –, este în fapt, din perspectivă isihastă, 
tocmai semnul, simptonul, unei fracturi iconice fundamentale, şi 
marca unei depersonalizări a originii în esenţa sa prin trecerea la 
organizarea şi configurarea „vieţii divine personale” în zona 
atributelor şi a calităţilor divine, înţelese sau considerate ca „fiinţă”. 
Similară acestei scheme este considerată şi viziunea unei „teologii 
creştine” care ar spune că există o esenţă divină, ousia care este 
deasupra Treimii; ousia ca plenitudine, ca realitate divină ultimă pe 
care o exprimă persoanele divine, pe care le unifică, dar cu care 
ousia nu este identică (v. Pleşu 2007: 90). În atare perspectivă, ousia 
pare că este asimilată, mai degrabă, unui „Principiu suprem”, 
oarecum transcendent şi origine a persoanelor de care se distinge 
nu conceptual, ci ca realitate. Patristic, însă, esenţa divină subzistă 
real în persoană-ipostas, fiinţa nefiind cugetată ca realitate separată 
de persoană. 

Pentru isihastul de la Frăsinei, persoana, aşa după cum a fost 
subliniat, din orizontul mistagogic al misticii isihaste, este cea din 
care ies şi se întorc toate. Persoana este însăşi Origine – Icoana, 
Chipul Absolut, care este triadă în sine şi de sine. Astfel, isihastul 
precizează: „Persoana-Icoana-Chipul Absolut este unica Totalitate Absolută, 
care are în sine deja Modelul Treimic, ca posibilitate de Treime în afara 
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Propriei Persoane. Treimea de Persoane este Dezvăluirea acestei Potenţe 
Treimice a Chipului-Persoanei” (Ghelasie 2017: 21). 

Altfel zis, pentru isihast, originea Treimei de Persoane este 
Persoana-Tatăl, care  este Icoana-Persoana ca Triadă de Sine şi în 
Sine, ce conţine, deci, Modelul Treimic în Sine care se deschide 
plenar ca Treimea de Persoane. În acest orizont mistagogic isihast, 
nu mai este aniconismul trecerii-devenirii de la „Principiu” la 
„Persoană”, sau de la ousia la „treime de persoane”, ci este 
deschiderea de la Persoana-Icoană-Origine la Model(e)-Persoană – 
Persoana-Icoana Tatăl fiind recunoscută şi afirmată în acest fel ca 
însăşi originea tuturor modelelor arhetipale, şi ca relevând astfel 
sensul unui iconism fundamental, funciar personalist. 

 
Ni s-ar părea că Modelul este Originea. Aici este Taina. Icoana Chipul 

este Unicul şi esenţa Modelului. Modelul se naşte din Icoană, altfel Modelul ar 
fi un Principiu. Icoana înseamnă Persoană şi atunci Modelul este tot Persoană. 
Persoana Tatăl este Originea Dumnezeirii. Dacă n-ar fi Tatăl întâi, 
Dumnezeirea ar fi un principiu Divin şi nu neapărat Persoană. Persoana este 
Chipul şi Dumnezeirea este Asemănare. Persoana-Icoana-Chipul Absolut este 
unica Totalitate Absolută, care are în sine deja Modelul Treimic, ca posibilitate 
de Treime în afara Propriei Persoane. Treimea de Persoane este Dezvăluirea 
acestei Potenţe Treimice a Chipului-Persoanei. Persoana este Totalitatea în Trei 
Permanenţe Proprii. 

Persoana: 
– Chip – Persoană – Viu  – Icoană 
– Faţă  – Fiinţă  – Viaţă  – Model 
– Asemănare – Dumnezeire – Existenţă  – Prototip 
Icoana Persoana este Triadă de Sine şi în Sine. Este Totalitatea tuturor 

Modelelor şi Tiparelor de existenţă. Persoana Tatăl este astfel Originea Treimii 
de Persoane. De n-ar fi Persoana Triadă Proprie, Dumnezeirea nu ar fi Treime, 
ci o Singularitate sau orice Multiplu. Persoana este Comuniune Treimică 
Absolută Tatăl Dumnezeu. Persoana Icoana Tatăl este Originea tuturor 
Modelelor Arhetipale pe care noi le numim Icoanele Mistice. (Ghelasie 2017: 
21, 22) 
 
Isihastul subliniază în siajul teologiei patristice că nu există 

Fiinţă decât Personalizată, că, deci, Persoana este fondul însăşi al 
Fiinţei. Dar atrage atenţia şi asupra grijii de a nu confunda per-
soana cu însăşi „relaţionalul”, respectiv asupra faptului că persoana 
nu este „produsul” relaţionalului, întrucât persoana este în chip 
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fundamental cea care „produce” relaţionalul. Apoi, persoana este 
pentru isihast numai ca iubire, iar iubirea doar ca naştere; naşterea 
fiind cea care dă propriu-zis „inter-relaţionalul”, întrucât prin 
filiaţie-naştere se deschide de fapt şi „inter-relaţionalul” (Ghelasie 
XV 2016: 185).  

  
Mulţi încă mai confundă Persoana cu însuşi „relaţionalul”, şi confundă 

Iubirea cu Personalizarea. Mare atenţie în sensul misticii creştine. Persoana 
(TeoPersoana-Tatăl) este Iubirea care face „relaţionalul”, şi Iubirea Naşte pe 
Fiul-InterRelaţionalul, cu totodată Sfântul Duh – orientarea.(...)  

Fiecare este o filiaţie personalizată, care poate „Răspunde” direct şi 
personal unui „relaţional”. Pe acest „Răspuns” trebuie să avem toată atenţia. 
Repetăm încă o dată distincţiile ce trebuie făcute, dintre Fiinţă, Persoană, 
Iubire-Naştere şi Inter-relaţionalul-Răspuns. Persoana este fondul însuşi al 
Fiinţei, că Fiinţa este doar Personalizată. TeoPersoana Tatăl este Nenăscutul 
Absolut. Persoana este de asemenea doar ca Iubire şi Iubirea este doar ca 
Naştere, şi Naşterea dă Inter-relaţionalul. Fără Naştere nu există relaţional, ci 
doar „singularitate” (şi autocentrare-închidere). Fiinţa nu este niciodată 
„închisă”, de aceea revelaţia creştină insistă pe „Fiinţa Deschisă”, ca Treime. 
(Ghelasie XV 2016: 183, 185) 
 
Această „iubire-naştere” distinctă de „inter-relaţionalul-răspuns” 

surprinsă de isihast se deosebeşte de perspectiva lui Mondzain care 
vorbeşte, după cum s-a văzut, de o „relaţie originară” ca esenţa 
relaţiei, relaţie originară care se pare că nu ia în considerare în 
primul rând persoana şi naşterea ce premerge (inter-)relaţionalul. 
Această „iubire-naştere” ce „naşte-(inter)relaţionalul” afirmă în 
fond persoana şi inter-personalul ca generând, susţinând, subîntin-
zând relaţionalul, ceea ce oferă un răspuns veridic la interogarea lui 
Mondzain cu privire la modul cum există relaţie când există 
identitate substanţială, ori referitor la faptul că „relaţia de con-
substanţialitate” poate fi gândită ca o  relaţie dacă se ia în consi-
derare persoana, naşterea şi inter-personalul – prin care subzistă şi 
se desfăşoară propriu-zis relaţionalul consubstanţial. 

Avem, deci, un relaţional consubstanţial al persoanelor-entităţi 
distincte, şi o identitate substanţială care nu anulează, nu se 
contrapune alterităţii (persoanelor). Unitatea între „imagine” şi 
„prototip”, în sensul identităţii substanţiale pe care o proble-
matizează Mondzain, se arată, însă, mai dificil de înţeles, în sens 
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isihast, dacă „prototipul” şi „imaginea” nu sunt identificate în 
fundamentală lor subzistenţă de formă-persoană, dacă nu este o 
recunoaştere a naşterii persoanei-formei din şi prin persoană-
formă, într-o deschidere-distincţie deplină de forme-persoane care 
se supra-deschid apoi în centrare-relaţionare specifică, biunivocă. 

Astfel, „imaginea” trebuie mai întâi să se nască ca asemănare – 
din şi prin „prototip” –, ca distinctă, ca diferită (chiar şi dacă este şi 
rămâne identică ca substanţă-fiinţă). După care urmează apoi 
relaţionarea propriu-zisă între „imagine” şi „prototip” ca înrudiri-
alterităţi; regăsim persoana şi naşterea ca o condiţie a apariţiei alte-
rităţii reale şi alteritatea ca o necesitate a posibilităţii relaţiei 
consubstanţiale reale, în fond inter-personală. Unitatea între 
imagine şi prototip  ̶  în realitatea lor originar-personală  ̶  este una 
neamestecată şi neconfundată, chiar dacă există fundamental o 
identitate substanţială. În fond, este de bun simţ vederea că 
individul care se naşte din părinţi este identic ca substanţă cu 
aceştia, dar ca entitate este distinct, unic; una este identitatea de 
substanţă între indivizii ce nasc şi cel născut şi alta este relaţia între 
entităţi-indivizi. 

Pe de altă parte, trecând în spaţiul antropologic, din faptul că 
prin „cădere” se acoperă chipul de persoană, care îşi uită astfel 
activul conştient, evidenţa (dar nu realitatea!), şi trebuie, oarecum 
anterior, făcută un fel de „re-personalizare”, ca să se facă apoi şi 
„relaţionalul inter-personal”, nu trebuie concluzionat că această 
„re-personalizare” (re-memorare, re-conştientizare, re-descoperire 
a chipului de persoană) ar gira o interpretare în sensul unei 
deveniri-structurări prin relaţionare către chipul de persoană. 
Isihastul vorbeşte de fapt explicit, fără echivoc, de „regăsirea 
propriului chip personal” ca prima condiţie a misticii isihaste „fără de 
care nu se poate face adevăratul inter-relaţional inter-personal”. Persoana 
este cu alte cuvinte actantul-originar, chiar apofatic, care „face” 
relaţia, care se desfăşoară inter-relaţional, dialogal dintr-un/într-un 
fond inter-personal. Relaţia are ca suport şi ca sens, persoana. Alfa 
şi omega relaţiei este persoana-subiectul-conştiinţa. 

Mai mult, persoana este arătată şi ca taina şi originea iconicului 
şi a universului acestuia – fără taina chipului de persoană taina 
iconicului fiind practic de nedezvăluit (Ghelasie 2010: 15). Aşadar, 
memorialul iconic este în primul rând şi originar un memorial 
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personalist care transferă-reproduce identitatea protochipului-
persoană în alteritatea-persoană a modelului-chip, ca naştere-
asemănare-înrudire, ce face posibilă recunoaşterea persoanei-
modelului ca replică-mărturie-filiaţie a protochipului-icoană-
referent, pe care modelul-chip îl arată, îl descoperă în şi prin sine, 
ca însăşi icoana-originea-chip a sa, de care se distinge, dar cu care 
rămâne în permanentă unire-legătură (iconică) de asemănare-
înrudire-naştere. 

 Prin urmare, relaţia este cea prin care persoana se deschide, se 
desfăşoară pe sine, participă, răspunde ca un subiect unic în 
realitatea sa (ontologia sa fundamentală), ca fiind un cineva-
conştiinţă în sine (şi) apofatic, fiinţial. Relaţia, originată în actul 
persoanei ca realitate în sine, transferă un caracter personalist, 
transpare o trăsătură unică, transpune o amprentă anume, exprimă 
o prezenţă personală, iconică. Prin relaţie-gest, ca act personal, se 
deschide spre comuniune şi se oferă spre cuminecare persoana, 
prezervând, însă, în transferul-proiecţie de sine înspre/întru cineva, 
memoria identitară, marcă unică a acesteia, fie în i-mediată, directă 
întâlnire, fie în inter-mediată participare prin darurile, lucrarea, 
opera sau realizările sale. Relaţia poate fi astfel iconică (ca iconi-
zare) tocmai fiindcă transferă, păstrează şi arată, face (re)cunoscut, 
actantul anume, adică identitatea sa, activată în gesturile-peceţile 
sale ce se transpun într-un memorial identitar ca pecetluiri-
întrupări, amprente-urme-asemănări. 

Persoana-Chipul care generează asemănare, personalizează, 
chipează, iconizează, prin relaţionarea sa, deci se desfăşoară ca 
relaţie într-un proces (ca vehicul iconic) ce naşte-produce asemănare 
după Chipul-Persoană. Relaţia implicată în producerea de 
asemănări-chipări este astfel o relaţie iconică, o iconizare. Dar 
asemănarea apare şi ca urmă-mărturie amprentă ce cinsteşte, 
recunoaşte în sine/prin sine în chip filiativ originea-originalul. 
Reţine aşadar în sine, ca într-un locaş-altar, memoria identităţii-
sursă, temeiul patern. Asemănarea se arată, astfel, ca un permanent, 
paradoxal imn închinat identităţii-paterne prin/de către alteritatea-
înrudire, filiativă, care este asemănarea. Asemănarea este un relativ 
în raport cu cel căruia i se aseamănă, asemănarea trimite către 
ceva/cineva, mărturiseşte originea din care/prin care survine. Nu 
trebuie confundată însă „asemănarea-naştere” ca ivire prin naşterea-
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iconare cu „asemănarea-amprentă” ce survine prin relaţie-iconizare. 
Altfel zis, să nu se confunde asemănarea ca filiaţia-naşterea 
persoanei-chip din persoana-icoană-protochip cu asemănarea ca 
relaţie-pecetluire personală/(inter-)personală, deci ca iconizare prin 
dialogul între icoane-persoane, în reciprocă afirmare, transfer de 
memorial, con-locuire perihoretică. 

Relaţia iconică este şi o marcă de legătură-unire identitară, 
fiindcă este o personalizare ce prezervă din identitatea persoanei 
întru alteritatea-asemănare, dar este şi o unire-asociere prin 
asemănare – o paradoxală mărturie-legătură identitară prin asemă-
nare, ca identitate şi alteritate, deopotrivă, ca alteritate-asemănare 
ce nu e străină de identitatea din care se naşte, pe care o reproduce 
filiativ. Copia-model este în relaţie de asemănare-înrudire cu 
arhemodelul-prototip-icoană ca referent mărturisit (şi) implicit. Ca 
atare, icoana (cea denumită de Mondzain „imagine artificială”) este 
mărturie-mărturisire – model-asemănare – a chipului persoanei anume 
ca prototip iconic al ei, dar şi o afirmare a persoanei ca origine-
suport a relaţiei prin care persoana-prototipul, (inter)-mediat şi 
i-mediat, participă la un transfer-întipărire, la o aşezare-locuire, la o 
întrupare de memorial de asemănare în copia-model, în icoană. 

Astfel, icoana apare, nu sub incidenţa unei simple relaţionări, şi 
cu atât mai puţin ca fiind de esenţă şi origine relaţională, ci ca o 
asemănare-persoană – de „origine şi esenţă” personală (şi inter-
personală) –, şi ca un intermediar ce presupune şi implică un inter-
personal în care se înscrie o relaţie iconică, deci o relaţionare a 
persoanei anume, personalizată; o relaţionare iconică ce, în repro-
ducerea persoanei ca asemănare-alteritate, întrupează, prezervă, un 
memorial identitar personal în asemănarea-copie a originii-
persoană, ce, ca icoană-asemănare a sa, e chemată să o interme-
dieze ca persoană, să o facă (re)cunoscută şi pasibilă de anume 
regăsire, de identificare-întâlnire. Deci, e aleasă să o (re)prezen-
tifice, în această formă de extensie-locaş, de asemănare-altar 
purtătoare a prezenţei sale iconice, cu care nu se confundă, dar 
care îi conferă totuşi (şi) o încărcătură-amprentă specifică. 

Desigur, pe isihastul preocupat de „întâlnirea în icoană”, de 
dialogul iconic, îl interesează prioritar „taina Supraviului din exteriorul 
Icoanei, cel legat de Prezenţa Persoanei Icoanei”. În acest sens precizează: 
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Viul Iconic nu este în „interiorul” Icoanei, (ca la idoli), ci în exterior, care 
îmbracă Icoana. Şi, în acest miraculos Viu Iconic de exterior al Chipului 
reprezentat, se face apoi dialogul cu Icoana, ca Suprareprezentare.” (…) Unde 
este reprezentarea Chipului Iconic, acolo vine imediat şi Prezenţa Persoanei 
respective, dar „peste” reprezentare. Şi Prezenţa Persoanei de dincolo de 
reprezentare, face apoi şi un fel de „harizare” a reprezentării – Altar. 
(Ghelasie 2009: 149, 150)  
 
Avem de a face astfel în „dialogul iconic” cu o întâlnire, cu o 

comunicare-cuminecare între prezenţe personale, care implică şi o 
legătură anume între reprezentare (din icoană) şi suprareprezentare 
(a prezenţei persoanei), nu o simplă juxtapunere, amestecare sau 
confundare; suprareprezentarea este „peste” reprezentare, dar este 
şi „în” ca o amprentare, ca o încărcătură de contact, într-un mod de 
prelungire a deplinătăţii de suprareprezentare (întrupare-transfigurare) 
ca prezenţă iconică. Vedem cum, pentru isihast, „reprezentarea 
chipului iconic” aduce imediat şi „prezenţa persoanei respective”, 
adică o prezenţă anume, iconică, şi nu una generică, oarecare, ci 
anume cea a respectivei persoane (ca suprareprezentare), ce, ca 
atare, este reprezentată după chipul său iconic, unic în deplinătatea 
sa (întrupată-transfigurată). 

Imediatul venirii prezenţei iconice a persoanei în reprezentare 
este dat de legătura de asemănare între reprezentare şi chipul iconic 
al persoanei, re-prezentarea fiind, nu una abstractă şi generică, ci 
una ce este o replică de asemănare ca reproducere a chipului iconic 
al persoanei, ca o redare, un duplicat în care acesta se recunoaşte, 
se regăseşte. Reprezentarea este o asemănare-imprimare ce îşi 
identifică şi afirmă imprimantul-suprareprezentării, care se afirmă 
şi recunoaşte la rându-i în imprimare-reprezentare. Este o relaţie 
reciprocă şi simultană de afirmare dar şi o anterioritate, o ordine a 
întâietăţii fireşti a imprimantului faţă de imprimat, ce atestă 
imprimatul ca fiind un relativ la un imprimant. 

Astfel că în asemănarea/asemănările reprezentării trebuie să 
identifici şi să recunoşti chipul iconic al persoanei anume ca 
suprareprezentarea cu care te întâlneşti inter-mediat şi i-mediat 
prin re-prezentare iconică; în acest fel re-prezentarea nu poate fi un 
vehicul-itinerariu care cu cât ar fi mai abstract cu atât ar fi mai 
potrivit într-o trecere spre un orizont personal, ci, dimpotrivă, 
asemănarea e cea prin care re-prezentarea se arată ca o cale anume 
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de recunoaştere, ca uşă-altar de trecere-venire, de întâlnire-împăr-
tăşire a prezenţei iconice a persoanei. 

Icoana este cu alte cuvinte deschidere unică a unui chip de 
prezenţă personală anume şi (inter) mediator identitar, specific – 
nu unul abstract şi generic (ca pistă/itinerariu spre un invizibil-
principiu suprem) –, întrucât prezervă chiar identitatea apofatis-
mului celui mai adânc, concret şi real, propriu chipului persoanei 
într-o legătură de prezenţă iconică cu re-prezentările, re-produ-
cerile ei, în care se transpune, se întrupează ca asemănare(i). Icoana 
nu înfăţişează în fond nicicând o lipsă, o absenţă, o retragere 
(precum în perspectiva lui Mondzain), ci, dimpotrivă. În orizont 
isihast icoana se deschide ca o uşă-întrupare de întâmpinare-desco-
perire specifică, ca o extensie-fixare a arătării-venirii căii deplinătăţii 
persoanei, ca o prelungire-revărsare-umplere (nu golire!) de pre-
zenţă (iconică) personală. Icoana este, aşadar, arătare-reprezentare 
de chip iconic personal întru asemănare, este un inter-mediator 
inter-personal, şi, în acest sens, şi unul (inter)-relaţional. Icoana 
este o „întrupare” specifică de cale anume, cea a asemănării după 
chipul persoanei, este o centrare-fixare a deschiderii persoanei-uşă, 
re-prezentată întru adevăr şi viaţă unică. 

De altfel, isihastul, declarând „taina chipului de persoană ca 
„intermediarul propriu-zis”, harul fiind oglindirea intermediarului 
personal”, ţine să evidenţieze ca fundament „taina persoanei şi 
interpersonalului ca intermediarul dintre „Fiinţa Divină” şi fiinţele 
create, într-o totodată strălucire harică” (Ghelasie 2015: 256). Se 
poziţionează astfel fără echivoc într-o fermă aşezare personalistă 
afirmându-se limpede, explicit, ca distinct faţă de direcţia ce promo-
vează unilateral un „teologic harismatic”, şi care, insistând, „nu pe 
inter-personal, ci pe harismele zise personale (ce umbresc persoana)”, „diluează 
tot mai mult tocmai taina personalismului divin” (Ghelasie 2015: 256). 

 
Se tot vorbeşte de împărtăşirile „Harice” ca „atribute-calităţi” ale 

Persoanelor Divine. Noi insistăm pe o „Împărtăşire directă”, ca Interpersonal, 
între care nu se mai interpune „Harul”. Noi considerăm Harul ca cel ce 
„Învăluie” Inter-Personalul (nu face el însuşi relaţionalul, eventual îl înlesneşte, 
fără să fie el însuşi comunicarea).  

Iată taina fundamentală a Chipului Hristic.  
În teologia creştină este o mare „grijă” de a nu se amesteca fiinţialitatea 

creată cu „Fiinţa Divină”, de aceea se insistă adesea prea mult pe Har-energiile 
Divine care se „interpun” între Divin şi creaţie. Noi menţionăm că taina 
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Persoanei nu este „intrarea” în Fiinţa Divină, ci tocmai „Intermediarul” dintre 
Fiinţa în sine şi distincţiile sale. Noi evidenţiem în mod deosebit taina Persoanei 
Fiinţiale ca „depozitarul” Deplinului Viu Fiinţial şi totodată ca „Interme-
diarul Fiinţial” al Fiinţei care se „Autodistinge”. (Ghelasie 2015: 256) 
 
Această accentuare a tainei „persoanei fiinţiale” ca „purtătoare” 

a deplinului viului fiinţial, intermediat, activat, mişcat de persoană 
în distincţia sa, împărtăşit direct în întâlnirea interpersonală, alături 
cu o situare, în linia palamită, a harului ca secundar în raport cu 
fiinţialul (personal) dar dimpreună cu acesta, şi, ca atare, consi-
derarea harului-energiilor necreate ca învăluire-strălucire de plan 
secund faţă de fondul interpersonalului, ca inter-activ şi întâlnire 
directă în deplinătatea persoanei, este o evidenţiere şi distincţie ce 
se arată importantă în actualitate şi cu privire la „doctrina icoanei”. 

Persoana, în acest orizont mistagogic isihast, ce operează cu 
distincţia palamită între fiinţă şi har-energii necreate, este o formă 
cu conţinut de natură fiinţială, şi nu este o „persoană harică” – 
structurată energetic din atribute-calităţi, ca strălucire-manifestare 
(şi/devenire) „în afara fiinţei”  ̶ , care circumscrie relaţionarea şi la 
care se reduce întâlnirea, împărtăşirea. Energia necreată-harul are 
ca suport şi este mişcată-revărsată înspre relaţionare de supra-
mişcarea supractivului persoanei care se deschide, astfel, în dialogul 
interpersonal, spre întâlnire, împărtăşire (şi) directă. Harul, lumina-
energie necreată este o podoabă de strălucire a persoanei care nu 
poate fi redusă şi nici ascunsă ori substituită de acest minunat 
înveliş-podoabă de lumină, fără riscul de a face din persoană un 
principiu (impersonal) care nu se poate comunica pe sine direct, ci 
numai indirect şi numai prin intermediul harului ca lumină-energie, 
manifestare a sa; în acest din urmă caz harul ar putea fi interpretat 
ca un vehicul de intermediere-trecere în spaţiul invizibil al golului 
principial, impersonal. 

Pentru mistagogia isihastă, însă, strălucirea de har (de lumină-
energie necreată), este paradoxal „umbrită” de deplinătatea eviden-
ţei fiinţialităţii persoanei, sau, într-o altă formulare, harul-lumina 
necreată este într-o supraarătare plenară dacă se supraafirmă ca 
învăluire-strălucire a plinătăţii (inter-) personale, şi, deci, nu ca de la 
sine şi prin sine. De aceea, pentru isihast, icoana nu poate fi 
circumscrisă la a fi un simplu „vehicul haric”, la a fi o circumscrisă 
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„reprezentare de har”, şi acesta (harul) desprins de persoană, în 
sensul unei „prezenţe harice” în „absenţa persoanei”. Aşa cum nici 
„transfigurarea luminoasă” nu poate fi asimilată unei simple 
„prezenţe harice” din care se retrage „prezenţa persoanei”, sau unei 
„prezenţe harice” ce înlocuieşte „prezenţa persoanei”; chiar 
parusia, asociată acestei ubicue străluciri de „lumină transfigura-
tivă”, în orizont şi sens de „perenă vacuitate”, cum lasă să se 
înţeleagă Mondzain, riscă situarea unei atare parusii în afara 
persoanei şi a trupului (mistic). Transfigurativul luminii harice nu 
poate oculta, vacanta ori vida persoana şi nici dilua ori dizolva 
trupul-întruparea sa, fără a-şi periclita prin această desprindere 
autonomă însăşi rămânerea pe Calea, Adevăr şi Viaţă. 

În aceste considerente, harul-lumina necreată nu poate fi nici 
în gol, în retragere de persoană, şi cu atât mai mult nu poate fi o 
„persoană harică”-imagine (substitut). Aşa după cum harul-lumina 
necreată nu poate să se arate a fi însăşi relaţia (relaţionarea) 
propriu-zisă sau intermediarul în sine. Balansarea, cantonarea 
relaţiei în(spre) har-energiile necreate poate să indice o „dez-
activare” a chipului persoanei, ceea ce, ca realitate, o poate face 
pasibilă, vulnerabilă, asimilării unui vid – echivalent, în fond, cu o 
„ucidere” a persoanei în viul chipului ei real; un viu de chip 
personal care, ca atare, nu poate fi viu altfel decât ca un activ 
conştient, de mişcare în şi prin sine, ca însăşi chip de persoană, şi 
de mişcare dincolo de sine, întru deschiderea întâlnirii, participării, 
aşezării într-o interioritate reciprocă, cea a cuminecării inter-
personale, care nu poate fi restrânsă la o frecvenţă de „tonalitate 
afectivă”. 

De aceea, pentru isihasmul carpatin, „relaţia vie” îşi are temeiul 
în viul chipului persoanei iar desfăşurarea plinătăţii sale în viul 
perihoretic interpersonal, învăluit în strălucire de har, dar 
neconfundat, neredus, nesubstituit de această podoabă a 
manifestării de lumină-har. Astfel, în orizont mistagogic isihast 
carpatin, personalist-euharistic, icoana nu e o simplă cale de acces 
la „manifestarea Divinului”, nu este numai o uşă-întâlnire în har, ci 
este o cale a descoperirii tainei prezenţei iconice a persoanei, cea de 
nerestrâns la energiile-manifestările ei, la har, dar cea care se 
deschide integrator (şi asupra harului) prin aşezarea în deplinătatea 
comuniunii perihoretice în chipul euharistic. 
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A vorbi de skhesis ca „relaţie înţeleasă iconomic”, ca „pecete a 
ceea ce viază”, şi, totodată, a recunoaşte în skhesis o „tonalitate 
afectivă” ce „desemnează relaţia de iubire sau de har care leagă 
imaginea de modelul său”, aşa cum se exprimă Mondzain, poate 
genera neclarităţi, fie în sensul că „relaţia de iubire” se identifică, se 
confundă, numai cu o „relaţie de har”, fie în sensul că „relaţia între 
imagine şi modelul său” este doar „relaţie de har” (energetică), sau 
în sensul că „pecetea a ceea ce viază” este doar o „pecete de har” şi 
o „relaţie de har”. Altfel spus, atât iubirea, cât şi „pecetea vieţii 
însăşi”, dar şi „legătura între imagine şi modelul său” apar ca fiind 
relaţii ce au ca agent (numai) harul, deci sunt relaţii (doar) de har, 
energetiste. Atunci, o atare poziţionare, poate lăsa să se înţeleagă că 
persoana este doar harul ori că harul este însăşi persoana, sau că 
relaţia persoanei este numai o relaţie de/ca har, ori că inter-
personalul este însăşi harul (inter-mediator), şi nu o directă 
întâlnire-împărtăşire perihoretică între persoane în act de prezenţă 
(fiinţială) şi strălucire de har (energii necreate); deci nu se exclude 
harul, dar nu se reduce dialogul inter-personal la o întâlnire 
exclusiv intermediată de har şi numai ca împărtăşire de har. 

De fapt, a transloca actul (persoanei) din realitatea fiinţei, spre 
a-l circumscrie, relocat, harului-energiilor necreate, inducând de 
fapt, explicit sau implicit, o pasivitate, un statut inert, fiinţei, poate 
debalansa ordinea firească a raportului fiinţă – har (energii 
necreate), reflectată de modelul palamit, prin provocarea unei 
estompări, unei ocultări a caracterului personal fiinţial, şi, pe cale 
de consecinţă, poate semnifica o retrogradare a fiinţei (de-
personalizate) într-un plan secund faţă de har („personalizat”), care 
capătă, în această inversiune, o întîietate nefirească. 

De altfel, şi „imaginea naturală” „articulată iconomic” cu 
„imaginea artificială”-icoană, la care face referire Mondzain, riscă 
să fie interpretată în direcţia unei manifestări energetice ca imagine-
„personalism haric”, emanat „în afara” persoanei propriu-zise, care 
este „stare de sine”, subzistenţă reală, ipostatică, a fiinţei; situaţie în 
care persoana „devine”-revine de fapt la un statut de esenţă, fiind 
identificată ca o sursă-origine ce generează „imaginea naturală” în 
sens de manifestare, emanaţie a sa. De aceea, trebuie o privire pru-
dentă asupra unei perspective a „imaginii naturale” (cum numeşte 
Mondzain Cuvântul sau Imaginea, Chipul lui Dumnezeu) care poate 
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reflecta o interpretare ce amestecă sau confundă fiinţa cu energiile-
manifestările ei, harul cu fiinţa. 

În acest sens, ar fi de lămurit cu acuitate ce va să însemne, 
pentru Mondzain, sintagma „relaţie imaginală” sau faptul că „harul 
relaţiei imaginale” se regăseşte în „intimitatea harismei care susţine 
relaţia iconică” (Mondzain 2009: 112). Ce reprezintă această 
„relaţie imaginală” şi „puterea afectivă” atribuită oricărei „relaţii 
imaginale” din perspectiva persoanei şi a ordinii fireşti între fiinţă şi 
har-energiile necreate? Care este încărcătura, conţinutul acestei 
relaţii imaginale? Este „relaţia imaginală” o relaţie ce survine prin 
imagine, o imagine în act? Imaginea este de natură fiinţială sau 
harică, se identifică, este tot una cu persoana? Sau relaţia imaginală 
se referă la un atribut imaginal al relaţiei ce trimite la un spaţiu al 
intermediarului, al intervalului, al epifaniilor imaginale în sensul 
mundus imaginalis (v. H. Corbin)? 

Apoi, este important de aflat şi cum poate fi înţeles „harul 
relaţiei imaginale”, fiindcă se observă că, la Mondzain, „relaţia 
iconică” este susţinută de harismă, în al cărei miez se regăseşte 
„harul relaţiei imaginale”. Altfel zis, „relaţia iconică”, la Mondzain, 
este în raport de harismă care se desluşeşte dinspre orizontul 
„harului relaţiei imaginale”; „relaţia iconică” este definită, aşadar, 
pornind de la „harul relaţiei imaginale”. Reiese de aici că „relaţia 
iconică” este numai o „relaţie harică”, doar relaţie după har şi prin 
har? În fond, harisma trebuie gândită eminamente cu referire 
numai la har şi nu şi la persoană? Cum trebuie înţeles harul „relaţiei 
imaginale” ? Relaţia imaginală are un conţinut (numai) haric? 

 
Observând deosebirea radicală pe care o operează Nichifor 

între spaţialitatea iconică şi spaţialitatea percepţiei naturale, Mondzain 
numeşte legea icoanei ico-nomie şi o vede dată de singularitatea sa 
topică, de specificitatea sa fenomenologică: „Icoana apare în faţa 
ochilor noştri trupeşti pentru a manifesta un trup a cărui lumină o primeşte 
fără însă a o însuşi. Aceasta este capacitatea înscrierii grafice: pune în relaţie o 
periferie vizibilă cu un conţinut invizbil şi transfigurat” (Mondzain 2009: 
136). De fapt, graphe-ul iconic este înţeles ca un triumf al trupului 
„pe care acesta îl datorează transfigurării sale de către duhul 
Cuvântului şi nu de către psyche” (Mondzain 2009: 133). 
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 Mondzain ne previne că graphe-ul icoanei nu este nici temniţă, 
nici mormânt. Totodată, precizează faptul că nici trăsătura iconică 
devenită desen nu constituie o limită pentru fiinţa pe care o înfăţi-
şează30 . Altfel zis, a desena nu înseamnă a îngrădi. Mai mult, şi 
trăsătura este o practică chenotică (Mondzain 2009: 136). Astfel că, prin 
„efectul trăsăturii” întruparea operează în retragere, retragere ce este 
mimetica trăsăturii (Mondzain 2009: 133). În consecinţă, această 
doctrină a graphe-ului ajunge să fie considerată o primă formulare a 
abstracţiunii picturale, iar „antropomorfismul iconic” ajunge să fie 
distins de un „realism reprezentativ”, întrucât „figura nu este acolo 
decât pentru a manifesta vidul şi absenţa a ceea ce ea desemnează 
privirii ca fiindu-i orizont” (Mondzain 2009: 136). 

Pe de altă parte, dacă graphe-ul este considerat prefigurativ, 
asociat scriiturii de umbră a profeţilor (skiagraphe) şi identificat cu 
câmpului scripturistic, culoarea, ca una care continuă şi desăvâr-
şeşte transfigurarea trăsăturii, intră în „cîmpul scriiturii de lumină”. 
Prin urmare, „desenul este înscrierea trupului dispărut”, iar 
„floarea cromatică este urma indicială a presiunii privirii sale 
făcătoare de lumină” (Mondzain 2009: 140). 

Această „invenţie a graphe-ului iconic”, cu „tratamentul său 
cromatic”, este apreciată ca o invenţie filozofică fără precedent în 
raport cu provocarea de a şti ce este viaţa unei imagini, gândirea 
iconofilă fiind, conform lui Mondzain, cea care a abordat şi rezol-
vat problema imaginii prin intermediul „conceptului de iconomie 
care a permis articularea relaţiei filiale la ideea imaginii vii” 
(Mondzain). 

Astfel, indicând faptul că în Vechiul Legământ „viaţa este 
suflare”, iar după iconomia Noului Legământ „viaţa este lumină”, 
Mondzain arată că umbra şi nu moartea este contrariul acestei vieţi 
ca lumină cu care întreţine un raport prefigurativ31. De aceea crede 
                                                             
30 Mondzain precizează că „Hristos nu este prizonierul icoanei” şi subliniază că 
trăsătura pe lemn nu poate întemniţa. „Icoana feţei lui Hristos Îl delimitează pe 
Hristos, aşa cum harul Său absent delimitează privirea contemplatorului. Chipul 
în icoană delimitează o esenţă a cărei întrupare şi înviere le reiterează, dar nu le 
reprezintă niciodată” (Mondzain: 2009: 136). 
31 „Umbra este oglinda enigmatică a vieţii, iar viaţa organică a trupului primeşte, 
prin transfigurare, lumina care o înalţă dincolo de situaţia prefigurativă. (...) 
Astfel, gesturile iconografului sunt la rândul lor memorialul mântuirii trupului, 
prin urcuşul de la umbră la lumină” (Mondzain 2009: 141). 
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că părăsirea vechiului profetism pentru a aborda domeniul mimesis-
ului şi al harului înseamnă a accepta homoioma; sau, altfel zis, cine 
refuză homoioma refuză întruparea şi rămâne în aşteptarea vetero-
testamentară, fiind restrâns la a nu cunoaşte decât umbră, 
simulacru şi reprezentare simbolică (Mondzain 2009: 140). 

Mondzain conchide: „Icoana nu seamănă cu omul, cum nu seamănă 
nici cu Dumnezeu. Dar ea întreţine cu amândouă firile o relaţie în care 
trăsătura şi culoarea sunt singurii vectori de manifestare a legăturii dintre 
ele”32 (Mondzain 2009: 133). 

Prin urmare, desenul şi culoarea în icoană sunt subîntinse de 
acelaşi tip sau schemă relaţională, cu care, de altfel, operează Mondzain. 
Desenul este astfel înscrierea unui „trup dispărut”(?!) – în acest 
sens, desenul sau graphe-ul este asociat unei prime abstracţiuni 
picturale, întrucât figura manifestă vidul sau absenţa a ceea ce 
desemnează – iar cromatica este „urma indicială a presiunii privirii sale 
făcătoare de lumină”; vedem, aşadar, culoarea corespondentă luminii, 
transfigurării, iar desenul asociat unui vid sau unei absenţe, unui 
„trup dispărut” (?!). 

Fiindcă, la Mondzain, desenul devine din trăsătură iconică, şi nu 
ca transpunere din şi de chip-formă-figură iconică, şi fiindcă 
„efectul trăsăturii” este asociat golirii, abstragerii, se ajunge, pe 
această direcţie interpretativă propusă de Mondzain, la a considera 
desenul-graphe-ul în icoană ca o primă formulare a abstracţiunii 
picturale, şi nu ca o primă formă-expresie a întrupării-concretizării 
picturale, ca figurare-modelizare-prezentificare. De fapt, pentru 
Mondzain, mimesis-ul, „motivul” trăsăturii, este retragerea şi, ca 
atare, nu avem de a face cu o (re)-venire în asemănare-model ca 
prezentificare, ca re-prezentare/mimesis al prototipului/figurii-
formei-chipului. 

În această din urmă situaţie, desenul este gest, iar gestul este 
forma care formează, fiind expresia-întrupare a formei-chipului 
persoanei. De aceea, desenul se încarcă prin gest de o întrupare-
venire a chipului persoanei, şi nu exprimă o retragere, o absenţă, 
un „trup dispărut”. Deci, prin gest, desenul cuprinde necuprins o 
prezenţă iconică şi nu semnalizează o retragere ca marcă a unei 

                                                             
32 Din doctrina graphe-ului prezentată de Mondzain reiese că obiectul iconic implică, 
în neînsufleţirea sa, o asemănare relativă cu omenitatea modelului, iar în 
vizibilitatea lui o asemănare relativă cu dumnezeirea aceluiaşi model. 
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absenţe. Gestul iconic înscrie-pecetluieşte astfel o prezenţă iconică, 
care este şi întrupare şi transfigurare, şi, ca atare, gestul iconic se 
desfăşoară într-o pecetluire-asemănare după chip (euharistic). În 
acest sens, gesturile iconografului nu sunt „un memorial al 
mântuirii trupului prin urcuşul de la umbră la lumină”, cum afirmă 
Mondzain, ci sunt chemate a fi gesturi iconice ca arătări ale 
deplinătăţii comuniunii inter-personale întru acelaşi iconic trup-
euharistic. Gesturile iconice transferă astfel în asemănare un 
memorial euharistic ca un chip al integralităţii întâlnirii-comuniunii-
împărtăşirii – nu doar accent unilateral de trup-corp/umbră sau de 
suflet-spirit/lumină-transfigurare – arătat prin prezenţa iconică a 
persoanei, deplină realizare, după chip şi asemănare. Gestul iconic 
transpare şi este identificabil în autenticitatea sa prin chipul 
personalist al antropologiei iconice. 

În fond, icoana este o extensie-asemănare mărturisitoare – şi 
de întrupare şi de transfigurare – a chipului persoanei. Însă, fiind 
îndreptată cu faţa către omul veacului acesta, cel cu faţa 
netransfigurată încă, şi adresându-i-se acestuia, ca unuia de pe văi şi 
poale de munte taboric, şi nu ca unuia de pe culmi taborice, icoana 
are într-un fel firesc în reprezentarea sa evidenţa întrupării „mai 
tare” decât pe cea a transfigurării. Întruparea este într-un fel şi în 
transpunerea din icoană, ca deplină propovăduitoare a eshatonului, 
mult mai accentuat vizibilă, fiind în chip natural „înainte-
mergătoare” a transfigurării. De fapt, întruparea şi transfigurarea 
nu trebuie nicicând să fie contrapuse, ori să se anuleze sau să se 
substituie una pe alta, ci, dimpotrivă, trebuie să se afirme şi eviden-
ţieze dimpreună, reciproc, în supraevidenţierea chipului desăvârşit 
şi întreg al persoanei. 

În reprezentarea iconică, lumina transfigurării – ca una ce îi 
este proprie covârşirea în veacul ce va să vină, şi care nu este încă 
şi deplin asimilată de veacul acesta – este arătată, în spatele-umbra 
întrupării-îndumnezeirii, sub formă de aureolă, ca o paradoxală 
mărturie veşnică a întrupării şi a înveşnicirii trupului, şi niciodată a 
dispariţiei trupului. Transfigurarea nu se substituie trupului şi 
întrupării, făcând din trup un vehicul pasager, important doar ca 
primă treaptă eventual, dar dizolvat sau dispărut mai apoi într-o 
„transfigurare-lumină”, ca treaptă ultimă, ca finalizare. Propriu-zis, 
acoperirea trupului, chiar în deplină transfigurare nu înseamnă 
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dispariţia lui ca realitate în sine, fiindcă transfigurarea este şi a 
trupului, şi prin trup, este (şi) mărturie de înveşnicire a trupului. 
Transfigurarea nu se „desprinde” de trup, ca de un giulgiu, nu 
„părăseşte” trupul, lăsându-l gol ca un mormânt. Transfigurarea nu 
este „de sine”, nu este ea însăşi un „trup în sine”. 

Icoana este în acest sens o unică mărturisire în dublă des-
chidere – mărturie şi de „întrupare-îndumnezeire” şi de „lumină-
transfigurare” a persoanei – ca două coperţi, Alfa şi Omega, ale 
Cărţii Vieţii, ca arătare a unui chip deplin al Împărăţiei, dar 
descoperit, adecvat, şi în raport cu limitele mijloacelor picturale, şi 
în raport cu măsura capacităţii vederii vârstei spirituale a omului 
lumii acesteia, care, îndeobşte, vede cu ochii trupului „înainte” de a 
vedea cu ochii sufletului ori cu o vedere transfigurativ-duhovni-
cească; o practică, poate, de luare în considerare a ordinii evidenţei 
vederilor, de la trup la suflet-duh, ordine care se schimbă de la 
suflet-duh la trup, în „viaţa veacul ce va să vină”, şi, încă de aici, în 
cei care o asimilează în viaţa lor, aşa cum reiese şi din mistagogia 
isihastă. 

De aceea, poate mai firesc şi aşezat este ca icoana – mărturie a 
împlinirii eshatologice a „veacului ce va să vină”, ce se „adresează”, 
însă, omului, încă trăitor al acestui veac, nedesăvârşit deşi chemat la 
desăvârşire – să arate, în reprezentare, ţinta împlinirii transfigurării-
luminii „zilei a opta” prin aureola(-rea) ce stă „în spatele” 
întrupării, ca supra-evidenţiere a sa, fiindcă covârşirea luminii-
transfigurării e încă ascunsă şi tainică pentru omul ce nu e proxim 
experierii vieţii deplin transfigurate. Aureola este, pe de altă parte, 
şi o formă-figură de reprezentare a luminii-transfigurării, conturată, 
concentrată, centrată, şi nu o expresie flu, difuză, disipată, pentru 
că, în circularitatea sa, este o pecete a înveşnicirii, nu în sensul unei 
lumini-transfigurări, solitare, izolate, ci a uneia ce este legată, 
adunată, exprimată de şi prin faţa-chipul de persoană. Lumina-
transfigurării este împărtăşită prin chipul persoanei ce, în întru-
parea sa, se descoperă ca taină a icoanei. Icoana transpune 
persoana în întruparea sa (şi în transfigurarea sa), şi nu „manifestă 
doar un trup a cărui lumină o primeşte”  ̶  expresie ce aparţine lui 
Mondzain, şi care poate lăsa să se înţeleagă că icoana mediază doar 
lumina-transfigurativă, şi nu arată şi nu face prezent chipul per-
soanei ca inter-mediere a luminii transfigurative (şi) prin trupul său 
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(îndumnezeit). Icoana nu ne pune de fapt doar în relaţie cu lumina 
ca atare (ce poate fi identificată astfel şi ca fiind impersonală), ci ne 
întâlneşte cu persoana, fiindcă reprezintă persoana în asemănarea 
sa, iar persoana este deplinătate, „peste” trup şi transfigurare. 
Icoana transpune în reprezentare trupul-chipul persoanei, mărtu-
risind că transfigurarea nu este fără persoană şi fără trup, şi, 
totodată, adeverind că transfigurarea-lumina nu e un spiritual în 
sine şi de sine. Icoana nu manifestă doar un trup a cărui lumină o 
primeşte, ci transpune-primeşte în reprezentarea-asemănare un 
trup de chip persoană, ce operează prin întâmpinare, şi nu în 
retragere (cum afirmă Mondzain), şi care arată mărturisitor că 
lumina-transfigurarea este legată de acest chip de persoană, este o 
aureolare a sa, ţine de o împărtăşire prin chipul-faţa persoanei. 
Lumina-transfigurarea nu este impersonalizată, ci personalizată. 

Şi de este o tendinţă către căutarea evidenţierii în icoană a unei 
preeminenţe a spiritualizării luminii-transfigurării, nerestrânsă la 
figura aureolei, aceasta nu trebuie să treacă într-o reprezentare care, 
apelând la diverse soluţii plastice (morfologice, cromatice, textu-
rale), să insinueze, să sugereze în vreun fel tăgăduirea existenţei 
reale a trupului ori a înveşnicirii-îndumnezeirii lui, inducând un 
sens de pierdere, dizolvare sau dispariţie a trupului. 

Desigur, alcătuirea întrupării în reprezentare nu trebuie asociată 
cu balansarea către exagerările unui realism carnal, ce tăgăduieşte 
îndumnezeirea trupului, aşa cum lumina-transfigurarea, în încerca-
rea de a fi surprinsă prin reprezentare, nu trebuie să vireze într-un 
abstracţionism (şi simbolism) care evocă un spiritualism doar de 
lumină-transfigurativă, deci unul destrupat, ce caută şi promovează 
o lumină-înveliş în gol de trup. În fond, atât întruparea cât şi 
transfigurarea privesc în icoană descoperirea tainei chipului per-
soanei în deplinătatea, întregimea şi identitatea specifică a prezenţei 
sale iconice. 

Distincţia pe care o face Mondzain între „antropomorfismul 
iconic” şi „realismul reprezentativ”, şi poziţionarea acesteia în 
direcţia „antropomorfismului iconic” – definit în sensul că „figura 
este acolo doar pentru a manifesta vidul sau absenţa a ceea ce ea 
desemnează privirii ca fiindu-i orizont” –, lasă să se înţeleagă că 
figura din icoană este o antropomorfizare care capătă atributul de 
iconică prin referirea sa la icoană, şi nu datorită caracterului său de 
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reproducere-asemănare a unui model-prototip, ce este astfel re-pre-
zentat. Această „antropomorfizare iconică” este pentru Mondzain o 
figurare care refuză caracterul de reprezentare-asemănare – ce este 
legată de prototipul pe care îl reproduce-transpune în model şi pe 
care îl arată astfel prezent –, şi, aşadar, este o figurare care 
desemnează un orizont, care este absent şi, paradoxal, dezlegat de 
figurarea însăşi, al cărei rost este dublu: să trimită la un orizont 
(nevăzut) şi să exprime, totodată, vidul sau absenţa acestui orizont. 
Astfel, această figurare antropomorfizată are mai degrabă un 
caracter simbolic, şi nu un caracter propriu-zis iconic, de legătură-
relaţie prin asemănare între copie-model şi prototip. 

Pe de altă parte, „realismul reprezentativ”, căruia îi contrapune 
Mondzain „antropomorfismul iconic”, nu credem că este numai-
decât şi întru totul străin de un real caracter iconic, aşa cum 
acreditează Mondzain. De fapt, realismul (reprezentativ) nu trebuie 
să fie cu necesitate înţeles într-o conotaţie circumscris naturalistă, 
aniconică, întrucât este posibil să existe, de ce nu, un realism 
(reprezentativ) care să se refere la realul unui trup iconic, unui trup 
îndumnezeit, fiindcă trupul îndumnezeit se poate prezenta-înfăţişa 
în realitatea sa concretă, şi nu în una fantasmatică, iluzorie, ireală. 
În acest caz, „realismul reprezentativ” poate reproduce-asemăna-
reprezenta realismul de trup iconic, care este trup îndumnezeit – ce are 
actualizată în sine asemănarea după chip –, şi nu un corp natural. Astfel, 
„realismul reprezentativ” poate fi iconic prin reproducerea-asemă-
narea în icoană-model ca re-prezentare a prototipului-icoanei-
persoanei vii, reale (şi) în întruparea-îndumnezeirea Sa. 

Interesant că Mondzain, deşi foloseşte un citat al Sf. Dionisie 
Areopagitul, care spune limpede că pictorul, atunci când zugră-
veşte, „privind neclintit spre forma modelului, nu e atras spre nimic altceva 
din cele văzute sau spre ceva deosebit de el (...) Va arăta pe cel real în 
asemănarea lui şi modelul în chip” (Mondzain 2009: 139), totuşi afirmă 
că „asemănarea antropomorfică a fac-similului se menţine în linia mimetică a 
cunoaşterii incircumscriptibilului”, şi, cu toate că recunoaşte importanţa 
„asemănării” umane în deosebirea de orice simulacru, fie acesta şi 
simbolic, pune termenul „asemănare” între ghilimele (Mondzain 
2009: 139). La Mondzain nu mai pare, precum la Sf. Dionisie, că 
zugrăvirea arată „pe cel real în asemănarea lui şi modelul în chip”, ci apare 
că zugrăvirea este o „asemănare antropomorfică” care e 
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interpretată, nu într-o cheie a referinţei reale de asemănare după 
chip-forma-întrupare, ci într-o cheie transfigurativ-spiritualistă, ce 
trimite la incircumscriptibil, ceea ce face ca asemănarea să devină 
doar „asemănare”, o simplă expresie. 

În acest orizont, transfigurativ-spiritualist, se înţelege de ce la 
Mondzain icoana este un „obiect fermecător de vid care respectă 
incircumscriptibilitatea prototipului său” (Mondzain 2009: 136), de ce 
Mondzain vorbeşte de „similitudinea invizibilă care locuieşte în imaginea 
vizibilă” şi de „capacitatea înscrierii grafice” ce „pune în relaţie o periferie 
vizibilă cu un conţinut invizibil şi transfigurat”, dar şi de faptul că 
„trăsătura grafică este o falie care desemnează trupul lui Hristos ca pe o 
slăbiciune trecătoare a lui Dumnezeu, voită şi în acelaşi timp mântuitoare” 
(Mondzain 2009: 136). 

În acest sens, nu mai avem o corespondenţă între trupul-
asemănare din icoană şi trupul real al lui Hristos, cel răstignit, 
înviat şi înălţat, dar pipăit în mîinile şi coasta Sa, ci avem în icoană 
o figură antropomorfică care trimite la un Hristos spiritualizat, 
incircumscriptibil, care, chiar dacă a avut trup istoric, acesta a fost 
doar o „slăbiciune trecătoare a lui Dumnezeu”. Adică, icoana nu 
ne mai întâlneşte cu Hristos, cel Dumnezeu adevărat şi om 
adevărat, cel care rămâne în veşnicie cu trupul istoric transfigurat – 
înveşnicit, deci, şi nu trecător! 

De fapt, afirmând că „Hristos nu este în icoană, icoana este către 
Hristos, Care nu încetează de a se retrage din ea”, şi, oferind cheia 
înţelegerii acestei retrageri numai sub dublul registru care o 
constituie – pe de o parte, „pecetea absenţei modelului”, şi, pe de altă 
parte, „proprietatea anagogică a icoanei, care ne conduce într-un loc căruia ea 
îi este itinerariul, pista” – Mondzain propune „icoana homoiotică” cu 
„funcţia de a pune în relaţie forma umană cu Cuvântul dumne-
zeiesc” ca „mimesis-ul întrupării însăşi” (Mondzain 2009: 126). 
Această „icoană homoiotică” apare ca o funcţie relaţională cu rol 
de „trup”-figură antropomorfică/forma umană ce mijloceşte 
întâlnirea cu Cuvântul, „Cel fără de trup”, însă. 

Propriu-zis, această „icoană homoiotică” pare că vrea, în mod 
interesant, să reitereze relaţia între Cuvânt şi trupul-întruparea Sa. 
O atare icoană devine astfel un fel de substitut de trup (imagine 
artificială/trup), fiind doar vehicul (antropomorfizat) care trimite 
către Imaginea naturală (sau Cuvântul), ca la un „conţinut invizibil 
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şi transfigurat”, ce pare că s-a detaşat, însă, de trup. În „icoana 
homoiotică” Mondzain regăseşte „indiferenţa faţă de realitatea 
empirică, la fel de mare ca faţă de o frumuseţe ideală sau fictivă”, 
fiindcă acestea „ar face ca mimesis să pătrundă în ordinea referinţei, 
iar icoana în cea a reprezentării” (Mondzain 2009: 126). Icoana 
homoiotică şi mimesis sunt supuse încă o dată de Mondzain unei 
scheme de definire relaţională (fără asemănare) prin care vrea să 
scoată icoana din ordinea referinţei şi a reprezentării, respectiv a 
asemănării. 

În raport de această tendinţă de ţintire spre un rol excesiv 
transfigurativ-spiritualist al icoanei, ce, paradoxal, nu exclude ca 
mijloace de transcendere figurativul iconic (ca antropomorfizare) şi 
materialitatea icoanei, precum nu pare că exclude nici trupul 
(asumat ca mijloc-vehicul, trecător, însă), devine şi mai oportună 
evidenţierea mistagogiei icoanei în cheie euharistică, aşa cum s-a 
văzut la isihastul de la Frăsinei. 

Pare că Mondzain vrea, şi insistă tenace, sistematic, în diverse 
moduri şi articulări, să demonstreze, să convingă că icoana nu este 
nici reprezentare şi nici asemănare 33  (nici cu omul, nici cu 
Dumnezeu), ci este neapărat şi numai relaţie (fără asemănare!). 
Astfel, afirmă şi că icoana întreţine relaţie cu amândouă firile, prin 
desen respectiv prin culoare. Însă, în acest caz, fie culoarea şi 
desenul corespund, fiecare în parte, divinului respectiv umanului 
cu care întreţin relaţie (corespondenţa divin  culoare, uman  
desen), fie desenul şi culoarea sunt cele care transpun, manifestă, 
relaţia însăşi, adică legătura-relaţia dintre divin şi uman. Dacă prin 
desen şi culoare se manifestă, se exprimă, legătura dintre divin şi 
uman, putem atunci să avem mai degrabă în icoană o închipuire, o 
transpunere, a relaţiei ca atare. Dar, în această situaţie, avem o 
„reprezentare” a relaţiei, ce poate oculta, dizolva, persoana însăşi, 
şi care, în fond, instituie relaţia ca fundament în locul persoanei – 
care este un cineva anume, şi, ca atare, nu este o esenţă generică sau 
relaţională, ci este o identitate reală, concretă, substanţială, ce tre-
buie recunoscută (şi) în întruparea sa şi în asemănarea „întrupată” 
în reprezentare, în „întruparea” re-prezentării-asemănare. 

                                                             
33  
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Pe de altă parte, am văzut că Mondzain asociază desenul cu 
umbra, cu prefigurativul, cu scriitura profeţilor, conferindu-i o notă 
vetero-testamentară, iar culoarea o asociază cu lumina, cu o scriere 
de lumină. Desenul este identificat ca umbră şi prefigurativ al 
culorii-luminii, gândind că umbra este opusul „vieţii ca lumină” (în 
Noul Testament), spre deosebire şi în raport de înţelegerea „vieţii 
ca suflare” (în Vechiul Testament) căreia i se opune moartea. 
„Umbra este oglinda enigmatică a vieţii, iar viaţa organică a trupului 
primeşte, prin transfigurare, lumina care o înalţă dincolo de situaţia sa 
prefigurativă” (Mondzain 2009: 141). Aşadar, pentru Mondzain, 
trupul în viaţa sa organică este umbra, prefigurativul, iar înalţarea 
dincolo de prefigurativ trece în transfigurativul-lumină. 

Se conturează un raport desenumbră/trup respectiv culoare 
lumină/transfigurare, şi ni se indică o relaţie între umbră şi 
culoare, între contur şi strălucire ca reeditări ale relaţiei ce leagă 
Vechiul Testament de cel Nou. Astfel, culorile strălucitoare, 
îmbrăcând „perigraphe-ul copiei circumscrise”, fac vădită Legea 
cea Nouă. Prin „harul culorii”, spune Mondzain, se conferă 
strălucire lui homoioma sau fac-similului, ce se foloseşte simultan de 
limbajul tehnicii şi al trupului (Mondzain 2009: 139). 

Însă, Legea cea Nouă nu e doar har, lumină, strălucire, fără 
Întrupare. De aceea, reeditarea raportului Vechiului Testament cu 
Noul Testament cu trimitere la umbră (Vechiul) şi lumină (Noul), 
poate fi înţeleasă până la un punct, dar asocierea umbrei cu trupul 
şi, deci, a trupului cu prefigurativul şi cu Vechiul Testament, apare 
oarecum forţată. Întruparea ţine în definitiv şi de o descoperire a 
tainei chipului persoanei în Noului Testament. Astfel, în icoană şi 
desenul şi culoarea trebuie să contribuie la arătarea în asemănare a 
chipului persoanei atât în întruparea cât şi în îndumnezeirea-
transfigurativul ei. În acest sens, culoarea nu poate fi circumscrisă 
la o corespondenţă a luminii şi a strălucirii, întrucât culoarea este şi 
o evidenţiere de linie şi contur, dar şi de planuri şi suprafeţe, şi 
chiar şi o reliefare de volum, chiar discretă şi estompată fiind, a 
trupului-îndumnezeirii persoanei. 

Altfel spus, culoarea nu e doar „harul culorii” care conferă 
strălucire lui homoioma, fac-similului, cum prezintă Mondzain, ci 
culoarea este şi „trupul culorii” ca cea care oferă consistenţa, 
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densitatea şi conţinutul de realitate de trup-chip persoană fac-
similului (homoioma). Homoioma este forma trupului-chipului 
persoanei iar culoarea este conţinutul trupului-chipului persoanei. 
Homoioma şi culoarea nasc dimpreună asemănarea în re-
prezentare a chipului iconic al persoanei. Homoioma nu este o 
oarecare grafie sau un desen oarecare, închipuit, ci este un relativ la 
un prototip-(co-relativ), este o copie-reproducere a unui original, 
este ceva către cineva, este o imprimare-imprimat a unui 
imprimant, este o formă de „întrupare a Întrupării”, o în-trup-chipare 
ca asemănare. Mondzain chiar afirmă: „Toate aspectele homoioma  
înscriu trupul lui Hristos în materie ca imprimare a sa (typos)” 
(Mondzain 2009: 125). Rezultă (şi) de aici că o astfel de imprimare 
(homoioma) nu trebuie să fie doar o oarecare figurare antro-
pomorfică, o alcătuire de „asemănare formală”34, ci trebuie că este 
o asemănare relativă la originalul prototipic-(co-relativ), adică este o 
copie ce reproduce, renaşte, identitatea anume a prototipului pe 
care o mărturiseşte şi pe care o face recognoscibilă. Culoarea 
trebuie să dea şi „mai concret trup” pentru homoioma pentru a 
spori şi evidenţia asemănarea reprezentării ca întrupare-întruchipare, 
nu pentru a o estompa sau deturna. 

Apoi, culoarea etalată, desfăşurată ca expresie şi efect 
transfigurativ-lumină nu trebuie să se adauge într-o modalitate care 
să dilueze ori să disipeze conţinutul şi forma trupului-chipului 
persoanei, făcându-le de neidentificat şi de nerecunoscut, 
contestându-le astfel propriu-zis asemănarea, pentru a vira de fapt 
„zugrăvirea” într-o alcătuire antropomorfizată care, cu cât ar fi mai 
                                                             
34 Mondzain, pornind de la aserţiunea lui G. Ladner că, la bizantini, nu există 
decât identitate formală, relaţională între imagine şi original, găseşte legitim să 
vorbească de „asemănarea formală ce traduce homoiosis-ul iconic în totalitate, cu condiţia 
însă de a trece sub categoria relaţiei însuşi conceptul de formă, iar relaţia însăşi să nu 
desemneze dependenţa, ci orientarea” (Mondzain 2009: 126). Se observă încă o dată la 
Mondzain intervenţia relaţiei şi vizavi de formă, ce este supusă relaţiei, ceea ce 
face ca şi „asemănarea formală” să fie supusă, definită, de relaţie (ca orientare). 
O „asemănare formală”, astfel definită, subminează asemănarea-forma ca 
reproducere-transpunere de original-formă, şi face ca „asemănarea formală” să 
fie mai degrabă un indicator, şi nu o asemănare-copie propriu-zisă ce permite 
recunoaşterea identităţii originalului-model pe care îl reproduce în sine. Într-o 
atare interpretare, „asemănarea formală” nu mai este propriu-zis o asemănare, o 
asociere-legătură prin asemănare. 
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abstractă, cu atât ar fi mai reverberantă de lumină-strălucire. O 
atare icoană, dorind (poate) să fie „eshatologică”, riscă o situare 
într-o antropomorfizare simbolică care, vizând transcenderea-
imersia într-o lumină-strălucire a unui centru invizibil, poate 
acredita calea de experiere a unui orizont impersonal şi destrupat. 

Mondzain face printre altele trimitere la un text al patriarhului 
Nichifor – „Cine ar afirma icoana în afara relaţiei nu ar afirma că este 
icoană a ceva” – pentru a argumenta şi prezenta „icoana ca relaţie”, 
ca un relativ la un co-relativ. Însă, nu ia asemănarea ca model-
(relativ) vizavi de prototip-(corelativul), nu mărturiseşte icoana ca 
relaţie de asemănare, nu vede icoana ca un chip în asemănare. 

În mod paradoxal eschivează interpretativ asumarea asemănării 
în definirea icoanei, chiar oferind, într-un context apropiat, 
cuvântul patriarhului Nichifor, care vorbeşte explicit şi limpede de 
asemănare în definirea icoanei. 

Nichifor patriarhul:  
 

„Arhetipul este principiul şi modelul subzistând în forma văzută 
pe care o înfăţişăm după el, şi el este cauza din care derivă asemănarea 
(sbl. n). Iată definiţia icoanei aşa cum ar putea fi formulată pentru 
toate icoanele artificiale: icoana este o replică a arhetipului, în ea se 
află întipărită totalitatea formei văzute a cărei amprentă este, şi 
aceasta graţie asemănării (sbl. n), şi nedeosebindu-se de modelul său 
decât prin diferenţa de fiinţă care se datorează materiei sale. (Altă 
definiţie): imaginea artificială este o imitaţie a arhetipului, o copie, şi 
astfel se deosebeşte (de model) prin fiinţă şi în substratul său. (Altă 
definiţie): ea este o realizare înzestrată cu formă văzută după 
asemănarea (sbl. n) arhetipului şi se deosebeşte de modelul său prin 
esenţă şi în substratul său. Într-adevăr, dacă nu se deosebeşte prin 
nimic de arhetip, nu este o icoană, ci doar arhetipul. Prin urmare, 
icoana este o replică, o efigie a fiinţelor care au existenţă proprie.” 
(apud Mondzain 2009: 123) 

  
Pentru Mondzain, prototipul este cauza obiectivă a icoanei. 

Numai că, conform acesteia, datorită faptului că „materialmente 
Hristos nu mai poate fi la originea icoanei Sale”, deşi „formal El 
continuă să informeze lumea sensibilă”, „El oferă această plajă 
goală (kenon) care a fost locul întrupării Sale şi care rămâne de 
acum înainte locul manifestării Sale” (Mondzain 2009: 125). 
Vedem cum „locul întrupării Sale” este vacantat pentru a rămâne 
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„locul manifestării Sale”, şi cum la „originea icoanei Sale” Hristos 
nu mai poate fi „materialmente”, ci numai „formal”. Icoana apare 
astfel situată pe linia unei „manifestări” şi a unei „forma”-tări in-
formative, fiind deturnată de pe linia (şi a) „întrupării” şi a 
„materialităţii”. Relaţia între icoană şi prototip, ce la Mondzain este 
relaţie între imaginea artificială (icoană) şi imagine naturală 
(prototip), este definită astfel ca mimesis, dar cu sensul unei „gnoze 
relative” asemeni relaţiei „ce leagă ştiinţa de obiectul său”. Prin 
urmare, „icoana mimetai”, adică „face prezentă şi vizibilă relaţia cu 
Cuvântul (pros logon)”; avem „icoană mimetică” care este ad-verbum 
şi mimesis care „desemnează homoioma ca vid dirijat” (Mondzain 
2009: 125, 126). 

Mondzain trimite la hypostasis, archetypon şi prototypon, ca 
model al icoanei, care este cugetată ca imagine relativă la modelul 
ce este un „obiect de ţintit”. Dar lasă să înţeleagă că acest model 
nu este real întrucât „trupul tranzitoriu (sbl. n) pe care şi l-a asumat 
Cuvântul nu mai este aici pentru a se dărui inspiraţiei ochilor 
noştri” (Mondzain 2009: 120). Icoana este astfel o imagine care 
ţinteşte către imaginea-prototip, iar actul prin care imaginea 
întâlneşte imaginea-prototip este propriu-zis mimesis-ul. Numai că 
această imagine-prototip este prezentată ca şi când ar fi avut un 
trup, pe care acum nu îl mai are, fiindcă a fost purtătoare a unui 
„trup tranzitoriu”. Este, aşadar, un hypostasis „fără de trup”. 

Icoana este astfel o imagine (artificială) constituită drept mijloc 
al ţintirii către prototip (imagine naturală) care nu mai are asumat 
un trup real. Icoana este mimetică nu în sens de asemănare, ci în 
sens de relaţie orientată-ţintită, de punere în relaţie, prin 
intermediul ei, cu imaginea-prototip, care, însă, s-a „dezbrăcat” de 
trup. E ca şi cum Cuvântul s-ar fi întrupat să demonstreze, să ne 
arate, că trupul poate fi valorificat ca un mijloc (instrument) de 
transcendere dincolo de trup, spre întâlnirea cu Cuvântul, care, 
însă, nu mai este pentru totdeauna, pentru veşnicie, acum cu trupul 
Său. Nu mai este, deci, mărturia veşnică că „Cuvântul s-a făcut 
trup”, nu mai este mărturisită o înveşnicire cu trupul a Cuvântului. 
Altfel zis, prin „icoana mimetică” nu ne mai întâlnim cu „Cuvântul 
întrupat”, ci doar cu... Cuvântul... Iar icoana nu mai este o mărturie 
a înveşnicirii „Cuvântului întrupat”, ci doar o imagine artificială – 
indiciul simbolic al unei piste, al unui itinerariu, al unei relaţii ţintite 
(mimesis) spre/cu Cuvântul, ca imaginea naturală... 
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În acest din urmă sens, mimesis-ul face ca homoioma să fie de 
fapt desemnare a unui „vid dirijat” în icoană. Icoana mimetică, 
afirmând că trimite la cunoaşterea ipostasului (Cuvântului), fără a-i 
reprezenta „obiectul” – fiind vorba de un „Cuvânt fără trup”, de 
ipostasul Cuvântului (nereprezentabil) –, înţelege homoioma, oarecum 
justificat pentru perspectiva lui Mondzain, ca o „antropomorfizare 
iconică” şi ca un „vid dirijat”. Antropomorfizarea iconică nu mai 
corespunde de fapt unui real „trup al Cuvântului”, şi de aceea 
desemnează „un vid” atât de trup real cât şi de „obiectul”-ipostas – 
„un vid” dirijat, însă, supus lui homioiosis, „cunoaşterea ipostasului”. 

Icoana mimetică la care ne trimite Mondzain apare astfel că nu 
mai mărturiseşte întruparea Cuvântului şi înveşnicirea trupului 
Cuvântului, şi deci enipostazierea firii umane în întregimea ei în 
ipostas-Persoana Cuvântului35 . În această definire doctrinară, pe 
                                                             
35  Mondzain vorbeşte de „unitatea duală a lui Hristos, cea a Cuvântului cu 
trupul” ca fiind alcătuită din „toate caracteristicile reale ale umanului (trup şi 
suflet) şi din toate atributele esenţiale ale dumnezeirii”, dar în acelaşi timp afirmă 
că „această unire ipostatică nu-şi poate manifesta taina pe deplin decât prin 
virtutea unui termen mediator, a unui relativ care pune Cuvântul şi trupul în 
relaţie: Hristos în timpul vieţii sale pământeşti (sbl. n), Biserica în instituţiile sale, 
icoana în totalitatea universului creat şi viu” (Mondzain 2009: 165). Reiese astfel 
şi din această formulare că Mondzain susţine unirea ipostatică în Hristos, dar... 
„în timpul vieţii pământeşti”; o expresie ce lasă să se înţeleagă că această unire 
ipostatică nu e o realitate unică în veşnicie, adică nu avem o unire ipostatică 
veşnică şi în veşnicie a „Cuvântului cu trupul (uman)”, şi o împărtăşire veşnică 
cu Hristos ca fiind „Cuvântul şi cu trup (uman)”, mai precis Cuvântul-Fiul ca 
Dumnezeu adevărat unit cu firea umană, deplină, reală (trup şi suflet), ca Om 
adevărat.  

Pe de altă parte, exprimarea lui Mondzain lasă să se înţeleagă că Biserica şi 
icoana sunt de fapt termeni mediatori sau relativi care „pun în relaţie” Cuvântul 
şi trupul, ca şi când ar produce, re-face sau reitera unirea ipostatică ca relaţie între 
trup şi Cuvânt, şi nu ca şi când ar fi chipuri-asemănări, mărturii ale acestei uniri 
ipostatice veşnice, pe care o descoperă spre întâlnire deplină în unitatea ei duală 
de firi. Din formularea lui Mondzain reiese că icoana ca „trup iconic” ne pune 
în/ sau este relaţie cu Cuvântul (fără trup însă), aşa cum a fost – în timpul vieţii 
Sale pământeşti – „trupul carnal” în relaţie cu Cuvântul.  

De fapt, „trupul iconic” (referit la icoană) şi „trupul carnal” (referit la 
întrupare) sunt „asumate” de Mondzain, dar ca „instrumente iconomice” ale 
Cuvântului, şi ca „figuri materiale ale mântuirii”, în aşa fel că icoana este prezentată 
ca una care „participă la mântuirea chipului”... Mântuirea este aşadar a... chipului... 
este răscumpărare... a imaginii... Trupul carnal şi trupul iconic sunt doar instru-
mente ale acestui deziderat al mântuirii... imaginii... Prin urmare, „trupul carnal” al 
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care o propune Mondzain, „icoana mimetică” mai este o mărturie 
ecleziologică, mai poate fi într-adevăr o cale de întâlnire-
împărtăşire (chiar şi numai) cu Cuvântul-ipostasul? Sau nu cumva 
această abordare exprimă o ruptură ecleziologică ce se înscrie 
doctrinar într-o anume gnosis? 

Pe de altă parte, icoana asemănare re-prezentare mărturiseşte o 
întrupare şi o înveşnicire cu trupul, reală, a ipostasului-Persoana 
Cuvântului, şi are drept referent „Cuvântul ce s-a făcut trup şi s-a 
înveşnicit cu trup”, are în vedere pe Dumnezeu-Omul. Şi, ca atare, 
ne mijloceşte întâlnirea-împărtăşirea ecleziologică cu/şi prin 
ipostasul-Cuvântului dar şi cu/prin trupul-uman (al firii umane) 
enipostaziat în ipostasul-Cuvântului. Asemănarea în icoană are 
astfel ca referent real al re-prezentării acest trup real al Cuvântului, 
chiar nevăzut fiind de ochii iconografului (o nevedere ce nu e 
echivalentă cu inexistenţa, irealitatea obiectului), dar vizibil ca real 
pentru ochii credinţei acestuia, şi mărturisit ca atare, ca fiind real, 
deşi tainic, prin re-prezentarea întru asemănare, deci ca făcut 
vizibil, ca „întrupat” în icoană pentru ochii închinătorului, şi supra-
vizibil în asemănare de chip, prin şi dincolo de icoană, pentru ochii 
credinţei acestuia. În fond, nici transfigurarea trupului nu este 
pentru ochiul iconografului o vedere lesne de apropiat (experiat), 
fiindcă, în mod curent, este o realitate transcendentă la fel de 
(ne-)văzută precum trupul (Cuvântului).    

Asemănarea este desigur şi ea legătură-relaţie, dar este o relaţie 
ce ţinteşte o identitate a originii referenţiale a cărei replică-
reproducere este, pe care o re-prezintă, pe care o face identificabilă 
şi astfel recunoscută. Asemănarea este şi ea însăşi fixată ţintă şi 
                                                                                                                                   
Cuvântului apare ca „instrument al mântuirii”, dar nu apare ca fiind mântuit, 
îndumnezeit şi înveşnicit, la fel cum „trupul iconic” (trupul icoanei) nu este o 
arătare-mărturisire a mântuirii, îndumnezeirii, înveşnicirii „trupului carnal” al 
Cuvântului, ci este expresia unui „instrument al mântuirii”... Icoana este prezentată 
în acest sens de către Mondzain ca „iconomie a imaginii, distribuţie operatorie şi 
funcţională a puterii sale mântuitoare” (Mondzain 2009: 164). Totodată, Mondzain 
recunoaşte „obligativitatea şi legitimitatea figurării” în icoană, dar o situează în alt 
registru, cel care „interpretează imitaţia şi relaţia de similitudine, departe de orice 
efect de duplicare”. Această recuzare a „duplicării” vizavi de icoană este la 
Mondzain o consecinţă firească atâta timp cât instrumentalizează „trupul iconic” şi 
„trupul carnal” şi îi recunoaşte acestuia din urmă asumarea de către Cuvântul doar 
„în timpul vieţii pământeşti”, contestându-i realitatea şi actualitatea, şi deci, cali-
tatea de referent al duplicării hic et nunc ca „trup iconic”. 
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ţintire a modelului-originalului care se re-prezintă în şi prin 
asemănarea-copie. Asemănarea în icoană întipăreşte în forma văzută 
forma (ne)văzută a trupului uman real asumat în veşnicie de 
ipostasul-Persoana Cuvântului. Prototipul, arhetipul, modelul 
icoanei nu este, aşadar, ipostasul Cuvântului în sine („fără trup” 
uman), ci este ipostasul-Cuvântului în întruparea sa, în eniposta-
zierea deplină a firii umane, deci în divino-umanitatea Sa. Icoana este 
transpunere în asemănare ca replică-copie re-prezentare a acestui 
prototip purtător de trup (uman), şi nu a unui „prototip imaginal” ce 
se lasă văzut în icoană ca eidos, ca imanenţă a sensului, aşa cum 
afirmă Mondzain, care susţine că „icoana nu împărtăşeşte nimic cu 
modelul său cât priveşte modul interferenţei, al reproducerii, nici 
măcar al aluziei sau al participării” (Mondzain 2009: 149). 

Mondzain refuză de fapt asemănarea, reprezentarea şi referen-
ţialitatea în abordarea icoanei pentru a institui şi legitima icoana ca 
un simbol relaţional, ca un indicator, figură antropomorfică, care 
trimite, ca periferie vizibilă, către un centru invizibil şi transfigurat. 
După Mondzain, funcţia (relaţională) în icoană prevalează faţă de 
formă, iar adecvarea între imagine şi model este recunoscută „după 
ceea ce rosteşte un glas care le dă acelaşi nume”, după omonimie 
(Mondzain 2009: 150). Crede în acest fel că iconofilul i se poate 
adresa apologetic  iconoclastului,  căruia îi arată un graphe, astfel: 
„Acesta nu este Hristos, dar tu, tu rămâi surd la glasul care-ţi cheamă 
privirea, tu rămâi orb la graphe-ul care înscrie prezenţa acestui glas” 
(Mondzain 2009: 151). 

 
Regăsim de altfel la Mondzain şi problematica relaţiei între 

discurs şi imagine, articularea între „ştiinţa discursivă” şi „legiti-
mitatea iconică”, respectiv relaţia între un mesaj discursiv şi un mesaj 
iconic, între cuvânt şi imagine. În fond, Mondzain arondează 
cuvântului o „ordine a semnului”, iar icoanei o „ordine a simbolului”. 

În prezentarea iconomiei pune „arta de a vorbi” şi „arta de a 
picta”36 în relaţie imanentă şi existenţială cu „întruparea”37 noastră, 
                                                             
36 Pe calea iconomiei relaţionale, „doctrinei iconice” i se atribuie un răspuns 
propriu şi în ceea ce priveşte esenţa artei, respectiv distincţia generică între arta 
sacră şi arta profană (Mondzain 2009: 101). 
37  Interesant că şi „a deveni trup” implică, pentru Mondzain, tot o definire 
relaţională, întrucât „a deveni trup” ţine de o anumită privire obţinută într-un 
loc vid în care se întrupează cel ce pătrunde în câmpul ce-l constituie pentru 
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în sensul regăsirii „trupului adevărat, cel care trăieşte în cuvânt şi în 
imagine, (care) nu ţine de aparenţă, ci de apariţie”, un trup ce „este părtaş la 
parusia fiinţei, păstrându-şi însă distanţa faţă de aceasta” (Mondzain 2009: 
96). De fapt, despre această „distanţare” afirmă că, în cazul cuvân-
tului, este de ordinul semnului, în vreme ce, în cazul imaginii, „dispo-
zitivul este mai complex, întrucât icoana, având drept la numele de simbol, nu 
se mai află în aceeaşi distanţare faţă de fiinţă” (Mondzain 2009: 96). 

Pentru Mondzain, „gândirea despre relaţie” a preluat ştafeta de 
la „gândirea despre obscuritate”, aşa cum şi icoana a preluat ştafeta 
discursului, în sensul că ceea ce „retorica spune în chip obscur, 
icoana face vădit în chip tăcut prin mijlocirea asemănării formale 
(homoiosis)” (Mondzain 2009: 45).  

În fapt, doctrina despre imagine şi icoană reflectă la Mondzain 
o depăşire a interpretării iconomiei ca simplu exerciţiu formal de 
                                                                                                                                   
privirea altcuiva. La Mondzain reţinem însă şi articularea „artei de a vorbi” şi a 
„artei de a picta” tot cu un sens al „întrupării” – o „întrupare” ce reclamă, 
conform acesteia, o recuperare a „trupului adevărat”, ce nu ţine de aparenţă, ci 
de apariţie. Pe de altă parte, Mondzain indică urechea şi ochiul ca orificii care 
deschid „trupul visceral” spre discurs. Astfel, dată fiind nevoia gestionării 
afectelor şi a dorinţelor noastre – fiindcă „Cel care a venit pe pământ pentru a 
face auzit cuvântul iubirii S-a instituit ca model suprem al afectelor şi dorinţelor 
mântuite” (Mondzain 2009: 88) –, afirmă că discursul şi imaginea trebuie să 
vorbească măruntaielor... În acest sens, considerând că „emoţia este subterfugiul lui 
Dumnezeu care îşi croieşte prin trupul nostru o cale spre sufletul nostru”, şi apreciind că „a 
emoţiona şi a seduce înseamnă a-şi croi o cale nu în mintea, ci în tot trupul ascultătorului şi al 
privitorului” (Mondzain 2009: 87), susţine că „icoana ridică aceleaşi probleme de 
negociere a slăbiciunii noastre pe calea care duce la mântuire”, şi de aceea icoana „nu se 
mulţumeşte să înveţe şi să amintească, ci va trebui să emoţioneze” (Mondzain 2009: 88). 
Însă, în perspectiva mistagogică isihastă iconic-euharistică, icoanei i se recu-
noaşte deschiderea tainei unui chip integral al comuniunii inter-personale „întru 
acelaşi trup” în chip de gest-iconic integrator al actului persoanei, şi nu aşezarea 
pe o direcţie a unui plan de emoţionare şi seducţie ca adresare „trupului 
visceral”, ca vorbire măruntaielor... Apoi, Icoana-Prototip Dumnezeu-Omul nu 
este „un model suprem” doar „al afectelor şi dorinţelor mântuite”, ci al icoanei 
omului deplin, desăvârşit, îndumnezeit  ̶  în toate componentele sale  ̶  chip întru 
asemănare. Cât priveşte recuperarea „trupului adevărat” ce ar ţine de apariţie şi nu 
de aparenţă, de care vorbeşte Mondzain în legătură cu arta de a vorbi şi arta de a 
picta, este credem de recuperat mai întâi chipul personalist al antropologiei 
iconice şi chipul prezenţei iconice, evidenţiat în mistagogia isihastă, pentru a nu 
risca o interpretare aniconică a acestei „apariţii” („epifanice”) a „trupului 
adevărat”, şi pentru a nu rupe această „apariţie” zisă de „trup adevărat” de 
personalismul ecleziologic al adevărului „aceluiaşi trup”- potir euharistic.  
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retorică, întrucât atare doctrină este receptată ca iconomică pentru 
că administrează posibilităţile de acces la „manifestarea divinului” 
(Mondzain 2009: 109). În acest sens, este pusă problema la diferite 
niveluri: i) cel al articulării dintre ştiinţa discursivă şi legitimitatea 
iconică, ii) cel cu privire la constituentele grafice ale înscrierii şi ale 
scriiturii, respectiv iii) relaţiile dintre un mesaj discursiv şi unul 
iconic (Mondzain 2009: 109). 

Pe de altă parte, printr-o trimitere la patriarhul Nichifor, 
încearcă să arate şi că icoana e superioară literei şi chiar cuvântului, 
afirmând o întâietate a vederii asupra auzului. Operează, totodată, 
o distincţie între tradiţia orală (sau scrisă) respectiv tradiţia vizuală 
(Mondzain 2009: 189). Reţine că vederea este mai promptă decât 
auzul, apreciind că imaginea care învaţă va impresiona mai sigur şi 
mai rapid decât discursul (Mondzain 2009: 86). Trebuie precizat 
însă că Mondzain crede că preeminenţa vederii are ca temei preemi-
nenţa icoanei. Prin urmare, nu din eficacitatea vizuală îşi extrage 
icoana principalul său argument, ci vederea îşi afirmă întâietatea prin 
intermediul sacralităţii iconice (Mondzain 2009: 190). 

 
Dumnezeu însuşi făcând vizibilă persoana Sa filială, a indicat calea 

împărătească a vederii. Icoana este evanghelică pentru că cel ce îi ocupă centrul 
este Chip. Originea divină a icoanei îi întemeiază sacralitatea. Vederea este 
organul mediator al similitudinii. Cel care lezează icoana comite un sacrilegiu, 
căci atinge însăşi fiinţa Celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi. (Mondzain 
2009: 190) 

 
Gândind că doctrina despre imagine şi icoană este una iconomică, 

fiindcă administrează posibilităţile de acces la „manifestarea 
divinului” şi la înţelegerea sa relativă, Mondzain crede că iconomia e 
şi un răspuns la problema modului de a vorbi despre inefabil, şi, în 
acest sens, consideră că „gândirea relaţională”, aplicată la imagine 
şi la discurs, stabileşte existenţa unui tip de relaţie de intimitate 
specifică între discurs, imagine şi subiectul lor dumnezeiesc 38 . 
Astfel, apreciază că glasul-vocea este o articulare mediatoare între 
„prezenţa imaginii dumnezeieşti” şi cea a „icoanei materiale” – 
                                                             
38  Stabilirea unui tip de relaţie intimă între discurs, imagine şi subiectul lor 
dumnezeiesc, se datorează, după Mondzain, unei gândirii relaţionale ce, aplicate 
imaginii şi discursului, ar permite evitarea unui discurs nominalist. 
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recunoaşterea adecvării între imagine şi model survenind, după 
cum am văzut, nu prin (legătură)-asemănare, ci prin glasul ce le 
oferă, prin rostire, acelaşi nume, deci prin omonimie. Aşadar, 
legătura, unirea, între similitudinea invizibilă (imagine naturală) şi 
„asemănarea”(-formală) vizibilă (imagine artificială/icoană) este 
glasul epigraphe-ului, al rostirii numelui înscris. „Puterea nu provine din 
lucrurile înseşi, ci din relaţiile dintre ele. Relaţia este putere, circulaţia este 
fecundă, şi vocea este cea care le garantează.” – este concluzia lui 
Mondzain. (Mondzain 2009: 163)   

 
Tatăl, chipul Său şi glasul Său sunt uniţi în icoană în manifestarea 

iconică. Glasul epigraphe-ului este cel al similitudinii invizibile care vine să se 
unească cu asemănarea. (...) După ce recunoaştem adecvarea dintre imagine şi 
model? După ceea ce rosteşte un glas care le dă acelaşi nume. Aceasta este o 
temă repetitivă în apărarea icoanelor, care se rezumă astfel: icoana este 
omonimă. Iată motivul pentru care înscrierea numelui (epigraphe) în icoană este 
obligatorie şi nu are nimic de-a face cu vreo informare asupra conţinutului. (...) 
Este cert că iconofilii erau nevoiţi să scape atât de ameninţarea, cât şi de 
acuzaţia de idolatrie. Dar ei au găsit aici o articulare mediatoare între prezenţa 
imaginii dumnezeieşti şi cea a icoanei materiale: vocea este cea care asigură 
această articulare. (Mondzain 2009: 149, 150, 151)  

 
Omonimia este prin urmare calea de articulare între model şi 

imagine pe care o susţine Mondzain, care, mai mult, precizează că 
înscrierea numelui (epigraphe39) nu are nici o legătură cu vreo infor-
mare asupra conţinutului... Modelul şi icoana, împărţind acelaşi 
nume, „funcţionează ca un contract spiritual al vizibilului şi invizibilului 
garantat de glas” (Mondzain 2009: 148). Cu alte cuvinte, nu vede o 
legătură între epigraphe/nume şi înfăţişarea din icoană, ci epigraphe-ul 
reclamă numirea-vocea care articulează această imagine artificială/ 
vizibilă cu ceea ce o transcende, anume imaginea naturală/ 
invizibilă (similitudine). Omonimia, ca „relaţie de intimitate, în 
acelaşi timp esenţială şi relativă”, ce „nu corespunde nici unei 
                                                             
39 Mondzain vede în jocul pictural al lui Magritte – Aceasta nu este o pipă – o 
posibilă apropiere de glasul epigraphe-ului iconic, ca şi cum pictorul ar fi vrut să 
denunţe în tablou iconomia întrupării iconomice, dar nu a reuşit decât cu preţul 
unui joc, poetic şi naiv, cu semnificantul. Se întreabă dacă nu cumva glasul care 
susţine acest spaţiu ludic nu este cel al unui făuritor de parodie teologică. 
(Mondzain 2009: 151) 
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relaţii metonimice, nici uneia de metaforă”, este „un fel de gestiune 
iconomică a identităţii numelui”, ce face ca icoana „să intre în acea 
tăcere delotică, în care Tatăl Îşi va numi Cuvântul” (Mondzain 2009: 
148).  

La Mondzain desemnarea vocală este capitală, iar această voce-
glas ce asigură articularea este însăşi adecvarea-recunoaşterea care 
garantează relaţia-intimitatea între imaginea artificială/vizibilă şi 
prezenţa imaginii dumnezeieşti/similitudinea invizibilă. Semnele 
epigraphe-ului, „chiar dacă adesea este o criptogramă care nu se lasă 
citită cu adevărat”, trimit după Mondzain la glasul Părintelui care 
glăsuieşte numele (Mondzain 2009: 149, 150). Glasul rosteşte aşadar 
numele, epigraphe-ul preia ştafeta glasurilor care au vestit întruparea 
Cuvântului, iar între „numit-arătat şi operaţiunile care numesc şi 
arată”  nu se instituie  nici o distanţă, ci este deplină unire, supra-
punere (Mondzain 2009: 149).  

„Icoana lui Hristos nu trimite la o realitate mai puternică, mai autentică, 
care ar fi cea a unui model exterior, invizibil şi îndepărtat. Depărtarea se află 
în icoana însăşi şi permite să se audă acolo ecoul unui glas” (Mondzain 
2009: 151). Mondzain conchide: „Nu Hristos în persoană, ci un glas în 
acest loc – icoana – este cel care o desemnează ca loc al relaţiei contemplative” 
(Mondzain 2009: 148).  

Dacă se porneşte de la Treime, aşa cum o prezintă Mondzain: 
Tatăl, chipul Său şi glasul Său „uniţi în icoană în manifestarea 
iconică”, şi se urmăreşte identificarea Fiului şi a Duhului Sfânt în 
aceste numiri, reiese ca glasul Său se referă la Duhul Sfânt40, iar 

                                                             
40 Mondzain evocă tonul continuu al isonului muzicii bizantine sprijinit pe ritmul 
respiraţiei (pneuma) şi, susţinând caracterul pnevmatic al isonului, face din 
acesta instrumentul privilegiat al suflării Duhului Sfânt. „Duhul Cuvântului este 
Cel care suflă şi susţine orice încercare expresivă.(...) Glasul bizantin este fidel 
aici glasului iconic, în sensul în care îi pune pe actorii spirituali unii în prezenţa 
altora, prezenţă întemeiată pe harul suflării a cărui lucrare este transfiguratoare 
(metamorphosis)” (Mondzain 2009: 152). În comentariul său vizavi de glasul 
bizantin, Mondzain acreditează ideea descompunerii sensului şi a diluării com-
plete a unităţilor semantice până la vocalizele care abandonează orice semnifi-
caţie: „decompunerea sensului prin glas se operează prin efecte ritmice care diluează complet 
unităţile semantice, în asemenea măsură încât vocalizele sfârşesc prin a abandona orice 
semnificaţie” (Mondzain 2009: 152). Această destructurare a sensului, a unităţilor 
semantice şi a semnificaţiei în glasul bizantin, pe care o susţine Mondzain, este 
fidelă de fapt metodologiei sale interpretative, proprie structuralismului 
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chipul Său la Fiul. În aceste considerente, Treimea este prezentă în 
„manifestarea iconică” prin Tatăl al cărui glas (Duhul Sfânt) e 
asociat numirii epigraphe-ului ce articulează chipul Său (Fiul)/ 
imaginea (similitudinea) invizibilă cu imaginea artificială/vizibilă. 
Legătura între imaginea artificială/icoana şi imaginea naturală/ 
similitudinea invizibilă, adică însăşi chipul (Tatălui) nu se petrece 
direct, ci se desfăşoară printr-o rută indirectă, prin medierea – by-
pass-ul – epigraphe-ul numit, adică prin însuşi glasul (Tatălui). 

Dar, în atare perspectivă, care comută accentul, traseul, direcţia 
pe epigraphe-numire-glas, imaginea-înfăţişarea icono-grafiată este 
coborâtă într-un plan secund, şi devine „un loc” legitimat de 
epigraphe şi deschis tot de şi prin epigraphe „relaţionării contem-
plative”. Astfel, această imagine icono-grafiată capătă un sens 
subiacent, un rost subordonat, determinat de glasul numirii 
epigraphe-ului care devine în fond însuşi intermediarul „relaţiei 
contemplative” ce trece de la imagine (vizibil) la model (invizibil). 
În acest caz, însă, glasul este numirea-arătarea către model, iar 
imaginea-înfăţişarea, icono-grafierea propriu-zisă a chipului, nu mai 
arată prin sine către model, ci numai datorită glasului care 
numeşte-arată modelul. Altfel zis, în icoana spre care, prin 
„gândirea relaţională”, ne îndreaptă doctrinar privirea Mondzain, 
nu avem (şi) o imagine-arătare prin asemănare către model. Acest 
hiatus, această fractură în relaţia directă prin icoană între imagine 
(artificială) şi model (imagine naturală), re-făcută pe ruta ocolitoare 
a epigraphe-glas-ului – în fond, firesc, integrat adiacentă, dar în 
mod nefiresc univoc determinantă, legitimantă şi chiar substitutivă 
– este de fapt o consecinţă a refuzării de către Mondzain a 
asemănării, care este o cale anume a legăturii directe între imagine şi 
model: asemănarea în icoană este imaginea-arătare/arătarea-imagine 
                                                                                                                                   
„doctrinei relaţiei”, pe care îl promovează. Însă, această ritmicitate a glasului 
bizantin nu credem că are acest rost de diluare a semnificaţiei şi a unităţilor 
semantice într-un soi de expresivitate fără sens şi semnificaţie. Apoi, acest 
proces de „descompunere a sensului” asociat unui „har al suflării” şi ritmului 
„respiraţiei” ca pneuma în ison drept „instrument privilegiat al suflării Duhului 
Sfânt”, ar avea nevoie de o lămurire în orizontul personalismului antropologiei 
iconice (v. ierom. Ghelasie), pentru a nu se genera o confuzie între har, suflare, 
respiraţie, pneuma, „suflarea Duhului Sânt”, respectiv între energii create şi har 
(energii necreate), între duhul de suflet şi energiile duhului de suflet etc. Dar nu 
este aici momentul unei astfel de dezvoltări şi detalieri. 
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a modelului. Mondzain refuză adecvarea între imagine şi model pe 
calea asemănării şi reorientează această adecvare pe calea epigraphe-
glasului care le dă acelaşi nume, către omonimie. 

Însă, relaţia omonimică nu trebuie contrapusă, ruptă sau 
substituită relaţiei de asemănare regăsită în icoană, deci relaţiei 
iconice. Numele-semnificant poate trimite referenţial la două (sau 
multiple) ordine de realitate distincte, dar aceste ordine de realitate 
la rândul pot fi (sau nu fi, după caz, desigur) într-o relaţie de 
asemănare, într-o relaţie iconică. Relaţia de omonimie nu poate 
împiedica sau sista aşadar relaţia de asemănare, ci poate chiar 
coexista cu aceasta. Numele identic poate desemna ordine de 
realităţi cu conţinut total diferit, dar poate fi referit la ordine de 
realitate ce pot prezenta şi legături de asemănare. Simultaneitatea 
între relaţia omonimică şi relaţia de asemănare (relaţia iconică) 
reflectă în fond o legătură şi mai complexă, mai specifică, între cele 
două ordine de realitate/entităţi la care se referă. În temeiul relaţiei 
de asemănare, privitoare la icoană, nu se mai poate spune, aşa cum 
face Mondzain, că înscrierea numelui (epigraphe) nu face nici o 
informare asupra conţinutului, fiindcă epigraphe-ul recunoaşte, asumă, 
mărturiseşte asemănarea-imagine ca fiind re-prezentare (-model) 
după chip (-prototip), chiar în larga variabilitate a gradientului 
asemănării reprezentării. 

Înscrierea numelui (epigraphe) confirmă asemănarea, este corelată 
cu aceasta, îi urmează acesteia ca garant, dar, totodată, prin accep-
tarea caracterul său omonimic afirmă distincţia, neconfundarea, 
între cele două ordine de realităţi. În raport de icoană, relaţia 
omonimică nu se referă doar la identitatea de nume, la numele avut 
în comun de două realităţi – care, propriu-zis, deşi ar fi străine una 
de alta, ar rămâne totuşi articulate şi intimizate (numai) prin faptul 
că au acelaşi nume –, ci vizează recunoaşterea, susţinerea şi 
afirmarea legăturii de asemănare între aceste chipuri-realităţi. 
Astfel, epigraphe-ul mărturiseşte că această icoană are înscris acest 
nume (epigraphe), nu arbitrar, ci fiindcă este o reproducere-
asemănare a originalului-persoană cu acelaşi nume. 

Întrucât icoana este o duplicare-imagine intenţional-motivată a 
originalului, ca transpunere nearbitrară în altă realitate-imagine, 
este pasibilă de a fi purtătoare a aceluiaşi nume, iar relaţia omoni-
mică recunoscută ca fiind astfel instituită confirmă faptul că cele 
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două realităţi, cu nume comun, nu se amestecă, nu se confundă, nu 
se substituie. Putem să avem astfel o identitate de nume, acelaşi 
nume, dar chipuri-realităţi distincte ca referenţi. Însă, dacă un chip-
realitate este reprodus într-o altă realitate-chip asemănare, distincţia 
acestora se prezervă, nu se anulează, la fel cum se păstrează şi 
identitatea de nume, deci şi relaţia omonimică, numai că cele două 
chipuri arată în relaţia de asemănare preeminenţa, pregnanţa chipului-
origine asupra chipului-reproducere (asemănare), adecvarea 
motivat-intenţională a unuia altuia, orientarea unuia către celălalt, 
recunoaşterea-identificarea unuia prin celălalt. Astfel, epigraphe-ul, 
înainte de a fi un glas garant al articulării-adecvării între imaginea 
(-icoană) şi model, este mai întâi o înscriere-imagine (nume în 
icoană) ce se referă la scrierea-imagine (chip din icoană), care este o 
realizare intenţional-motivată de imagine-transpunere ca re-
prezentare în asemănare a prototipului-originalului. 

În acest din urmă sens, epigraphe vine să confirme şi să susţină 
grafic că această realizare intenţional-motivată este o re-prezentare 
întru asemănare (într-un gradient atât cât este) a chipului persoanei 
anume – şi cu nume. Atât înscrierea numelui (epigraphe) cât şi 
scrierea chipului (icono-grafierea) exprimă dimpreună, dar şi în mod 
de transpunere propriu, calea de recunoaştere în icoană a identităţii 
persoanei unice cu al său nume (personal). Însă, asemănarea este mai 
direct, mai organic, mai propriu legată ca model de identitatea-
prototip a persoanei-origine – a cărei re-prezentare asemănarea-
imagine este – decât numele-imagine, cel referit la aceeaşi persoană. 
Asemănarea în icoană este un chip (-intermediar) al deschiderii-
regăsirii „întâlnirii faţă către faţă”, al comuniunii-cunoaşterii direct 
inter-personale, ce prevalează asupra (medierii/chemării/rostirii) 
numelui (persoanei). 

În icoană, epigraphe este mărturisitor al icono-grafiei chipului-
asemănării (într-un gradient atât cât este) ca realizare-imagine 
motivat-intenţională, personală. Într-un fel, epigraphe-imagine vine 
să garanteze sensul intenţional-motivat al asemănării-imagine în 
icoană, chiar când asemănarea-iconografiată exprimă un gradient 
scăzut, şi arată o distanţă faţă de prototip; un gradient care, însă, nu 
ar trebui niciodată să coboare sub un anumit prag. În fond, 
asemănarea este prin sine o certificare a adecvării la prototip, 
fiindcă este prin definiţie un „relativ la” ceva (prototip). De aceea, 
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în chip firesc, asemănarea motivat-intenţională ar trebui să fie ca 
certificare cea care certifică numele, recunoscându-i şi întărindu-i 
caracterul de garant al asemănării ca re-prezentare a prototipului. 

 Icoana este o re-prezentare (model) a unei persoane (-pro-
totip), şi, ca atare, icoana ca asemănare de chip-persoană este 
deschisă întâlnirii-comuniunii inter-personale, şi nu este, aşa cum 
ne-o propune Mondzain, „un loc” pe care „un glas” îl desemnează 
ca fiind „un loc” al „relaţiei contemplative”. În fond, în icoană, atât 
imaginea-iconografia cât şi epigraphe-imagine trebuie să arate-
numească persoana, pentru că icoana este o cale-mărturisitoare a 
adevărului întâlnirii persoanei, re-prezentate şi recunoscute-identi-
ficate după imagine-asemănare şi după înscris-nume, şi nu o pistă a 
„relaţiei contemplative” care ne-ar scoate din vizibil (prin lizibilul-
audibil) pentru a ne imersa într-un invizibil, ce poate fi şi unul 
impersonal. 

Prin urmare, este nevoie de o perspectivă personalistă  ̶  şi nu 
doar o abordare de „gândire relaţională”, asupra căreia insistă 
Mondzain – pentru a înţelege în profunzime şi nuanţat „relaţia 
intimă între discurs, imagine şi Subiectul lor dumnezeiesc”. 
Personalismul iconic deschide orizontul unui repertoriu mai larg şi 
mai adânc în abordarea iconicităţii, decât ne propune „gândirea 
relaţională”, ce restrânge chiar câmpul iconicităţii iconomice la 
icoană/imagine artificială, şi aceasta supusă fără rest unei „doctrine 
relaţionale”, ce o deposedează chiar de chipul asemănării. Din 
perspectiva iconicului personalist se poate vorbi de o relaţie iconică 
– mai mult decât de o „relaţie intimă” – între discurs, imagine şi 
Subiectul lor dumnezeiesc, care Subiect nu poate fi decât Persoană, 
dar se poate investiga chestiunea iconicităţii atât cu privire la 
discurs cât şi privire la imagine, sau cu privire la discursul în 
imagini sau a imaginilor din discurs, respectiv a imaginii ca discurs 
etc. Iconicul personalist desfăşurat în mistagogia iconică descoperă 
şi vizavi de icoană un personalism iconic şi o prezenţă iconică 
personală ce nu se suprapune cu înţelegerea „manifestării iconice” 
prezentată de Mondzain, care vorbeşte de faptul că „Tatăl, chipul 
Său şi glasul Său sunt uniţi în icoană în manifestarea iconică”, dar 
care pare să înţeleagă în această „manifestare iconică” o articulare 
relaţională de reverberaţie impersonală. 

 



MARIUS DUMITRU LINTE 

260 

Mondzain restrânge în fond chestiunea iconicităţii la icoană/ 
imagine artificială, din perspectiva vizibilităţii (ce, într-adevăr, 
vizează invizibilul), la un mesaj iconic legat de comunicarea vizuală, 
şi nu ia în considerare că iconicitatea, din perspectiva semioticii 
fenomenologice (J-F. Bordron), spre exemplu, poate fi deschisă, în 
interiorul unei geneze şi organizări a sensului, spre întregul moda-
lităţilor senzoriale: vizuală, auditivă, olfactivă, gustativă, kinestezică. 
Apoi, J-M. Klinkenberg vorbeşte de semne iconice, ca de semne 
motivate prin asemănare, ce tranzitează prin alte canale decât cel 
vizual (iconi auditivi, iconi tactili, iconi olfactivi, iconi gustativi), iar 
P. Vaillant se orientează asupra iconului ca mijloc de comunicare în 
care semnul iconic apare ca un mesaj (un schimb între emiţător şi 
receptor), numai că, în desfăşurarea pe coordonatele unei semiotici 
multimodale, acesta reclamă o înţelegere în cadre de sisteme de 
comunicare multimodale, ce presupune o integrare şi o imbricare 
de sisteme diferite: limbaj şi imagine, cuvânt şi gest etc. 

Mesajului discursiv de asemenea pare că Mondzain nu-i 
găseşte o implicare iconică decât eventual una ce reiese din relaţia 
cu mesajul iconic (circumscris la un mesaj vizual al icoanei), deşi 
există diferite abordări de iconicitate lingvistică (R. Jakobson, J. 
Haiman, T. Givón, L. De Cuypere etc.), unele dintre ele imaginând 
iconicitatea ca principiu esenţial de structurare a limbajului în 
general, sau altele aplecându-se asupra cazurilor de iconicitate 
fonologică, morfologică şi sintactică etc. Altfel zis, există o iconicitate 
proprie mesajului discursiv ca atare, după cum, asupra mesajului 
discursiv ca mesaj vizual regăsim aplecată o retorică iconală (A. 
Moles), ori asupra mesajului vizual ca mesaj discursiv stă aşezată şi 
deschisă o retorică iconică. 

Vizavi de interogarea faţă de constituentele înscrierii şi ale 
scriiturii, faţă de text şi imagine, mai bine de zis de textul scris ca 
imagine dar şi de imagine înscrisă ca text, Moles, care vorbeşte şi 
de imagine vizuală şi de imagine sonoră, evocă scrieri lizibile ce se 
prezintă ca imagini (ex. caligrame), şi care restituie un raport 
izomorf, o iconicitate a mesajului scris. Astfel, atât „scrisul” cât şi 
„înscrisul” pot avea caracter iconic. 

Însă, pe scala iconicităţii/scala abstractizării propusă de Moles, ca 
una de impact în caracterizarea lumii imaginilor în raport de 
obiectul reprezentat, abstractul şi iconicitatea sunt direcţii opuse, 
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gradul de iconicitate este inversul gradului de abstractizare ce 
merge până la semnul pur, algebric, arbitrar şi independent de 
obiectul despre care vorbeşte. Mondzain plusează pe direcţia 
abstractizării în imaginea artificială/icoană fiindcă îi refuză de fapt 
acesteia reprezentarea „obiectului”, şi, într-un fel, chiar caracterul 
real referenţial şi reprezentabil al acestui „obiect”, fiindcă îl ia ca pe 
un centru invizibil transfigurat, ca pe o „imagine naturală”/ 
prezenţa imaginii dumnezeieşti (destrupate), şi nu ca pe o persoană 
reală care, chiar în ne-văzutul ei transcendent, eshatologic, este 
Dumnezeu şi Om, şi are un trup real, chiar în realitatea chipului 
transfigurării, pe care icoana îl descoperă şi îl mărturiseşte în 
reprezentare, pentru că îl asumă şi îl încredinţează întru adevăr ca 
referent real. 

Iconicitatea iconomică propusă de Mondzain este în mod 
esenţial relaţie ce vizează, ţinteşte, invizibilul unei imagini naturale 
dezbrăcată, golită, de trupul-carne (istoric), prin intermediul 
imaginii artificiale/icoana. Iconicitatea iconomică în varianta lui 
Mondzain este marcată fundamental de relaţie şi relaţionare, şi, 
deşi vizează invizibilul, metodologic rămâne fidelă fenomenologiei, 
funcţionalismului, structuralismului, riscând, astfel, să rateze ireme-
diabil întâlnirea cu persoana şi descoperirea reală a chipului întru 
asemănare şi a asemănării după chip în spaţiul ecleziologic al 
comuniunii inter-personale întru acelaşi trup iconic-euharistic. 

Se observă desigur că, din abordarea lui Mondzain, nu 
transpare posibilitatea existenţei unei iconicităţi a limbajului sau/şi 
a discursului, sau a semnului (iconic), ori o posibilă abordare a 
icoanei ca limbaj sau/şi postularea unui limbaj iconic-gestic 
fundamental ca taină descoperită într-o dialogică proprie unei 
ontologii fundamentale, a chipului persoanei, aşa cum regăsim în 
mistagogia isihastă carpatină, la Ghelasie de la Frăsinei, cel care ne 
descoperă în iconicul mistagogic o perspectivă integrală, profundă, 
articulată şi nuanţată, asupra icoanei şi asupra chipului prezenţei 
iconice în/prin chipul euharistic, personalist. 

Marius Dumitru Linte 
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